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Datum 
2022-04-19 

Dnr 
SON 2022-000154 

 
Socialförvaltningen 
Erik Hedlund/Anneli Fjellsson 
 
 

Ansökan om alkoholtillstånd – Siviks camping 
Sammanfattning 
Candidus AB i Lysekil, organisationsnummer: 556763-1964 har hos socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera vin, 
starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Sivik 
camping i Träleberg.  

Ansökan gäller tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under perioden  
2022-04-15 till och med 2022-10-30.  Servering avser inomhusservering mellan  
kl 11:00 och 01:00 och utomhus mellan kl 11:00 och 23:00. 

Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslås att besluta med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 
bevilja Candidus AB tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
drycker i serveringslokalen samt uteservering på Siviks camping.  

Serveringstillstånd gäller mellan 11:00 – 01:00 inomhus och mellan 11:00 och 
23:00 utomhus. Beslut gäller tiden 2022-04-15 till och med 2022-10-30. Det har 
under utredningens gång inte framkommit några hinder mot att ansökan inte 
skulle kunna tillstyrkas.  

http://www.lysekil.se/


 2022-04-21   Sid 1/2 

  
   

   
 

 
 
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 
 

Tjänsteskrivelse   Dnr: SON 2022-0000XX 

Socialförvaltningen 

Catarina Ross, 0523 – 61 31 36 

catarina.ross@lysekil.se  

 

 

Ekonomisk uppföljning per mars 2022 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell skall uppföljning av budgetramar och resurser ske 
per sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per 
31 december. 

Utöver det skall månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och 
november. 

Månadsrapporten för mars omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden 
och prognos för helår. 

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningsrapporten per mars månad 2022. 
 
 

 

 

Eva Andersson Catarina Ross 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 

 

 

Bilaga/bilagor 

1. Månadsrapport 2022 
2. Standardrapport 2022 
3. Förvaltningsöversikt 2022 
4. Utfall och prognos till nämnden 2022  

 
 
 
 

http://www.lysekil.se/
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Kommundirektör 

Socialchef 

Avdelningschefer 

Förvaltningsekonomer   
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1 Inledning 

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april 
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober 
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december. 

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli). 

2 Ekonomi 

2.1 Resultat och prognos 

Belopp i tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Budgetavv. 
Prognos 

utfall helår 
Avvikelse 

bu-prognos 

Intäkter 96 925 24 231 26 605 2 374 99 672 2 747 

Personalkostnader -304 479 -75 225 -76 045 -820 -319 074 -14 595 

Övriga kostnader -204 726 -51 339 -47 187 4 152 -192 810 11 917 

Kapitalkostnader -2 124 -531 -521 10 -2 191 -67 

Finansiella kostnader 0 0 -1 -1 -1 -1 

Finansiella intäkter       

Nettokostnader -414 404 -102 864 -97 149 5 715 -414 404 1 

2.2 Resultat och prognos per verksamhet 

Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall 
Avvikelse bu-

prognos 

60 Stab, nämnd och ledning -25 913 -6 450 -2 010 -22 913 3 000 

61 Mottagning och utredning -91 401 -22 771 -18 974 -75 501 15 900 

63 Socialt stöd -117 693 -29 219 -33 860 -133 643 -15 950 

64 Vård och omsorg -179 396 -44 424 -42 303 -182 346 -2 950 

Summa -414 403 -102 864 -97 147 -414 403 0 

2.3 Uppföljning av åtgärder för budget i balans 

Sparåtgärd, tkr Beslut Effekt Not 

Anpassning hemtjänst centrum 2 900   

Minskat utfall boende barn 2 000   

    

Summa 4 900   

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin 
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års 
budgetram. 

Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar 
således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte klarar det i sin verksamhet 
lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för att aktiviteter beslutas och 
genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två nivåer inte lyckats med 
sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då tas ärendet till 
socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska handlingsplaner kommer 
då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska uppföljningar och rapporter. 
Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i nämndens uppföljningar och 
rapporter. 
För 2022 prognostiseras överskott för socialnämndens verksamhet motsvarande 800 tkr. 



Socialnämnd, Månadsuppföljning mars 2022 4(5) 

Av de åtgärder som beslutades 2021 är de flesta färdiga men de som kvarstår framgår av 
ovanstående tabell och övergår till enhetscheferna för fortsatt arbete under 2022. De 
aktiviteterna finns inom hemtjänsten centrum samt inom verksamheten för boende barn. 

2.4 Ekonomisk analys 

Socialnämnden årsprognos totalt +- 0 mnkr 
 
Ledning + 3,0 mnkr 
Beräkning av prognos utgår från att de 5 mnkr som avsatts för arbetet med heltidsresan tas i 
anspråk under 2022 redan nu finns effekter av detta arbetet. 
Det positiva resultatet beror på extra ersättning avseende sjuklönekostnader för december 
2021 samt under perioden januari till februari 2022. 

Mottagning och Utredning + 15,9 mnkr 
Det positiva utfallet beror främst på att resursfördelningen i hemtjänsten visar överskott och 
beräknas till + 6,5 mnkr för helåret 2022. 
Vuxenenheten beräknas till + 1,7 mnkr, vilket beror på färre dagar i boendeplaceringar för 
vuxna med missbruksproblematik. 
Utifrån de kända placeringar för barn och unga som finns för perioden och med planerade 
förändringar prognostiseras ett positivt utfall motsvarande + 7,7 mnkr. 

Socialt stöd -15,950 mnkr 
Utfallet visar en negativ prognos på - 6,5 mnkr när det gäller placeringar i familjehem. 
Under 2021 har flera åtgärder vidtagits, för att sänka placeringskostnaderna i 
konsulentstödda familjehem. Arbete pågår för att rekrytera egna familjehem och för att 
genomföra vårdnadsöverflyttningar där det är möjligt. Inför 2022 ses dock inga möjligheter 
att komma i ekonomiska balans när det gäller det totala behovet för barn och ungas 
placeringar inom den ram som lagts för det kommande året. Trots omfattande åtgärder kan 
underskottet bara delvis minskas. Om nya placeringar tillkommer under året kommer dock 
den minskningen att utebli på grund av det ökade behovet. 

Köpta platser inom socialpsykiatri visar ett litet minus motsvarande - 0,9 mnkr. Endast en 
extern placering finns för målgruppen. 

Totalt har gruppbostäderna enligt LSS ett underskott motsvarande - 2,5 mnkr. Flera brukare 
har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider med mera vilket är orsaken till 
avvikelsen. 

Barnboende visar ett negativt resultat - 5,3 mnkr. Åtgärder pågår för att slå samman två 
boenden och förändringen bedöms ge en minskad kostnad under 2022. 

Under en tid har utbetalning till Försäkringskassan för de ”20 första timmarna” minskat till 
följd av färre brukare än tidigare inom personlig assistans. Nu har dock ett omfattande 
ärende (2 mnkr) tillkommit vilket gör att placeringskostnaderna ökar. 
 
Vård och omsorg - 2,950 mnkr 
Särskilt boende visar en negativ avvikelse på - 3,3 mnkr. En del av avvikelsen utgörs av 
personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks 
äldreboende. En annan del är Kompassen som har haft en högre beläggning än budgeterat 
under årets första månader. Detta ska ställas mot att det inte finns några kostnader för 
medicinskt färdigbehandlade då hemtagningar klarats av genom att anpassa antal platser på 
Kompassen. Den tredje delen är ökade kostnader för natten på Stångenäshemmet. 
 
Hemvårdens negativa avvikelse, - 6,6 mnkr, är en följd av minskade intäkter och mindre 
beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar med att få ihop ett schema 
som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av 
personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna 
huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Ett arbete pågår kontinuerligt 
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med att följa upp beställda timmar i förhållande till tillgänglig personaltid. På Skaftö är det 
störst svårigheter att klara bemanningen över dygnet med de timmar som är beställda. 

Hemsjukvården har ett negativt utfall på - 0,8 mnkr. Enheten arbetar intensivt med sitt 
bemanningsbehov avseende legitimerad personal för att klara sitt uppdrag i den kommunala 
hälso- och sjukvården. 

De statliga medlen för ökad kvalitet i äldreomsorgen motsvarande 7,8 mnkr balanserar upp 
det ekonomiska resultatet för vård och omsorg. 



102 Lysekils kommun 500 Standardrapport
500

Ross Catarina Sida 1 av 1

2022-04-11 13:52

Period 2022-03 

Nämnd 6 

Rrad
 

BUDGET Helår
 

BUDGET Per
 

UTFALL Per
 

Avv mån
 

BUDGET Ack
 

UTFALL Ack
 

Avv ack

 
UTFALL Fg år 

Ack
310 Taxor och 
avgifter

17 504 1 459 1 553 95 4 376 4 652 276 4 411

340 Hyresintäkter 15 421 1 285 1 302 17 3 855 3 848 -7 3 682
350 Bidrag 11 575 965 2 195 1 230 2 894 6 014 3 120 5 722
360 Försäljning av 
verksamhet

4 487 374 449 76 1 122 1 413 291 1 341

390 Övriga intäkter 47 939 3 995 3 486 -509 11 985 10 678 -1 307 10 097
Intäkter 96 925 8 077 8 986 908 24 231 26 605 2 374 25 253

Intäkter 96 925 8 077 8 986 908 24 231 26 605 2 374 25 253
500 Löner -220 191 -18 138 -17 295 843 -54 408 -54 696 -287 -54 529
560 Soc avgifter -84 288 -6 940 -6 750 190 -20 817 -21 349 -532 -21 777

Personalkostnader -304 479 -25 078 -24 044 1 033 -75 225 -76 045 -820 -76 306
450 Bidrag -9 026 -752 -584 168 -2 257 -1 685 572 -1 640
460 Köp av 
verksamhet

-49 291 -4 108 -4 412 -304 -12 323 -13 350 -1 027 -18 833

600 Lokalkostnader -43 378 -3 658 -3 696 -37 -11 002 -10 818 184 -11 133
640 Förbrukning- & 
underhållsmtrl

-8 482 -707 -706 1 -2 120 -2 235 -115 -2 862

690 Övriga kostnader -94 549 -7 879 -6 376 1 503 -23 637 -19 099 4 539 -18 590
Övriga kostnader -204 726 -17 104 -15 772 1 332 -51 339 -47 187 4 153 -53 058

710 Avskrivningar -2 071 -217 -229 -12 -518 -508 10 -309
720 Internränta -53 -7 0 7 -13 -13 1 -18

Kapitalkostnader -2 124 -224 -229 -5 -531 -521 10 -327
852 Räntekostnader 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -3

Finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -3
Kostnader -511 329 -42 406 -40 046 2 359 -127 096 -123 753 3 343 -129 694

 -414 404 -34 329 -31 061 3 268 -102 864 -97 147 5 717 -104 441
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Period 2022-03 

Nämnd 6 

Nämnd Aomr
 

BUDGET Helår
 

BUDGET Per
 

UTFALL Per
 

Avv mån
 

BUDGET Ack
 

UTFALL Ack
 

Avv ack

 
UTFALL Fg år 

Ack
6 Socialnämnden 60 Stab, nämnd och 

ledning
-25 913 -2 192 -344 1 848 -6 450 -2 010 4 440 -3 199

 61 Mottagning och 
utredning

-91 401 -7 590 -6 253 1 337 -22 771 -18 974 3 797 -22 321

 63 Socialt stöd -117 693 -9 736 -11 063 -1 326 -29 219 -33 860 -4 641 -33 149
 64 Vård och omsorg -179 396 -14 810 -13 401 1 410 -44 424 -42 303 2 121 -45 773

  -414 404 -34 329 -31 061 3 268 -102 864 -97 147 5 717 -104 441



Utfall och prognos intern

Period 2022

Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd 

personal*

Lokalkostnad Köp av

verksamhet

Övr.kost Summa avv. 

per 2022
Utfall 

2021

Prognos 

lagd i feb

Prognos 

lagd i 

mars

-6 450 -2 010 4 440 2 566 1 102 5 -13 0 780 4 440 7 962 1 100 3 000

-22 771 -18 974 3 797 88 174 -22 -42 1 968 1 631 3 797 4 596 18 400 15 900

-29 219 -33 860 -4 641 287 -2 766 0 2 -2 755 590 -4 641 -18 383 -15 850 -15 950 

-44 424 -42 303 2 121 -568 671 -407 237 -240 2 429 2 121 635 -2 850 -2 950 

-102 864 -97 147 5 717 2 373 -819 -424 184 -1 027 5 430 5 717 -5 191 800 0

-5 191 800 0

 

63 Avd Socialt Stöd

Enhet: Tkr Fördelning avvikelser
Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning 

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter

S:a
-102 864 -97 147 5 717Socialnämnden 2 373 -819 -424 184 -1 027 5 4305 717
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Datum 

2022-04-08 

Dnr 

SON 2021-000438 
 
Socialförvaltningen 
Eva Andersson,0523 - 61 33 89 
evsa.b.andersson@lysekil.se 
 
 

Svar till revisorerna gällande genomförd granskning av 
socialnämndens rutiner för uppföljning av placerade barn 
och unga inom nämndens ansvarsområde 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning gällande rutiner för uppföljning av placerade barn och unga. 

Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig 
verksamhet vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och 
i familjehem samt om det sker med en tillräcklig intern kontroll. 

Revisionens samlade bedömning är att socialnämnden inte helt bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll vad gäller placeringar av 
barn och unga i hem för vård eller boende i familjehem.  

Socialnämnden beaktar de rekommendationer till åtgärder som PWC har lämnat 
och arbetar med förbättringar i enlighet med dessa. Arbetet skall vara klart  
2022-09-30. 

Revisorerna önskar socialnämndens kommentarer kring PWC s iakttagelser och 
rekommendationer senast 2022-04-30.  

Förslag till beslut  

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till kommentarer avseende PWC s 
iakttagelser och rekommendationer i den aktuella granskningen och avger därmed 
förvaltningens förslag till svar till revisorerna. 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning gällande rutiner för uppföljning av placerade barn och unga. 
Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig 
verksamhet vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och 
i familjehem samt om det sker med en tillräcklig intern kontroll. 
Revisionens samlade bedömning är att socialnämnden inte helt bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll vad gäller placeringar av 
barn och unga i hem för vård eller boende i familjehem. 
 
Med bakgrund av granskningsresultaten rekommenderar PWC socialnämnden 
följande: 
 

 Att förtydliga vilken funktion som förväntas upprätta genomförandeplan för det 
placerade barnet. 

 Att säkerställa att genomförandeplaner upprättas i enlighet med dokumenterad 
rutin 

 Att överväga att inkludera information om arbetet med egenkontroller kopplat 
till placerade barn och unga i socialnämndens kvalitets- och säkerhetsberättelse. 

  

http://www.lysekil.se/
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 Att hitta former för systematisk uppföljning avseende barn och unga, då detta 
kan leda till än bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder och 
hur dessa fungerar. 

 
Revisorerna önskar Socialnämndens kommentarer kring PWC s iakttagelser och 

rekommendationer senast 2022-04-30.  

Förvaltningens synpunkter  

Gällande de rekommendationer som PWC lämnat är nämndens kommentarer och 
åtgärder följande: 

 Det finns upprättade riktlinjer för vilken funktion som skall göra 
genomförandeplaner för det placerade barnet. Se bilaga 3.  

 Det är dock tydligt att det behövs mer kunskap om dessa riktlinjer bland berörda 
medarbetare. För att åtgärda detta har en utbildning av samtliga medarbetare 
genomförts.  

 Under våren 2022 har det också startats ett arbete med utveckling i form av 
processkartläggning och upprättande av en mer omfattande rutin avseende hela 
processen kring barn i familjehem. Denna omfattar även upprättande och 
revidering av genomförandeplan. Arbetet beräknas vara klart efter sommaren 
2022.  

 Förvaltningen har bytt verksamhetssystem och i samband med detta finns en 
rutin i enlighet med BBIC om vad som skall ingå i genomförandeplan. Denna 
kommer att användas framgent för interna granskningar av 
genomförandeplanerna. Innehåll i denna framgår av bilaga 4.             Samtliga 
medarbetare har genomgång av sina ärenden var 4 - 6 vecka med sin 1:e 
socialsekreterare. I samband med detta följs det särskilt upp att det i samtliga 
placeringar finns aktuell vårdplan och genomförandeplan. 

 I 2021 års kvalitetsberättelse redovisas information om de egenkontroller som är 
kopplade till barn och unga, se bilaga 5. Den strukturen kommer att fortgå och 
fortlöpande utvecklas i kommande kvalitetssäkerhetsberättelser då de 
uppgifterna skall ingå.  

 Förvaltningen fortsätter att utveckla den systematiska uppföljningen under 
2022. Arbete med framtagande av statistik, jämförelsetal och kvalitetsmått 
pågår.  

 Samtliga placeringar följs upp systematiskt två gånger per termin tillsammans 
med 1:e socialsekreterare, socialsekreterare och Enhetschef samt 
familjehemssekreterare och deras 1:e socialsekreterare samt Enhetschef. Syftet 
är att få en samlad bild över placeringen, nuvarande och eventuellt kommande 
vårdbehov, planering vidare framåt samt att samla aktuella erfarenheter från 
vårdgivare. Arbete på detta sätt har pågått sedan hösten 2018.  

Socialförvaltningen kommer under 2022 att göra en genomlysning i utförarledet för 
barn och unga, Resursteamet, där familjehem ingår i verksamhetsansvaret. I 
genomlysningen ingår en kartläggning av alla insatser som verksamheten erbjuder 
samt en analys av effekten av dessa. 
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Rutin köp av plats på HVB och stödboende enligt 

Socialtjänstlagen 
 

Syfte  
Syftet med rutinen är att säkerställa att utredning, köp och uppföljning av 

externa platser av Hem för vård eller boende (HVB) samt stödboende enligt 

Socialtjänstlagen, SoL eller LVU genomförs på ett enhetligt sätt. Vidare att 

ansvarsfördelningen är tydlig i processen och att nämnden har insyn i de privata 

verksamheterna.  

 

Mål 
Målet är att det ska vara tydligt hur utredning, bedömning och beslut om 

insatserna HVB och stödboende ska genomföras. Vidare hur köp av extern plats 

och uppföljningen av insatsen ska ske.  

 

Frekvens 
Rutinen ska användas varje gång som beslut fattas om HVB eller stödboende 

enligt SoL eller LVU som ska utföras i extern regi. 

 

Ansvar 
Rutinen ska dels användas av socialsekreterare och arbetsledare som utreder, 

bedömer och lägger förslag till beslut om insatserna HVB och stödboende enligt 

SoL inom Enheten för barn och unga.  

 

Referens  
• 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) 

• 6 kap. 1 och 4 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL 

• 3 kap. 1–1 a§ 3–5 § Socialtjänstförordning (2001:937) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 

dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM 

och LSS 

• Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten 

• Placerade barn och unga, handbok för socialtjänsten; Socialstyrelsen  
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Arbetsflödet och hur ansvaret för olika aktiviteter 
Arbetsflödet och hur ansvaret för olika aktiviteter i processen fördelas beskrivs i 

processkarta ”Rutin för köp av plats på HVB och stödboende”. 

 

Utredning påbörjas 
Utredningen genomförs enligt Rutin för utredning av ärenden inom BoU.  

Utredande socialsekreterare påbörjar utredningen och gör en första bedömning 

av om det finns behov av någon form av insats som till exempel öppenvård eller 

boende. Bedömer socialsekreteraren att det finns behov av insatser tas ärendet 

med 1: a socialsekreterare för ytterligare ställningstagande till vilken insats som 

bedöms tillgodose behovet.  

Är bedömningen att det finns behov av insats/insatser genomför                          

1: socialsekreterare, enhetschef och utredande socialsekreterare ett samtal och 

tar ställning till vilken insats som kan tillgodose behovet av stöd. Vilka behov 

finns? Är hemmaplanslösningar uttömda?  

Enhetschef för Enheten för barn och unga bokar in planeringsmöten 

tillsammans med avdelningschef för Mottagning och utredning samt 

avdelningschef för Socialt stöd för varje termin. Dessa möten ska genomföras en 

gång per månad och syftet är att diskutera om behovet av insatser kan 

tillgodoses inom intern regi. Utredande socialsekreterare anmäler därefter 

ärenden till mötet som passar. 

 

Bedömning 
Bedöms behovet tillgodoses genom insatsen HVB beslutar 1: socialsekreterare, 

enhetschef och utredande socialsekreterare vilka verksamheter som ska 

kontaktas. Hänsyn tas till tidigare erfarenhet av verksamheter och enhetschefen 

fattar beslut om att skriva förslag till beslut i AU. 

 

Utredning färdigställs 

Efter bedömning att HVB eller stödboende kan tillgodose behovet färdigställer 

socialsekreteraren utredningen med stöd av 1: a socialsekreterare, enhetschef 

och kollegor.  
 

Kontroll och ställningstagande av lämpligt HVB  
Utredande socialsekreterare kontrollerar i SKR Avtalsportal vilken verksamhet 

som kan uppfylla kravet och väljer ut 2–3 verksamheter som kontrolleras. 
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Inhämta handlingar från IVO 

Nedanstående handlingar från Inspektionen för vård och omsorg, IVO för de 

senaste två åren: 

- Beslut om tillstånd och tillståndsbevis  

- Beslut efter genomförd tillsyn 

- Information/beslut avseende eventuella klagomål 

Skicka begäran till samordna.utlamnanden@ivo.se Uppge verksamhetens 

namn, företagets namn och organisationsnummer. 

Beslut om tillstånd och tillståndsbevis kan även hämtas från avtalsportalen. 

Begäran om offert, inkomna offerter och handlingar från IVO/Avtalsportalen 

ska diarieföras i Ciceron. Ange följande ärendemeningar vid registrering av nytt 

ärende:  

- Extern plats HVB 

- Extern plats Stödboende 

Socialsekreteraren kontaktar verksamheterna och presenterar ärendet anonymt 

och verksamheten får presentera sig och vad de kan erbjuda. Efter samtalen 

med verksamheterna återkopplar socialsekreteraren till enhetschef och 1: a 

socialsekreterare. Behövs mer information, är vi nöjda. Beslut fattas om vilket 

HVB som bedöms passa barnet bäst. 

