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2019-09-10 
 

  

 

  

 

Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: torsdag 19 september 2019 kl. 09:00 

 

Utses att justera:  

 

Ärende Föredragande  

1.  Fastställande av dagordning 
 

Anna Engblom 
 

 

2.  Redovisning av meddelanden 
 

Johan Callenmark  

3.  Socialnämndens delårsbokslut 190831, samt 
måluppfyllelse 
 

Johan Callenmark  

4.  Drifts- och investeringsbudget 2020 samt års- och 
flerårsbudget 2021 - 2022 
 

Johan Callenmark,  
Johanna Sandelin Eriksson 

 

5.  Avskrivning av fordringar 
 

Johanna Sandelin Eriksson  

6.  Internkontroll första halvåret 2019 
 

Johan Callenmark  

7.  Revidering av delegationsordning 
 

Johan Callenmark  

8.  Överenskommelse mellan kommuner i Gävleborgs 
län gällande långsiktiga boendelösningar till 
våldsutsatta. 
 

Nedzad Lujinovic, 
Sofia Lindstrand  

 

9.  Revidering av dokument inom hälso- och sjukvård 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Callenmark  
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Ärende Föredragande  

10.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

 Presentation/ Information   
- Personliga ombud  
  
 

 Information  
- Dataskyddsförordningen, GDPR 
 

 Rapportering – ej verkställda beslut   
kvartal 2, 2019  
 

 Granskningsrapport PwC 
  
 

 Genomgång av Socialnämndens  
arbetsutskotts protokoll 2019-07-25,  
 2019-08-23, 2019-09-05  

 

 Rapportering – Lex Sarah 
  

 
Återrapportering från sammanträden: 
- KPTR (Kommunala pensionär och   
  tillgänglighetsrådet) 190523 
 
 
 

 
 
Carina Poulsen, 
Thomas Lundqvist 
 
 
Anu Sundin 
 
 
Johan Callenmark 
 
 
Johan Callenmark 
 
 
Johan Callenmark 
 
 
 
Johan Callenmark 
 
 
Jamill Barikzey 
 
 

 

 
Anna Engblom 
ordförande 
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Referens 

SOC 2019/00288  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Datum 

2019-09-02 
Referens 

SOC 2019/00289 
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.    

                    

Domar, beslut, meddelande samt underrättelse 

Högsta förvaltningsdomstolen Beslut Mål nr 1848-19 

Stockholms tingsrätt Dom mål nr T2435-19 

Hudiksvalls tingsrätt Dom Mål nr T 285-18 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Beslut Dnr  

8.4.2-4389/2019 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Meddelande Dnr  

8.5-20261/2019-1 

Förvaltningsrätten i Falun   Beslut Mål nr 4622-18 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 5592-18 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 127-19 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 1801-19 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 1689-19 

     1718-19 

     1719-19 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 1815-19 

Förvaltningsrätten i Falun Underrättelse Mål nr 

1834-19 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 2405-19 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 1306-19 

Förvaltningsrätten i Falun Beslut Mål nr 3491-19 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 3663-19 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 3491-19 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 3277-19 

Gävle tingsrätt Dom Mål nr T 760-19 

Gävle tingsrätt Dom Mål nr T3119-18 
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Protokollsutdrag 

KF §57/2019 Års- och flerårsbudget 

2020-2022 – 

preliminära ramar 

KF § 59/2019 Målstyrningsmodell 

Ockelbo kommun 

KS § 95/2019 Gemensam 

finansiering av ett mer 

samlat system för 

kunskapsstyrning i 

socialtjänstens 

verksamheter 
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Datum 
2019-08-26 

Referens 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Delårsbokslut 

Förslag till beslut 

Delårsbokslutet godkänns. 

                        

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsbeskrivning 

Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den 
kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om de äldre, samt omsorgen om 
personer med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar tillstånd 
och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen och de kommunala 
riktlinjerna. 

 
Viktiga händelser 
 
Ett antal släpp av nya versioner inom verksamhetssystemet Treserva. Arbetet har 
tidvis varit tidkrävande och tungarbetat pga. av bristande funktionalitet i systemet. 
Ny version av planeringssystemet TES har gjort systemet mer lättarbetat för 
användarna i Hemtjänsten/ Boendestöd. 
Ett stort arbete har påbörjats kring ”systemsäkerhet” - Risk och sårbarhetsanalyser, 

federerad inloggning samt ”tvåfaktorsinlogg”. Syftar till att, på ett säkert sätt, kunna 

vara så mobila och digitala som möjligt bl.a. när det gäller dokumentation. Kommer 

att möjliggöra igångsättande av Trygghetskameror innan årsskiftet. 

Ett arbete har påbörjats som syftar till digital tillgänglighet enligt 

webbtillgänglighetsdirektivet. 

Märkbart ökat tryck på IFO under perioden. Ett exempel är placeringar av barn & 

unga som ökat i förhållande till föregående år.  

Stödboende stängde den sista maj 2019. Ungdomarna övergick till befintliga former 
av insatser inom IFO med sociala kontrakt samt stöd i övrigt. Några ungdomar som 
har haft större vårdbehov har omplacerats. Under första halvåret 2019 har Ockelbo 
inte fått nya anvisningar.  
 
Inom verksamheten Ekonomiskt bistånd, har flera åtgärder och satsningar både på 
lokal och regeringsnivå inneburit minskade kostnader för försörjningsstöd.  
 
En satsning på löner för personalen inom IFO har genomförts. Lönerna är nu mer 
rimliga i förhållande till andra kommuner avseende erfarenhet och utbildning.  
, 
Under sommaren inträffade ett antal svåra händelser inom IFO. En extern resurs 
anlitas för hjälp med bearbetning.  
 
Chefer, Hr samt kommunal har återupptagit arbetet med ”Heltid som 
norm/Heltidsresan”. Medarbetare involveras under hösten. 
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Utökad samverkan med läkare från Ockelbo HC där man upprättat en gemensam 
rutin som innefattar hembesök tillsammans med läkare till patienter inskrivna i HSV 
och bor i ordinärt boende.  
 
Ett flertal chefsbyten har skett under första halvan av året: 

- Ny socialchef februari 
- HTJ ny enhetschef /biträdande chef HTJ februari - mars 
- LSS/SOL, ny enhetschef LSS/SOL juni, ny biträdande chef september 

  
Ökad sjukfrånvaro under perioden; 
Utveckling; 

-  7,2% 2017 
-  6,3 % 2018 
- Månad 1-4 10,61 % 
- Månad 1-8 2019 9,23 % (Särbo 10,98 %, HTJ 10,97 % LSS/SOL 11,49 %) 

( 44 % av alla timmar = långtidssjukskrivning) 
Tänkbara orsaker; Chefsbyten, fler långtidssjukskrivna, oklar värdegrund, 
otydlighet vid avtalsbyte, omorganisation, sjukskrivningar ej relaterade till 
arbetet. 

 
Arbetet med att implementera arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) har 
fortsatt under året. LSS handläggaren har under våren 2019 utbildat personal inom 
LSS och socialpsykiatri  
 
Under bokslutsperioden så har brukarunderlaget på Bysjöstrand varit lågt, som 
mest 15 tomma lägenheter. Under våren har antalet brukare ökat - 7 tomma 
lägenheter i Aug 2019.  
 
Under våren påbörjades ett samarbete med AME och en dag i veckan viss personal 
på Bysjöstrand fått specialundervisning i yrkessvenska. 
 

Måluppfyllelse, se bilaga 

 

Ekonomisk redovisning  
Socialnämnden redovisar ett överskott per 31/8 på 5 587 tkr. 
Prognos per 31/12 5 600 tkr. 

 

Utifrån delårsbokslutet kan vi konstatera följande; 
 

IFO Överskott. Lägre kostnader för 
placeringar samt försörjningsstöd. 

SÄBO Håller budget. 

Hemtjänst Överskott. Lägre personalkostnader 
pga av färre beslut. 

Hemsjukvård Håller budget 

LSS/SOL Överskott. Färre beslut. 

Handläggarenhet Håller budget. 

Stab Överskott. IT kost, konsultkost, vakans, 
utbildningskostnader 
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Framtiden 

Verifieringsprotokoll kommer att lämnas in i september för Treserva/TES. Ett 
leveransgodkännande kan då tas beroende på om leverantörerna tillgodosett 
kraven. 
 
Granskning av rutiner/instruktioner samt behörighetsstyrningen genomfördes under 
våren påvisade stora datorskyddsrättsliga brister inom tex Treserva. En 
systemförvaltare/projektledare har anställts för kvalitetssäkra systemen samt arbeta 
med olika projekt – initialt inom Digitalisering. 
 

Ett utökat samarbete med skolan kommer att inledas under hösten. Behov av 

utveckling av nya samarbetsformer främst med IFO föreligger. Arbetet pågår kring 

förebyggande där en gemensam tjänst planeras att upprättas i samarbete med 

skolan. 

Fortsatt satsning på kompetenshöjande åtgärder inom alla verksamhetsområden. 

Arbete med lokalöversyn för HTJ. Layoutöversyn för IFO/Stab (korridoren 
Socialkontoret). Främst med syfte att ytterligare öka säkerheten. 

Den nationella utredningen om reglering av yrket undersköterska presenterades 
under våren, SOU 2019:20, ”Stärkt kompetens i vård och omsorg”. Kort 
sammanfattat föreslås att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel 1/1 2025. 
Socialstyrelsen föreslås ansvara för titeln som kopplas till en 
undersköterskeexamen. Det kommer troligtvis innebära att titeln undersköterska 
endast är förbehållen den som genomgått särskild utbildning. 

 
Den medicinska utvecklingen går framåt vilket innebär att fler personer behöver 
avancerad vård och omsorg i hemmet. En stor utmaning blir att ge trygg och säker 
omvårdnad och omsorg i de grad som den enskilde behöver och förväntar sig. 
Kommer att kräva samverkan och flexibilitet dygnet runt.  
En snabbare utskrivning från sjukhuset kan leda till att vi får fler kunder i 
verksamheten med ett större behov av specialistvård. 
 
Den nya LSS lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

- Personligt stöd till barn 
- Förebyggande pedagogiskt stöd  
- Personlig service och boendestöd 

Inget nytt att rapportera, ärendet bevakas 
 
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 där ett större ansvar läggs på 
myndigheter att försäkra barns rättigheter.  
 
Digitaliseringsplanen omsättande i praktiken är en utmaning - vem, vad, hur. 
Benchmarking där lyckade satsningar på digitalisering/väldfärdsteknik initierats 
behöver genomföras.  
 
Under oktober kommer den ”nya ledningsgruppen” för socialförvaltningen att 
genomföra två verksamhetsdagar. Focus kommer att vara; 
 - Formulera gemensamma aktiviteter mot SN mål  
-  Framtagande av relevanta nyckeltal 
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-  Aktiviteter för att öka frisk närvaron 
- Ökat samarbete internt förvaltningen 
 
Förutsättningarna att förstärka ledarskapet på IFO samt tillfällig förstärkning av 
ledarskapet på Bysjöstrand övervägs. 
 
Fortsatt focus/satsning på preventivt/förebyggande arbete inom IFO. 
 
 

Nyckeltal 

Redovisas inte i delårsbokslutet. 
- Antal personer med beviljad personlig assistans per 31/12 
- Försörjstöd, utbetalt i kronor per medarbetare per 31/12 
- Hemtjänst. Antal brukare/timmar Oktobermätning 

 

Ärendet 

Ockelbo kommuns nämnder ska enligt beslut en gång per år upprätta ett 
delårsbokslut. Delårsbokslutet genomförs avseende den 31 augusti 2019. 

 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2019 
 

Måluppfyllelse delårsbokslut 2019-08-31 

Målet uppfyllt (markeras med grönt) 

2. Målet ej uppfyllt (markeras med rött) 

3. Målet delvis uppfyllt 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mätbara mål Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse  

prognos 

Erbjuda fler aktiviteter för att öka nöjd-

heten hos brukarna. 

Målet uppfyllt 

 
            

Erbjuda mer ändamålsenliga lokaler för 

brukare och personal 

Målet uppfyllt 

            

- Fler aktiviteter i IBIC/genomförandeplan 

- Flytt av servicebostad LSS, översyn av flytt HTJ till nya lokaler, ” Säkerhetsan-
passa” lokaliteter för IFO/handläggning 

- Erbjuda fördjupade läkemedelsgenomgångar och hembesök tillsammans med lä-
kare 

- Sommarprogram för servicebostad LSS/SOL samt gruppbostad LSS med aktivite-
ter/resor 

- God utemiljö Bysjöstrand 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens    

Mätbara mål Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse  

prognos 

Öka andelen personal med rätt kompe-

tens. 

Målet uppnått 

              

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psyko-

socialt. 

Målet inte uppfyllt 

 

                

 

Kompetens 

- Kompetensutvecklingsplaner för personal på IFO 
- Möjliggjort underlättande av studier 
- LSS/SOL ”kravprofil” 
- Utbildad specialist undersköterskor demens 2 st 
- Samarbetsavtal med SveDem. Demensutbildning ”stjärnmärkt “ 

Sjuktal 

2017 7,2 %  2019 1-4 10,61 %  

2018 6,3 %  2019 1-7 9,23 % 
                                           10–12 % HTJ, Särbo, LSS/SOL 
                                           2–4 % övriga 

- Ny ledning  - Icke jobbrelaterade faktorer 
- Nytt avtal  - Värdegrund 
- Fler långtidssjukskrivna               - Förändringar i brukarunderlag/beslut 
-  
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Teknik som underlättar 

 

 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse  

prognos 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten under-

lättar för brukare*  

Målet inte uppfyllt 

 

             

             

Utveckla/utbilda teknikstöd för medarbe-

tare. 

 Målet uppfyllt 

            

Utbilda i användandet av teknik. 

(50 %)  

 Målet uppfyllt 

             

- *Trygghetskamera – HTJ/Särbo/LSS. Redo men inväntar federerat in-
logg/två faktors autentisering. Bör vara klart inom 1–2 månader 

- Nyckel fria lås HTJ förberett/utprovat. Införs Q4 
- Trygghetslarm/sensorer (nytt larm skall införas) 
- Dokumentation Treserva/TES. Från penna/papper till dator/telefon. 

Stora utbildningsinsatser 
- Digitaliseringsplan framtagen 

 

Vi funderar på; 

- E-signering av läkemedel 
- E- hälsa 
- Elektroniska minnes stöd 
- VR glasögon tex upplevelsecykel 
- Robotar som sällskapsdjur 
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse  

prognos 

Öka antalet volontärer i väntjänsten  Målet uppfyllt 

                 

 
 
 
 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

Mätbara mål 
Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse  

prognos 

Sprida goda exempel från våra verksam-
heter i media. 

 Målet uppfyllt 
               

    

- Goda exempel i media 

- Deltagit framtidsdagen  

- Jobb event med arbetsförmedlingen 

- Studiebesök 

- Prao/praktikanter USK/högstadiet 
Stärka handledare 

- Samarbete med ideella organisationer 



 

2019-09-17 

 
 

Till 
Socialnämnden 

SOCIALNÄMNDENS PERSONALBERÄTTELSE 
DELÅR 2019-08-31 

 

Personalberättelse 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare vid socialförvaltningen var den               
31 aug 2019, 206 personer, 195 kvinnor och 11 män. 

 

Personalstrategiska mål och fokusområden 

Mätbara mål för 2019 

 Sjukfrånvaron ska inte öka 

 Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka 

 För att möta dagens och framtidens kompetensbehov ska olika former av 
utbildningsmöjligheter ses över. 
 
Övergripande nivå 

 En värdegrund för kommunen ska utarbetas 


 

Sjukfrånvaron har ökat från föregående årsskifte med ca 3 %. 
(varav 44 % långtidssjukskrivna) 

Sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt 

T.o.m. sista dec 2018  6,2 %   8,1 % 6,3 % 

T.o.m. sista aug 2019 

 

 9,17 %  9,88 % 9,23 % 
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Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön diskuteras vid våra arbetsplatsträffar, och dialog om den enskildes 
arbetsmiljö förs vid medarbetarsamtalet. Skyddsronder samt risk & 
konsekvensanalyser genomförs vid verksamheterna.  Arbetsmiljön diskuteras 
även vid Sosam samt på SLG. Socialkontoret införskaffade 2018 larm för att ha 
med vid hembesök, och vid besök på kontoret när situationen är hotfull. 
Utbildning i hot och våld kommer att genomföras under hösten 2019 för 
socialkontorets personal En övergripande handlingsplan vid hot och 
våldssituationer finns framtagen. 
 
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion kring ”hot och våld” på en ”brukar enhet” 
2018. Inspektionen medförde förbättringsarbete kring ovälkommet besök och vid 
ensamarbete. Nya rutiner har upprättats och personlarm har installerats. 
Säkerhetsarbetet har överförts även till övriga verksamheter som också har fått 
nya rutiner kring hot och våld. I verksamheterna boendestöd och 
servicebostaden har personlarm installerats. 2019 har även Hemsjukvården vid 
vissa besök tagit med mobila larm. 

Inom Hemsjukvården har man sett över områdesindelningen för 
områdesansvarig sjuksköterska samt anställt en undersköterska för att avlasta 
sjuksköterskorna administrativt. 

Under sommaren inträffade en rad svåra händelser inom IFO, vissa medarbetare 
har starkt påverkats av detta. En extern resurs kommer att tas in under hösten för 
hjälp med bearbetning. 

Hemtjänsten har under året inlett ett fördjupat samarbete med handläggarna i 
syfte att kvalitetssäkra insatser samt få samsyn runt tidsåtgång mm. 
De har också ett något mer flexiblare schema än tidigare. 
En översyn har inletts av lokaliteterna för HTJ. Det finns tankar att flytta 
Hemtjänsten till Lilla ugglebo. Ett layoutförslag samt kostnadsförslag har tagits 
fram. Beslut tas i KLG under hösten. Övrigt fastighetsbestånd inom kommunen 
skall beaktas. 

Inom Socialkontoret pågår ett arbete med att säkerhetsanpassa lokalerna. En 
ritning har tagits fram och kommer att presenteras för Ockelbogårdar under 
hösten. Ingen rust har skett sedan byggnationen 1986 varpå en viss 
uppfräschning är önskvärd. 

Inom LSS/SOL kommer ny chefskonstellation att göra en översyn av bemanning 
och schema. 

Inom Särbo kommer en särskild satsning att inledas inom området demens. 
Avtal har slutits med SweDem, svensk demens centrum. Utbildningssatsningen 
berör Särbo, HTJ, handläggare samt HSV. 
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Ett antal enhetschefer & biträdande chefer samt förvaltningschef har under året 
bytts ut. Under oktober månad genomförs verksamhetsplanering. Syftet är att 
arbeta igenom målen, sätta aktiviteter samt hitta relevanta nyckeltal ger draghjälp 
mot målen. Ett ”block” kommer att avhandla ”ökad frisknärvaro”. 
  

Samverkansklimat 

Vid samtliga arbetsplatser genomförs arbetsplatsträffar. Lokala 
samverkansgrupper finns vid de större arbetsplatserna och förvaltningen har ett 
övergripande samverkansorgan, SOSAM. Samtalsklimatet med de fackliga 
organisationerna upplevs mot mycket gott. 

Socialförvaltningen har en mycket god samverkan med övriga kommuner i länet, 
i det länsövergripande samarbetet finns förvaltningen representerad i flera olika 
samverkansprojekt. Vi samverkar också med ideella organisationer tex FUB. 

Arbete att växa i 

Kontinuerlig fortbildning sker i verksamheterna genom deltagande i utbildningar, 
seminarier och konferenser. Särskilda komptenssatsningar för enskild 
medarbetare diskuteras vid medarbetarsamtalet. Riktlinjer/rutiner revideras i 
Ensolution. Arbetet med ”Heltid som norm” har återupptogs under Maj månad. 
(chefer/fack/HR). 

 

Jämställdhet och mångfald 

Förvaltningen försöker vid nyrekrytering ta hänsyn till mångfald och 
jämställdhetsperspektiven för att få en personalsammansättning som återspeglar 
mångfalden i samhället. Ett flertal anställda i förvaltningen är utlandsfödda. Vård- 
och omsorgsarbetet är dock fortfarande mycket kvinnodominerat. 

 

 

 

Johan Callenmark 

Socialchef 



 

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Torggatan 7  0297-555 00  www.ockelbo.se 
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2019-08-30 
 

Till 
Socialnämnden 

SOCIALNÄMNDENS MILJÖREDOVISNING 2019-08-31 
 

Bakgrund 

Socialnämnden ska i sin miljöredovisning presentera vilka mål från miljöprogrammet som 
man arbetar med och på vilket sätt. 

 

Redovisning av nämndens arbete med målen 

Nedan redovisas de mål i miljöprogrammet och de aktiviteter som gjorts under året. 

 

Klimat 

Mål Målformulering Aktiviteter 

   1 Transportsystemet förändras 
successivt mot mer 
miljöanpassade transportslag och 
ett resurssnålare samhälle 

Vi försöker samordna våra resor bättre, 
använda mer cyklar och nyttja tåget i 
större utsträckning. 
Översyn av logistiken för mer effektiva 
rutter inom HTJ & BOS. 