Vid behov genomförs ett studiebesök i verksamheten tillsammans med barnet 

och vårdnadshavare. Vid studiebesöket intervjuar barnet och föräldrar. Besöket 

avslutas med att verksamheten meddelar när de ska återkoppla angående 

platsen. Familjen ges möjlighet att fundera på saken. Vid samtycke från 

vårdnadshavare fattas beslut enligt delegationsordningen. Om vårdnadshavare 

tackar nej till erbjudna insatser görs bedömning och skäl för vård enligt LVU 

föreligger. 

 

Förslag till beslut  
Utredande socialsekreterare skriver ett förslag till beslut till AU där det ska 

framgå vilken vårdgivare som bedöms kunna tillgodose behovet och aktuell 

tidsperiod för placeringen. Kostnadsbilaga ska bifogas utredningen. 

Beslutsunderlag kommuniceras till barnet/vårdnadshavare med information 

om att beslut kommer att fattas i AU och när det kommer att ske, se Rutin för 

handläggning av ärenden till arbetsutskott och nämnd.  

mailto:samordna.utlamnanden@ivo.se
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Beslut  
Vid beslut i AU är det ansvarig socialsekreterare som föredrar ärendet och 1:e 

socialsekreterare närvarar. När protokoll kommit efter AU läggs beslut in i 

verksamhetssystemet.  

Vid delegationsbeslut som fattas av enhetschef eller ordförandebeslut är det 

ansvarig socialsekreterare som lägger in beslutet i verksamhetssystemet. 

 

Avtal upprättas  

Avtal upprättas med utföraren (rutin/checklista finns) enhetschef skriver under 

avtalet. Beslutet om tilltänkt plats dokumenteras i individens journal samt när 

avtal har upprättats.  

 

Avtalet diarieförs i ärendet som tidigare har skapats i Ciceron.  
 

Verkställighet 
Verkställigheten planeras i samråd med utföraren. Socialsekreteraren upprättar 

vårdplan /genomförandeplan med utföraren där det framgår när uppföljning 

ska ske. Sedan förankrar man planeringen med familjen, se Rutin för 

verkställighet av beslut om placering av barn och unga  

 

Kontakten med individen, företrädare/vårdnadshavare dokumenteras i 

individens journal. 

 

Nämndens uppföljning av insatsen 
Uppföljning sker enligt avtalad planering utifrån BBIC av ansvarig 

socialsekreterare och eventuellt medhandläggare enligt  

 

Även om det är en privat utförare som utför insatsen har nämnden fortfarande 

ansvar för att den enskilde får den insats som har beviljats och att insatsen är av 

god kvalitet.1 

 

Ansvarig chef BoU ansvarar för att begära in handlingar från IVO för att 

kontrollera att verksamheten fortfarande har tillstånd att bedriva verksamhet 

samt om det har inkommit klagomål eller att brister har uppmärksammats vid 

tillsyn. 

 

1 Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 2015, s. 443 
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Avsluta insatsen 
Innan insatsen avslutas sker utslussning och den fortsätter under 

uppsägningstiden. I samband med att insatsen ska avslutas tar man ställning till 

om det finns behov av andra insatser efter avslutad placering. 

 

Avvikelse 
Alla ärenden där aktiviteterna avviker från rutinen utgör en avvikelse i 

ledningssystemet. Vad är det som gör att man avviker från denna rutin eller 

instruktion och som innebär att man ska skriva en avvikelserapport? 

  

Bilagor 

• Rutin för utredning av ärenden inom BoU 

• Rutin för verkställighet av beslut om placering av barn och unga  

• Rutin för uppföljning av insatser till barn och unga 

• Rutin för handläggning av ärenden till arbetsutskott och nämnd 
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (SOSFS 2011:9). Den här 
kvalitetsberättelsen beskriver 

− hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
har bedrivits,  

− vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och  
− vilka resultat som har uppnåtts.  

Socialnämndens patientsäkerhetsarbete under 2021 redovisas i en separat 
patientsäkerhetsberättelse.  

Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av kvalitetsarbetet som bedrivits i förvaltningen. Då det 
saknas systematisk dokumentation av kvalitetsarbetet baseras kvalitetsberättelsen istället på svaren 
på en enkät om årets kvalitetsarbete som har skickats ut till socialförvaltningens alla enhets- och 
avdelningschefer. Förvaltningens kvalitetsarbete redovisas även på annan plats, t.ex. i årsrapporter.  

Socialförvaltningens organisation och verksamhet 
Socialförvaltningen är indelad i tre övergripande avdelningar som i sin tur är indelad i enheter. 

Avdelningen för mottagning och utredning 
Avdelningen är uppdelad i två enheter, Vuxenenheten och Barn- och ungdomsenheten. 
Vuxenenheten tar emot ansökningar och orosanmälningar, utreder och bedömer behov, fattar beslut 
om insatser och följer upp besluten. Enheten arbetar också med uppsökande verksamhet, stöd till 
anhöriga, boendesamordning, våld i nära relationer samt handläggning av serveringstillstånd.  

Barn- och ungdomsenhetens målgrupp är barn och ungdomar och deras föräldrar. Enheten tar emot 
ansökningar och orosanmälningar, utreder och bedömer behov, fattar beslut om insatser och följer 
upp besluten. Enheten arbetar även med fastställande av faderskap, moder- och föräldraskap, 
adoptionsutredningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge.  

Avdelningen för vård och omsorg 
Avdelningen är uppdelad i 13 enheter. Avdelningen verkställer beslut om insatser i form av t.ex. 
hemtjänst, äldreboende, korttidsboende, dagverksamhet och ansvarar för kommunal hälso- och 
sjukvård. I avdelningen ingår även Bemanningsenheten, vilken bemannar alla enheter inom 
avdelningarna för vård och omsorg och socialt stöd.  

Avdelningen för socialt stöd 
Avdelningen består av sex enheter. Avdelningen verkställer insatser till personer med 
funktionsnedsättning, t.ex. barn- och vuxenboende enligt LSS, psykiatriboende, boendestöd, 
korttidsverksamhet för barn och unga och personlig assistans. Enheten Resursteamet på avdelningen 
ansvarar för förebyggande verksamhet, individuellt inriktat behandlingsarbete 
och familjehemsverksamhet för målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och deras föräldrar. 
Resursteamet arbetar också med serviceinsatser och biståndsbedömda insatser för personer med 
missbruksproblematik.  
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Styrmodeller för kvalitetsarbete  
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. För att hålla 
en god kvalitet i verksamheterna är det viktigt att det finns tydliga dokumenterade strukturer för mål 
och verksamhetsstyrning och för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.  

Socialnämndens kvalitetsarbete utgår från kommunens styrmodell och från nämndens 
kvalitetsledningssystem vilka båda syftar till att säkerställa att verksamheterna utför sitt 
grunduppdrag med god kvalitet.  

Kommunens styrmodell  
Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag delas styrmodellen in i tre 
delar:  

1. Ekonomistyrning och resursfördelning (ramstyrning)  

2. Mål och uppdrag för utvecklingsarbete  

3. Kvalitetssäkring av grunduppdraget  

Kvalitetssäkringen av grunduppdraget görs genom att varje verksamhet följer upp verksamheten 
utifrån ett antal faktorer som är kritiska för verksamheternas kvalitet samt ett antal indikatorer som 
ska visa om verksamheterna når upp till sina kvalitetsfaktorer. Visar resultatet av 
kvalitetsindikatorerna (punkt 3 ovan) att kvaliteten behöver förbättras kan det göras genom 
ekonomistyrning (punkt 1) och/eller målstyrning (punkt 2).  

Socialnämndens kvalitetsledningssystem  
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete ska Socialnämnden säkerställa att det finns ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifterna gäller för samtliga verksamheter enligt SoL, LSS och HSL, 
inklusive LVU och LVM. Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
som vårdgivare ska bedriva enligt PSL.  

Socialnämnden antog under april 2017 riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
och reviderade dessa i december 2020. Syftet med ledningssystem för kvalitet är att:  

• verksamheten identifierar och arbetar utifrån de processer och rutiner som behövs för att 
säkra verksamhetens kvalitet  

• verksamheten följer upp och förbättrar sin kvalitet med hjälp av riskanalys, egenkontroll och 
avvikelsehantering.  
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Processer och rutiner 

Under 2021 har ett flertal riktlinjer, processer och rutiner tagits fram eller reviderats inom 
förvaltningen. Flera av styrdokumenten har tagits fram som svar på brister i existerande arbetssätt 
som har identifierats i intern kontroll, egenkontroller, avvikelsehantering och riskanalyser.  

En lista över de processer och rutiner som upprättats under året finns i bilaga 1. 

Flera av förvaltningens huvudprocesser med tillhörande rutiner är ännu inte kartlagda och/eller 
tillgängliggjorda i rutinmapp och på intranät.  

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 4 kap. 2-4 
§§ ska de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet identifieras, beskrivas och 
fastställas. Vidare ska det utarbetas rutiner för de aktiviteter som ingår i processerna.  

Enligt nämndens riktlinjer ska processerna och rutinerna identifieras och kartläggas på alla nivåer 
och oftast fastställas av förvaltnings- eller avdelningschef.  

Enligt riktlinjerna ska processer och rutiner finnas samlade på socialförvaltningens sidor på 
kommunens intranät. Processansvarig/Dokumentansvarig ska ansvara för att processen/rutinen 
hålls tillgänglig på insidan och i rutinmapp. 



5 
 

Samverkan 

Rutin för samverkan mellan Socialförvaltningens avdelningar finns. Samverkansrutiner och 
samverkansavtal finns dock inte tillgängliga på insidan.  

Avdelningen för mottagning och utredning 
Barn- och ungdomsenheten samverkar med enheterna inom avdelningen för socialt stöd, främst 
Resursteamet. Enheten samverkar också med utbildningsförvaltningen. Externt samverkar enheten 
med polisen, primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Vuxenenheten samverkar med hyresvärdar enligt avtal. 

Avdelningen följer överenskommelsen om samarbete mellan VG-regionen och kommunerna i 
Västragötalandsregionen kring personer med psykisk sjukdom samt beroendeproblematik. 

Avdelningen för vård och omsorg 
Hemtjänsten och äldreboendena samverkar runt den enskilde löpande och vid behov genom 
avstämningar och möten med legitimerad personal och biståndshandläggare  

Teamträffar syftar till att följa upp vården och omsorgen för den enskilde. Vid träffarna görs också 
riskbedömningar för t.ex. fall, trycksår och undernäring. På teamträffarna medverkar enhetschef, 
sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och vid behov fysioterapeut. Teamträffar runt den 
enskilde hålls var fjärde vecka på äldreboendena och en gång i veckan för personer på korttidsvård. I 
Trygg hemgång sker vårdtagarmöten veckovis. 

Inom hemtjänsten har teamträffar under stor del av 2021 inte genomförts på grund av risken för 
smittspridning.  

Fyra gånger om året har hemtjänsten och äldreboendena samverkansmöten med enhetschefen för 
vuxenenheten. 

En gång per vecka träffas enhetschef för Kompassen, enhetschef äldreboende och 
biståndshandläggare i boendegrupp. Detta forum fördelar nya beslut om särskilt boende som leder 
till erbjudande om lägenhet. 

Extern samverkan  
Verksamheterna samverkar med vårdcentraler, överförmyndare, öppenpsykiatrin och Kuling rehab 
runt den enskilde.  

Dagverksamheten samverkar med svenska kyrkan samt studieförbundet för ökade möjligheter till 
aktiviteter.  

Äldreboendena samverkar med vårdhygien i form av rådgivning och utbildning. Hemtjänsten 
samverkar med sjukhus via informations- och samverkansverktyget SAMSA. 

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 4 kap. 5-6 
§§ ska de processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i 
verksamheten identifieras. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten.  

I nämndens riktlinjer står det att om intern och/eller extern samverkan behövs i en process eller 
rutin för att säkra kvaliteten på insatserna ska det i processen/rutinen beskrivas hur denna 
samverkan ska gå till.  
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Avdelningen för socialt stöd 
Samverkan sker fortlöpande med ansvarig sjuksköterska rörande de boendes aktuella behov. 
Teamträffar sker årligen med arbetsterapeut i individärenden samt övergripande för genomlysning 
av varje boendes nulägessituation och/eller om akut behov uppstår. Samverkan sker också med 
Arbetslivsförvaltningen om daglig verksamhet, SärVux och sysselsättning och med 
Utbildningsförvaltningen om skola. Samverkan sker även med kommunens beroendeenhet i 
individärenden.  

Avdelningens enhetschefer har under 2021 års sista månader startat ett nytt forum för samverkan 
med Arbetslivsförvaltningen om daglig verksamhet. Enhetschefen för daglig verksamhet har 
regelbundet möten med de enhetschefer som har brukare i daglig verksamhet. På mötena lyfter man 
olika samverkansfrågor och strävar mot att öka förståelsen för varandras uppdrag och situation. 

Extern samverkan sker med Öppenpsykiatrisk mottagning, Närhälsan samt Capio Vårdcentral för de 
boende som inte är inskrivna i kommunens hemsjukvård. Samverkan sker även med tandvården och 
barn- och ungdomspsykiatrin. Samverkan sker även med skolor på annan ort och Vuxenskolan. 
Verksamheterna samverkar även med Riksförbundet för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning, FUB, i form av gemensamma projekt som exempelvis utförandet av ”Hälsosam 
gruppbostad” samt vid andra aktiviteter och olika cirkelformer de boende deltar i.  

Verksamheterna har regelbunden samverkan med anhöriga och närstående samt gode man och 
förvaltare. 

Verksamheterna inom enheten Resursteamet har under året arbetat med att utveckla sitt interna 
samarbete. Resursteamet samverkar med enheten för Barn och unga och Vuxenenheten. Extern 
samverkan sker primärt med barnavårdscentral, barnmorskemottagning, barn- och 
ungdomspsykiatrin och öppenpsykiatrin. 

Samverkan med biståndshandläggare vid avdelningen för mottagning och utredning 
Samverkan sker kontinuerligt med biståndshandläggare i samband med uppföljning av beslut samt 
vid verkställande av nya ärenden.  Denna samverkan har ökat under året. Handläggare har påbörjat 
uppföljning av äldre boendebeslut och i samband med det formulerat nya mål utifrån arbetssättet 
IBIC. Vid uppföljning har den enskilde, lagliga företrädare, kontaktpersonal samt ansvarig 
handläggare deltagit. Förändringen har varit att det varit fysiska träffar där den enskilde är 
huvudperson och inte uppföljning via telefon med exempelvis god man. 

Förbättringsområden samverkan 
− Hemtjänsten ser ett behov av ökad samverkan med primärvården, även om det har blivit 

bättre genom åren. 
− Verksamheter inom äldreomsorgen ser ett stort behov av utbildning och rådgivning när det 

gäller covid och vårdhygien. 
− Flera enheter inom Vård- och omsorgsavdelningen och Socialt stöd ser ett behov av ökad 

samverkan med Vuxenenheten och dess biståndshandläggare.  
− Barn- och ungdomsenheten önskar utveckla samverkan med socialt stöd, som verkställer 

insatserna.  
− Flera verksamheter lyfter behov av ökad samverkan med psykiatrin.  
− Enheter inom socialt stöd önskar förbättrad dialog och samverkan med 

Arbetslivsförvaltningen kopplat till brukare som har beslut om sysselsättning eller daglig 
verksamhet.  
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Riskanalys 

Risk och konsekvensanalys genomfördes i förvaltningens avdelningar på ledningsgruppsnivå i 
november 2021. Ett 40-tal risker identifierades i analysen. Riskerna fördes antingen upp på 
nämndens plan för intern kontroll 2022, eller fördelades till avdelningar och enheter som underlag 
för egenkontroller. I riskanalysen lyftes flera risker som rörde rättssäker handläggning, 
dokumentation av ärenden och genomförande av beslut. Flera av dessa risker hade redan tidigare 
under året identifierats i samband med avvikelsehantering och egenkontroller.  

Dokumentationen av riskanalyserna varierar mellan verksamheter och enheter. Det händer att risker 
som kan drabba den enskilde klienten/brukaren inkluderas i de riskanalyser för målgruppen anställda 
som görs regelbundet i enlighet med kommunens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Avdelningen för mottagning och utredning 
På vuxenenheten genomfördes riskanalys i samband med införandet av nytt verksamhetssystem och 
vid införandet av e-tjänst för orosanmälningar. Riskbedömningarna resulterade bl.a. i nya rutiner, 
checklistor och utbildning. På enheten för barn och unga har riskbedömningar av verksamheten 
genomförts inför år 2022 med stöd av utredare i ledningsstab. Åtgärder har planerats för att 
förebygga och minska de risker som identifierades. Riskanalys har också gjorts kring ändrade 
öppettider i socialförvaltningens reception. 

Avdelningen för vård och omsorg 
Äldreboendena genomför riskbedömningar på enhetsnivå vid förändringar och nyuppkomna 
situationer. Under 2021 har de bl.a. gjort riskbedömningar av att ha olåsta dörrar, digital nattillsyn, 
hot och våld och vid förändring av nattbemanning. Riskbedömningarna har resulterat i nya rutiner, 
handlingsplaner och införandet av kodlås i trapphus. Riskanalyserna har också visat på 
förbättringsområden såsom intern samverkan och dokumentation. Riskbedömningarna för 
målgruppen brukare/omsorgstagare har som regel inte dokumenterats.  

Avdelningen för socialt stöd 
Verksamheterna för vuxna och barn med funktionsnedsättning genomför fortlöpande riskanalyser på 
individnivå, när det finns behov och vid förändringar. Riskanalyser har genomförts t.ex. vid 
hemtagning från sjukhus, i samband med att nya boende flyttar in, vid utåtagerande beteende, vid 
ökad fallbenägenhet och vid upptäckt av att larm inte fungerar optimalt. Analyser av risk för, och 
konsekvenser av, att brukare insjuknar i covid har också genomförts. Åtgärder har vidtagits för att 

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 § 
ska riskanalyser för händelser som medför brister i verksamhetens kvalitet upprättas. 

Enligt nämndens riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete kan riskanalys göras på individnivå, 
enhetsnivå, verksamhetsnivå eller på en övergripande organisatorisk nivå. Beroende på vilken 
nivå riskanalysen ska göras är enhets-, avdelnings- eller förvaltningschef den som initierar 
analysen (uppdragsgivare).  

I samband med att en process beskrivs eller revideras inom socialförvaltningen bör en riskanalys 
av processen göras i syfte att identifiera och värdera risker för att processen inte ska nå upp till 
sina krav och mål.  

Socialförvaltningens riskanalyser ska göras i enlighet med Socialförvaltningens rutin för riskanalys 
för målgruppen brukare/patient. Rutinen finns på insidan. 
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förhindra och minska de risker som upptäckts. På individnivå handlar det framför allt om att 
individuella handlingsplaner och åtgärder har tagits fram. Vidtagna åtgärder på verksamhetsnivå är 
t.ex. borttagning av kodlås vid ytterdörr, planerad renovering, inköp av nya handenheter till larm, 
upphandling av nytt larmsystem, information och dialog kring bemötande samt av hanterande av hot 
och våld. Flera enheter rapporterar att riskanalysernas resultat och åtgärdsförslag analyseras och 
diskuteras i personalgruppen.  
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Avvikelsehantering 

I februari beslutades att inte bara missförhållanden enligt lex Sarah utan även sociala avvikelser 
skulle rapporteras till utredare i ledningsstab. Syftet var dels att se om avvikelserna tillsammans 
visade på större systematiska brister i verksamheternas kvalitet, dels att hjälpa rapporterande 
personal med bedömningen av avvikelsens allvarlighetsgrad. I samband med att den nya 
rapporteringsrutinen infördes genomförde utredare vid ledningsstab utbildningar för förvaltningens 
personal i rapportering av avvikelser och missförhållanden.  

Genom den nya rutinen konstaterades att det fanns systematiska brister i förhandsbedömningar och 
i handläggningen av ärenden om barn och unga. Dessa brister hade identifierats i avvikelser och 
intern kontroll redan under 2020 men tillräckliga åtgärder hade inte vidtagits för att förhindra 
upprepning. De identifierade bristerna resulterade i upprättandet av ett system med täta 
egenkontroller på barn- och ungdomsenheten. 

I avvikelserna framkom också ett generellt mönster av brister i handläggning, dokumentation och 
genomförande av beslut och i tillämpningen av utredningsstödet Individens Behov i Centrum. Vidare 
identifierades brister i samverkan och dialog mellan handläggare och utförare. De upptäckta 
bristerna resulterade i ett uppdrag från Socialnämnden till förvaltningen om att under 2022 vidta 
åtgärder för att säkerställa en rättssäker handläggning.  

I november 2021 infördes ett digitalt system för rapportering och hantering av avvikelser. Systemet 
bedöms ha underlättat såväl personalens rapportering som chefernas och utredarnas hantering då 
rapporterna automatiskt har skickats till ansvarig chef och utredare. Genom systemet är det lätt att 
få överblick över avvikelserna, ta ut sammanställningar och sortera och filtrera avvikelserna utifrån 
olika kategorier. Systemet har även inneburit att dokumentationen av analys och 
förbättringsåtgärder kopplade till avvikelserna har blivit bättre. Vissa fel och brister i systemets 
struktur och innehåll har uppmärksammats och kommer att behöva åtgärdas under 2022. 

Under 2021 har 73 klagomål och synpunkter till socialnämnden registrerats, vilket är lika många som 
föregående år. I 23 av synpunkterna framfördes beröm, av dessa var 18 riktade till Trygg hemgång. 
Majoriteten av klagomålen/synpunkterna avsåg verksamheter inom avdelningen vård- och omsorg.  