   5 2020 ska energianvändningen för 
kommunala fastigheter 
effektiviseras med 25 % jämfört 
med utgångsåret 2009 

Inom de olika verksamheterna arbetar vi 
med att försöka minska förbrukningen 
av kopieringspapper, överlag använda 
mindre papper, se till att släcka när 
lokaler ej används samt slå av datorer 
vid dagens slut. 

 

Övrigt 

- Särbo har som mål att minska matsvinnet med 5 % 
- Skype möten tex med regionen invid SIP 

 

Johan Callenmark 

Socialchef 



 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-08-31 

Referens 
 

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 

Drifts- och investeringsbudget 2020 samt års- och flerårsbudget 
2021 - 2022. 

Förslag till beslut 

Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2020 samt år och 
flerårsbudget 2021 – 2022 godkänns.  

1. Förslag till mätbara mål godkänns. 
(Översyn nyckeltal sker i oktober av SLG. Det finns ett mervärde att 
jämförelse med likvärdiga kommuner sker) 

2. Förslag till att Socialnämnden INTE äskar några ytterligare 
medel förutom vad som anges i p3. 

3. Förslag till höjning av avgifter/taxor  

4. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 
300 tkr för 2020. 

5. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2020 samt 
års och flerårsbudget 2021 - 2022 godkänns. 

                        

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till budget 2020 har tagits fram på den tilldelade ramen för 
Socialnämnden som är 148 855 tkr.                         

 

Ärendet 

Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt 
viktigt, både för människorna verksamheten möter, men också för att 
Ockelbo ska vara en attraktiv plats att bo på. 

Kraven från samhället och medborgarens behov förändras i en allt 
snabbare takt – en utveckling vi måste följa. Beslut nationellt, 
regionalt eller inom kommunen kan snabbt generera höga kostnader 
för nämnden. 

Socialnämnden har hög focus på ekonomi och en budget i balans. 
Nämnden avser därför avser lägga budget inom angiven budgetram. 

 

 



Ockelbo kommun 
Datum 

2019-08-31 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Avgifter 

När det gäller Socialnämndens taxekatalog föreslås följande 
förändringar.  
 

- Matdistribution hemtjänsten samt lunch trygghetsboende höjs 
med 5 kronor/ portion till 65 kr/portion. 

- Lunch daglig verksamhet höjs med 5 kronor/portion till 50 
kr/portion 

- Korttidsvistelse vuxna SoL/LSS; Mat höjs med 5 kronor/dag till 
115 kronor/dag, Vårdavgift SoL höjs med 5 kronor/dag till 110 
kronor/dag. 

- Korttidsvistelse barn LSS; Mat helt dygn höjs med 5 kronor till 
105 kronor, Mat halvt dygn höjs med 5 kronor till 55 kronor. 

- Dagvård dementa; Mat höjs med 5 kronor/dag till 80 
kronor/dag, Vårdavgift höjs med 5 kronor/dag till 55 
kronor/dag. 

- Fotvård höjs med 40 kr/tillfälle 440 kr/tillfälle. 
 

- Övriga avgifter föreslås vara oförändrade förutom de avgifter 
som enligt tidigare beslut uppräknas enligt index. 

 

Investeringsbudget 

Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2020. 

 

Målbeskrivning 

Se bilaga 

 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2020 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mätbara mål        Mätetal Ansvarig 

Heltid som norm (Heltidsresan) Andelen medarbetare 

som är tillsvidare an-

ställda och arbetar hel-

tid på socialförvalt-

ningen skall öka med  

4 % 2020. 

  

  

Enhetschef  

 

 

 

 

 

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete) 

Alla enheter skall under 

2020 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. 

 

 

Enhetschef 

Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

Öka andelen personal med rätt kompe-

tens. Underlätta och uppmuntra perso-

nalen till kompetensutveckling 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

Socialchef/Enhetschef 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psy-

kosocialt. 

Minska sjukfrånvaron 

med 2 % under 2020, 

jämfört med 31/12 2019 

Socialchef/Enhetschef 
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen) 

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom soci-

alförvaltningen under 

2020. 

Socialchef/Enhetschef 

Utveckla teknikstöd för medarbetare. 

 

Befintlig eller ny teknik 

fungerar felfritt.  

Socialchef/IT/Enhetschef 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete.   

Socialchef/Enhetschef 

 

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

Under 2020 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen. 

Ledningsgrupp 

 
 
 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Ansvarig 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2020 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

Enhetschef 
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2019-08-27 
 

Socialnämnden 

VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR INFÖR 
BUDGETPERIODEN 2020 – 2022 

Politisk verksamhet 

Nämndverksamhet avser kostnader för politisk verksamhet såsom arvoden, kur-
ser, litteratur och dylikt till ledamöterna och andra kostnader i samband med sam-
manträden. 

Konsumentrådgivning 

Kommunen tillhandahåller konsumentrådgivning genom samverkan i Konsument 
Gävleborg. Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning. 

Utmaning 
Förebyggande arbete och samverkan mellan olika instanser i syfte att ett färre an-
tal kommuninvånare skall vara skuldsatta. 

Alkoholprövning 

Administration enligt alkohollagen av ansökningar om serveringstillstånd samt till-
syn när det gäller restauranger samt slutna sällskap, även tillsyn av ölförsäljning i 
bl.a. affärer och bensinmackar. Ansöknings och tillsynsavgift tas ut av restaurang-
erna samt de slutna sällskapen och tillsynsavgift får även tas ut av dem som end-
ast har folkölsförsäljning.  
Handläggningen utförs av Gävle kommun.   

Utmaning 
Kompetens inom området Alkoholprövning riskerar att urholkas. 
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Individ- och familjeomsorg 

Verksamheter som riktar sig till personer som ges stöd, vård och service inom 
IFO. Verksamhetsområdet omfattar barn och ungdom, familjerätt, familjerådgiv-
ning, förebyggande verksamhet, missbruksvård samt försörjningsstöd.  
 
Utmaning 

- Säkerställa rutiner och processer i hela kommunen kring ny lag Barnkon-
vention  
(denna träder i kraft 1/1 2020) 

- Arbeta utifrån organisatoriska förändringar inom arbetsförmedling. Främst 
förändringar avseende ”extra tjänster. Påverkar i hög grad ”försörjningsstöd” 

- Möta en ökad psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 
- Bibehålla kvalitet i utredningar, uppföljningar och utvärdering trots en ökad 

arbetsbelastning 
- Utveckla e-tjänster samt digitalisera verksamheten. 

 

Familjerådgivning 
Familjerådgivning ska erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen ska ge-
nom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst 
i par- och familjerelationer. Ockelbo har tecknat avtal med Gävle kommun och kö-
per alltså denna tjänst. 

Utmaning 
IFO och familjerådgivnings bibehållande av kompetens.  

Vård, behandling och service 

Verksamhetsbeskrivning 

Här återfinns verksamheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktions-
nedsatta samt hemsjukvård.  
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Handläggarenheten 
Ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, SoL och enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och riktar sig till personer som på 
grund av någon form av funktionsnedsättning och/eller sjukdom har behov av 
stöd/insatser. Det kan gälla bistånd i enligt SoL i form av omvårdnad och service 
tex genom hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse och boendestöd/socialpsyki-
atri samt de nio insatserna enligt LSS. Utifrån delegationsordningen utreder, bedö-
mer, beslutar samt följer bistånds- och LSS handläggaren upp bistånden 

Utmaning 
- Få handläggare gör enheten sårbar – speciellt inom LSS området. 
- Översynen av LSS lagstiftningen. Antas förslagen innebär det stora förändringar 
för bl. a myndighetsutövningen inom LSS då insatserna föreslås förändras.  
 

Särskilt boende  
Ett samlingsbegrepp för boendeformer där kommunen har det medicinska ansva-
ret upp till sjuksköterskenivå. I dessa boenden ska omfattande service och vård 
kunna ges dygnet runt. Kommunen har ett särskilt boende, Bysjöstrand. 

Utmaning 
- Reglera bemanning numerärt utefter variationer i antalet brukare boende på 
Bysjöstrand 
- Möta ett ökat omvårdnadsbehov demens 
 

Stöd i ordinärt boende  
Hemtjänst, trygghetsboende, anhörigvård samt matdistribution. Hemtjänstens 
främsta uppgift är att erbjuda stöd och hjälp i hemmet med personlig omvårdnad.  
 
Utmaning 
- Reglera bemanning numerärt utefter variationer av beslut innehållsmässigt och 
numerärt 
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Hemsjukvård 
I kommunal regi är Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer 
över 18 år, och där Hälso- och sjukvårdsbehovet överstiger 14 dagar samt att den 
enskilde inte med hjälp kan ta sig till hälsocentralen. Hemsjukvården innefattar 
även Hälso- och sjukvårdsbehovet på våra särskilda boende inom äldreomsorgen, 
Bysjöstrand och LSS servicebostad/gruppbostad.   
 
Utmaning 

- Patientsäker Hälso- och sjukvård versus icke fungerande, outvecklade IT sy-
stem/patientjournal. 

- Utökat hälso- och sjukvårdsansvaret utökas som tenderar att bli mer avan-
cerad/specialistvård 

- ”Övervältringseffekt” från regionen 

 
LSS 
Lagen om stöd och service, LSS är en rättighetslag som ska garantera personer 
med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den 
hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan vara delaktiga och påverka vilket 
stöd och service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
LSS innefattar totalt nio olika insatser. I Ockelbo kommun finns två boendeformer 
enligt LSS, Gruppbostaden Gärdesgården och Servicebostaden. Kommunen är 
assistanssamordnare på uppdrag från två personer som har beslut om personlig 
assistans.  Inom LSS Daglig verksamhet, finns enheterna Kanalen, Slussen samt 
Eget arbete. Den sistnämnda verksamheten stödjer brukare att kommat ut i praktik 
eller ”skyddat” arbete ute i samhället. Verksamheten verkställer även LSS kontakt-
person, kontaktfamilj, ledsagning, korttidstillsyn, korttidsvistelse barn och unga 
samt korttidsvistelse vuxna 

Utmaning 
- Öka andelen utbildad personal 
- Ny LSS lagstiftning 1/1 2022 
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Socialpsykiatrin 
Socialpsykiatrins främsta uppgift är att bemöta och stödja människor med olika 
psykiska problem och psykiatriska diagnoser. Samverkan sker med regionen och 
övriga kommuner i Gävleborg enligt psykiatriöverenskommelsen. I Ockelbo verk-
ställs insatser i form av boendestöd samt träffpunkt för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Utmaning 
- Ökad samverkan mellan olika aktörer, internt/externt 
- Samsjuklighet, psykiatriska funktionshinder kombinerat med missbruk 
 

Övrigt stöd, vård och omsorg 
Inrymmer vaktmästare, IT-kostnader, lokaler i kvarteret Uret, tekniska hjälpmedel, 
trygghetslarm, och gemensamma övergripande kostnader. 

Gemensamma utmaningar 

- Ökad frisknärvaro 
- Öka andelen utbildad personal 
- Införandet av Heltid som norm 
- Ökad samverkan internt Socialförvaltningen samt mot externa gränssnitt 

inom/utom Ockelbo kommun 
- Få igång ett effektivt målarbete samt relevanta nyckeltal 
- Icke fungerande/funktionella IT system 
- Införandet av Time Care  
- Öka graden av, och takten på införandet av välfärdsteknik, digitalisering 

samt automatisering 
- Sekretess och säkerhet med ny teknik/ nya system 

 



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2020

Flerårsbudget 2021-2022

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Driftsbudget 2018 2019 2020 2021 2022

Intäkter 23 504 -          17 255 -         17 785 -         18 140 -         18 500 -         

Kostnader 160 491         163 275        166 640        169 942        173 563        

Netto 136 988         146 020        148 855        151 802        155 063        

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Investeringsbudget 2018 2019 2020 2021 2022

Övergripande Socialnämnden -                  300               300               300               300               

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Personal 2018 2019 2020 2021 2022

Personalkostnad             99 934             102 036             104 185             106 789             109 566    

Antal årsarbetare             170,40               175,78               171,32               171,32               171,32    



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2020

Flerårsbudget 2021-2022

Driftsbudget

nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan

2018 2019 2020 2021

10 Nämndverksamhet 282           341               425               430               

31 Konsumentrådgivning 165           180               200               200               

35 Alkoholprövning 1 -              -                 -                 -                 

71 Individ- och familjeomsorg 20 246      26 504          26 637          27 170          

72 Familjerådgivning 135           200               300               300               

77 Vård, behandling o service 116 161    118 795        121 293        123 702        

Summa 136 988    146 020        148 855        151 802        

Preliminär ram KF § 57/2019 148 855        151 802        

Avvikelse -                 -                 

1,02

Bokslut Budget Årsbudget Plan

Specifikation 2018 2019 2020 2021

710 Individ- o familjeomsorg 5 196        7 062            7 397            7 545            

711 Barn- o ungdomsvård 2 004        4 837            4 640            4 733            

712 Förebyggande verksamhet 83             200               100               102               

713 Insatser vuxna 4 070        4 405            4 500            4 590            

714 Ekonomiskt bistånd 8 893        10 000          10 000          10 200          

Summa 71 20 246      26 504          26 637          27 170          

771 Särskilda boendeformer 42 558      43 350          45 872          46 789          

772 Handläggarenheten 1 648        1 785            1 850            1 887            

773 Stöd i ordinärt boende 18 619      20 845          22 313          22 759          

774 Övrigt stöd äldreomsorg 21             82 -                85 -                87 -                

775 Övrigt stöd vård omsorg 11 785      12 767          13 040          13 284          

777 Hemsjukvård 9 721        10 029          10 268          10 473          

778 LSS 28 019      26 256          25 605          26 117          

779 Socialpsykiatri 3 789        3 845            2 430            2 479            

Summa 77 116 161    118 795        121 293        123 702        



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2020

Flerårsbudget 2021-2022

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Verksamhet/projekt 2018 2019 2020 2021 2022

Övergripande Socialnämnden 300           300           300           300           

Totalt -            300           300           300           300           

Ram 300           300           300           300           300           

Avvikelse 300           -            -            -            -            

Beskrivning
Beslut om investeringar tas i Socialförvaltningens ledningsgrupp under innevarande år utifrån 
verksamheternas behov. 



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2020
Nyckeltal Flerårsbudget 2021 - 2022 

Nya nyckeltal tas fram under hösten 2019.



SOCIALNÄMNDEN TAXOR 2020

OMVÅRDNADSTAXA Gäller från 2020-01-01

Nivå
Antal timmar 

per månad

1  - 3 493

2 4 - 9 1 025

3 10 - 2 125

AVLÖSARSERVICE Gäller från  2019-01-01

Avgift för avlösarservice debiteras enligt omvårdnadstaxan utifrån antal timmar per månad.

TRYGGHETSTELEFON Gäller från 2017-01-01

Avgift för trygghetstelefon 275   kronor/månad

Avgiften för trygghetstelefon i särskilt/eget boende ingår i omvårdnadstaxan i nivå 3.

MATAVGIFT Gäller från 2020-01-01

Matdistribution Hemtjänst 65   kronor/portion

Lunch Trygghetsboende 65   kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet 50   kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS Gäller från 2020-01-01

Mat 115   kronor/dag

Vårdavgift (endast SoL) 110   kronor/dag

Taxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omsorgsbehovet för den som har hemtjänst.                                     

Den som bor i särskilt boende debiteras enligt nivå 3.

kronor/månad

kronor/månad

kronor/månad



HEMSJUKVÅRD Gäller från 2013-01-01

300 kronor för varje påbörjad månad

 - ingen avgift 

DAGVÅRD - DEMENTA Gäller från 2020-01-01

Mat 80   kronor/dag

Vårdavgift 55   kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN

Avser boende på Bysjöstrand 400 kronor Gäller från 2019-01-01

samt inskrivna i Hemsjukvården.

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Gäller från 2020-01-01

Hyra

Lägenhet kvm 2020

26 4 383

29 4 696

32 5 009

41 5 947

48 6 677

58,5 7 770

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2017-01-01

Omvårdnad 2 125 kronor/månad* Gäller från 2019-01-01

* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.

 I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård  (ej läkarvård).

Madrass valfritt 50 kronor/månad

Fotvård 440 kronor/behandling Gäller från 2020-01-01

PARBOENDE

Hyra

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2020-01-01

Serviceavgift valfritt 300 kronor/månad Gäller från 2018-01-01

Madrass valfritt 50 kronor/månad Gäller från 2018-01-01

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.

Boende i ordinärt boende

Boende i särskilt boende

Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand.                     

Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.

enligt SOL och LSS



GRUPPBOSTAD Gäller från 2020-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen

Kvm 2020

34,5 5 143

38,0 5 414

SERVICEBOSTAD

Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad

Kvm 2020

46,3 5 197

Gäller från 2020-01-01

Hyra 3 800   kronor/månad

Mat 3 500   kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS Gäller från 2020-01-01

Mat helt dygn 105   kronor

halvt dygn 55   kronor

FAMILJERÅDGIVNING Gäller från 1995-01-01

Avgift familjerådgivning 100   kronor/besök

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 



AVGIFTER ALKOHOLLAGEN Gäller från 2020-01-01

Tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd

Grundavgift baseras på serveringstid Avgift i kronor

250 001 - 500 000 4 499

Serveringstid till klockan 24:00 1 500

Serveringstid till klockan 01:00 2 999

Serveringstid till klockan 02:00 4 499

Rörlig avgift baseras på årsomsättning i kr Avgift i kronor

              - 250 000 2 999

500 001 - 1 000 000 5 998

1 000 001 - 2 000 000 8 998

2 000 001 - 3 000 000 10 497

3 000 001 - 4 000 000 12 122

4 000 001 - 5 000 000 13 747

5 000 001 - 6 000 000 15 371

6 000 001 - 7 000 000 16 996

7 000 001 - 8 000 000 18 620

8 000 001 - 9 000 000 20 245

9 000 001 - 10 000 000 21 869

består av en grundavgift och en rörlig avgift och debiteras årligen

Socialnämnden bemyndigas (KF §9/12) att från och med år 2013 uppräkna 

samtliga taxor gällande ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd enligt 

Statistiska Centralbyråns Konsument prisindex KPI.



Stadigvarande slutet sällskap

Folkölsförsäljning

Serveringstillstånd

Grundavgift Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet 1 875

Föreningar och klubbverksamhet 1 187

Fast tillsynsavgift Avgift i kronor

För helt kalenderår per försäljningsställe 1 250

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli 750

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver 

verksamhet högst fem månader per år
750

Avgift Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inkl 

kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap
8 748

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov 8 748

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 4 374

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka 

tidsperiod om högst två månader inkl kunskapsprov och 

tillsynsavgift

7 498

Stadigvarande tillstånd för gemensamt 

serveringsutrymme
4 374

Bolagsändring 4 999

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 

inkl kunskapsprov
6 248

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

föreningsfester, personalfester mm i egen regi
1 000

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 1 875

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang inkl 

kunskapsprov
3 749

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av 

näringsidkare i tillfällig lokal
1 500

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller 

högst sju dagar inkl kunskapsprov och tillsynsavgift
4 999

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som har 

längre giltighetstid än sju dagar inklusive kunskapsprov 

och tillsynsavgift

6 248



Kunskapsprov inkl två omskrivningar i samband med 

ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
1 500



 

 

 
 
 
Eriksson, Susann, 0297-55530 
Susann.Eriksson@ockelbo.se 
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 Socialnämnden 

 

Avskrivning av fordringar 

Förslag till beslut 

Att nedanstående fordringar på totalt 90 717 kr avskrives och att kostnaden 

belastar aktuellt verksamhetskonto.  

 

I sex av ärendena saknas det medel i dödsbona för att kunna betala skulderna 

enligt bouppteckning eller dödsboanmälan. I ett fall har gäldenären beviljats 

amorteringsfri skuldsanering.                        

Sammanfattning av ärendet 

I följande fall saknas det medel i dödsbona för att kunna betala skulderna: 

Faktura 84303797 samt 84303428 13 916 kr 

Faktura 84302486 samt 84302241   4 016 kr  

Faktura 84302410      1 111 kr 

Faktura 84302420 samt 84302290   16 708 kr 

Faktura 84302419 samt 84302321   24 331 kr    

Faktura 84303857, 84303638 samt 

84303500    24 515 kr 

I nedanstående fall har amorteringsfri skuldsanering beviljats av 

Kronofogdemyndigheten:  

Faktura 84101830,84101844, 

84101871 samt 84101887    6 120 

Totalt uppgår fordringarna till 90 717 kr och kostnaden för avskrivningen 

ska belasta respektive verksamhetskonto som fordran härrör till.                         

Beslutsunderlag 

Underlag i form av kundreskontrautdrag, fakturakopior, kopior av 

bouppteckningar, dödsboanmälan och skuldsaneringsbeslut har skickats 

separat till nämndsekreteraren.                          

Ärendet 

Faktura 84303797 samt 84303428 13 916 kr 
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Avser korttidsplats Bysjöstrand april 2019 samt boendekostnad Bysjöstrand 

maj 2019. Avled 2019-05-28. Enligt bouppteckning saknas medel för att 

betala skulden. 

 

Faktura 84302486 samt 84302241   4 016 kr  

Avser omvårdnad, matdistribution och korttidsboende under perioden 

november – december 2018. Avled 2018-12-26. Enligt bouppteckning 

saknas medel för betala skulden. 