Under 2021 rapporterades 171 avvikelser. Totalt genomfördes 28 lex Sarah-utredningar.  

Avdelningen för mottagning och utredning 
Avvikelser i förhandsbedömningar och utredningar har lett till upprättandet av ett system med täta 
egenkontroller på barn- och ungdomsenheten.  

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 5 kap. ska 
verksamheterna ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Enligt 
Patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade har verksamheterna en skyldighet att utreda och avhjälpa händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra vårdskada eller ett missförhållande.  

Inkomma rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att kunna se 
mönster eller trender. Avvikelserapporteringen och hanteringen ska leda till åtgärder för att 
säkra verksamhetens kvalitet.  

Socialförvaltningens rapportering och hantering av avvikelser ska göras i enlighet med 
Socialförvaltningens rutin för avvikelsehantering och lex Sarah. Rutinen finns på insidan. 
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På vuxenenheten har avvikelser där beslutet skickats till fel person lett till upprättandet av checklista.  

Avdelningen för vård och omsorg 
Avvikelser har visat på brister inom bland annat dokumentation, bemötande och värdegrund, 
upprättande och följsamhet till genomförandeplan samt uppföljning/utbildning kring förflyttningar 
och hjälpmedel.  

Hemtjänsten rapporterar att resultatet från avvikelseutredningar återförs till personalen på APT. För 
trygg hemgång, Skaftö och Brastad sker det även via veckobrev. 

Utifrån avvikelserna har åtgärder genomförts såsom genomgång av rutiner, information och 
utbildning i dokumentation, övningar och utvecklingsdagar om bemötande, kommunikation och 
värdegrund, information och utbildning om användande av hjälpmedel och samtal om följsamhet till 
genomförandeplan 

En sammanställning och analys av inkomna avvikelser för att se mönster och trender har gjorts på ett 
par enheter. Några enheter konstaterar att personalen sannolikt inte rapporterar alla avvikelser och 
har därför arbetat med att höja kunskapen om avvikelserapportering under året. 

Avdelningen för socialt stöd 
Under 2021 framkom genom bl.a. avvikelser att det fanns en del personalkonflikter inom en enhet, 
och att konflikterna riskerade att gå ut över brukarna. Situationen hade blivit övermäktig för 
enhetschefen, som hade blivit överbelastad. En åtgärd som genomfördes var att enhetschefen bytte 
område och en ny enhetschef tog över. Under hösten utarbetade avdelningen också nya sätt att 
stämma av arbetsbelastningen hos enhetscheferna genom att sätta upp det som en stående punkt 
på enhetschefs-/ledningsgruppsmötet varje vecka.  

Avdelningen har haft ett antal avvikelser som har rört samverkan mellan resursteamet och enheten 
för barn- och unga, samt överlämningen av ärenden däremellan. Framför allt mellan enheten för 
barn och unga och familjebehandlarna. Under 2021 har en rutin utarbetats och implementerats, som 
tydliggör ärendegången mellan enheterna. Den nya rutinen har upprättats i samarbete med enheten 
för barn och unga. I och med den har arbetet strukturerats och det är ett led i att kvalitetssäkra 
insatserna. Samarbetet mellan enheterna har förbättrats och tydlighet i ansvarsfördelning enligt 
rutinen, är sannolikt en viktig faktor i detta. 1:e socialsekreterare har mycket aktivt arbetat med 
kvalitetssäkring av genomförandeplanerna som nu visar på att andelen 90% har fått en 
genomförandeplan upprättad inom tre veckor från uppstartsmötet. Tidigare var målet fyra veckor 
och måluppfyllelsen endast 15% förra året, så det är en påtaglig skillnad.  

Två boenden har haft avvikelser som tyder på brister i medvetenhet när det gäller personlig 
integritet hos de individer som tar del av våra insatser. Detta har, förutom återkommande samtal 
med de inblandade, gjort att ett arbete har genomförts på verksamhetsdagar och APT kring 
värdegrund och bemötande samt att avdelningen har inlett en översyn av det introduktionsmaterial 
som alla nyanställda får till sig då de börjar vikariera i våra verksamheter.  

Andra avvikelser som rapporterats inom avdelningen rör bland annat brister inom dokumentation, 
delaktighet i genomförandeplaner, tillbud kopplade till utagerande beteende, samt uteblivit besök 
inom personlig assistans. Utifrån dessa avvikelser har åtgärder genomförts såsom rutiner för att 
säkerställa att personlig assistent är i tjänst, utbildning i dokumentation, teamkontrakt i 
personalgrupper kring bemötande, uppföljning och förändringar av handlingsplaner och 
metodplaner.  
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Förbättringsområden som identifierats utifrån avvikelsehanteringen är bl.a. kunskapshöjande 
insatser när det gäller avvikelserapportering, dokumentation, rättssäker handläggning, att skriva 
genomförandeplaner utifrån IBIC, uppföljning av insatsen, bemötande, samverkan och 
kommunikation. 

Avdelningen har även uppmärksammat att beslut om daglig verksamhet inte blivit verkställda och 
har lyft problemet vidare till förvaltningsledningen.  

En sammanställning och analys av inkomna avvikelser för att se mönster och trender har gjorts på ett 
par enheter. Inom LSS-verksamheten för barn och unga hanteras risker, brister och tillbud enligt en 
särskild rutin kallad ”hantera, utvärdera och förändra”. Enligt enhetschefen fungerar arbetssättet väl 
för att hantera och åtgärda brister.  
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Egenkontroll 

En del av förvaltningens egenkontroller görs i form av uppföljningar av verksamhetens 
kvalitetsindikatorer. Planering, genomförande och uppföljning av denna typ av kontroller 
dokumenteras då i Stratsys inom ramen för kommunens ordinarie mål- och verksamhetsstyrning och 
redovisas i årsrapporten. Andra typer av planer för egenkontroller har inte tagits fram i förvaltningen 
under 2021. Enheten för barn- och unga utgör ett undantag och har tagit fram en plan för 
egenkontroller som den följt under året. Egenkontroller har likväl genomförts inom flertalet 
verksamheter och redovisas under respektive avdelning nedan.  

Under året har förvaltningen deltagit i Socialstyrelsens Öppna jämförelser socialtjänst och SKR:s 
brukarundersökningar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen. 
Förvaltningen har även deltagit i SKR:s nationella projekt Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, och 
genom det mätt och rapporterat in vissa kvalitetsaspekter inom äldreomsorg, funktionshinder och 
individ- och familjeomsorg.  

Med anledning av pandemin genomfördes under 2021 inte Socialstyrelsens undersökningar ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen” och ”enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård.” Resultaten från brukarundersökningarna och KKiK finns i den öppna databasen 
Kolada på www.Kolada.se. 

Under hösten 2021 har utredare vid ledningsstab påbörjat en granskning av följsamheten till IBIC i 
handläggning, dokumentation och genomförande av beslut. Denna granskning kommer att ligga till 
grund för förbättringsåtgärder under 2022. 

Avdelningen för mottagning och utredning 
Vuxenenheten genomför egenkontroller av utredningarnas kvalitet två gånger om året. Resultatet 
från årets egenkontroller har lett till upprättandet av checklista, repetition av arbetssättet IBIC samt 
dialog om kvalitets- och förbättringsarbete. Egenkontrollerna visar att det finns behov av ytterligare 
kvalitetssäkring av utredningarnas kvalitet än de som har gjorts. Även metoden för kontrollen av 
utredningarna, den så kallade granskningsnyckeln, behöver revideras.  

Under året har utredare i ledningsstab granskat handläggningen av ärenden inom 
funktionshinderområdet. Granskningen har gjorts utifrån gällande föreskrifter och arbetssättet IBIC. 
Granskningen visade, liksom enhetens egna egenkontroller, att handläggningen inte håller tillräcklig 
kvalitet.  

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§ ska 
verksamheterna utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 
verksamhetens kvalitet ska säkras.   

Egenkontroll innebär att systematiskt och regelbundet följa upp och utvärdera den egna 
verksamhetens resultat och kvalitet. Egenkontrollen innebär även att kontrollera att verksamheten 
bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. En del av egenkontrollen 
bedrivs inom ramen för kommunens styrmodell genom uppföljning av verksamheternas 
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.  

Enligt nämndens riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska varje avdelning i 
februari varje år anta en plan för egenkontroller inom avdelningen under året. 

 

http://www.kolada.se/
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Som ett svar på de brister i handläggningen av ärenden om barn och unga som uppmärksammades i 
avvikelserapporter och intern kontroll under 2020 och 2021 har Enheten för barn och unga upprättat 
en plan för egenkontroller under 2021. Sedan februari 2021 genomförs dagliga egenkontroller av 
samtliga aktualiserade ärenden för att säkerställa att skydds- och förhandsbedömningar görs inom 
lagstadgad tid. Sedan egenkontrollerna infördes har inga avvikelser om överskridna tidsgränser 
rapporterats. Utöver dessa dagliga egenkontroller har enheten även genomfört egenkontroller av ett 
urval förhandsbedömningar och av ärenden som lett till beslut om placering utanför det egna 
hemmet. Minst var åttonde vecka går socialsekreterarna också genom samtliga sina pågående 
ärenden med metodutvecklare i syfte att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet samt ge råd, stöd och 
handledning i ärenden. Egenkontrollerna under 2021 visade inte på några brister eller avvikelser. 

Avdelningen för vård och omsorg 
Under året har dokumentation varit fokus för äldreboendenas egenkontroller. Åtgärder i form av 
utbildningsinsatser har vidtagits och planeras även för kommande år. 

På Skärgårdshemmet har det även gjorts egenkontroller för att säkerställa att samtliga brukare har 
uppdaterade genomförandeplaner. Identifierade brister har åtgärdats genom upprättande och 
revidering av genomförandeplaner. Skärgårdshemmet har också genomfört loggkontroller för att 
kontrollera om anställda utan behörighet eller befogenhet tar del av sekretessbelagda uppgifter i 
verksamhetssystemet 

Hemtjänsten har genomfört egenkontroller av personalens följsamhet till basala hygienrutiner. 
Utifrån egenkontrollen har vikten av följsamhet till basala hygienrutiner lyfts på APT och i det dagliga 
arbetet. Hygienombud och enhetschefer har även deltagit på hygienombudsträff.  

Inom bemanningsenheten kontrolleras kontinuerligt trivselfaktorer genom kortare månatliga enkäter 
om den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Resultaten följs upp och åtgärdas på individbehov och på 
APT.  

Avdelningen för socialt stöd  
Inom flera verksamheter för personer med funktionsnedsättning har egenkontroller av 
genomförandeplanerna gjorts. Genomförandeplanerna har granskats till sitt innehåll och utifrån om, 
och hur, den enskilde deltagit i utformandet av genomförandeplanen. Resultatet av egenkontrollerna 
har tagits upp i personalgruppen för lärande och utveckling.  

Andra egenkontroller som gjorts inom verksamheterna har varit kontroll av hantering av ekonomiska 
medel, brandkontroller och genomgång av hjälpmedel. Inom barnverksamheten görs egenkontroller 
av dokumentationen varje vecka. Inom flera gruppbostäder har man arbetat med resultaten på SKRs 
brukarundersökning och utifrån dessa vidtagit förbättringsåtgärder i form av ändrade rutiner, 
arbetssätt och dialog om bemötande. 
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Bilaga 1. Förteckning över processer, rutiner och andra 
styrdokument framtagna under 2021 
 
Avdelningen för mottagning och utredning 

− Process och rutin för beställning, köp och uppföljning av externa platser enligt SoL och LSS 
Syftet med processkarta och tillhörande rutin är att säkerställa köp och uppföljning av externa platser 
av bostad med särskild service inom socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen, SoL samt bostad med 
särskild service för barn eller ungdomar och bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS genomförs på ett enhetligt sätt. Vidare att 
ansvarsfördelningen är tydlig i processen och att nämnden har insyn i de privata verksamheterna.  

− Process och rutin för köp av plats på HVB och stödboende enligt SoL  
Syftet med processkarta och tillhörande rutin är att säkerställa att utredning, köp och uppföljning av 
externa platser av Hem för vård eller boende (HVB) samt stödboende enligt Socialtjänstlagen, SoL 
eller LVU genomförs på ett enhetligt sätt. Vidare att ansvarsfördelningen är tydlig i processen och att 
nämnden har insyn i de privata verksamheterna genom av tillstånd, resultat efter tillsyn och inkomna 
klagomål på verksamheten. 

− Process från ansökan till uppföljning av verkställighet enligt LSS.  
Processen har tagits fram av avd. för mottagning och utredning och avd. Socialt stöd. Enligt 
enhetschefer Socialt stöd har processen bidragit till en samsyn och tydlig ansvarsfördelning. 

− Riktlinjer för boendeinsatser  
− Riktlinjer för handläggning av missbruk- och beroendeproblematik för vuxna  
− Riktlinjer för handläggning av egenavgifter  
− Rutin för inkommen orosanmälan till receptionen  
− Rutin för arbete i socialförvaltningens reception  
− Rutin för när nämnden avropar från SKR:s ramavtal avseende köpt vård samt  
− Rutin ärendehantering Arbetsutskottet  

Vård och omsorg 
− Reviderad rutin för hemgångsplanering på Kompassen. 

Rutinen har enligt enhetschef resulterat i mycket smidigare hemgångar från Kompassen.  

− Rutiner för besök på Stångenäshemmet (med anledning av pandemin) 
− Rutiner för snabbtest av medarbetare (med anledning av pandemin) 
− Rutiner för det dagliga arbetet på Fiskebäcks äldreboende 
− Rutin med tillhörande checklista för introduktion av personal på Fiskebäcks äldreboende 
− Rutin för samverkansmöten med överlämning mellan personal som ska arbeta kväll inom 

hemvården i Brastad.  
− Rutiner för sjukanmälan för personal inom dagverksamheten 
− Rutiner för inskrivning av nya brukare i dagverksamheten 
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Socialt stöd 
− Rutin för beställning, köp och uppföljning av externa platser enligt SoL och LSS 

Syftet med rutinen är att säkerställa köp och uppföljning av externa platser av bostad med särskild 
service inom socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen, SoL samt bostad med särskild service för barn 
eller ungdomar och bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS genomförs på ett enhetligt sätt. Vidare att ansvarsfördelningen är tydlig i 
processen och att nämnden har insyn i de privata verksamheterna genom kontroll av tillstånd, 
resultat efter tillsyn och inkomna klagomål på verksamheten. 

− Rutin för ärendegången kring öppenvårdsinsatser 
Rutinen har tagits fram i samverkan mellan Resursteamet på Avdelningen för socialt stöd och 
enheten för barn- och unga på Mottagnings- och utredningsavdelningen.  

Bemanningsenheten 
− Rutiner avseende sjukanmälan 
− Rutiner avseende samverkan 
− Rutiner avseende inbeordran 
− Rutiner avseende rekrytering av timvikarier 
− Rutiner avseende introduktion 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun genomfört en
granskning avseende uppföljning av placerade barn och unga. Granskningens syfte har
varit att bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet vad gäller
placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem samt om
arbetet sker med en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt
bedriver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll vad gäller
placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner i linje med
lagstiftningens krav avseende uppföljning av enskilda
placeringar?

Ja

Upprättas individuellt utformade vård- och
genomförandeplaner som tydliggör det enskilda
barnets/den unges behov och hur vården ska
genomföras?

Delvis

Finns en efterlevnad till lagstiftningens krav på att
överväganden om behov av fortsatt vård sker minst var
sjätte månad?

Delvis

Finns en efterlevnad till lagstiftningens krav på
överväganden avseende om det finns skäl för att ansöka
om överflyttning av vårdnad?

Nej

Sker någon egenkontroll avseende efterlevnaden till
lagens krav om upprättande av vård- och
genomförandeplaner, överväganden om behov av
fortsatt vård samt överflyttning av vårdnad?

Delvis

Sker en tillfredsställande uppföljning av placeringar på
aggregerad nivå?

Delvis

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi rekommendera socialnämnden följande:
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● Att förtydliga vilken funktion som förväntas upprätta genomförandeplan för det
placerade barnet.

● Att säkerställa att genomförandeplaner upprättas i enlighet med dokumenterad rutin.

● Att överväga att inkludera information om arbetet med egenkontroller kopplat till
placerade barn och unga i socialnämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

● Att hitta former för systematisk uppföljning avseende placerade barn och unga, då
detta kan leda till än bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder och
hur dessa fungerar.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen är socialnämnden ansvarig för att den som behöver vård utanför
det egna hemmet tas emot i ett familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller
stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år (stödboende). Socialnämnden ansvarar
också för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det
egna får god vård.

Att placera individer på institution eller i familjehem är ett stort ingrepp för den enskilde
individen och dessutom är det ett kostsamt uppdrag för kommunen. Riktlinjer och
fungerande arbetssätt för att säkerställa att målen med placeringen är tydligt
formulerade och att placeringen följs upp är väsentligt för såväl kvaliteten för den
enskilde individen och för effektiviteten i insatsen. Det finns även uttalade krav i
lagstiftningen avseende planering och uppföljning i samband med vård utanför det egna
hemmet. Hanteringen av placeringar är därmed en fråga om rättssäkerhet.

Om ett barn varit placerat i samma familjehem under tre år ska socialnämnden överväga
om det finns skäl för vårdnadsöverflyttning för att trygga barnet behov av stabilitet och
varaktiga relationer. Vårdnadsöverflyttning sker sällan.

Utifrån både individ- och ekonomiperspektivet är det viktigt att placeringarna leder till
önskat resultat. Det är därför viktigt att nämnden har rutiner för att följa upp och
utvärdera resultaten av dessa placeringar.

I statistik från kommun- och regiondatabasen Kolada framgår att Lysekils kommuns
kostnader (kr/invånare) kopplade till HVB- och familjehemsplaceringar är högre än riket
och liknande kommuner.

Revisorerna i Lysekils kommun har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att
genomföra en granskning inom ovan rubricerat område.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte har varit att bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig
verksamhet vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i
familjehem samt om det sker med en tillräcklig intern kontroll.

Revisionsfrågor:

● Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner i linje med lagstiftningens krav avseende
uppföljning av enskilda placeringar?

● Upprättas individuellt utformade vård- och genomförandeplaner som tydliggör det
enskilda barnets/den unges behov och hur vården ska genomföras?

● Finns en efterlevnad till lagstiftningens krav på att överväganden om behov av
fortsatt vård sker minst var sjätte månad?
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● Finns en efterlevnad till lagstiftningens krav på överväganden avseende om det finns
skäl för att ansöka om överflyttning av vårdnad?

● Sker någon egenkontroll avseende efterlevnaden till lagens krav om upprättande av
vård- och genomförandeplaner, överväganden om behov av fortsatt vård samt
överflyttning av vårdnad?

● Sker en tillfredsställande uppföljning av placeringar på aggregerad nivå?

1.3 Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

Granskningen genomförs med utgångspunkt i följande revisionskriterier:

● Kommunallagen kap 6 §§ 4, 6
● Socialtjänstlagen kap 5 § 1 samt kap 6 §§ 7b och 8
● Socialstyrelsens handböcker och föreskrifter på området
● Lokala styrande och stödjande dokument som exempelvis riktlinjer, rutiner etc.

1.4 Avgränsning
Granskningen berör i huvudsak placeringar av barn och unga som gjorts med stöd av
socialtjänstlagen. Granskningen avgränsas till ovanstående revisionsfrågor.

1.5 Metod
Granskningen har genomförts genom genomgång av styrande och stödjande dokument
relevanta för granskningen.

Intervjuer genomförs med:

● socialnämndens presidium
● förvaltningschef
● enhetschef
● handläggare ansvariga för placering och uppföljning av placerade barn och unga.

Granskning har skett av ett urval om totalt tio ärenden rörande barn och unga som
placerats i HVB eller familjehem enligt SoL under minst sex månader. Aktgranskningen
har i huvudsak omfattat en kontroll av huruvida vård- och genomförandeplaner finns
upprättade samt om överväganden om behov av fortsatt vård skett inom sex månader.
Därutöver har en granskning av akter avseende barn och unga som varit
familjehemsplacerade i minst tre år har också gjorts, utifrån syftet att kontrollera
huruvida överväganden av skäl för överflyttning av vårdnad har skett. Detta avsåg totalt
fem ärenden.

Urvalet till aktgranskningen bestod av de tio senaste placeringarna räknat från
2021-02-28 och bakåt respektive de fem senaste familjehemsplaceringarna räknat från
2018-08-31 och bakåt.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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2. Granskningsresultat

2.1 Organisation och uppdrag
Socialnämnden i Lysekils kommun ansvarar enligt nämndens reglemente över bland
annat uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL). Till socialnämnden hör socialförvaltningen.

Socialförvaltningen består, utöver ledningsstaben, av tre avdelningar; Avdelning för vård
och omsorg, avdelning för mottagning och utredning samt avdelning för socialt stöd.
Inom avdelning för mottagning och utredning finns enheten för barn och unga som har i
uppdrag att genomföra utredningar gällande barn och unga samt fatta beslut om
enskilda stödinsatser. Enheten leds av enhetschef och består av utredande
socialsekreterare, barnsekreterare och familjerätt samt stödfunktioner så som
metodutvecklare, 1:e socialsekreterare och socialadministratör. 2020-01-01 gick
förvaltningen in i en omorganisation som innebar att antalet avdelningar minskade från
fyra till tre avdelningar. Enligt socialnämndens årsrapport hade avdelningarna under år
2020 ett omfattande arbete med att ta fram nya verksamhetsplaner, rutindokument samt
att utveckla nya samarbetsforum.