 

Faktura 84302410      1 111 kr 

Avser del av faktura boendekostnad Bysjöstrand december 2018. Del av 

fakturan har betalts190528. Behållningen i dödsboet räckte inte till att betala 

hela skulden eftersom avgifterna i samband med bouppteckningen blev lite 

högre än vad som tagits upp i bouppteckningen. Fakturan var ursprungligen 

på 9 985 kr, dessutom har fakturan för januari 2019 betalts. 

 

Faktura 84302420 samt 84302290   16 708 kr 

Avser boendekostnad Bysjöstrand november 2018 – januari 2019. Avled 

2019-01-01. Dödsboanmälan 2019-02-15. 

 

Faktura 84302419 samt 84302321   24 331 kr 

Skulden avser boendekostnad Bysjöstrand november 2018 – januari 2019. 

Avled 2019-01-12. Dödsboanmälan 2019-03-13.    

 

Faktura 84303857, 84303638 samt 

84303500    24 515 kr 

Skulden avser boendekostnad på Bysjöstrand för april – maj samt hyra 

Bysjöstrand för perioden 190601—190701 eftersom lägenheten inte utrymts 

tidigare. Avled 190530. Dödsboanmälan 2019-07-15.  

 

Faktura 84101830,84101844, 

84101871 samt 84101887    6 120 kr                       

Avser egenavgifter för vård och behandling enligt socialtjänstlagen för maj – 

september 2018. Kronofogdemyndigheten har beviljat amorteringsfri 

skuldsanering – beslutat 2019-06-27:  

 

Enligt svensk lag ärvs inte skulder och i första hand ska eventuella medel i 

dödsboet täcka kostnader för begravning och andra utgifter i samband med 

dödsfallet. Dödsboanmälan hanteras av handläggare hos kommunen och 

intygar att den avlidnes tillgångar inte kan täcka mer än det som nämnts 

ovan. I andra fall kan kopia av bouppteckning intyga att det saknas medel i 

dödsboet. Kopia beställs ifrån Skatteverket. 
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Att skulder uppstår i samband med dödsfall beror främst på att avgifter för 

omvårdnad m m och boendekostnader på särskilda boendet Bysjöstrand av 

historiska skäl debiteras i efterskott först andra månaden efter den månad 

faktura avser, så när en person dör återstår två månader att fakturera. Ibland 

kan sjukdom i livets slutskede hos personer som skött sin ekonomi själv göra 

att fler än två fakturor blir obetalda 

Susann Eriksson 

Ekonomiassistent  

Beslutet ska skickas till 

Susann Eriksson 
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 Till 
Socialnämnden 

 

Internkontroll första halvåret 2019 

Förslag till beslut 

Godkänna internkontrollen för första halvåret 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2019 där förvaltningen ska 
redovisa 10 olika kontrollmål. 

 Kontroll av handläggarnas utredningar 

 Momshantering 

 Kontroll av genomförandeplaner 

 Kontroll återsökning 

 Kontroll av nattfasta vid Bysjöstrand 

 Kontroll av hygienföreskrifter 

 Kontroll av avtalstrohet 

 Kontroll av verkställighet (Hemtjänst/BOS) 

 Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dgr samt att 
utredningstiden inte överskrider 4 månader 

 Kontroll av läkemedelsgenomgångar                        

 

Beslutsunderlag 

Internkontroller är gjorda av samtliga internkontrollmål enligt internkontrollplanen. 
Se bifogat material.                                         

Ärendet 

Internkontroll avseende halvårsskiftet 2019 är genomförd. 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga enhetschefer 
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INTERNKONTROLL GENOMFÖRANDEPLANER 

Bysjöstrand, Juni månad 2019.  

 
 

 

Granskningen utfördes 190610 och har utförts på 60 brukares akter.  

Av dessa 60 brukare har:  

 57 brukare giltiga genomförandeplaner. 
 

 3 brukare har nyligen flyttat in och genomförandeplaner är under 
upprättande.  
 

 31 brukare har varit delaktiga och själva förmedlat önskemål och behov 
samt godkänt genomförandeplanen.  
 

 26 brukare har fått stöd av anhöriga vid upprättande av 
genomförandeplanen.  

 

Där anhöriga har varit stöd vid upprättandet av genomförandeplanen har 
brukaren själv också varit delaktig men har på grund av kognitiv svikt ej möjlighet 
att fullständigt förmedla behov och önskemål eller själv godkänna och skriva 
under genomförandeplanen.   

 

 

 

 
 

 

    Johanna Ledin-Åberg 
    Bitr. Enhetschef Bysjöstrand 
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INTERNKONTROLL NATTFASTA BYSJÖSTRAND 

Mätning av nattfasta har utförts vid 2 tillfällen under juni månad 2019. 

 

 

Första mätningen 2019-06-03 

Antal brukare 58 st.  

25 brukare klarade nattfastan 

15 brukare klarade inte nattfastan 

10 brukare klarade själva av sin nattfasta 

 8 brukare erbjöds men tackade nej 

 

Andra mätningen 2019-06-04 

Antal brukare 59 st 

26 brukare klarade nattfastan 

18 brukare klarade inte nattfastan 

10 brukare klarade själva av sin nattfasta 

 5 brukare erbjöds men tackade nej 

 

 

 

 

 

    Johanna Ledin-Åberg 
    Bitr. Enhetschef Bysjöstrand 
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2019-07-12 
 

 

INTERNKONTROLL I HEMTJÄNSTEN 2019-08-23 

 Stickprovskontroll av hygienrutiner genomfördes på sex personer  
Resultat: 5 av 6 godkända 
 

 Kontroll av brukarens delaktighet i fem genomförandeplaner (GP)  
Resultat: Brukaren har varit delaktig i samtliga 
 

 Kontroll i verkställighet att insatserna överensstämmer med aktuella    
beslut. 
Resultat: Av 10 brukare hade samtliga aktuell verkställighet. 
Samtliga uppdrag var verkställd samma dag eller dagen efter 
uppdraget inkommit.  
 

 

 

 

 

Johanna Stålberg 

Biträdande föreståndare Hemtjänsten 

Hemtjänsten Ockelbo 
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2019-07-15 

INTERNKONTROLL GÄLLANDE HEMSJUKVÅRDEN    
 
Fördjupade Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i 
kommunens hemsjukvård samt boende inom kommunens särskilda 
boende för äldre och särskilda boende inom LSS  
                                          
Första halvåret 2019 

Utifrån Socialstyrelsens föreskrift samt region Gävleborgs länsgemensamma rutin 

så ska en fördjupad läkemededelsgenomgång genomföras årligen och/eller då 

läkemedelsproblem identifieras eller riskbedömning enligt kvalitetsregistret 

Senior Alert. Målgruppen är; 

- Patienter med läkemedelsbehandling inskrivna i hemsjukvård samt 

personer som bor på kommunens särskilda boende.  

Beskrivning av fördjupad läkemedelsgenomgång samt ansvar och roller finns 

beskrivet i Region Gävleborgs rutin; 

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse – 

Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård. 

Under första halvåret 2019 har totalt 65 st fördjupade läkemedelsgenomgångar 

utförts i samverkan med ansvarig familjeläkare på Ockelbo hälsocentral och/eller 

läkare från specialistvården.  

                                                                                     

Kontroll av basala hygienrutiner 

Stickprovskontroll har genomförts för personal inom hemsjukvården, både rehab 

och sjuksköterskor.  

Resultat visade att samtliga medarbetare förhåller sig till gällande föreskrifter 

utifrån Basala hygienrutiner, både när det gäller kläder, handdesinfektion och 

handskar.   

Britt Aspgren MAS/Enhetschef Hemsjukvården   
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2019-07-26 

Socialnämnden 

INTERNKONTROLL AV MÅL ENLIGT IBIC DELÅR, 
2019  

Internkontrollen består i att göra stickprovskontroll, att det finns ett mål enligt IBIC 
i Bistånds/LSS handläggarnas utredningar. När mål formuleras inom IBIC ligger 
fokus i huvudsak på de individuella behoven, det som är särskilt viktigt för 
individen och som formuleras tillsammans med individen. 

Kontrollmetod 

Granskat mål genomförda av bistånds- och LSS handläggare under tiden januari 
till juni 2019. Totalt har 15 utredningar samt dess uppdrag granskats gällande 
hemtjänst, trygghetstelefon, matdistribution, korttidsvistelse, särskilt boende samt 
insatser enligt LSS. 

Mål enligt IBIC ska vara; 
- specifika – tydligt avgränsade och utpekande 
- mätbara, att det går att följa upp och mäta på något vis.  
- accepterade av alla parter  
- realistiska och relevanta   
- tidsbegränsade – deadline anges  

Samtliga granskade utredningar enligt SoL och LSS innehåller mål enligt IBIC. 
 

Avvikelse har hittats.  
- specifika – tydligt avgränsade och utpekande  
- mätbara, att det går att följa upp och mäta på något vis. 
- realistiska och relevanta   
Att väga in fler livsområden och utforma mål i framför allt i vissa granskade 
utredningar avseende särskilt boende. Att formulera mål som personen vill uppnå 
kräver övning och är framför allt tidskrävande för handläggarna så att målen är 
specifika och användbara vid genomförandet och relevanta och mätbara vid en 
uppföljning. Handläggarenheten följer upp bristerna vid kommande metodmöten. 

- tidsbegränsade – deadline anges  
Avvikelsen gäller korttidsvistelser som är tidsbegränsade. I ursprungsutredning 
och vid förlängning av vistelsen ligger datumet för när målet ska vara uppfyllt 
längre fram i tiden än den tidsbegränsade insatsen. Om det är teknik eller 
handhavande fel, återstår att granska. Handläggarenheten följer upp bristerna vid 
kommande metodmöten. 
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Utskrivning från sjukhuset kan vara en situation som innebär behov av en snabb 
utredning och ett beslut om omgående insatser för en begränsad tid. Under tiden 
för ett sådant beslut ska en mer omfattande utredning göras om hur personens 
behov i det dagliga livet kan tillgodoses. Socialstyrelsen har menat att i sådana 
fall är en snabbutredning godtagbar och att utredningen inte behöver innehålla 
mål, men kräver då en snar uppföljning och en IBIC utredning i sin helhet. 
Socialstyrelsens rekommendationer är att även för personer som är palliativa ska 
inte mål sättas. 

 

 

 

Birgitta Hänninen 
Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare 
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Internkontroll gällande basala hygienrutiner inom Gruppboende, Daglig 
verksamhet enligt LSS samt Boendestöd enligt SoL. Internkontrollen 
genomfördes 190823-190827 vis sammanlagt 25 tillfällen. 

Sammanfattning av samtliga insatser så som att bistå brukare vid morgonhygien, 
dusch, munhygien, toalettbesök samt vid ett tillfälle städ och renbäddning.  