2.2. Tillsyn Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under år 2020 en tillsyn av
handläggning av familjehemsplacerade barns ärenden i kommunen. Efter avslutad
tillsyn påtalades brister i nämndens dokumentation av barns delaktighet i utredningarna,
brister vad gäller överväganden om möjligheten att placera barnet hos en anhörig eller
annan närstående, vård- och genomförandeplaner hade inte alltid upprättats enligt
gällande bestämmelser, överväganden av vård hade inte alltid gjorts inom föreskriven tid
samt att det fanns brister i nämndens familjehemsplaceringar.

Socialnämnden beslutade 2020-06-03 att stämma sig bakom förvaltningens förslag till
yttrande. I IVO:s beslut från 2020-06-25 framgår att utifrån rådande omständigheter till
följd av covid-19-pandemin vidtog IVO inga ytterligare åtgärder utifrån identifierade
brister. I beslutet framgår dock att IVO kommer att genomföra en uppföljning vid ett
senare tillfälle. En sådan uppföljning genomfördes under år 2021 och vi kan i protokoll
från socialnämndens sammanträde 2021-08-31 se att nämnden har fått information om
IVO:s pågående tillsyn av socialnämndens handläggning av ärenden som rör
familjehemsplacerade barn. Informationen noterades till protokollet.

Av IVO:s beslut daterat 2021-10-26 framgår resultatet av genomförd uppföljande tillsyn.
Av beslutet framgår att det kvarstår brister avseende:

● Nämnden har inte tillförsäkrat sig om att samtycke från unga över 15 år finns
● Nämndens systematiska förbättringsarbete brister
● Nämnden uppfyller inte behörighetskravet för alla socialsekreterare som arbetar

med barn och unga
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Beslutet fastställer att socialnämnden ska redovisa sin inställning till de brister som IVO
konstaterat, vilken ska inkomma till IVO senast 30 november 2021. Vi har i
granskningen efterfrågat men inte fått del av socialnämndens eventuella redovisning till
IVO.

2.3 Riktlinjer och rutiner
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner i linje med lagstiftningens
krav avseende uppföljning av enskilda placeringar?

I socialtjänstlagen regleras att den placerande nämnden noga ska följa vården av de1

barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller
boende. Detta ska ske främst genom regelbundna personliga besök i hemmet där
barnet/den unge vistas, enskilda samtal med barnet/den unge, samtal med den eller
dem som tagit emot barnet/den unge i sitt hem samt samtal med vårdnadshavare. I
socialtjänstlagen anges vidare att nämnden särskilt ska uppmärksamma barnets/den
unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och
andra närstående.

Socialtjänstlagen reglerar även att socialnämnden minst var sjätte månad ska överväga2

om det, för den som är placerad i familjehem eller HVB, föreligger ett behov av fortsatt
vård (se separat kapitel om detta längre ner) och hur vården bör inriktas och utformas.

Som redogörs närmare för i ett senare kapitel ska en genomförandeplan, som beskriver
hur vården ska genomföras, upprättas för det barn som placeras. I Socialstyrelsens
skrift Placerade barn och unga - Handbok för socialtjänsten framgår att
genomförandeplanen ska innehålla uppgifter om när och hur planen ska följas upp. Hur
ofta planen ska följas upp beror på omständigheterna i det enskilda fallet såsom
vårdtidens längd, insatsernas karaktär, när förändringar inträffar etc.

Det kan i vissa fall finnas behov av att på lokal nivå upprätta kompletterande
riktlinjer/rutiner som närmare preciserar hur ovanstående ska gå till i praktiken.

2.3.1 Iakttagelser
Hur uppföljning av placerade barn och unga ska ske beskrivs i socialförvaltningens
Rutin för uppföljning av insatser till barn och unga (upprättad 2017-10-16). Enligt rutinen
ska alla insatser till barn och unga följas upp minst var tredje månad där fysiskt besök av
ansvarig utredare/familjehemssekreterare ska ske för de barn och unga som är
placerade utanför det egna hemmet.

Vidare framgår av dokumenterad processbeskrivning för uppföljning av placering i
familjehem och processbeskrivning för uppföljning av placering i HVB-hem att utredare
inom enheten barn och unga löpande ska följa upp placerade barn och unga genom
samtal med personal, samtal med vårdnadshavare, samtal med barnet/den unge samt

2 Socialtjänstlag (2001:453) 6 kap. 8 §
1 Socialtjänstlag (2001:453) 6 kap. 7b §
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genom besök. Därefter ska handläggaren genomföra ett uppföljningsmöte för att gå
igenom gällande mål och ta ställning till om nya mål ska upprättas för barnet/den unge.

För dokumentation av genomförda uppföljningar finns en av förvaltningen upprättad mall
för Uppföljning av vård. Mallen omfattar olika rubriker som ska fyllas i såsom;
genomförande för uppföljning som berör socialtjänstens kontakt med barnet/den
unge/vårdnadshavare samt barnets utveckling som berör barnets hälsa, utbildning,
lärande, känslor och beteende och sociala relationer.

Vid intervjuer med verksamhetsföreträdare framkommer att det sedan föregående år har
pågått ett arbete med att revidera bland annat rutinen för uppföljning samt att förankra
den i verksamheten. Arbetet uppges till stor del ha grundat sig i de brister som
identifierades i och med IVO:s tillsyn.

Vid intervjuer framkommer att samtliga ärenden avseende barn och unga handläggs
enligt arbetssättet Barns behov i centrum (BBIC), vilket är integrerat i det
verksamhetssystem som kommunen använder sig av. BBIC innebär en struktur för
handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen som är
anpassad efter socialtjänstens regelverk. Verksamheten använder systemet Magnacura
för hantering av barn- och ungaärenden men det pågår vid granskningstilfället ett arbete
med att byta system då man upplevt brister kring att Magnacura inte fullt ut ger det stöd i
ärendehandläggningen som anses behövas och att handläggningsprocessens olika
delar är möjliga att genomföra i “fel” ordning.

Det nya journalsystemet, Combine, beräknas implementeras under december 2021.

2.3.2 Bedömning
Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner i linje med lagstiftningens krav avseende
uppföljning av enskilda placeringar?

Ja.

Det finns rutindokument och processbeskrivningar för ansvarsfördelning och
tillvägagångssätt vid uppföljning av placeringar. Vi ser positivt på det arbete som pågår
med att revidera befintliga rutiner och bedömer det vara väsentligt att arbetet fortskrider
samt att reviderade rutiner implementeras i verksamheten.

2.4 Vård- och genomförandeplaner
Revisionsfråga 2: Upprättas individuellt utformade vård- och genomförandeplaner som
tydliggör det enskilda barnets/den unges behov och hur vården ska genomföras?

I socialtjänstlagen anges att den vård som socialnämnden avser att anordna för ett3

barn/ungdom som placeras i familjehem eller HVB ska dokumenteras i en så kallad
vårdplan.

3 Socialtjänstlag (2001:453) 11 kap 3 §
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För ett barn/ungdom som är placerat i familjehem eller HVB ska en så kallad
genomförandeplan upprättas. Genomförandeplanen ska beskriva hur vården ska
genomföras. I Socialstyrelsens skrift Handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten går att utläsa att genomförandeplanen, som ska beskriva hur insatserna
ska genomföras och konkretisera innehållet i vårdplanen, ska upprättas av den nämnd
som har beslutat om placeringen.

Närmare detaljer om vilka uppgifter vård- respektive genomförandeplanen ska innehålla
regleras i socialtjänstförordningen . Det handlar bland annat om målet med vården samt4

hur umgänget med exempelvis föräldrar och andra närstående ska ordnas.

2.4.1 Iakttagelser
Vid IVO:s tillsyn konstaterades brister kopplat till att vård- och genomförandeplaner inte
alltid upprättats enligt gällande bestämmelser. Exempelvis fann IVO att inte alla planer
omfattade vårdnadshavares syn på den planerade vården eller hur umgänge med
vårdnadshavare skulle ordnas.

I socialnämndens årsrapport 2020 (behandlad i socialnämnden 2021-02-24 § 16)
framgår viss uppföljning kopplat till förekomsten av genomförandeplaner för barn och
unga. Det anges att andelen individer som fått en genomförandeplan upprättad inom en
månad från placeringsdatum är för låg. Orsaken framhålls vara sviktande bemanning
inom familjebehandlargruppen.

Vid intervjuer beskrivs att vårdplaner upprättas för varje ärende där placering föreslås,
inför att dessa ska behandlas i socialnämndens arbetsutskott. Vad gäller
genomförandeplaner beskrivs däremot att arbetet med dessa varit eftersatt en tid. Det
har därför inom avdelningen pågått ett arbete för att säkerställa att genomförandeplaner
finns upprättade för respektive placerade barn samt att dessa är aktuella. Vid intervjuer
uppges att arbetet bland annat bestått i genomgångar av samtliga ärenden.

De intervjuade uppger att ansvarsfördelningen när det gäller vilken funktion som ska
upprätta genomförandeplanen kan förtydligas då detta uppges påverkas av när ärendet
flyttas över från utredare till barnsekreterare. Vidare framhålls även att det upplevs svårt
att utforma adekvata och kvalitativa genomförandeplaner, särskilt vad gäller att
formulera mätbara mål.

Vi har inom ramen för granskningen genomfört en aktgranskning av totalt tio ärenden
avseende placerade barn/unga, med avseende på huruvida vård- och
genomförandeplaner finns upprättade. Samtliga ärenden avsåg barn/unga placerade i
familjehem. För samtliga tio granskade ärenden finns upprättade vårdplaner.

Vår aktgranskning visar att det i nio av tio ärenden finns upprättade genomförande-
planer. I kommunens rutin för att verkställa beslut om placering av barn och unga 2021
(senast reviderad 2021-06-15) anges att genomförandeplanen ska vara upprättas inom
sex veckor från det att placeringen verkställdes. I de granskade akterna noterar vi att

4 (2001:937) 5 kap. 1 a §
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fem genomförandeplaner är upprättade två-tre år efter placeringsdatum, medan
resterande fyra har upprättats någon gång mellan två dagar och fem månader efter
placeringsdatum.

Samtliga granskade genomförandeplaner omfattar mål och aktiviteter knutna till vården.
I sju av nio genomförandeplaner anges hur uppföljning ska ske. I ett av dessa sju
genomförandeplan anges datum för uppföljning, i de övriga sex genomförandeplanerna
anges under vilka intervall uppföljning ska ske/erbjudas.

2.4.2 Bedömning
Upprättas individuellt utformade vård- och genomförandeplaner som tydliggör det
enskilda barnets/den unges behov och hur vården ska genomföras?

Delvis.

Vi kan konstatera att det bland granskade ärenden finns en god efterlevnad till lagens
krav på att vårdplan ska upprättas. Likaså kan vi konstatera att genomförandeplaner
finns i nio av tio granskade ärenden. Urvalet i vår aktgranskning är begränsat till tio
ärenden vilket gör att vi inte med säkerhet kan säga att resultatet är representativt för
verksamheten totalt.

Kvalitativa vård- och genomförandeplaner ger förutsättningar för en välplanerad vård
och även underlag för uppföljning av beslutad insats. Brister i upprättandet av
genomförandeplaner - vilka syftar till att beskriva hur målen med vården ska uppnås -
riskerar därmed att ge sämre förutsättningar för en tydlig uppföljning av huruvida vården
bedrivs i enlighet med uppsatta mål. Mot bakgrund av lagkravet om att
genomförandeplan ska upprättas vill vi därför påtala vikten av att socialnämnden
säkerställer att detta sker och att det sker inom de sex veckor efter att placeringen
verkställts, såsom anges i dokumenterad rutin.

Genomförda intervjuer indikerar ett behov av förtydligande kring vilken funktion som
förväntas upprätta genomförandeplan för det placerade barnet.

2.5 Överväganden om behov av fortsatt vård
Revisionsfråga 3: Finns en efterlevnad till lagstiftningens krav på att överväganden om
behov av fortsatt vård sker minst var sjätte månad?

I 6 kap. 7b § socialtjänstlagen finns bestämmelser om att socialnämnden noga ska följa
vården av de barn och unga som vårdas i bland annat familjehem eller HVB. Enligt 6
kap. 8 § socialtjänstlagen ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga
om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. I Lysekils
kommun ligger delegationen för sådant övervägande hos socialnämndens arbetsutskott.

2.5.1 Iakttagelser
I samband med IVO:s tillsyn konstaterades konstaterades att en del överväganden inte
genomförts minst var sjätte månad.
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Området beskrivs sammantaget av de intervjuade fungera väl och att överväganden
generellt sett genomförs i enlighet med lagens krav. Handläggare uppges manuellt följa
när överväganden ska upprättas och tas upp i socialnämndens arbetsutskott. Det
uppges även ske systematiska ärendegenomgångar där 1:e socialsekreterare
tillsammans med respektive handläggare ungefär en gång per månad går igenom varje
ärende. Vid dessa tillfällen används en av verksamheten upprättad Checklista
ärendegenomgång som beskriver vad som ska gås igenom. I checklistan framgår bland
annat att det ska stämmas av att tid för uppföljning samt inlämning till arbetsutskottet
finns planerad. Samtidigt beskriver de intervjuade att det har förekommit fall där
överväganden inte genomförts inom lagstadgade tidsgränser, men att verksamheten
arbetar med att säkerställa att detta fungerar som det ska.

Vid aktgranskning av de tio ärenden som nämndes i föregående avsnitt har vi granskat
om överväganden gjort inom sex månader från det att barnet/den unge placerats.
Samtliga granskade ärenden omfattar placeringar som verkställts i februari 2021 eller
tidigare, så att sex månader ska ha hunnit passera från det att vi efterfrågade underlag
för aktgranskningen. Detta innebär att det för vissa ärenden - där placering pågått längre
tid än ett år -  varit aktuellt med fler än ett övervägande. I vår aktgranskning kan vi se att
överväganden alltid har skett inom sex månader i sju av de tio ärendena. I två ärenden
har överväganden vid ett tillfälle skett efter åtta månader och övriga gånger inom sex
månader. I ett ärende har övervägande skett efter elva månader, därefter sex månader
och tre dagar samt resterande överväganden inom sex månader.

2.5.2 Bedömning
inns en efterlevnad till lagstiftningens krav på att överväganden om behov av fortsatt
vård sker minst var sjätte månad?

Delvis.

Utifrån genomförda intervjuer och vår aktgranskning är vår bedömning att det till viss del
finns en efterlevnad till lagstiftningens krav på att överväganden om behov av fortsatt
vård sker minst var sjätte månad. För de fall där avvikelser förekommit har det i två
ärenden vid ett tillfälle skett med två månaders fördröjning. I ett ärende dröjde det elva
månader innan det första övervägandet genomfördes.

Utifrån genomförda intervjuer är vår uppfattning att det finns arbetssätt som stödjer
kontroll av att överväganden sker inom lagstadgad tidsgräns. Samtidigt visar vår
granskning att det förekommit vissa avvikelser. Ett övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL
syftar till att bedöma om vården fortsatt behövs samt hur den ska inriktas och utformas.
Det är därför väsentligt ur såväl kvalitets- och rättssäkerhetsperspektiv som
kostnadsperspektiv att överväganden om behov av fortsatt vård sker inom lagstadgad
tid. Mot bakgrund av det vill vi understryka att det är väsentligt att socialnämnden
säkerställer en efterlevnad till lagstiftningens krav.
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2.6 Överflyttning av vårdnad
Revisionsfråga 4: Finns en efterlevnad till lagstiftningens krav på överväganden
avseende om det finns skäl för att ansöka om överflyttning av vårdnad?

När ett barn/ungdom varit placerat i samma familjehem under tre år, ska socialnämnden
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6
kap. 8 § föräldrabalken. Att sådant övervägande ska ske regleras i 6 kap. 8 §
socialtjänstlagen. Efter de tre första åren ska frågan övervägas årligen. Vid övervägande
om överflyttning av vårdnad ska ett antal olika parametrar beaktas;

● barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning,
● barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets

behov av en trygg och god uppväxt,
● familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets behov av

kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och
● barnets relation till sina föräldrar.

2.6.1 Iakttagelser
Vid intervjuer beskrivs att övervägande om överflytt av vårdnad är ett eftersatt område
och att det inom verksamheten pågår ett arbete med att gå igenom samtliga ärenden
där sådana överväganden behöver genomföras. För att möjliggöra detta har det tillsatts
extra resurser i form av en halvtidstjänst som syftar till att avlasta handläggare och
frigöra tid för att kunna fokusera på frågan om vårdnadsöverflyttning.

Vi har inom ramen för granskningen genomfört en aktgranskning i syfte att undersöka
om överväganden avseende om det finns skäl för att ansöka om överflyttning av
vårdnad sker i enlighet med lagstiftningens krav. Vi har granskat underlag avseende fem
familjehemsplaceringar som pågått längre än tre år.

I aktgranskningen finner vi följande:

● I ett ärende har övervägande om huruvida det finns skäl att ansöka om överflyttning
av vårdnad genomförts. Det skedde fem år efter placeringsdatum.

● I ett ärende har övervägande om skäl till vårdnadsöverflyttning ej skett. I samband
med aktgranskningen förklarar förvaltningen att sådant övervägande planeras
genomföras under hösten 2021. Det har vid granskningstillfället gått 4,5 år sedan
placeringsdatum.

● I två ärenden har övervägande om skäl till vårdnadsöverflyttning inletts i september
2021.

● I ett ärende har övervägande om skäl till vårdnadsöverflyttning ej skett under de tre
år som placeringen pågått. Förvaltningen förklarar att det ej bedömts aktuellt då
barnet inom kort fyller 18 år.
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2.6.2 Bedömning
Finns en efterlevnad till lagstiftningens krav på överväganden avseende om det finns
skäl för att ansöka om överflyttning av vårdnad?

Nej.

Utifrån genomförda intervjuer och vår aktgranskning är vår bedömning att efterlevnaden
till lagens krav avseende övervägande om skäl till vårdnadsöverflyttning är begränsad.
Det är inte tillfredsställande att det i granskade ärenden gått fyra-fem år innan
övervägande skett.

Genom en överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna kan bättre möjligheter
till kontinuitet och stabilitet i vården skapas. Det är viktigt att socialnämnden säkerställer
att överväganden sker i enlighet med vad lagstiftningen anger, i syfte att ge
förutsättningar för ansökan om överflyttning i de fall som detta är motiverat. Detta är
väsentligt både för det enskilda barnets trygghet men också för att nämnden ska kunna
avsluta de familjehemsplaceringar där vårdnaden kan övergå till familjehemmet.

Vi ser positivt på att socialnämnden nu uppmärksammat brister på området och vidtagit
åtgärder för att komma tillrätta med dessa.

2.7 Egenkontroller
Revisionsfråga 5: Sker någon egenkontroll avseende efterlevnaden till lagens krav om
upprättande av vård- och genomförandeplaner, överväganden om behov av fortsatt vård
samt överflyttning av vårdnad?

Som redogjorts för i tidigare kapitel finns i socialtjänstlagen ett flertal krav kopplade till
placeringar av barn och unga. Det framgår även i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) att
den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll med den frekvens och i den
omfattning som krävs för att kunna säkerställa verksamhetens kvalitet. Nämnden har
även i enlighet med 6 kap. 6 § kommunallagen ett ansvar att säkerställa att
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och att den interna
kontrollen är tillräcklig.

I IVO:s uppföljande tillsyn framkom brister kopplat till att nämndens systematiska
förbättringsarbete inte skett i enlighet med gällande regelverk. Av IVO:s beslutsunderlag
framgår att nämnden inte genomfört egenkontroll i den omfattning som krävs i enlighet
med vad som anges i 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vidare påtalades brister kopplat till att
nämnden inte genomfört någon riskanalys på övergripande nivå för barn och unga. I
IVO:s beslutsunderlag framgår att Lysekils kommun framfört att avdelningarna och
enheterna istället har ett eget uppdrag att identifiera och följa upp vilka risker som finns
inom deras områden samt att därefter vidta åtgärder.

Vår revisionsfråga avgränsas till att besvara följande:
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● Om det finns strukturer för hur verksamheten arbetar med egenkontroller avseende
efterlevnaden till lagens krav om upprättande av vård- och genomförandeplaner,
överväganden om behov av fortsatt vård samt överflyttning av vårdnad, samt

● om det under år 2021 genomförts någon egenkontroll för ovanstående område.

2.7.1 Iakttagelser
Vid intervjuer beskrivs att arbetet med egenkontroller samt inrapporterade avvikelser har
haft ett särskilt fokus det senaste året med anledning av identifierade brister kopplat till
bland annat IVO:s tillsyn. Enligt de intervjuade ses egenkontroller fortfarande som ett
utvecklingsområde. Det beskrivs även att det pågår ett arbete med att se över vilka
barn/unga som är aktuella för övervägande om vårdnadsöverflytt. Arbetet beskrivs ha
påbörjats under år 2020/2021, men har fått stå åt sidan för andra ärenden.

Vi har i granskningen tagit del av förvaltningens Lista egenkontroll BoU hösten 2021
Dokumentet fastställer de egenkontrollsmoment som ska genomföras under hösten
2021. Momenten omfattar bland annat uppföljning av genomförande av vården
avseende ärenden kopplat till utredare/utredning (v 40-43) samt till barnsekreterare (v
45-47). Av dokumentet framgår att resultatet från genomförda egenkontroller ska
sammanställas i en rapport som ska överlämnas till enhetschef. Det framgår inte av
dokumenten om resultatet från egenkontrollerna ska presenteras till någon högre nivå.
Kontrollerna genomförs enligt uppgift från intervju med stöd av fastställda
frågeställningar som ska besvaras, enligt nedan:

● Finns en särskild utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet?

● Finns en genomförandeplan som upprättats av nämnden?

● Innehåller genomförandeplanen uppgifter om exempelvis
○ mål med de särskilda insatserna,
○ när och hur genomförandeplanen ska följas upp samt
○ barnets och vårdnadshavarens syn på genomförandet av den planerade

vården.

● Har övervägande eller omprövning av vården gjorts minst en gång var sjätte månad
om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas?

I granskningen ges uttryck för att resultatet från genomförd egenkontroll rapporteras på
arbetsplatsträff samt utgör ett underlag för planering av verksamhetsutveckling och
fokusområden som lyfts vid metodhandledning. Rapporten lämnas också till
avdelningschef. Likaså uppges att resultatet används i kommande verksamhetsplan
samt kompetensutvecklingsplan. Ovanstående granskningsnyckel omfattar inte någon
frågeställning kopplat till om överväganden om behov av överflyttning av vårdnad har
skett.

Vid genomläsning av nämndens sammanträdesprotokoll framgår att arbetet rörande
egenkontroller har behandlats i socialnämnden i samband med att de vid sitt
sammanträde 2021-04-28 § 37 fick återrapportering av genomförda egenkontroller av
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tider för skyddsbedömning, förhandsbedömning samt utredningar inom Barn- och
ungdomsenheten. Av protokollet framgår att det, till följd av inrapporterade avvikelser
under 2020 och första delen av år 2021, har beslutats att tillsätta omfattande
egenkontroller rörande skyddsbedömning och förhandsbedömningar av inkomna
anmälningar. Uppföljning av placerade barn och unga omfattas inte av dessa kontroller.

I socialnämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 (behandlad i nämnden
2021-02-24 § 19) framgår inte någon uppföljning av egenkontroller kopplat till barn och
unga.

2.7.2 Bedömning
Sker någon egenkontroll avseende efterlevnaden till lagens krav om upprättande av
vård- och genomförandeplaner, överväganden om behov av fortsatt vård samt
överflyttning av vårdnad?

Delvis.

Det finns en för socialtjänsten framtagen lista över egenkontroller som ska genomföras
under hösten 2021. Dessa kontroller omfattar bland annat förekomsten av
genomförandeplaner samt huruvida övervägande eller omprövning av vården skett
minst var sjätte månad. Övervägande om överflyttning av vårdnad omfattas inte av
dessa kontroller. Vi ser dock positivt på att det pågår ett arbete med att se över vilka
barn som detta är aktuellt för. Mot bakgrund av noterade brister vad gäller efterlevnaden
till lagens krav avseende överväganden om vårdnadsöverflyttning är vår bedömning att
det kan vara lämpligt att även inkludera denna fråga i de egenkontroller som utförs.

Vi rekommenderar socialnämnden att framgent överväga att inkludera information om
arbetet med egenkontroller kopplat till placerade barn och unga i socialnämndens
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

2.8 Uppföljning på aggregerad nivå
Revisionsfråga 6: Sker en tillfredsställande uppföljning av placeringar på aggregerad
nivå?

I detta kapitel beskriver vi vilken uppföljning som sker på en aggregerad nivå vad gäller
kostnader och kvalitet. I Socialstyrelsens handbok Placerade barn och unga framgår att
systematisk uppföljning i grunden handlar om att säkerställa att de insatser som
beslutas och utförs är till nytta för barnet/den unge. Socialstyrelsen menar att en väl
genomförd uppföljning bland annat kan leda till bättre kunskap om de insatser som
verksamheten erbjuder och hur dessa fungerar.

2.8.1 Iakttagelser
I socialnämndens årsrapport 2020 framgår att rekrytering av familjehem har varit
begränsad under år 2020. Orsaken är, enligt rapporten, många nya placeringar samt
omplaceringar vilket har gjort att familjehemssekreterare inte har kunnat lägga tid på att
rekrytera nya familjehem.
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I årsrapporten för år 2020 framgår vidare att medelkostnaden per brukare för barn och
unga har ökat och ligger över genomsnittet, vilket till stor del beror bland annat på ett
ökat antal placeringar under 2019 samt högre placeringskostnader. Vidare anges
längden på placeringar dock ha minskat. Avseende socialnämndens uppdrag om att
vända trenden för placeringar av barn och unga framgår följande uppföljning i5

årsrapporten:

● Nämnden beslutade att satsa på en deltid projekttjänst som metodutvecklare under
två år för att säkerställa utvecklings- och kvalitetsarbetet i verksamheten.

● Rekrytering av egna familjehem i syfte att sänka placeringskostnader har inte kunnat
ske så som det var tänkt på grund av personalfrånvaro under år 2020. Även
omplaceringar av ett flertal familjehemsplacerade barn har fått prioriteras vilket
medfört att rekrytering av nya egna familjehem fått vänta.

● Uppdraget har resulterat i en minskning av kostnader motsvarande 3,8 mnkr jämfört
med föregående år. Värt att notera är att SiS subventionerat kostnaden med 28 %6

från halvårsskiftet, vilket motsvarar ca 0,8 mnkr i lägre kostnader. Ett flertal
långvariga placeringar har avslutats under året samtidigt som ett flertal nya
placeringar har inletts under senare delen av året. Kostnaderna för externa
familjehem har ökat med 1,3 mnkr och kostnaderna för egna familjehem har ökat
med 1,2 mnkr. Att öka andelen placeringar i egna familjehem är i enlighet med
handlingsplanen. Totalt sett har placeringskostnaderna för barn och ungdomar
minskat med 1,3 mnkr jämfört med föregående år.

Vid intervjuer framhålls att avdelningschef för avdelning för mottagning och utredning
medverkar vid socialnämndens sammanträden och informerar om resultat av
enheternas uppföljningsrapporter. Detta avser i huvudsak ekonomisk uppföljning och
härleds till upprättad handlingsplan för minskade kostnader för placeringar på enheten
Barn och Unga.

Av socialnämndens delårsrapport för år 2021 (benämns uppföljningsrapport 3,
behandlad i nämnden 2021-09-27 § 90) framgår uppföljning av ekonomiskt resultat
vilket visar att Enheten för barn och unga visar en helårsprognos på -2 mnkr. Detta
innebär en försämring med 2,9 mnkr sedan senaste uppföljningen. Detta till följd av flera
nya placeringar under sommaren. Det har också tillkommit kostnader för köpt vård för
ett nytt ärende avseende ensamkommande barn, motsvarande -1,1 mnkr, under
sommaren. Förvaltningen har förhoppning om att kunna återsöka kostnaderna från
Migrationsverket. Utöver externa placeringar påverkar vakanta tjänster det ekonomiska
utfallet. Kostnader för inhyrd personal beräknas för helåret uppgå till 1,8 mnkr.

Vår granskning av socialnämndens sammanträdesprotokoll visar att nämnden
månatligen får uppföljning avseende budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och

6 Statens institutionsstyrelse

5 Målsättningen med uppdraget har varit att: Arbetet ska minska pågående kostnader för placeringar av barn och unga,
utveckla metoder och arbetssätt så att placering utom hemmet skall kunna undvikas, ge stöd till föräldrarna så att de
stärks i sin föräldraroll, utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga, samt samarbete med skola och fritids samt
vårdens utförare är viktiga förutsättningar i arbetet liksom deltagande av frivilligorganisationer.
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ungdomsenheten. Nämnden får även vid sina sammanträden redovisning av
delegationsbeslut samt anmälan om inkomna skrivelser, beslut om domar vilket omfattar
beslut enligt SoL och LVU . Nämnden har därutöver erhållit rapportering avseende ej7

verkställda beslut. I övrigt har vi inte kunnat spåra någon systematisk rapportering med
avseende på placeringarnas kvalitet och resultat på en övergripande nivå.

2.8.2 Bedömning
Sker en tillfredsställande uppföljning av placeringar på aggregerad nivå?

Delvis.

Vi kan konstatera att socialnämnden har en kontinuerlig uppföljning avseende
kostnadsutvecklingen kopplat till placerade barn och unga. Nämnden har under år 2020
haft ett uppdrag om att vända trenden för placeringar av barn och unga och det arbete
som bedrivits kring detta rapporteras bland annat i årsredovisningen för år 2020. Vi har
inom ramen för granskningen inte funnit spårbarhet till någon systematisk rapportering
vad gäller placeringarnas kvalitet och resultat på en aggregerad nivå. Vi ser att
socialnämnden med fördel skulle kunna utveckla detta, i syfte att öka kunskaperna om
de insatser som verksamheten erbjuder och hur väl dessa fungerar.

7 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun genomfört en
granskning avseende uppföljning av placerade barn och unga. Granskningens syfte har
varit att bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet vad gäller
placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem samt om
arbetet sker med en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden inte helt
bedriver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll vad gäller
placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem.

Den samlade bedömningen baseras på de för granskningen antagna revisionsfrågorna.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga Bedömning

1. Finns dokumenterade
riktlinjer och rutiner i linje
med lagstiftningens krav
avseende uppföljning av
enskilda placeringar?

Ja
Det finns rutindokument och
processbeskrivningar för ansvarsfördelning och
tillvägagångssätt vid uppföljning av placeringar.
Vi ser positivt på det arbete som pågår med att
revidera befintliga rutiner och bedömer det vara
väsentligt att arbetet fortskrider samt att
reviderade rutiner implementeras i
verksamheten.

2. Upprättas individuellt
utformade vård- och
genomförandeplaner som
tydliggör det enskilda
barnets/den unges behov
och hur vården ska
genomföras?

Delvis
Bland granskade ärenden finns en god
efterlevnad till lagens krav på att vårdplan ska
upprättas. Likaså finns genomförandeplaner i
nio av tio granskade ärenden. Urvalet i vår
aktgranskning är begränsat till tio ärenden vilket
gör att vi inte med säkerhet kan säga att
resultatet är representativt för verksamheten
totalt.

Mot bakgrund av lagkravet om att
genomförandeplan ska upprättas vill vi påtala
vikten av att socialnämnden säkerställer att
detta sker och att det sker inom de sex veckor
efter att placeringen verkställts, såsom anges i
dokumenterad rutin.

Genomförda intervjuer indikerar ett behov av
förtydligande kring vilken funktion som
förväntas upprätta genomförandeplan för det
placerade barnet.

19



3. Finns en efterlevnad till
lagstiftningens krav på att
överväganden om behov
av fortsatt vård sker minst
var sjätte månad?

Delvis
Utifrån genomförda intervjuer och vår
aktgranskning är vår bedömning att det till viss
del finns en efterlevnad till lagstiftningens krav
på att överväganden om behov av fortsatt vård
sker minst var sjätte månad.

Utifrån genomförda intervjuer är vår uppfattning
att det finns arbetssätt som stödjer kontroll av
att överväganden sker inom lagstadgad
tidsgräns. Samtidigt visar vår granskning att det
förekommit vissa avvikelser. Det är väsentligt ur
såväl kvalitets- och rättssäkerhetsperspektiv
som kostnadsperspektiv att överväganden om
behov av fortsatt vård sker inom lagstadgad tid.
Mot bakgrund av det vill vi understryka att det är
väsentligt att socialnämnden säkerställer en
efterlevnad till lagstiftningens krav.

4. Finns en efterlevnad till
lagstiftningens krav på
överväganden avseende
om det finns skäl för att
ansöka om överflyttning
av vårdnad?

Nej
Utifrån genomförda intervjuer och vår
aktgranskning är vår bedömning att
efterlevnaden till lagens krav avseende
övervägande om skäl till vårdnadsöverflyttning
är begränsad. Det är inte tillfredsställande att
det i granskade ärenden gått fyra-fem år innan
övervägande skett.

Det är viktigt att socialnämnden säkerställer att
överväganden sker i enlighet med vad
lagstiftningen anger, i syfte att ge förutsättningar
för ansökan om överflyttning i de fall som detta
är motiverat.

Vi ser positivt på att socialnämnden nu
uppmärksammat brister på området och vidtagit
åtgärder för att komma tillrätta med dessa.

5. Sker någon
egenkontroll avseende
efterlevnaden till lagens
krav om upprättande av
vård- och
genomförandeplaner,
överväganden om behov
av fortsatt vård samt
överflyttning av vårdnad?

Delvis
Det finns en för socialtjänsten framtagen lista
över egenkontroller som ska genomföras under
hösten 2021. Dessa kontroller omfattar bland
annat förekomsten av genomförandeplaner
samt huruvida övervägande eller omprövning
av vården skett minst var sjätte månad.
Övervägande om överflyttning av vårdnad
omfattas inte av dessa kontroller. Vi ser dock
positivt på att det pågår ett arbete med att se
över vilka barn som detta är aktuellt för. Mot
bakgrund av noterade brister vad gäller
efterlevnaden till lagens krav avseende
överväganden om vårdnadsöverflyttning är vår
bedömning att det kan vara lämpligt att även
inkludera denna fråga i de egenkontroller som
utförs.
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6. Sker en
tillfredsställande
uppföljning av placeringar
på aggregerad nivå?

Delvis
Vi kan konstatera att socialnämnden har en
kontinuerlig uppföljning avseende
kostnadsutvecklingen kopplat till placerade barn
och unga. Nämnden har under år 2020 haft ett
uppdrag om att vända trenden för placeringar
av barn och unga och det arbete som bedrivits
kring detta rapporteras bland annat i
årsredovisningen för år 2020. Vi har inom
ramen för granskningen inte funnit spårbarhet
till någon systematisk rapportering vad gäller
placeringarnas kvalitet och resultat på en
aggregerad nivå. Vi ser att socialnämnden med
fördel skulle kunna utveckla detta, i syfte att öka
kunskaperna om de insatser som verksamheten
erbjuder och hur väl dessa fungerar.

Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi rekommendera socialnämnden följande:

● Att förtydliga vilken funktion som förväntas upprätta genomförandeplan för det
placerade barnet.

● Att säkerställa att genomförandeplaner upprättas i enlighet med dokumenterad rutin.

● Att överväga att inkludera information om arbetet med egenkontroller kopplat till
placerade barn och unga i socialnämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

● Att hitta former för systematisk uppföljning avseende placerade barn och unga, då
detta kan leda till än bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder och
hur dessa fungerar.
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2021-12-10

Fredrik Carlsson Erika Brolin
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Lysekils kommun  enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Kommunens revisorer

2021-12-21

Socialnämnden

Kommunfullmäktige - för kännedom

Uppföljning av placerade barn och unga

PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en

granskning gällande rutiner för uppföljning av placerade barn och unga.

Granskningens syfte är att bedöma om Socialnämnden bedriver en ändamålsenlig

verksamhet vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i

familjehem samt om det sker med en tillräcklig intern kontroll.

Vår samlade bedömning är att Socialnämnden inte inte helt bedriver en
ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll vad gäller placeringar av

barn och unga i hem för vård eller boende i familjehem.

Vi önskar Socialnämndens kommentarer kring våra iakttagelser och

rekommendationer senast 2022-04-30.

Lysekil den 21 december 2021

För kommunens revisorer

Kent Olsson

Ordförande

Bilaga: Revisionsrapport ”Uppföljning av placerade barn och unga”
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SON 2020-000451 
 
Socialförvaltningen 
Marianne Sandsten,0523 - 61 33 33 
marianne.sandsten@lysekil.se 
 
 

Tillägg i delegationsordningen för socialnämndens 
verksamhetsområde 

Sammanfattning 

Delegationsordning för socialförvaltningens område är antagen 2021 12-14. 
Delegation innebär att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till 
annan delegat. Delegationer skall vara förankrade i kommunallagen och 
socialtjänstlagen. Även domar från högre instanser ligger till grund för delegationer 
samt även den egna organisationen.   

Ett tillägg i delegationsordningen är aktuellt och avser:  

att hos tingsrätten ansöka om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 
föräldrabalken, där socialnämndens arbetsutskott skall vara delegat. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar fastställa tillägget i delegationsordningen. 

Ärendet 

När ett barn varit placerat i samma familjehem under tre år, skall socialnämnden 
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden till 
familjehemsföräldrarna.  

Om överflyttning av vårdnad fortfarande är aktuell efter ett övervägande, kan 
Socialnämnden ansöka om överflyttning hos tingsrätten enligt 6 kap. 8 § FB 

Ansökan till tingsrätt om vårdnadsöverflytt saknas dock i nuvarande delegation. Ett 
tillägg i socialnämndens delegationsordning är därför aktuell och avser insatser 
med stöd av föräldrabalken. 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Marianne Sandsten 
Avdelningschef MoU 

 

Bilaga/bilagor 

Reviderad delegationsordning 

Beslutet skickas till  
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http://www.lysekil.se/


Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28  

Dnr SON 2020-000451 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Delegationsordning 

för  

socialnämndens verksamhetsområde 

 

  



2/32  
 

Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

  

Innehållsförteckning 
Inledning ............................................................................................................................................................ 4 

Allmänt om delegering ...................................................................................................................................... 4 

Delegationsbegränsningar ................................................................................................................................. 4 

Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................................................................... 5 

Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor ............................................................................................... 5 

Lägsta nivå ......................................................................................................................................................... 5 

Förkortningar ..................................................................................................................................................... 6 

1 Övergripande ärenden ............................................................................................................................ 7 

1.1 Handläggning av ärenden ........................................................................................................................ 7 

Utredning ....................................................................................................................................................... 7 

Överklagan ..................................................................................................................................................... 7 

Överflyttning av ärende ................................................................................................................................. 8 

Underrättelse ................................................................................................................................................ 8 

1.2  Brådskande ärenden ............................................................................................................................... 9 

2  Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter med mera ......................................................... 9 

Utlämnande av allmän handling .................................................................................................................... 9 

Polisanmälan ................................................................................................................................................. 9 

Anmälan till överförmyndare ...................................................................................................................... 10 

Anmälan med mera till smittskyddsläkare .................................................................................................. 11 

lex Sarah och lex Maria ................................................................................................................................ 11 

Hälso- och sjukvård...................................................................................................................................... 12 

3  Barn och unga........................................................................................................................................ 12 

3.1  Öppenvårdsinsatser med stöd av SoL ................................................................................................... 12 

Placeringar med stöd av SoL ........................................................................................................................ 13 

3.2  Kostnader i samband med insatser ....................................................................................................... 13 

Beslut som rör kontaktpersoner/kontaktfamiljer/familjehem med flera ................................................... 14 

3.3  Insatser med stöd av LVU ...................................................................................................................... 15 

3.4  Familjerätt - Adoptioner ........................................................................................................................ 17 

Fastställande av faderskap .......................................................................................................................... 18 

Vårdnad, boende och umgänge .................................................................................................................. 19 

Yttrande med mera ..................................................................................................................................... 20 

4  Vuxna ..................................................................................................................................................... 21 

Kostnader i samband med insatser samt beslut om avgifter med mera .................................................... 21 

4.2  Insatser med stöd av SoL ....................................................................................................................... 22 



3/32  
 

Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

4.3  Insatser med stöd av LVM ..................................................................................................................... 23 

4.5  Yttranden ............................................................................................................................................... 24 

5  Äldre och personer med funktionsnedsättning .................................................................................... 24 

5.1  Insatser med stöd av SoL ....................................................................................................................... 24 

Avgifter ........................................................................................................................................................ 25 

5.2  Insatser med stöd av LSS ....................................................................................................................... 25 

6  Alkohollagen .......................................................................................................................................... 28 

7  Ekonomiärenden samt rätten att teckna hyresavtal ............................................................................ 29 

8  Fonder ................................................................................................................................................... 30 

 

 

 

  



4/32  
 

Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Inledning 
 

Allmänt om delegering 
 

Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta 
självständiga beslut till en delegat. Delegering sker från kommunfullmäktige till 
nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 
 
Ett beslut som fattas med stöd av delegationsordningen är juridiskt att se som 
nämndens beslut. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt 
beslut fattas. Om socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt 
kan nämnden återkalla rätten att fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst 
ärende eller för en viss delegat. 
 
Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den 
som fått ett delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten 
istället för att själv fatta beslutet överlämna ärendet till nämnd för 
ställningstagande. Om ett beslut fattas av någon utan delegation i ärendet saknar 
detta beslut laga verkan, det vill säga att det inte är giltigt. 
 
Detta dokument innehåller en förteckning över de ärenden där socialnämnden har 
delegerat beslutanderätten till arbetsutskott, ledamot i nämnden eller anställd. 
 
Kommunallagen är den lag som reglerar möjligheten att delegera 
beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. En ny kommunallag trädde i 
kraft 2018-01-01. 
 
I enlighet med 6 kap. 37 § KL får nämnden uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller dess ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens 
vägnar, detta i enlighet med 7 kap 5 § KL. Om en nämnd med stöd av 7 kap. 5 § KL 
uppdrar åt verksamhetens förvaltningschef att fatta beslut får denne i sin tur, i 
enlighet med 7 kap 6 § KL, uppdra åt annan anställd kommunen att fatta beslut. 

 

Delegationsbegränsningar 
 

Enligt 6 kap 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras i följande 
slag av ärenden: 

1 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2 framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
 nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats, 

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

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

5 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Ärenden av principiell natur ska alltid överlämnas till nämnden. Nämnden kan inte delegera till två 
eller fler tjänstemän resp. politiker att tillsammans besluta i ett ärende, inte heller till ledamot och 
tjänsteman tillsammans. I den mån det framgår av annan lag eller författning att ärendet inte får 
delegeras gäller detta. 
 
10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, reglerar vilka ärenden som socialnämnden kan delegera till 
utskott. Dessutom framgår det i 10 kap. 5 § SoL vilka ärenden enligt föräldrabalken som kan 
delegeras. 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska enligt 7 kap. 8 § i kommunallagen 
anmälas till nämnden. Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har 
fattas ska anmälas till dem. Delegeringsbeslut kan redovisas muntligen eller 
skriftligen till nämnden. De vanligaste mängdbesluten anmäls till nämnden via 
upprättande av listor. 

 

Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och all 
personal i förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Detta innebär att 
beslutanderätt som rör personalfrågor enbart kan delegeras av kommunstyrelsen. 
Sådana delegationsbeslut ska därmed anmälas till kommunstyrelsen och inte till 
respektive facknämnd. 
 
Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed ytterst 
ansvarig för personalpolitiska frågor i hela organisationen. 

 

Lägsta nivå 
Den i delegationsordningen angivna delegaten är den lägsta nivån. Delegaten kan 
avstå från att fatta beslut och överordnad chef har då alltid rätt att fatta beslut 
istället. 
 