De har vid 3 tillfällen inte använt handsprit innan en insats med tandborstning. De 
har vid 3 tillfällen inte använt handsprit efter insats med tandborstning. Vid 3 
tillfälle har inte plasthandskar använts vid insats med tandborstning. 

Plastförkläde har inte använts vid tvätt av nedre hygien vid 1 tillfälle, 
tandborstning vid 3 tillfällen, läggning i säng vid 2 tillfällen, hjälp med dusch vid 2 
tillfällen, byte av blöja vid 2 tillfällen. Ring har burits vid tandborstning vid 1 
tillfälle. 

Sammanfattning: 

Plasthandskar har vid 22 tillfällen av 25 använts. och efter de utfört en insats, 
använt handskar och då det varit relevant använt plastförkläde. 

Sammanlagt 10 tillfällen varav något tillfälle har det bedömts inte vara relevant att 
använda plastförkläde. 

Burit ring vid 1 tillfälle av 25.  

Personalen har vid samtliga insatser haft kortärmad arbetsdräkt. 

Inte vid något tillfälle burit armband, armbandsur, nagellack eller lösnaglar haft 
håret löst hängande eller haft sår eller eksem på händer eller underarmar. 

Resultatet visar att personalen vid ett fåtal tillfällen frångått de basala 
hygienrutiner som är upprättade. Personalen är i huvudsak medvetna och noga 
med handhygien, samt att använda den skyddsutrustning som finns att tillgå. 

Åtgärd: 

Uppdatering gällande de basala hygienrutinerna kommer att tas upp vid 
respektive verksamhet. Med förtydligande om vikten att följa de fastställda rutiner 
som finns. 

 

Ann-Katrin Strid 

Enhetschef LSS och Socialpsykiatrin 

2019-09-09 

Internkontroll - Basala hygienrutiner LSS/SoL 
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2019-09-09 

Internkontroll genomförandeplaner – LSS och Socialpsykiatri 

Stickprov på Genomförandeplaner vid verksamheterna Servicebostad, Gruppbostad samt 
Boendestöd 2019-09-09. 

Slumpvis utvalda uppdrag har granskats gällande utförandedatum för genomförandeplaner. 

En genomförandeplan ska beskriva nuläget för den enskilde och dennes behov av stöd och service 
från våra verksamheter. Då ett behov av stöd eller service förändras för den enskilde ska 
genomförandeplanen uppdateras. Sker ingen förändring ska genomförandeplanen uppdateras en 
gång om året. 

Följande aktuella datum har noterats: 

170818, 171015,180516, 190410, 190417, 190618, 190618. 

Sammanfattning: Av de granskade genomförandeplanerna är det cirka hälften av dem som inte har 
uppdaterats enligt rutin. 
 

Åtgärd: 

Uppdatering gällande rutiner gällande dokumentation och aktualiserande av genomförandeplanen 
kommer att tas upp vid respektive verksamhet. Med förtydligande om vikten att följa de fastställda 
rutiner som finns. 

 

2019-09-09 

 

Ann-Katrin Strid 

Enhetschef LSS och Socialpsykiatri 
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2019-09-10 

Kontroll av verkställighet inom Socialpsykiatri, insats boendestöd. 

 
 
01 Treserva 0 min Matdistribution Tes 3 min/dag Planerat  
 
02 Treserva 20 min/dag Tes 20 min/dag Planerat 
 
03 Treserva 5.0 tim /vecka Tes 3.50 tim/vecka   Planerat 
 
04 Treserva 5.25 tim/vecka Tes 4.50 tim/vecka   Planerat 
 
05 Treserva 3.0 tim/vecka Tes 3.0 tim/vecka    Planerat 
 

Det visar att det i stort finns en ”röd tråd” mellan beslut till verkställd insats i TES. 

 

2019-09-10 

 

Ann-Katrin Strid 

Enhetschef LSS och Socialpsykiatri 
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Birgitta.hanninen@ockelbo.se 
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 Socialnämnden 

 

Revidering av delegationsordning 

Förslag till beslut 

Revidering av Socialnämndens delegationsordning godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Strukturen i delegationsordningen har ändrats. Strukturen har tydliggjort 

olika ansvarsområden för att underlätta för chefer och handläggare att hitta i 

delegationsordningen. Ändringar av delegat föreslås samt lagändringar, 

vilket framgår i bilagan, ”Förslag till revidering av socialnämndens 

delegationsordning”.                      

                         

Beslutsunderlag 

Bilaga, ”Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning”. 

                          

Ärendet 

I bilagan ”Förslag till revidering av Socialnämndens delegationsordning” är 

rött textförslag till ny text och överstruken svart text det som står i nuvarande 

riktlinjer och föreslås tas bort. Motivering till ändring finns vid punktens 

anmärkning och är överstruken. Överstruken text tas bort efter fastställande 

av delegationsordningen. Efter fastställande läggs en innehållsförteckning till 

delegationsordningen.  

 

Strukturen har ändrats för att underlätta för chefer och handläggare att hitta i 

delegationsordningen. Ett önskemål som framförts av personal och är ett led 

i kvalitetssäkringsarbetet.  

Undertecknad och en socialsekreterare har tagit fram ett förslag till struktur. 

Strukturen har kommunicerats vid en beredning på IFO. Sedan har varje chef 

fått möjlighet att se över och kvalitetssäkra sina ansvarsområden. 

 

Under delegationsordningens rubrik, ”Allmänt om delegation”, har 

förtydligats, att nämnden får uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som 

nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
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Personalenheten och förvaltningsekonom har granskat personal och 

ekonomiärenden. Att omfördela pengar mellan drift och investering är inte 

möjlig enligt förvaltningsekonomen, vilket innebär att den punkten har 

strukits.  

 

Det har tillförts delegationspunkter som saknats i tidigare delegationsordning 

samt en översyn av delegat.  

 

En lagändring är ”Lex Maja”, som innebär en möjlighet för personal inom 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården att anmäla till länsstyrelsen om de 

upptäcker att djur blir vanvårdat hos en vård- eller omsorgstagare. 

Bestämmelsen i 10 kap. 20 a § offentlighets- och sekretesslagen öppnar upp 

för en sådan möjlighet. 

 

 

Birgitta Hänninen 

Kvalitetsutvecklare/Handläggarchef  

Beslutet ska skickas till 

Socialnämndens ledningsgrupp 

 

https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/handbok/handbok/offentlighet-och-sekretess/nar-kan-uppgifter-lamnas-ut-fran-socialtjansten/utlamnande-av-uppgifter-nar-ett-djur-blir-vanvardat--lex-maja/d_361835-?anchor=10_kap_20_a_§#10_kap_20_a_§
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ALLMÄNT OM DELEGATION 

De förtroendevalda i kommunen har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, dvs beredning, beslut och verkställighet. 

Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till en annan så att denne beslutar i nämndens ställe. Delegaten redovisar sedan tillbaka till nämnden. 

Enligt kommunallagen, KL, 6 kap 37-39 §§ framgår hur beslutanderätt kan delegeras. En nämnd får uppdra åt utskott, åt ledamot eller ersättare eller åt 

anställd av kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Anmälan av delegationsbeslut skall vara skriftligt dokumenterade och lämnas till nämnden efter varje månadsskifte. Nämndens sekreterare ser till att de 

anmäls vid nästkommande sammanträde med socialnämnden. 

Delegat får enligt gällande delegationsregler inte delegera uppdraget vidare till annan. Så kallad vidaredelegering är således inte tillåten, med undantag för 

vad som sägs i 6 kap 37-39 §§ KL. 

Ärenden av principiell eller avvikande beskaffenhet eller av stor ekonomisk betydelse ska avgöras av nämnden. 

Delegat kan, efter beslut av berörd chef, hänskjuta beslut av särskild svårighetsgrad till högre nivå i beslutsorganisationen. Delegat avgör själv när eller om 

delegationen ska användas.   

Även beslutsfattares överordnad har beslutanderätt i respektive ärendegrupp när ordinarie befattningshavare inte tjänstgör.  

Upphandlingar eller inköp och försäljning av varor och tjänster anses som verkställighet, om det inte gäller principiella frågor. Gällande upphandlingsregler 

ska följas.  

Beslut av mer övergripande karaktär och som inte avser myndighetsutövning gentemot enskild kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Vid planerad frånvaro ska delegation överlämnas till ersättare genom delegationsbeslut.  

Socialförvaltningens socialchef ansvarar för att uppföljning av socialnämndens delegationsordning görs minst var 12:e månad. 
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DELEGATION SOM BERÖR ALLA VERKSAMHETER  
 

1 Övrigt – Överförmyndarnämnden, Lex Sarah 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.1 Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av 

god man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF  

15 § 6 LSS 

Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

1.2 Anmälan till överförmyndarnämnden om att behov 

av förvaltare inte längre föreligger 

5 kap. 3 § SoF  

15 § 6 LSS 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

1.3 Tillse att utredning av rapport om allvarliga 

missförhållanden samt riskt för allvarliga 

missförhållanden inleds 

 

Beslut att anmäla allvarliga missförhållanden eller 

risk för allvarliga missförhållanden till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

14 kap. 6 § SoL, 

24 e § LSS 

 

 

14 kap. 7 § SoL 

och 24 f § LSS 

Socialchef 

 

 

 

Socialchef 

Om delegaten är föremål för anmälan ansvarar 

socialnämnden för utredningen.  

Information lämnas till socialnämnden 

 

 

 

2 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.1 Beslut att uppställa förbehåll vid utlämnande till 
enskild av uppgifter som skyddas av sekretess samt 

vid utlämnande till part, ställföreträdare, ombud,  

biträde, till någon som inte är knuten till 

myndigheten genom anställning, uppdrag 

tjänsteplikt eller liknande eller till 

konkursförvaltare 

2 kap. 14 § TF  

6 kap. OSL 

Socialchef 
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2.2 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. 

2 kap. 14 § TF  

6 kap. OSL 

Socialchef  

Enhetschef 

Beslut om att lämna ut handling fattas av den 

som har handlingen i sin vård om inte viss 

befattningshavare enligt arbetsledning eller 

särskilt beslut skall göra detta. 

2.3 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef  

2.4 Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande 

barn 

10 kap. 21 § OSL Enhetschef IFO 

Socialsekreterare med 

minst två år i tjänst 

 

2.5 Beslut om utlämnande av journaler och handlingar 

som härrör från verksamhet inom SoL och LSS 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

Socialchef  

2.6 Beslut om avslag om utlämnande av journaler och 

handlingar som härrör från verksamhet inom SoL 

och LSS 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

 

Socialchef  

2.7 Ingripande av djurskyddsskäl 10 kap.  

20 a § OSL 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

Ändring i OSL 1 april 2019. Lex Maja innebär 

en möjlighet för personal inom socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården att anmäla till 

länsstyrelsen om de upptäcker att ett djur blir 

vanvårdat hos en vård- eller omsorgstagare. 