Det finns möjlighet för en delegat att i en enskild fråga lämna tillbaka 
beslutsfattande till nämnden. Ofta gäller detta i ärenden som tangerar 
principiella beslut. 
 
Arbetsutskott har rätt att fatta beslut i alla frågor som delegerats från 
socialnämnden till tjänstemän.    
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Förkortningar 
 

BrB Brottsbalk (162:700) 

FB Föräldrabalk (1949:381) 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

PBB Prisbasbelopp 

SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

FC Förvaltningschef 

KD Kommundirektör 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

HR HR-chef 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

 

 

 

U-protokoll Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredningar. 

 Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om parterna inte 

 är sambor, eller om de är sambor och omständigheter kommit fram som 

 ifrågasätter faderskapet. 

 Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning när mannen i 

 äktenskapet inte är far till barnet.   

  Protokoll som används om parterna är sambor och övertygande om att barnet 
  är deras gemensamma eller kommit till genom en assisterad befruktning och 
  inga omständigheter har kommit fram som ifrågasätter faderskapet  
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Delegationsförteckning 

1 Övergripande ärenden  
 
1.1 Handläggning av ärenden   

 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

 

Utredning 

 
1.1.1 Beslut om att inleda utredning 

 
Socialsekreterare 11 kap 1 § SoL Nämndens 

befogenheter och 
skyldigheter vid 
barnutredningar 
regleras i  
11 kap 2 § SoL 

1.1.2 Beslut om att inleda utredning 
oavsett den enskildes samtycke 
 

Socialsekreterare 11 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

 

1.1.3 Beslut/ställningstagande att 
utredning inte ska inledas 
- Vuxen 
- Barn 

 
 
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 
 

11 kap 1 a § SoL  

1.1.4 Beslut att inledd utredning ska 
- Avslutas med insats 
- Avslutas utan insats, barn  
 Avslutas utan insats, vuxen  
- Läggas ned, barn och vuxen  
- Avslås, barn  
- Avslås, vuxen 

 
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 
Socialsekreterare 
 

11 kap 1 § SoL  

1.1.5 Förlängning av utredningstid i 
ärenden som rör barn 
- Upp till två månader 
- Utöver två månader  
 

 
 
1:e socialsekreterare 
Arbetsutskott 

11 kap 2 § SoL  

 

Överklagan 

 
1.1.6 Beslut om att föra talan i ärenden 

eller mål via allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol  
 

Förvaltningschef 10 kap 2 § SoL 
6 kap 15a FB  

 

1.1.7 Utse ombud att föra nämndens talan 
 

Förvaltningschef 10 kap 2 § SoL  

1.1.8 Beslut om omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

27 § FL 
45 § FL 
(2017:900) 

 

1.1.9 Omprövning av beslut och yttrande 
där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat  
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet  

27 § FL 
46 § FL 
(2017:900) 

 

1.1.10 Prövning av att överklagande skett i 
rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för sent 
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

24 § 1 st FL 
45 § FL 
(2017:900) 
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Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

1.1.11 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i LSS, SoL, LVU och 
LVM-ärenden när ursprungsbeslutet 
fattats av delegat  
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

27 § LSS 
16 kap 3 § SoL 
41 § LVU 
44 § LVM 
6 kap 39 § KL 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning 
mot enskilda i 
ärenden av 
principiell 
beskaffenhet eller 
större vikt 

1.1.12 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i LSS, SoL, LVU och LVM 
ärenden när ursprungsbeslutet fattats 
av nämnd  
 

Arbetsutskott  27 § LSS 

16 kap 3 § SoL 
41 § LVU 
44 § LVM 
6 kap 39 § KL 

Denna delegation 
kan tillämpas då 
brådska råder eller 
nämndens 
sammanträde inte 
kan avvaktas 

 

Överflyttning av ärende 

 
1.1.13 Beslut om framställning om 

överflyttning av ärende till nämnd i 
annan kommun  
 

1:e socialsekreterare 2a kap 10 § SoL Gäller även ärenden 
enligt LVU och LVM 

1.1.14 Beslut i fråga om mottagande av 
ärende från annan kommun 
 

1:e socialsekreterare 2a kap 10 § SoL  

1.1.15 Beslut om ansökan till IVO om 
överflyttning av ärende vid tvist  
 

1:e socialsekreterare 2a kap, 11 § SoL  

 

Underrättelse 

 
1.1.16 Beslut om begäran till 

försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag/förlängt barnbidrag  
 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

16 kap 18 § SFB 
och 106 kap  
6 och 7 §§ SFB 

 

1.1.17 Beslut om begäran till 
försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för 
underhållsstöd  
 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

18 kap 19 § SFB  
106 kap 8 § SFB 

 

1.1.18 Beslut om begäran till 
försäkringskassa om avdrag i 
dagersättning med anledning av att 
personen är placerad i HVB eller 
familjehem  
 

Socialsekreterare 106 kap 13 § SFB 
 

 

1.1.19 Beslut att begära ersättning hos 
försäkringskassa för utbetalt 
ekonomiskt bistånd  
 

Socialsekreterare 107 kap 5 § SFB  
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1.2  Brådskande ärenden 
 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

1.2.1 Beslut på socialnämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att 
nämndens beslut inte kan avvaktas 

Ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat 

6 kap 39 § KL  

 
2  Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter med mera 
 
 

Utlämnande av allmän handling  

 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

 Beslut att lämna ut handling 
 

   

2.1 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande till enskild 
  

Förvaltningschef 
 

2 kap, 14 § TF 
6 kap 3-4 §§ OSL 
10 kap, 4 och  

13-14 §§ OSL 

 

2.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 
 

Förvaltningschef 12 kap 6 § SoL  

2.3 Beslut om sekretesskydd för anmälare Avdelningschef 26 kap 5 § OSL Rapport till 
förvaltningschef 

2.4 Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare  Uppgifter får endast 
lämnas ut om den 
enskilde har 
samtyckt till detta 

 

Polisanmälan  
 
2.5 Beslut om polisanmälan angående 

misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 
 

Avdelningschef 12 kap 10 §§ SoL 
10 kap 21 § OSL 

 

2.6 Beslut att anmäla eller inte anmäla till 
polismyndighet vid misstanke av 
bedrägeri och andra brott mot den 
egna verksamheten  
 

Enhetschef   

2.7 Beslut om att polisanmäla vissa brott 
enligt 4 kap 1 § SoL riktar sig mot 
enskild (brott mot liv och hälsa, 
misshandel, brott mot frihet och frid, 
olaga tvång, sexualbrott, 
könsstympning)  
 

Enhetschef 10 kap 21 § OSL 
12 kap 10 § SoL 
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

2.8 Beslut om att lämna uppgift till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet som angår misstanke 
om överlåtelse av narkotika eller 
dopningsmedel eller icke ringa fall av 
olovlig försäljning eller anskaffning 
av alkoholdrycker till underårig 
 

Enhetschef 10 kap 22 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

 

2.9 Beslut att lämna uppgift till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet om misstanke om 
brott, för vilket det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i ett år 
eller försök till brott för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse i två år 
 

Enhetschef 10 kap 23 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

 

2.10 Beslut om att lämna uppgift till 
polismyndighet som behövs för 
omedelbart polisiärt ingripande av 
underårig vid överhängande och 
allvarlig risk för den unges hälsa eller 
utveckling eller under pågående 
brott 
 

Socialsekreterare 10 kap 20 § OSL I samråd med 
närmaste chef. 
Generell 
befogenhet vid 
upptäckt av 
missförhållande 

2.11 Beslut om polisanmälan vid 
misstanke om brott mot barn 

Enhetschef Avser misstanke 
om brott mot barn 
enligt 3, 4 eller 6 
kap BrB eller 
lagen om förbud 
mot köns-
stympning av 
kvinnor 

 

 

Anmälan till överförmyndare  

 
2.12 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare  
 

Biståndshandläggare/ 
socialsekreterare 

5 kap 3 § SoF  

2.13 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 
 

Biståndshandläggare/ 
socialsekreterare 

5 kap 3 § SoF  

2.14 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om förhållanden 
beträffande förvaltning av 
underårigs egendom 
 

1:e socialsekreterare 5 kap 3 § SoF  

2.15 Framställan till domstol om behov av 
målsägarbiträde för underårig i 
ärende om vårdnad eller 
förmyndarskap med mera 
 

Socialsekreterare 5 kap 2 § SoF  
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

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

Biståndshandläggare 15 § 6 p LSS  

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

Biståndshandläggare 15 § 6 p LSS  

 

Anmälan med mera till smittskyddsläkare 
 
2.18 Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare  
 

Enhetschef 6 kap 12 § 
Smittskyddslagen 

 

 

lex Sarah och lex Maria  

 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

2.19 Beslut att anmäla allvarliga 
missförhållanden eller risk för 
allvarliga missförhållanden till 
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 

Utredare SOSFS 2011:5 
Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd 
om lex Sarah 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

 

2:20 Ta emot information för nämndens 
räkning om att en lex Sarah-
anmälan gjorts för enskild 
verksamhet 

Utredare SOSFS 2011:5 
Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd 
om lex Sarah 
14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

 

2.21 Beslut om att avsluta utredning Utredare SOSFS 2011:5 
Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd 
om lex Sarah 
14 kap 7 § SoL 

 

2.22 Beslut att anmäla allvarlig skada 
eller sjukdom i samband med vård, 
behandling eller undersökning – 
lex Maria till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) 
 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

Patientsäkerhets-
lagen  
(SFS 2010:659) 

Se SOSFS 2005:28, 
Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
anmälningsskyldighet 
enligt lex Maria 
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

 

Hälso- och sjukvård  

 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

2.23 Remissvar gällande frågor av 
medicinsk karaktär från 
Socialstyrelsen och 
socialdepartementet 
 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 Anmäls i sin helhet 
vid nästkommande 
sammanträde 

2.24 Till leverantör och läkemedelsverket 
anmäla olyckor och tillbud avseende 
medicinteknisk utrustning och 
hjälpmedel 
 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

SOSFS 2008:1  

3  Barn och unga 
 
3.1  Öppenvårdsinsatser med stöd av SoL  
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.1.1 Beslut om insats i form av 
observationer eller kartläggning under 
utredningstiden, intern insats 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL   

3.1.2 Beslut om insats i form av 
observationer under utredningstid, 
extern köpt insats 
 

Arbetsutskott 4 kap 1 § SoL  

3.1.3 Beslut om insats av familjebehandlare 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.1.4 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 
 

1:e socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.1.5 Beslut om bistånd i form av 
stödkontakt med socialsekreterare 
 

1:e socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.1.6 Beslut om bistånd till kvalificerad 
kontaktperson 
 

1:e socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.1.7 Beslut om strukturerat 
öppenvårdsprogram 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.1.8 Beslut om öppna insatser för barn över 
15 år utan vårdnadshavares samtycke 
 

Enhetschef 3 kap 6 a § SoL  

3.1.9 Beslut om bistånd i form av stöd i eget 
boende eller i träningslägenhet 
 

1:e socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.1.10 Beslut om eftervård.  
Intern resurs 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.1.11 Beslut om eftervård 
Extern resurs, köpt vård 
 

Arbetsutskott 4 kap 1 § SoL  
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

 

Placeringar med stöd av SoL 

 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.1.12 Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem/familjehem/HVB/ 
stödboende 
Upp till 30 dagar 
 

 
 
 
Enhetschef 

4 kap 1 § SoL I avvaktan på nästa 
arbetsutskott 

3.1.13 Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av placering 
 

Arbetsutskott 4 kap 1 § SoL  

3.1.14 Beslut om placering i kommunens 
stödboende  
(över 18 år) 
Beslut om placering i kommunens 
stödboende  
(16-18 år) 
 

Arbetsutskott 
 
 
Arbetsutskott 

4 kap 1 § SoL  

3.1.15 Beslut om placering i externt 
stödboende (över 18 år) 
Beslut om placering i externt 
stödboende (16-18 år)  
 

Arbetsutskott 
 
Arbetsutskott 

4 kap 1 § SoL  

3.1.16 Beslut om omplacering till 
familjehem/HVB/stödboende i 
kommunens regi 
 

Enhetschef 4 kap 1 § SoL  

3.1.17 Beslut om omplacering till 
familjehem/HVB/stödboende i extern 
regi 
 

Arbetsutskott 4 kap 1 § SoL  

3.1.18 Omprövning/övervägande om fortsatt 
vår i annat hem än det egna 
fortfarande behövs 
 

Arbetsutskott 6 kap 8 § SoL Var 6:e månad 

3.1.19 Övervägande om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnad  

Arbetsutskott 6 kap 8 §  
2 stycket SoL 
 

 

3.1.20 Ansöka hos tingsrätten om 
överflyttning av vårdnad  

Arbetsutskott  6 kap 8 § FB  

 
3.2  Kostnader i samband med insatser  
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.2.1 Beslut om bistånd i samband med 
utredning av barn och unga 
-  högst 30% av prisbasbelopp 
-  därutöver  
 

 
 
1:e socialsekreterare 
Enhetschef 

4 kap 1 § SoL  

3.2.2 Beslut om bistånd till särskilda 
kostnader och omkostnader i 
sambandmed och under placering, 
omplacering eller flyttning från 
familjehem eller hem för vård eller 
boende 
-  högst 30% av prisbasbelopp       
- därutöver  
 

 
 
 
 
 
 
1:e socialsekreterare 
Enhetschef 

4 kap 1 § SoL  
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

3.2.3 Beslut om bistånd till särskilda 
kostnader i samband med beviljade 
insatser (ej placering) 
-  högst 30% av prisbasbelopp       
- därutöver  
 

 
 
 
1:e socialsekreterare 
Enhetschef 

4 kap 1 § SoL  

3.2.4 Beslut om boendekostnader för 
ungdom som beviljats boende i 
träningslägenhet, stödboende eller 
eget boende  
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.2.5 Beslut om kostnad för avgift hos 
tingsrätten för ansökan om 
vårdnadsöverflyttning  
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

3.2.6 Beslut om avgift från föräldrar vars 
barn är under 18 år och får vård i ett 
annat hem än det egna  
 

Socialsekreterare 8 kap 1 § SoL 
6 kap 2 och 3 §§ 
SoF 

 

3.2.7 Beslut om att föra talan gällande 
återkrav om ersättning enligt 8 kap 1 
§ SoL hos förvaltningsrätten  
 

1:e socialsekreterare 9 kap 3 SoL  

3.2.8 Beslut om eftergift av krav på 
ersättning, helt eller delvis enligt  
8 kap 1 § 2 stycket 
 

1:e socialsekreterare 9 kap 4 § SoL  

Beslut som rör kontaktpersoner/kontaktfamiljer/familjehem med flera 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.2.9 Beslut att godkänna 
- Kontaktperson 
- Kontaktfamilj 
- Familjehem  
 

 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 
Arbetsutskott 

3 kap 6 b § SoL  

3.2.10 Beslut om ersättning till familjehem 
eller jourhem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
- Enligt SKRs riktlinjer 
- Vid frångående av SKRs 
 rekommendationer, över norm 
 och riktlinjer 
 

 
 
 
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 

 Uppdraget ska 
regleras genom avtal 
med familjehemmet. 
Ersättning utifrån 
riktlinjer i SKRs 
cirkulär 17:54  

3.2.11 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj 
- Enligt SKR:s riktlinjer 
- Vid frångående av SKR:s 
 rekommendationer, över norm 
 och riktlinjer  
 

 
 
 
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 
 

 Uppdraget ska 
regleras genom avtal 
med familjehemmet. 
Ersättning utifrån 
riktlinjer i SKRs 
cirkulär 17:54  

3.2.12 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

Socialsekreterare 6 kap 1 § SoL Särskilt avtal ska 
ingås mellan 
nämnden och de nya 
vårdnadshavarna 
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

3.2.13 Beslut om avlastning för familjehem 
- Kontaktfamilj 
- Korttidsvistelse  
 

 
Socialsekreterare 
Enhetschef 

3 kap 6 b § SoL  

3.2.14 Beslut att väcka talan/anmäla behov 
av särskild förordnad vårdnadshavare 
enligt föräldrabalken 

Arbetsutskott 6 kap 8a och  
9 §§ FB 
Lag om god man 
för ensam-
kommande barn 
 

 

 
3.3  Insatser med stöd av LVU 
 
Den så kallade kompletterande beslutanderätten får användas när socialnämndens beslut inte kan 
avvaktas. Besluten ska anmälas till nämndens nästa sammanträde. 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.3.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och unga 
över 20 år 

Ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat 

6 § 1 § LVU Beslutet ska anmälas 
till  nämndens nästa 
sammanträde 

3.3.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av ungdom 
under 20 år 

Ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat 

6 § 1 och 2 stycket 
LVU 

Beslutet ska 
dokumenteras och 
skrivas under av 
beslutsfattaren. 
Muntliga beslut får 
endast förekomma i 
sådana akuta 
situationer när 
dokumentation och 
underskrift inte kan 
avvaktas. Sådana 
beslut dokumenteras i 
efterhand. Beslutet 
ska anmälas till 
nämndens nästa 
sammanträde 

3.3.3 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt LVU  
6 § ska upphöra 

Ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat 

9 § 3 stycket LVU  

3.3.4 Beslut om att ansöka om vård hos 
förvaltningsrätt 
 

Arbetsutskott 4 § LVU  

3.3.5 Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätten om förlängd 
utredningstid för ansökan om vård 
 

1:e socialsekreterare 8 § LVU  

3.3.6 Beslut om att återkalla ansökan om 
vård 
 

1:e socialsekreterare 4 § LVU  
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

3.3.7 Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

Arbetsutskott 11 § LVU Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat. 
Beslutet ska anmälas 
vid nämndens nästa 
sammanträde 

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

Socialsekreterare 11 § LVU Till exempel:  
Kortare vistelse utom 
familjehemmet eller 
hemmet för vård eller 
boende 

3.3.9 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren i 
avvaktan på nämndens beslut 

Arbetsutskott 14 § 2 stycket 
punkt 1 LVU 

Om beslut inte kan 
avvaktas får nämndens 
ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat 

3.3.10 Beslut om att den unges vistelseort 
inte ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren i avvaktan på 
nämndens beslut 
 

Ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat 

14 § 2 stycket 
punkt 2 LVU 
6 kap 36 § KL 

I synnerligen 
brådskande fall och 
ska inte tillämpas 
regelmässigt 

3.3.11 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller andra vårdnadshavare 
efter beslut om flyttningsförbud 
eller tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås 
 

1:e socialsekreterare 31 § LVU  

3.3.12 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Arbetsutskott 27 § 1 stycket LVU Om beslut inte kan 
avvaktas får nämndens 
ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden utsett. 
Beslutet ska anmälas 
vid nämndens nästa 
sammanträde 

3.3.13 Beslut om läkarundersökning att 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 
 

1:e socialsekreterare 32 § 1 stycket LVU  

3.3.14 Beslut att begära biträde av polis 
och i vissa fall kriminalvård för att 
bereda läkaren tillträde till den 
unges hem eller för att inställa den 
unge till läkarundersökning 
och/eller beslut om begäran om 
biträde av polis för att genomföra 
läkarundersökning 

Enhetschef  43 § punkt 1 LVU Om beslutet inte kan 
avvaktas, får 
nämndens 
ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot i 
arbetsutskottet 
som nämnden har 
förordnat fatta beslut.  
Beslutet ska anmälas 
vid nämndens nästa 
sammanträde 
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

3.3.15 Beslut att begära handräckning av 
polis och i vissa fall kriminalvården 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av 
LVU 
 

Enhetschef 43 § punkt 2 LVU  

3.3.16 Beslut om ersättning och kostnader 
vid familjehemsplacering enligt 
LVU 
 

1:e socialsekreterare  Samma regler som vid 
SoL-placeringar.  
SKRs cirkulär 

3.3.17 Beslut om att förebyggande insats 
ska upphöra att gälla 

Arbetsutskott 22 och 23 §§ LVU Om beslutet inte kan 
avvaktas, får 
nämndens 
ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden har 
förordnat fatta beslut.  

3.3.18 Utreseförbud och tillfälligt 
utreseförbud enligt LVU 

Ordförande 31a § LVU Om beslutet inte kan 
avvaktas, får 
nämndens 
ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden har 
förordnat fatta beslut.  
Beslutet ska anmälas 
vid nämndens nästa 
sammanträde 

 
3.4  Familjerätt - Adoptioner 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.4.1 Inleda utredning avseende 
medgivande till adoption 
 

Socialsekreterare 6 kap 12 § SoL  

3.4.2 Medgivande att ett barn tas mot för 
adoption 

Arbetsutskott 6 kap 12 § SoL Om beslutet inte kan 
avvaktas, får 
nämndens 
ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden har 
förordnat fatta beslut.  
Beslutet ska anmälas 
vid nämndens nästa 
sammanträde.  