 
 
3 Yttrande/anmälan till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1 Yttrande till IVO 13 kap. 2 § SoL  

26 § LSS 

Arbetsutskott Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK: I första 

hand bör nämnden avge yttrande på grund av 

ärendets principiella betydelse. 

3.2 Beslut om anmälan till IVO om missförhållanden i 

enskild verksamhet 

13 kap. 5 § SoL 

24 a § LSS 

Arbetsutskott  

https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/handbok/handbok/offentlighet-och-sekretess/nar-kan-uppgifter-lamnas-ut-fran-socialtjansten/utlamnande-av-uppgifter-nar-ett-djur-blir-vanvardat--lex-maja/d_361835-?anchor=10_kap_20_a_§#10_kap_20_a_§
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/handbok/handbok/offentlighet-och-sekretess/nar-kan-uppgifter-lamnas-ut-fran-socialtjansten/utlamnande-av-uppgifter-nar-ett-djur-blir-vanvardat--lex-maja/d_361835-?anchor=10_kap_20_a_§#10_kap_20_a_§
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3.3 Beslut att ansöka hos IVO om att få överflytta 

ärende till annan kommun 

2a kap 11-12 §§ 

SoL 

Arbetsutskott  

3.4 Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg, kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer av gynnande beslut som inte blivit 

verkställda inom 3 månader samt avbrott av 

verkställighet som åter inte verkställts inom tre 

månader. 

16 kap 6 f-i §§ 

SoL  

och  

28 f -i §§ LSS  

Kvalitetsutvecklare 

 

Kommunens skyldighet att till Inspektionen 

för vård och omsorg rapportera in gynnande 

beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som 

inte har verkställts eller avbrott av 

verkställighet inom 3 månader från 

beslut/avbrott. 

 

 

4 Överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1  Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Socialchef  

4.2  Utseende av ombud att föra nämndens talan 

 

10 kap. 2 § SoL Socialchef  

Se 

4.3 

Överklagande och yrkande om inhibition när 

Förvaltningsrätt eller Kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 

delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU 

och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 

delegat 

10 kap. 1-2 §§ 

SoL, 3 kap. 10 §, 6 

kap. 33, 34 §§  

3 KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 

enskilda i ärende av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref 

67). 

Se  

4.3 

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till Förvaltningrätt och Kammarrätt i SoL-, LVU- 

och LVM-ärenden 

10 kap. 1-2 §§ 

SoL, 6 kap. 36 § 

KL 

Socialchef 

 

Beslutet fattat av nämnd eller utskott men 

brådska råder eller nämnd-

/utskottssammanträdet kan inte avvaktas. Se 

även vad som sägs i bilaga 1 avsnitt 9 betr. 

delegering av beslutanderätt som annars inte är 

delegerbar. 
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Se 

4.3 

Överklagande och yrkande om inhibition när 

Förvaltningsrätt eller Kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 

delegaten samt avgivande av yttrande i LSS-

ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 

33, 34 §§ 3 KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

4.3 Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 

Socialnämndens AU eller tjänsteman samt 

avgivande av yttrande i SoL, LSS, LVU- och LVM 

-ärenden där ursprungsbeslutet fattats på delegation  

10 kap. 1-2§§ SoL  

27§ LSS 

6 kap 37§ och   

39§ p.3 KL 

Delegat i 

ursprungsbeslutet 

Motivering: Ersätter punkterna ovan. 

Samanslagit punkter ovan och lagt in rätta 

paragrafer i Kommunallagen KL 

 

4.4 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till Förvaltningsrätt och Kammarrätt i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 

36 § KL 

Socialchef  

Handläggarchef 

 

4.5 Beslut huruvida omprövning skall ske 37 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

4.6 Omprövning av beslut 38 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

4.7 Beslut att ändra ett beslut som överklagats 39 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

4.8 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

43 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

4.9 Avvisande av ombud 

 

14 § FL Arbetsutskott Ny förvaltningslag (2017:900) 1 juli 2018 

4.10 Beslut om föreläggande 

 

15 § FL Arbetsutskott  

4.11 Beslut gällande begäran om avgörande i ärende 12 § FL Enhetschef  Nyhet i FL är att det införts regler mot 

långsam handläggning. Har inte ärendet 

avgjorts inom 6 månader kan den sökande 

begära ett avgörande i ärendet/beslut. 

4.12 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag om 

offentligt biträde 

Socialsekreterare  
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4.13 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § Lag om 

offentligt biträde  

7 § Förordning om 

offentligt biträde 

Enhetschef IFO  

4.14 Yttrande enligt namnlag 

 

45, 46 §§ Namnlag Enhetschef IFO  

4.15 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § 

Smittskyddslag 

Enhetschef   

4.16 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslag 31 § 1 st. 

Smittskyddslag 

Enhetschef   

4.17 Prövning av jävsinvändning 6 kap. 24 § KL Socialchef  

Enhetschef 

 

4.18 Beslut om att ersätta enskild person för egendoms-

skada vid myndighetsutövning som förorsakats av 

personal upp till ett belopp av 10 000 kr (0,7 % av 

basbeloppet) 

3 kap. 2 § 

Skadeståndslag 

Arbetsutskott  

4.19 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 

egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 

m.m.) 

12 kap. 10 § SoL  Arbetsutskott Vid brådskande ärenden 

arbetsledning/socialchef och enhetschefer 

 

4.20 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Enhetschef IFO Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 

6 kap. samt misstanke om brott för vilket inte 

är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två 

år. 

4.21 Yttrande till domstol vid ansökan om särskild 

avgift 

16 kap. 6a-b §§ 

SoL  

28a-b §§ LSS 

Arbetsutskott  

4.22 Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun  

2a kap. 10 § SoL 

 

Arbetsutskott  

4.23 Ansöka om överflyttning av ärende till annan 

kommun hos IVO  

2a kap. 11-12 §§ 

SoL  

Arbetsutskott  
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5 Dataskyddsförordningen (2016:679, GDPR) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

5.1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal  

 

GDPR Förvaltningschef Gäller från och med 25 maj 2018 

5.2 Utse dataskyddsombud   

 

GDPR Art 37.1 Förvaltningschef Gäller från och med 25 maj 2018 

5.3 Beslut att vägra tillmötesgå den registrerades 

begäran att utöva sina rättigheter enligt art. 15-22 

när det inte är möjligt att identifiera den 

registrerade.  

GDPR Art 12.2 Förvaltningschef  

5.4 Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande av 

information till den registrerade vid komplicerad 

begäran, max. ytterligare 2 månader.  

GDPR Art 12.3 Förvaltningschef  

5.5 Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av den 

registrerades begäran 

GDPR Art 12.4 Förvaltningschef  

5.6 Beslut att vägra rättelse eller komplettering av den 

registrerades personuppgifter.  

GDPR Art 16 Förvaltningschef  

5.7 Beslut att vägra den registrerades begäran om 

radering (rätten att bli bortglömd). 

GDPR Art 17.1 - 3 Förvaltningschef  

5.8 Beslut att vägra den registrerade rätten till 

begränsning av behandling.  

GDPR Art 18.1-3 Förvaltningschef  

5.9 Beslut att vägra den registrerade rätten till 

dataportabilitet.  

GDPR Art 20. 1-4 Förvaltningschef  

5.10 Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till 

tillsynsmyndigheten när det är osannolikt att 

personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter.  

GDPR Art 33.1 Förvaltningschef  
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN / IFO 
Socialtjänstlag (2001: 453) SoL mm, Alla ansökningar om bistånd skall oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde skall ha möjlighet att få 

sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2 beviljar tillstånd. 

6 Barn och ungdom 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1 Beslut om köp av boende i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare  

 Arbetsutskott- ska bestå 

av minst tre ledamöter 

och tre ersättare 

Obs! Lag om offentlig upphandling, 2016:1145 

LOU.  

 

6.2 Beslut om insatsen familjebehandling 

 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

6.3 Beslut om tillfällig vistelse utanför det egna 

hemmet  

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

 

Inte varaktig vård, högst fyra månader. 

6.4 Vård utanför eget hem (HVB, Familjehem och 

Stödboende)  

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskottet  

6.5 Övervägande av om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs  

6 kap. 8 § SoL Arbetsutskottet Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen 

innebär  att nämnden minst en gång var 6:e 

månad är skyldig att överväga om vård enligt 

socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är 

tillämplig vid både SoL-placeringar och privata 

placeringar. 

6.6 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. 

SoL  

SoF 6 kap. 2 § 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

Se Kommunförbundets cirkulär 1997:128. 

6.7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

6.8 Beslut om att avsluta kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Upphörande sker med samtycke från part. 

Upphörande sker utan samtycke från part. 

6.9 Beslut om förordnande och entledigande 

- av kontaktperson 

- av kontaktfamilj 

 Enhetschef 

Socialsekreterare 

Inom IFO 

6.10 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 
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6.11 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser  

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

6.12 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde  

5 kap. 11 § SoL Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

 

6.13 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 2 § 

och 8 kap. 1 § SoL  

9 kap. 3 § 1 st. 

SoL 

Enhetschef IFO  

6.14 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 

8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §  

9 kap. 4 § SoL Arbetsutskott  

6.15 Beslut om uppföljning efter avslutad utredning 11 kap. 4, c SoL Socialsekreterare  

6.16 Beslut om att avsluta uppföljning enligt 11:4 a 11 kap.4, c SoL Socialsekreterare  

6.17 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned (vuxna och barn) 

11 kap. 1 § SoL  Enhetschef IFO  

E 

 

6.18 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 

 

11 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

6.19 Beslut att inleda utredning (barn)  

- med samtycke 

- utan samtycke 

 

11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 2 § SoL 

 

Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

Nämndens befogenheter och skyldigheter vid 

barnutredningar regleras i 11 kap. 2 § SoL. 

6.20 Förlängning av utredningstid i ärende som rör barn 11 kap. 2 § SoL Enhetschef IFO  

6.21 Beslut att begära biträde av annan kommun i 

utredning av barn och unga eller missbrukare 

11 kap. 4 § SoL Enhetschef IFO Annan kommun avser vistelsekommunen. 

6.22 Beslut att biträda annan kommun i utredning av 

barn och unga eller missbrukare  

11 kap. 4 § SoL Enhetschef IFO Annan kommun avser vistelsekommunen. 

7 Övrigt Barn och ungdom – Yttrande domstol, äktenskap, försäkringskassa, pass mm 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1 Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap. 1 § 1 st. 