3.4.3 Återkalla medgivande att barn tas 
emot för adoption  
 

Arbetsutskott 6 kap 13 § SoL Se ovanstående 
kommentar  

3.4.4 Beslut att lämna samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande  
 

Socialsekreterare 6 kap 14 § SoL  
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

3.4.5 Beslut att inte lämna samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 

Arbetsutskott 6 kap 14 § SoL Om beslutet inte kan 
avvaktas, får 
nämndens 
ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden har 
förordnat fatta beslut.  
Beslutet ska anmälas 
vid nämndens nästa 
sammanträde 
 

3.4.6 Inleda utredning över yttrande till 
tingsrätt om nationell adoption  
 

Socialsekreterare 4 kap 10 § FB  

3.4.7 Lämna yttrande till tingsrätten vid 
internationell och nationell 
adoption  
 

Socialsekreterare 4 kap 10 § FB  

 

Fastställande av faderskap 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.4.8 Beslut att inleda 
faderskapsutredning  
 

Socialsekreterare 2 kap 5 § FB  

3.4.9 Beslut att inleda 
föräldraskapsutredning  
 

Socialsekreterare 2 kap 8a alt 9 § FB  

3.4.10 Beslut att godkänna U-protokoll  
Administratör 
Socialadministratör 

1 kap 4 § FB Socialstyrelsens 
allmänna råd – att 
fastställa faderskap 

3.4.11 Beslut att inte godkänna  
U-protokoll 
 

Enhetschef 1 kap 4 § FB  

3.4.12 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när dom 
eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas  
 

1:e socialsekreterare 2 kap 1 § FB  

3.4.13 Beslut om att återuppta nedlagd 
faderskaps-/ 
föräldraskapsutredning 
 

1:e socialsekreterare 2 kap 1 § FB  

3.4.14 Beslut om att inleda utredning eller 
lägga ner utredning om någon 
annan man än den inom äktenskap 
eller registrerat partnerskap med 
barnets moder kan vara far till 
barnet  
 

1:e socialsekreterare 2 kap 9 § FB  

3.4.15 Beslut om att inte inleda utredning 
eller lägga ner utredning om någon 
annan man än den inom äktenskap 
eller registrerat partnerskap med 
barnets moder kan vara far till 
barnet  

Arbetsutskott 2 kap 9 § FB  
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

3.4.16 Beslut att väcka och föra talan i mål 
om faderskap  
 

Socialsekreterare 3 kap 5 och 6 §§ 
FB 

 

3.4.17 Beslut om blodundersökning  
 

1:e socialsekreterare 2 kap 6 § FB  

3.4.18 Beslut om begäran om biträde 
gällande faderskaps-/ 
föräldraskapsutredning 
- av annan kommun 
- av utlandsmyndighet  

Enhetschef 2 kap 4 § FB  

3.4.19 Beslut om att biträda annan 
kommun i faderskaps-/ 
föräldraskapsutredning 

Enhetschef 2 kap 4 § FB  

3.4.20 Beslut att överflytta faderskaps-
/föräldraskapsutredning till annan 
kommun 

Enhetschef 2 kap 3 § FB Beslutet ingår även 
att underrätta för den 
mottagande 
kommunen 

3.4.21 Beslut att ta emot faderskaps-/ 
föräldrautredning från annan 
kommun  
 

Enhetschef 2 kap 3 § FB  

 

Vårdnad, boende och umgänge  
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.4.22 Beslut om godkännande av 
föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge  
 

Socialsekreterare 6 kap 6 § FB 
14 a § 2 FB  
15 a § 2 FB 

 

3.4.23 Beslut att inte godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 
 

1:e socialsekreterare 6 kap 6 §, 14 a §,  
15 a § FB 

 

3.4.24 Lämna upplysning till tingsrätt i 
vårdnad, boende och umgänge 
 

Socialsekreterare 6 kap 19 § FB  

3.4.25 Lämna upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt som 
gäller vårdnad, boende och 
umgänge 
 

Socialsekreterare 6 kap 20 § FB 
 

 

3.4.26 Beslut att utse utredare i 
vårdnadsboende- och umgänges-
ärenden  
 

1:e socialsekreterare 6 kap 19 § FB  

3.4.27 Godkänna avtal om att 
underhållsstöd ska betalas för 
längre perioder än tre månader om 
barnet är under 18 år 
 

Socialsekreterare 7 kap 7 § FB  

3.4.28 Biträda annan kommun i utredning 
gällande vårdnad, boende och/eller 
umgänge 
 

Enhetschef 6 kap 19 § FB  

3.4.29 Avge yttrande till tingsrätt om 
umgängesstöd 
 

Socialsekreterare 6 kap 15 c § FB  
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 
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Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

3.4.30 Utse person som ska verkställa 
umgängesstöd som beslutats av 
tingsrätten 
 

Enhetschef 6 kap 15 c § FB  

3.4.31 Beslut om umgängesstöd 
- inleds 
- avslutas 

Socialsekreterare 6 kap 15 c § FB  

3.4.32 Avge yttrande till tingsrätt om 
samarbetssamtal på begäran av 
tingsrätten 

Socialsekreterare 6 kap 18 § FB  

 

Yttrande med mera 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

3.4.33 Yttrande till Åklagarmyndigheten  1:e socialsekreterare 11 § 1 stycket  LUL 
 

 

3.4.34 Yttrande till Åklagarmyndigheten 
med anledning av 33 § jämfört med 
eventuell utredning om misstänkt 
under 15 år 
 

1:e socialsekreterare 31 § LUL  

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

Socialsekreterare 11 kap 16 § 2 FB  

3.4.36 Yttrande enligt namnlagen Socialsekreterare 45 - 46 §§ 
Namnlagen 

 

3.4.37 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 
 

Socialsekreterare 3 § 2 stycket 
Passförordningen 

 

3.4.38 Yttrande till Åklagarmyndigheten 
vid åtalsprövning 
 

1:e socialsekreterare 11 § 1 stycket LUL  

3.4.39 Begäran hos åklagare om förande 
av bevistalan 
 

1:e socialsekreterare 38 § LUL  

3.4.40 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till åklagaren 

1:e socialsekreterare 6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål m m 

 

3.4.41 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

1:e socialsekreterare 6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål m m 

 

3.4.42 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 
 

1:e socialsekreterare 6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål m m 

 

3.4.43 Anmälan av behov av offentligt 
biträde 
 

1:e socialsekreterare 3 § Lag om 
offentligt biträde 

 

3.4.44 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

1:e socialsekreterare 3 § Lag om 
offentligt biträde 
och 7 § 
förordningen om 
offentligt biträde 
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Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

3.4.45 Yttrande i folkbokföringsärenden Socialsekreterare  
 

 

3.4.46 Yttrande till allmän domstol 
angående överlämnande till vård 
då vård enligt LVU inte är aktuell 
eller då beslut om vård enligt LVU 
är fattat  

1:e socialsekreterare 32 kap 1 § BrB  

 
4  Vuxna 
 
Alla ansökningar om bistånd ska oavsett ändamål, prövas enligt 4 kap 1 § SoL för att den enskilde ska ha 
möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4 kap 1 § SoL kan så speciella 
omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4 kap 2 § SoL beviljar bistånd 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

 

Kostnader i samband med insatser samt beslut om avgifter med mera 
 
4.1.2 Beslut om ersättning för uppehälle 

(egen avgift) vid stöd och av 
behandlingskaraktär när bistånd 
ges i form av plats i hem för 
vård/boende/ i familjehem 
 

Socialsekreterare 8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

 

4.1.3 Beslut om att föra talan om krav på 
ersättning enligt 8 kap 1 § SoL hos 
förvaltningsrätten 
 

1:e socialsekreterare 9 kap 3 § SoL  

4.1.4 Beslut om eftergift av krav på 
ersättning, helt eller delvis enligt 8 
kap 1 § 2 st SoL  
 

1:e socialsekreterare 9 kap 4 § SoL  

4.1.5 Beslut om bistånd till kostnader i 
samband med utredning av vuxen  
- högst 30% av gällande 
 prisbasbelopp 
- därutöver 

 
 
 
1:e socialsekreterare 
Enhetschef 
 

4 kap 1 § SoL  

4.1.6 Beslut om bistånd till särskilda 
kostnader och omkostnader i 
samband med och under placering, 
omplacering eller flyttning från 
familjehem eller hem för vård eller 
boende (vuxen) 
- högst 30 % av gällande 
 prisbasbelopp 
- därutöver 

 
 
 
 
 
 
 
1:e socialsekreterare 
Enhetschef 
 

4 kap 1 § SoL  

4.1.7 Beslut om bistånd till särskilda 
kostnader i samband med beviljade 
insatser (ej placering) 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  
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4.2  Insatser med stöd av SoL 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

4.2.1 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

4.2.2 Beslut om bistånd i form av 
kontakt med vuxenbehandlare 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

4.2.3 Beslut om bistånd i form av 
stödkontakt med socialsekreterare 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

4.2.4 Beslut om bistånd i form av extern 
öppenvård 

Arbetsutskott  4 kap 1 § SoL T ex boende med 
stöd som inte är 
kopplat till beslut om 
behandling inom 
ramen för beroende/ 
missbruk 

4.2.5 Beslut om bistånd i form av extern 
eftervård 
 

Enhetschef upp till 
50% av prisbasbelopp 

4 kap 1 § SoL  

4.2.6 Beslut om bistånd i form av stöd i 
boendet, intern resurs 
 

Socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

4.2.7 Beslut om bistånd i form av 
tillfälliga boenden och 
boendelösningar så som 
hotell/vandrarhem/camping 
- upp till 14 dagar 
- över 14 dagar 

 
 
 
 
Socialsekreterare 
Arbetsutskott  
 

4 kap 1 § SoL  

4.2.8 Beslut om bistånd i form av 
tillfälligt boende i socialnämndens 
jourlägenheter 
 

1:e socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

4.2.9 Beslut om bistånd i form av 
andrahandskontrakt 
 

1:e socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

4.2.10 Beslut om bistånd i form av 
hyresgaranti 
 

1:e socialsekreterare 4 kap 1 § SoL  

4.2.11 Beslut om bistånd i form av 
placering i stödboende, 
familjehem, HVB och skyddat 
boende  
- upp till 30 dagar  
- över 30 dagar 

 
 
 
 
Enhetschef 
Arbetsutskott  
 

  

4.2.12 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj 
- enligt SKRs riktlinjer 
- vid frångående av SKRs 
 rekommendationer, över norm 
 och riktlinjer 

 
 
 
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 

 Uppdraget ska 
regleras genom avtal 
med familjehemmet. 
Ersättning utifrån 
riktlinjer i SKRs 
cirkulär 17:54 
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

4.3  Insatser med stöd av LVM 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

4.3.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 
(LVM) 

Arbetsutskott  13 § LVM Om beslutet inte kan 
avvaktas, får 
nämndens 
ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat, 
fatta beslut.  
Beslutet ska anmälas 
vid nämndens nästa 
sammanträde  

4.3.2 Beslut om att inleda utredning om 
det finns skäl för tvångsvård 
 

1:e socialsekreterare 
Enhetschef 

7 § LVM  

4.3.3 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller påbörjad utredning 
ska läggas ner, alternativt övergå i 
en utredning enligt 11 kap 1 § SoL  
 

1:e socialsekreterare 
Enhetschef 

7 § LVM  

4.3.4 Beslut om läkarundersökning samt 
utse läkare för undersökningen  
 

Socialsekreterare 9 § LVM  

4.3.5 Beslut om att begära handräckning 
av polis och vissa fall kriminal-
vården för att föra en missbrukare 
till läkarundersökning 
 

1:e socialsekreterare 
Enhetschef 

45 § LVM  

4.3.6 Beslut om att begära handräckning 
av polis och i vissa fall kriminal-
vården för inställelse vid LVM-hem 
eller sjukhus 
 

1:e socialsekreterare 
Enhetschef 

45 § LVM  

4.3.7 Verkställighet om rättens beslut om 
tvångsvård 
 

Socialsekreterare 12 § 1 stycket LVM  

4.3.8 Beredande av vård vid omedelbart 
omhändertagande  
 

Socialsekreterare  19 § LVM  

4.3.9 Anordnande av vård utanför  
LVM-hem  
 

Socialsekreterare 27 § 2 stycket LVM Efter beslut av SIS 

4.3.10 Upprättande av plan för vård i 
annan form  
 

Socialsekreterare 28 § LVM  

4.3.11 Ansöka hos förvaltningsrätten om 
vård enligt 11 § LVM 

Socialnämndens 
arbetsutskott  

11 § LVM  
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 
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4.5  Yttranden 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

4.5.1 Yttrande i körkortsärende Socialsekreterare 3 kap 8 § och  
5 kap 2 § körkorts-
förordningen 

 

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

Socialsekreterare 31 kap 2 § BrB  

4.5.3 Yttrande till åklagarmyndighet vid 
åtalsprövning  
 

Socialsekreterare 46 § LVM  

 
5  Äldre och personer med funktionsnedsättning 
 
5.1  Insatser med stöd av SoL 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

5.1.1 Beslut om: 
- hemtjänst (matdistribution 
 och trygghetslarm ingår) 
- boendestöd  
 

Biståndshandläggare 4 kap 1 § SoL   

5.1.2 Beslut om: 
- hemtjänst över brytpunkt   
 

Arbetsutskott  4 kap 1 § SoL  Gäller för personer i 
ordinärt boende 

5.1.3 Beslut om: 
- hemtjänst över brytpunkt vid 
 utskrivning från sjukhus i 
 samband med hemgång 
- hemtjänst över brytpunkt för 
 personer i palliativ vård som 
 befinner sig i terminalt skede 
- Max 30 dagar (eller till 
 nästkommande arbetsutskott) 
- Därutöver  
 

 
Biståndshandläggare 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsutskott  

4 kap 1 § SoL  Gäller personer som 
är utskrivningsklara 
från vårdinstans där 
kommunen behöver 
förhindra att 
betalansvar uppstår 

5.1.4 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende för service och omvårdnad 
av äldre  
 

Biståndshandläggare 4 kap 1 § SoL   

5.1.5 Beslut om köp av extern plats för 
verkställighet av särskilt boende för 
service och omvårdnad av äldre  
 

Arbetsutskott  4 kap 1 § SoL  Avdelningschef för 
verkställighet ska 
inhämta beslutet 

5.1.6 Beslut om bistånd i form av intern 
plats i särskilt boende och boende 
med särskild service för personer 
med psykisk funktionsnedsättning  
 

Arbetsutskott  4 kap 1 § SoL   

5.1.7 Beslut om bistånd i form av extern 
plats i särskilt boende och boende 
med särskild service för personer 
med psykisk funktionsnedsättning  
 

Arbetsutskott  4 kap 1 § SoL  
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Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

5.1.8 Beslut om bistånd i form av 
korttidsboende, växelvård m m  
 

Biståndshandläggare 4 kap 1 § SoL  

5.1.9 Beslut med anledning av ansökan 
enligt 2 kap 3 § SoL om insatser 
enligt 4 kap 1 § SoL   
 

Biståndshandläggare 4 kap 1 § SoL 
(2 kap 3 § SoL) 

 

5.1.10 Beslut om bistånd i form av plats i 
dagverksamhet, daglig 
sysselsättning och psykiskt 
funktionshindrade 
 

Biståndshandläggare 4 kap 1 § SoL  

5.1.11 Beslut om ledsagarservice/ 
avlösarservice, ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för 
ledsagarservice  
 

Biståndshandläggare 4 kap 1 § SoL  

5.1.12 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 
 

Biståndshandläggare 4 kap 2 § SoL  

 

Avgifter 

 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

5.1.13 Beslut om avgift Avgiftshandläggare 8 kap 2 § SoL  
 

5.1.14 Beslut om höjning av 
förbehållsbeloppets individuella 
del – enligt riktlinjer 
 

Avgiftshandläggare 8 kap 2 § SoL  

5.1.15 Avgiftsbefrielse för insats 
boendestöd 
 

Enhetschef 4 kap 1 § SoL   

5.1.16 Beslut om avgiftsnedsättning/ 
avskrivning av fordran 
 

Enhetschef 4 kap 1 § SoL   

5.1.17 Beslut om ersättning till 
kommunen för missbruksvård 
när bistånd ges i form av plats vid 
HVB-hem eller i familjehem 
(vuxna) 
 

Avgiftshandläggare 8 kap 1 § 1 
stycket SoL 
6 kap 1 § SoF 

 

 
5.2  Insatser med stöd av LSS 

 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

5.2.1 Beslut om personakretstillhörighet 
 

Biståndshandläggare 1 § LSS Beslut om person-
kretstillhörighet fattas 
inte särskilt utan är en 
del av beslut om insats 
enligt 9 § LSS 

5.2.2 Råd och stöd i de fall kommunen 
är ansvarig 
 

Biståndshandläggare 2 och 9 §§ LSS  
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Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

5.2.3 Biträde av personlig assistent, i 
enlighet med antagna vägledande 
riktlinjer 
- omprövning 
- nya ärenden 
 

 
 
 
Biståndshandläggare  
Arbetsutskott  

7 och 9 §§ 2 p 
LSS 

Avser personer som inte 
fyllt 65 år 

5.2.4 Biträde av personlig assistent vid 
tillfälligt utökade behov, i enlighet 
med antagna vägledande 
riktlinjer 
 

Biståndshandläggare  7 och 9 §§ 2 p 
LSS 

Avser personer som inte 
fyllt 65 år 

5.2.5 Ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistent 
- omprövning 
- nya ärenden 

 
 
Biståndshandläggare  
Arbetsutskott  
 

7 och 9 §§ 2 p 
LSS 

Avser personer som inte 
fyllt 65 år 

5.2.6 Ekonomiskt stöd för att bekosta 
personlig assistent vid tillfälligt 
utökade behov, i enlighet med 
antagna vägledande riktlinjer 
 

Biståndshandläggare  7 och 9 §§ 2 p 
LSS 

Avser personer som inte 
fyllt 65 år 

5.2.7 Ledsagarservice Biståndshandläggare  7 och 9 §§ 3 p 
LSS 

 

5.2.8 Ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för ledsagarservice 
 

Enhetschef  7 och 9 §§ 3 p 
LSS 

Utförarledet fattar beslut 

5.2.9 Biträde av kontaktperson Biståndshandläggare  7 och 9 §§ 4 p 
LSS 

 

5.2.10 Avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare  7 och 9 §§ 5 p 
LSS 

  

5.2.11 Beslut om korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet – verkställighet 
inom kommunen 
 

Biståndshandläggare  7 och 9 §§ 6 p 
LSS 

 

5.2.12 Beslut om köp av extern plats vid 
korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 
 

Arbetsutskott  7 och 9 §§ 6 p 
LSS 

Avdelningschef för 
verkställighet ska 
inhämta beslutet 

5.2.13 Korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 
 

Biståndshandläggare  7 och 9 §§ 7 p 
LSS 

 

5.2.14 Beslut om boende i familjehem 
för barn och ungdomar 
- ej stadigvarande 

 
 
Biståndshandläggare  
 

7 och 9 §§ 8 p 
LSS 

 

5.2.15 Beslut om boende i bostad med 
särskild service för barn och 
ungdomar 
- inom kommunen 
- annan huvudman 

 
 
 
Arbetsutskott  
Arbetsutskott  
 

7 och 9 §§ 8 p 
LSS 

OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 

5.2.16 Beslut om boende för vuxna i 
bostad med särskild service 
- Inom kommunen 
- Hos annan huvudman 

 
 
Arbetsutskott  
Arbetsutskott  
 

7 och 9 §§ 9 p 
LSS 

OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 
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Delegationsordning 
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Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 
 

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

Biståndshandläggare  7 och 9 §§ 10 p 
LSS 

Personkrets 1 och 2 

5.2.18 Beslut om att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatser 
 

Biståndshandläggare  11 § LSS  

5.2.19 Beslut om upphörande insats 
enligt LSS 
 

Biståndshandläggare  7 § LSS  

5.2.20 Beslut om återbetalningsskyldighet 
 

Biståndshandläggare  12 § LSS  
 

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

Biståndshandläggare  16 § LSS  

5.2.22 Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det 
egna 
 

Biståndshandläggare  
 

20 § LSS 
6 kap 2 § SoF 

Beslutet är inte 
överklagningsbart 

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

Biståndshandläggare  15 § 8 p LSS  

5.2.24 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj  
- enligt SKRs riktlinjer 
- vid frångående av SKRs 
rekommendationer, över norm 
och riktlinjer 

 
 
 
Socialsekreterare  
1:e socialsekreterare 
 
 
 

 Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
familjehemmet. 
Ersättning utifrån 
riktlinjer i SKRs cirkulär 
17:54 

5.2.25 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem 
- Enligt SKRs riktlinjer 
- Vid frångående av SKRs 
 rekommendationer, över norm 
 och riktlinjer 

 
 
 
Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 

 Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
familjehemmet. 
Ersättning utifrån 
riktlinjer i SKRs cirkulär 
17:54 

5.2.26 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson  
- enligt SKRs riktlinjer 
- vid frångående av SKRs 
 rekommendationer, över norm 
 och riktlinjer 
 

Enhetschef  Utförarledet gör 
bedömning av ersättning 
utifrån SKR:s cirkulär 
17:54  
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6  Alkohollagen  
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

6.1 Godkänna ändringar i 
verksamhetens omfattning, av 
något annat som har betydelse för 
verksamheten eller av betydande 
förändringar av ägarförhållanden 
 

Alkoholhandläggare 9 kap 11 § 
Alkohollagen 

 

6.2 Serveringstillstånd  
-  vid enstaka tillfälle eller i högst 
 två månader, fram till 
 nästkommande socialnämnd   
-  Stadigvarande tillstånd till 
 allmänheten eller i förening, 
 företag eller annat slutet sällskap 
 

 
Alkoholhandläggare  
 
 
Socialnämnd  

8 kap 2 § 
Alkohollagen 

 

6.3 Beslut med anledning av ansökan 
om konkursbo om att få fortsätta 
rörelsen 
 

Handläggare 9 kap 12 § 
Alkohollagen 

 

6.4 Akut återkallelse av tillfälliga/ 
permanenta alkoholtillstånd 

Ordförande/vice 
ordförande eller annan 
ledamot i 
arbetsutskottet som 
nämnden förordnat 

9 kap 18 § 2 och  
3 p Alkohollagen 

Ska rapporteras på 
nästkommande 
socialnämnd 

6.5 Återkalla serveringstillstånd då 
tillstånd inte längre utnyttjas 
 

Handläggare 9 kap 18 § 1 p 
Alkohollagen 

 

6.6 Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare varning 
 

Socialnämnd 9 kap 17 §§ 
Alkohollagen 

 

6.7 Rätt att bevilja stadigvarande 
tillstånd för cateringverksamhet 
som det senaste året beviljats 
alkoholtillstånd i en annan 
kommun där de fortfarande är 
verksamma 
 

Handläggare 8 kap 4 § 
Alkohollagen 

 

6.8 Beslut att inte bevilja 
serveringstillstånd på grund av att 
sökanden inte inkommit med 
ansökan 
 

Handläggare 8 kap 10 § 
Alkohollagen 

 

6.9 Beslut att inte bevilja 
serveringstillstånd på grund av att 
sökanden inte lämnat in 
erforderliga handlingar eller inte 
betalt ansökningsavgiften 
 

Handläggare 8 kap 10 § 
Alkohollagen 

 

6.10 Yttrande, överklagan och begäran 
om inhibition som fattas med stöd 
av alkohollagen 
 

Handläggare i de fall 
där handläggaren 
fattat beslut 

10 kap 1 § 
Alkohollagen 

 

  



29/32  
 

Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

7  Ekonomiärenden samt rätten att teckna hyresavtal 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

7.1 Rätt att utse beslutsattestant och 
ersättare inom nämndens 
verksamhetsområde 
 

Förvaltningschef   

7.2 Löpande inköp/anskaffning av 
inventarier och förbruknings-
material genom avrop på ramavtal 
samt annan löpande anskaffning 
inom budget/kommunbidrag 
 

Ansvarig chef med 
budgetansvar för 
berörd verksamhet 

  

7.3 Beslut om omfördelning av 
budgetram under löpande 
verksamhetsår (ej låsta anslag) 
-  inom ansvarsområden och 
 mellan verksamheter 
-  mellan ansvarsområden efter 
 samråd med avdelningschefer 

 
 
 
Avdelningschef 
 
Förvaltningschef 
 
 

  

7.4 Avgöra ersättningskrav för skador 
vållade inom verksamheten utöver 
försäkringsskydd. 
-  upp till 0,3 prisbasbelopp 
-  upp till 0,6 prisbasbelopp 
-  över 0,6 prisbasbelopp 

 
 
 
Enhetschef 
Avdelningschef 
Förvaltningschef  
 

  

7.5 Beslut att avyttra inventarier och 
material inom eget ansvarsområde 
 
 

Ansvarig chef med 
budgetansvar för 
berörd verksamhet  

  

7.6 Beslut om extern försäljning av 
inventarier och material inom efter 
ansvarsområde 
 

Ansvarig chef med 
budgetansvar för 
berörd verksamhet 

  

7.7 Utbyte av fordon samt tillhörande 
utrustning 

Ansvarig chef med 
budgetansvar för 
berörd verksamhet 

  

7.8 Förhyrning samt uppsägning av 
lokal i mindre omfattning  
- Upp till fem prisbasbelopp 

 
 
Förvaltningschef 
 

 Hyresavtal över detta 
= KS 

7.9 Förhyrning samt uppsägning av 
hyresavtal för bostäder avsedda för 
uthyrning i andra hand 
 

Avdelningschef   

7.10 Tecknande samt uppsägning av 
avtal avseende uthyrning av 
lägenhet i andra hand, mellan 
brukare och förvaltning 
 

Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 

 S k sociala kontrakt 

7.11 Rätt att utse användare av 
betalkort, beloppsnivå samt 
upprätta förteckning över anställda 
som tilldelats betalkort och se till 
att fastställda regler för 
användandet följs  
 

Avdelningschef   
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Delegationsordning 
Antagen av socialnämnden 2022-04-28 

Dnr SON 2020-000451 

 

 
8  Fonder 
 
Nr Ärende Delegat Lagstöd Kommentar 

 

8.1 Assermanska fonden till 
förströelse och trevnad för 
boende på Fiskebäck  
(tidigare Lysekilshemmet) 
 

Enhetschef på 
Fiskebäck 

  

8.2 Gertrud Karlssons fond för 
Fiskebäck  
(tidigare Lysekilshemmet) 

Enhetschef på 
Fiskebäck 

 Avkastning i enlighet 
med testamentet 
(SON 2009-08-25,  
§ 38) 

8.3 Hellmans minnesfond Arbetsutskott    
 

8.4 Samfond stiftelse nr 2 Arbetsutskott    
 

8.5 Samfond stiftelse nr 4 Arbetsutskott    
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-04-12 

Dnr 

SON 2022-000142 
 
Socialförvaltningen 
Marianne Sandsten,0523 - 61 33 33 
marianne.sandsten@lysekil.se 
 
 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
2022 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att besluta om en 
ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och för hemsjukvård vid tillfällig vistelse 
i annan kommun än hemkommunen. 

VästKoms styrelse rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland 
att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som 
utförs av annan kommun än hemkommunen 

 Ersättning för 2022 rekommenderas till 441 kronor/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst 

 Ersättnings för 2022rekommenderas till 744 kr/timma för hemsjukvård. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar följa VästKoms rekommendation om ersättningsnivåer för 
hemtjänst och hemsjukvård vid vistelse i annan kommun och avser 2022.                

Ärendet 

Ersättning för Hemtjänst i annan kommun: 

Från 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheten för en vistelsekommun att 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig 
vistelse i annan kommun. 

Någon fast ersättningsbelopp anges inte utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen skall ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå 
som bosättningskommunen tillämpar.  

Enligt önskemål från kommunerna rekommenderar därför VästKoms styrelse i 
länet ett fast belopp:  

Ersättningsnivån för hemtjänst i annan kommun 2022 är enligt rekommendation 
441 kr/timma. 

Ersättning för Hemsjukvård i annan kommun: 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen kan en region ge sjukvård till personer som vistas 
i regionen utan att vara bosatta där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett 
avtal, det sk riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättning 
när vård ges av annan region än där den enskilde är bosatt. Västkom 
rekommenderar kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal.  

Ersättningsnivån för hemsjukvård i annan kommun 2022 är enligt 
rekommendation 744 kr/timma 

 

http://www.lysekil.se/
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Dnr 

SON 2022-000142 

 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Marianne Sandsten 
Avdelningschef MoU 

 

Bilaga/bilagor 

VästKoms förslag om ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 

VästKoms förslag om ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 

Styrelseprotokoll från Västkom 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef                                                                                               
Avdelningschefer                                                                                           
Förvaltningsekonom 
 

http://www.lysekil.se/


 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se                     www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Göteborg  2022-02-24 

 
Mottagare 

VästKom styrelse 2022-03-08 
 
 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
2022 

 
Förslag till beslut  

VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del 
besluta om en ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig 
vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 

∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma. 
∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma. 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan 
kommun än hemkommunen.  
 
Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 441 kr/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande 
års omsorgsprisindex (OPI)  
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Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är 
för 2022 satt till 744 kr/timma.  
 
Bilagor:  

∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 

∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 
 

 

 

Helena Söderbäck    Anneli Assmundson Bjerde 
Tf VD VästKom    Enhetschef Välfärdsutveckling VästKom 



 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Postadress: Box 5073, 40222 Göteborg 
Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg    
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 
 

Ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  

 

Hemtjänst 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI)1. 
 

Ersättningsnivån för 2022 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
441 kr/timma. 
 

Faktureringsrutin hemtjänst 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och 
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, 
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas 
om sådan krävs. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 

 

 

  

 

 
1 https://skr.se/download/18.13d8be6b17d669a65b86e6c9/1639132534915/21046.pdf 

http://www.vastkom.se/


 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Postadress: Box 5073, 40222 Göteborg 
Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg    
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 
 

Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" 
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för 
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än 
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland 
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som 
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.  

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.  

 
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2022 är satt till 744 kr/timma.  
 

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är 
för 2022 satt till 744 kr/timma.  

 

Faktureringsrutin hemsjukvård 
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs.  

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

http://www.vastkom.se/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
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 PROTOKOLL  

  

VästKom Styrelse  
  

 Plats och tid:  Via Teams  
2022-03-08 
Kl. 9:00-11:00  

    
 
Beslutande:  
Axel Josefson, GR 
Ulf Olsson, Boråsregionen 
Martin Carling, Fyrbodal 
 
Annette Carlson, Boråsregionen  
Bengt Hilmersson, Boråsregionen  
Jessica Rodén, Boråsregionen 
Miguel Odhner, GR 
Marith Hesse, GR 
Marina Johansson, GR 
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal 
Paul Åkerlund, Fyrbodal  
Johan Abrahamsson, Skaraborg 
Anna-Karin Skatt, Skaraborg  
Jonas Sundström, Skaraborg  

 
Övriga 
Jeanette Lämmel, Fyrbodal 
Magnus Haggren, Boråsregionen  
Kristofer Svensson, Skaraborg   
Helena Söderbäck, VästKom 
Johanna Hansson, VästKom 
 
Föredragande §13 
Karl Fors, VästKom 
 
Föredragande §14 och 15 
Anneli Bjerde, VästKom 
 
Föredragande §19 
Maria Sigroth, GR 
 
Frånvarande 
Katarina Jonsson, Skaraborg 
Liselotte Fröjd, Fyrbodal 
 
 
 
 

 
 Utses att justera  
 Underskrifter:    
     
Sekreterare  ……………………………………………………….….……..   
   Johanna Hansson, sekreterare VästKom   
   
    
Ordförande  ……………………………………………………….…………  

Axel Josefson 
             
     
Justerande  ……………………………………………………….….……….  

       Ulf Olsson 
  
 

Johanna Hansson (11 Mar 2022 09:56 GMT+1)

Ulf Olsson (11 Mar 2022 10:42 GMT+1)

Axel Josefson (11 Mar 2022 16:05 GMT+1)
Axel Josefson

http://www.vastkom.se/
http://www.vastkom.se/
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGvEPTBudHxNx0ULC5wpXp5Le4upz7O6-
https://secure.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGvEPTBudHxNx0ULC5wpXp5Le4upz7O6-
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGvEPTBudHxNx0ULC5wpXp5Le4upz7O6-
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Mötet öppnades av Axel Josefson och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Ulf Olsson. 
Välkommen även till Jessica Rodén (s) från Mark som ersätter Stefan Carlsson i VästKom styrelse. 

 

§ 10  Lägesrapport från VD 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 VD-rapport 22-03-08 
 

Beslut: Styrelsen noterar informationen  
 
 
§ 11   VästKom – att rusta för framtiden” 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 Tjänsteutlåtande 20220301 Att rusta för framtiden 
 

Presentation av Förslag till handlingsplan. Tre frågor som medskick till Kommunalförbunden. 

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna handlingsplanen som en utgångspunkt för det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom VästKom med stöd av Governorapporten ”VästKom – att rusta för framtiden”.  
Styrelsen kommer att arbeta vidare med handlingsplanen vid mötet 22-05-10 under förutsättning att mötet 
genomförs med ledamöterna på plats. 
 
VD får i uppdrag att ta fram ett underlag med de frågeställningar som ska beredas inom respektive förbund 
som en förberedelse inför det kommande styrelsemötet samt att sammanställa inkomna synpunkter från 
kommunalförbunden.  
 
 
§ 12 Årsredovisning 2021 

Föredragande Helena Söderbäck, VästKom 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande Årsbokslut 20220308  
 Årsredovisning 2021 20220225 

Beslut: VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 och överlämnar denna till revisorerna 
och föreningsstämman för behandling. 
 
 
§ 13   Lägesrapport FVM 

Föredragande Karl Fors, VästKom 
Se bifogat material  

 Reklamation FVM - kommunpresentation 
 Projektdirektiv Kommun-FVM 190618 
 Underlag till Programstyrgruppen 
 
Genomgång av presentation från informationsmöten för koordinerat reklamationsförfarande till Cerner. 49 
kommuner lämnar in reklamation till Cerner Sverige AB då avtalet inte har uppfyllts. 
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Beslut: Styrelsen noterar informationen. 
 
 
§ 14  Färdplan Nära vård  

Föredragande Anneli Bjerde 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande Färdplan VästKom styrelse 220308 
Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Missiv Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
VästKoms styrelse 220308 HoS-avtal Färdplan 

 

Beslut:    VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 
vård och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 
anta Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  .  
 
 
§ 15   HoS-avtalet 

Föredragande Anneli Bjerde, VästKom 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande HoS-avtalet VästKom styrelse 220308  
 Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
 
Diskussion förs om vad som händer om en kommun inte ställer sig bakom avtalet. Konstateras att det blir 
stora svårigheter då det reviderade Hälso-och sjukvårdsavtalet är ett ramavtal med delar som är lagstadgande 
för kommun och region.  

 
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna 
beslut och teckna avtal med VGR.  
 
Protokollsanteckningar: 
 
Marina Johansson (S), GR, deltar inte i beslutet.  
 
Marina Johansson (S), GR, antecknar följande till protokollet:  
”Jag anser att sammantaget har inte stadens remissvar avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
omhändertagits i den omfattning som jag hade önskat. Avtalet är nu i stort sett 20 år gammalt och har reviderats 
flera gånger under åren. Det behövs ett omtag med avtalet i sin helhet. Jag hade gärna sett att man tagit hänsyn 
till stadens synpunkter vad gäller exempelvis avtalstiden som jag anser är alltför lång, och en tydligare markering 
kring att det därefter ska till ett helt nytt avtal.  
 Marina Johansson (s) ” 
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§ 16 Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 

     Se bifogat material  
Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
Hemsjukvård i annan kommun 2022 
Hemtjänst i annan kommun 2022 

 
Beslut: Styrelsen rekommenderar kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 
2022 för hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen. 
 
 
 
§ 17   Förändrad representation från GR i SRO 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 Protokollsutdrag §339 
 

Ny representant från GR till SRO, Nina Miskovsky (m) ersätter Kent Lagrell (m). 

Beslut: Styrelsen noterar informationen 
 
 
§ 18  Rekryteringsprocess ny VD VästKom 

Föredragande Helena Söderbäck och Axel Josefson 
Se bifogat material 

 Förslag tidplan rekrytering ver 2  
Rekryteringsprocess VD VästKom ver 2 
 

Genomgång av rekryteringsprocessen.  

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna rekryteringsprocessen. 
 
 
§ 19 Beredning inför BHU mötet den 8 mars. Nästa BHU 10 maj. 

Se särskild kallelse 
Fortsatt samverkan regional fysisk planering diskuterades. 
Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina lyfts in på BHU:s dagordning. Särskilt fokus på 
Länsstyrelsens samordnande roll och Västra Götalandsregionens uppdrag.  
 
 
§ 20 Övriga frågor 

Ny Förbundsdirektör tillsatt för GR, Gitte Caous.  
Gitte tillträder 2 maj 2022. Helena Söderbäck fortsätter som tf. VD i VästKom på 50% fram till sista augusti 
2022. 
 
Tack till förbundsdirektör Jeanette Lämmel som lämnar Fyrbodals kommunalförbund för nya 
utmaningar. 
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     Dnr 2020-000003 
 
 
 
 

 
 

Delegationsrapport till socialnämnden enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 

Datum: 220420 

Enhet Antal lediga lägenheter demens Antal ledig lägenheter somatik 

 
Fiskebäck 
äldreboende 

 
2 

 
0 

 
Skärgårdshemmet 

 
0 
 

 
0 

 
Stångenäshemmet 

0 
  

 
0 

 

 Verkställda 
beslut SÄBO -
ackumulerad 
(årsbasis) 

Ej Verkställda  
beslut – SÄBO 
Antal 
Somatik/demens 

Väntar över tre 
månader  
(antal) 

Kommentar 

 
Lysekils kommun 

 
27 

 
3/1 

 

 
0 

 
 

Annan kommun, 
inflytt 
 
 

 
0 

 
1/0 

 
0 

 
 

Väntar på ledig plats på somatisk enhet 

 

Anette Nyfjäll   Anna Thydén 

Biståndshandläggare  Enhetschef 

Socialförvaltningen  Socialförvaltningen 



 

 

 
 

 

Anmälningsärende  

 

 
 

Dnr 2022-000016 

 Utskriftsdatum: 

2022-04-21 

Ärendemening: Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 220428 

 

Namn: 
 
Beskrivning:  
BO - blir det någon skillnad - eller säger vi det här helt i onödan 
 

Namn: 
Barnombudsmannen 

 
Beskrivning:  
Överlämnande av klagomål på er verksamhet - Serviceboendet Fjälla 
 

Namn: 
IVO 

 
Beskrivning:  
Kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens 
 

Namn: 
SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

 
Beskrivning:  
Behandling av depression hos personer med demenssjukdom 
 

Namn: 
SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

 
Beskrivning:  
Ledsagarservicen hotad 
 

Namn: 
Synskadades Riksförbund 

 
Beskrivning:  
Meddelande om tillsyn av gruppbostad - Tornvägen  samt begäran om handlingar - Dnr 3.5.1-13798/2022-1 
 

Namn: 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

 
Beskrivning:  
Samarbetsavtal för att utveckla och driva gemensam verksamhet med personliga ombud för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar 
 

Namn: 
Trollhättans Stad 

 
Beskrivning:  
Skyddsombudsstopp enligt 7 § 6 kapitlet arbetsmiljölagen, AML - arbetsplats Boendestödet Fjälla, 

Socialförvaltningen, Lysekils kommun  
 

Namn: 
Skyddsombud kommunal 

 
Beskrivning:  
Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg mål 7636-21 - 22-04-20 
 

Namn: 
Förvaltningsrätten Göteborg 

 
Beskrivning:  
Beslut 2022-04-04 - Mål nr 3407-22 - Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter 

vårdnadshavare, de unga - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer de underställda beslutet - 

Sekretessprövning enl. OSL 
 

 

 



 

 

 
 

 

Anmälningsärende  

 

 
 

Dnr 2022-000005 

 Utskriftsdatum: 

2022-04-21 

Ärendemening: Redovisning av delegationsbeslut 220428 

 

Namn: 
 

 
Beskrivning:  
Delegationsbeslut - Avgiftsbeslut 220301-220331 
 

Namn: 
Socialförvaltningen 

 
Beskrivning:  
Delegationsbeslut - SoL och LSS 220301-220331 
 

Namn: 
Socialförvaltningen 

 
Beskrivning:  
Delegationsbeslut - Avgiftsbeslut 220301-220331 
 

Namn: 
Socialförvaltningen 

 
Beskrivning:  
Anmälan av ordförandebeslut - Omplacering under pågående LVU-vård 
 

 
 



 

 

 
 

 

Anmälningsärende  

 

 
 

Dnr 2022-000027 

 Utskriftsdatum: 

2022-04-21 

Ärendemening: Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål - Socialnämnden 

220428 

 

Namn: 
 

 
Beskrivning:  
Synpunkt/klagomål - en av era anställda på hemtjänsten i Lysekils kommun sitter och skriver hur dom får bryta 

mot lagen med trafikregler, lagar och trafikregler  
 

Namn: 
Privatperson 

 
Beskrivning:  
Synpunkt-klagomål - beröm av social omsorg och vård.. 
 

Namn: 
Anoym 

 
Beskrivning:  
Synpunkt/klagomål - om att vårdtagare inte kommer ut enligt biståndsbeslut 
 

Namn: 
Privatperson/vårdtagare 

 
Beskrivning:  
Synpunkt/klagomål - om att det saknas  aktiviteter på Skärgårdshemmet - Enligt protokoll från enhetschef 

210909 skall det var inplanerat och annonserat på tavlan 2 mindre aktivitet varje vecka. Vecka 14 har det 

endast varit gudstjänst 
 

Namn: 
Privatperson 

 
Beskrivning:  
Synpunkt/klagomål - Vi har vid flera tillfällen upplevt att hemtjänsten kommer i en för gatan hög hastighet och 

ofta kör nära parkerade bilar där det kan springa ut barn. 

 

 
 

Namn: 
Privatperson 

 
Beskrivning:  
Synpunkt-klagomål - beröm av social omsorg och vård -önskar gemensam aktivitet på Gäller äldreboendet 

Tuntorp - Stångenäshemmet 
 

Namn: 
Privatperson 

 
Beskrivning:  
Synpunkt / Klagomål -  Brukare har biståndsbeslut på att få komma ut 2 ggr i veckan. Under vecka 15 har 

brukare ej fått komma ut.  
 

Namn: 
Privatperson 

 
Beskrivning:  
Synpunkt-klagomål - beröm av social omsorg och vård - Trygg hemgång 
 

Namn: 
Privatperson 

 
Beskrivning:  
Synpunkt-klagomål - Städning på röda dagar och helgdagar - Brastad hemvård- Stångenäshemmet 
 

 

 


	Ansökan om alkoholtillstånd - Sivik.pdf
	Tjänsteskrivelse
	Ansökan om alkoholtillstånd – Siviks camping
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	Socialnämnden den 2022-04-28.pdf
	1 Inledning
	2 Ekonomi
	2.1 Resultat och prognos
	2.2 Resultat och prognos per verksamhet
	2.3 Uppföljning av åtgärder för budget i balans
	2.4 Ekonomisk analys

	Inledning
	Socialförvaltningens organisation och verksamhet
	Avdelningen för mottagning och utredning
	Avdelningen för vård och omsorg
	Avdelningen för socialt stöd


	Styrmodeller för kvalitetsarbete
	Kommunens styrmodell
	Socialnämndens kvalitetsledningssystem

	Processer och rutiner
	Samverkan
	Avdelningen för mottagning och utredning
	Avdelningen för vård och omsorg
	Extern samverkan

	Avdelningen för socialt stöd
	Samverkan med biståndshandläggare vid avdelningen för mottagning och utredning

	Förbättringsområden samverkan

	Riskanalys
	Avdelningen för mottagning och utredning
	Avdelningen för vård och omsorg
	Avdelningen för socialt stöd

	Avvikelsehantering
	Avdelningen för mottagning och utredning
	Avdelningen för vård och omsorg
	Avdelningen för socialt stöd

	Egenkontroll
	Avdelningen för mottagning och utredning
	Avdelningen för vård och omsorg
	Avdelningen för socialt stöd

	Bilaga 1. Förteckning över processer, rutiner och andra styrdokument framtagna under 2021
	Avdelningen för mottagning och utredning
	Vård och omsorg
	Socialt stöd
	Bemanningsenheten

	Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022
	Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022
	Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022
	VästKom Styrelse




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		BO_Arsbok_2022_webb.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 0

		Godkänt: 30

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Godkänt		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början