BrB 

Enhetschef IFO  

7.2 Yttrande till åklagarmyndigheten 

 

11 § LUL Enhetschef IFO  

7.3 Yttrande till åklagare med anledning av eventuell 

utredning beträffande den som är under 15 år 

31, 33 §§ LUL Enhetschef IFO  
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7.4 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 

 

37 § LUL Enhetschef IFO  

7.5 Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om 

förhållanden betr. förvaltningen av underårigs 

egendom  

5 kap. 3 § SoF Enhetschef IFO Avser all slags egendom och inkomster 

inklusive tilläggspension. 

7.6 Beslut om framställning till Försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag när barn är placerade utom hemmet 

4 § 3 st. resp. 7 § 

Lag om allmänt 

barnbidrag 

Socialsekreterare  

7.7 Beslut om att underrätta Försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg 

 

 

1-3 §§ Kungörelse 

(1962:393) om rätt 

i vissa fall för 

kommun eller 

annan att uppbära 

folkpension 

Socialsekreterare  

7.8.5 Underrättelse till Försäkringskassan om att barn 

med underhållsstöd placerats i familjehem eller 

HVB-hem respektive återflyttat till boförälder 

 

2 § Förordning om 

underhållsstöd 

jämfört med 11§ 

Lag om 

underhållsstöd  

AssistentAssistent  

7.9 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavarens medgivande   

3 § 2 st. 

Passförordning 

Enhetschef IFO  

7.10 Yttrande beträffande äktenskapsdispens  

 

15 kap. 1 § ÄB Socialsekreterare  

7.11 Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 

 

11 kap. 16 § 2 st. 

FB 

Socialsekreterare  
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8 Dödsbohandläggning 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.1 Dödsboanmälan  20 kap. 8 a § ÄB Biståndshandläggare 

Enhetschef IFO 

Folkbokföringsmyndighet skall underrättas om 

vem som är delegat. 

8.2 Beslut att ordna gravsättning  5 kap. 2 § 

Begravningslag 

Enhetschef IFO Kommunen har rätt till ersättning för 

kostnaderna av dödsboet.  

 

 

9 Familjehemssekreterare 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.1 Ingå avtal mellan socialnämnd och familjehem 

 

6 kap. 6 b § SoL Socialsekreterare  

10 Övrigt Familjehem 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

- enligt SKL: s rekomendationer 

 

- över SKL: s rekomendationer 

  

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare  

Arbetsutskott 

 

Uppdraget ska regleras genom avtal med 

familjehemmet.  

Se aktuellt cirkulär från SKL. 

10.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

- enligt SKL: s rekomendationer 

 

 

 Socialsekreterare  

Enhetschef IFO 

 

Uppdraget ska regleras genom avtal.  

Se aktuellt cirkulär från SKL. 
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11 Familjerätt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

11.1 Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap. 6 § SoL och 

6 kap. 12 § SoL 

Arbetsutskottet  

11.2 Anvisning av blivande adoptivföräldrar till 

anordnare av utbildning för adoptivföräldrar 

6 kap. 12 § SoL Socialsekreterare  

11.3 Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 

 

6 kap. 13 § SoL Arbetsutskott  

11.4 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

 

- vid samtycke  

 

- ej samtycke 

 

6 kap. 14 § SoL  

 

Socialsekreterare  

 

Arbetsutskott 

 

Se Kommunförbundets cirkulär 1997:79 

Ändringar vad gäller internationella 

adoptioner. Det förutsätts att nämnden eller 

den ansvarige tjänstemannen vid tvekan 

angående de rättsliga förutsättningarna för 

adoptionens genomförande konsulterar den 

förmedlande adoptionsorganisationen och 

Statens nämnd för internationella 

adoptionsfrågor /NIA). 

11.5 Beslut om vård eller medgivande till stadigvarande 

vård och fostran av barn i ett enskilt hem som inte 

tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som 

har vårdnaden om honom eller henne  

6 kap. 6 § SoL Arbetsutskott - Beslut om vård avser placering i familjehem 

- Beslut om medgivande avser privat hem 

i vilket nämnden ej beslutat om placering. 

Utredning av familjehemmet skall alltid ske. 

11.6 Övervägande av behov av att ansöka om 

vårdnadsöverflyttning till familjehem då barnet 

vistats i samma familjehem i 3 år   

6 kap. 8 § SoL 

13 § 4 st. LVU 

Arbetsutskott Beslut om att väcka talan vid tingsrätt om 

vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § 

Föräldrabalken skall beslutas av samfälld 

nämnd, eftersom beslutet omfattas av 

delegationsförbud (10 kap. 5 § SoL). 

12 Övrigt Familjerätt – Överklagning mm 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

12.1 Beslut att väcka talan om överflyttning av vårdnad 

till familjehem eller särskilt förordnad 

vårdnadshavare  

6 kap. 7, 8, 9, 10 

§§ Föräldrabalken 

Socialnämnd Beslut att väcka talan om överflyttning av 

vårdnad skall fattas av samfälld nämnd 

eftersom det råder delegationsförbud. 
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13 Försörjningsstöd    

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

13.1 Beslut i ärenden om  

Belopp upp till gällande norm, därutöver 

- nivå 1, riktlinjer försörjningsstöd, max 5 000 kr 

per person och månad  

4 kap. 1 § SoL  

 

Assistent 

Socialsekreterare 

En individuell bedömning skall alltid göras i 

biståndsärenden. Beslut utöver nivå 2 i 

riktlinjer om ekonomiskt bistånd beslutas av 

utskott. 

13.2 - nivå 2, riktlinjer försörjningsstöd, max 10 000 kr 

per person och månad 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO   

13.3 - med villkor om praktik eller kompetenshöjande 

åtgärd 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 4 § SoL 

Socialsekreterare  

13.4 - med nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 5 § SoL 

 

Socialsekreterare 

 

 

13.5 - Kostnad vid anställning i samverkan inom 

kommunen  

4 kap. 1 § SoL   

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO Avser personer i försörjningsstöd till 

anställning och extratjänster 

13.6 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel  

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

13.7 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet 

- max 50 % av basbeloppet inkl gravsten  

- kostnad får avse vad en värdig begravning i   

  Sverige kostar 

4 kap. 2 § SoL Socialsekreterare 

 

Avslag på bistånd till begravningskostnader 

ges med hänvisning till 4.1 SoL. Det visar sig 

ofta i efterhand att tillgångar tillfaller dödsboet 

t.ex. försäkring, återbetalning, av skatt m.m. 

Begravningskostnader kan återkrävas endast 

om den  beviljas med villkor om återbetal-

ningsskyldighet enligt 4.2. (se riktlinjer) 

13.8 Beslut om ekonomiskt bistånd till barn och 

ungdom i samband med placering, omplacering 

eller flyttning från familjehem eller hem för vård 

eller boende 

- enligt riktlinjer, nivå 1, max 5 000 kr 

- enligt riktlinjer, nivå 2, max 10 000 kr 

4 kap. 1 § SoL 

 

Socialsekreterare 

Arbetsutskott 

Belopp utöver nivå 2 beslutas av utskott. 

13.9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 1 § SoL  

9 kap. 1 §  

9 kap. 2 § SoL 

Arbetsutskott  
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13.10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 2 § SoL Försörjningsstöd 

9 kap. 2 §, 2 st. 

SoL 

Socialsekreterare Återkrav får endast ske om biståndet getts 

under villkor om återbetalning. 

13.11 Beslut om att underrätta Försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som 

ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som 

förskott på förmån  

9 kap. 2 § SoL  

17 kap. 1 § AFL 

 

Assistent  

13.12 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 2 § 

och 8 kap. 1 § SoL  

9 kap. 3 § 1 st. 

SoL 

Enhetschef IFO  

13.13 Anmälan enligt Bidragsbrottslag  6 § 

Bidragsbrottslag 

Enhetschef IFO  

 

 

14 Föräldrabalken, FB 
Jfr. 10 kap. 5 § SoL. 

   

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

14.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § 1 st. FB Assistent 

Socialsekreterare  

Enhetschef IFO 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 

Att fastställa faderskap. – Utredning skall 

anses inledd när nämnden fått födelseanmälan 

eller rätten förklarat en man inte vara far enligt 

 1 kap. 2 § FB.  

14.2 Beslut enligt Föräldrabalken 

 

6 kap 13 a § FB Enhetschef IFO  

14.3 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 

faderskap när dom eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO  

14.4 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 

 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO  

14.5 Beslut om att inleda utredning om någon annan 

man än den som är gift med barnets moder kan 

vara far till barnet 

2 kap. 9 § 1 st. FB Enhetschef IFO Beslut att ej påbörja utredning eller att lägga 

ned en påbörjad utredning fattas av social- 

nämnden. 
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14.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 § 2 st. och 

6 § 2 st. FB 

Socialsekreterare  

14.7 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st.,  

14 a § 2 st., 

15 a § 2 st. FB 

Enhetschef IFO Se cirkulär 1998:174. 

14.8 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad 

boende och umgänge 

6 kap. 6 §, 14 a §,  

2 st., 15 § 

Enhetschef IFO Beslutet kan ej överklagas. 

14.9 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 

boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare  

14.10 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 

umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 st. 

FB 

Enhetschef IFO  

14.11 Lämnande av upplysningar inför interimiskt beslut 

i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller 

umgänge 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  

14.12 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 

betalas för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st. FB Socialsekreterare Se Kommunförbundets cirkulär 1996:167 

angående kommunernas uppgifter med 

anledning av ny lagstiftning om underhållsstöd 

till barn m.m. Avtal eller dom om underhåll 

kommer endast att ha betydelse om underhållet 

kommer att överstiga underhållsstödet och i de 

fall föräldrarna själva är överens om 

underhållet och inte kommer att söka 

underhållsstöd samt i de fall när förlängt 

underhållsstöd inte utgår. Detta gäller barn till 

såväl gifta som ogifta föräldrar. Har talan om 

underhållsbidrag väckts före ikraftträdandet 

tillämpas äldre bestämmelser i fråga om 

socialnämnds rätt att föra talan för barnet. 

14.13 Beslut om att inge stämningsansökan till 

Tingsrätten om överflyttning av vårdnad  

6 kap. 8a § FB Arbetsutskott  
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15 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) LVM 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

15.1 Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för 

tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef IFO  

15.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

påbörjad utredningskall läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef IFO  

15.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall fattas om 

sådan inte är uppenbart obehövlig. 

15.4 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård 

enligt LVM 

 

11 § LVM Arbetsutskott  

15.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Nämndens ordf., vice 

ordf. eller ledamot i 

arbetsutskott  

 

Arbetsutskott 

Beslutet skall dokumenteras och skrivas under 

av beslutsfattaren. Muntliga beslut får endast 

ske i akuta situationer när dokumentation och 

underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut 

måste dokumenteras i efterhand. 

 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Arbetsutskott Motivering; Går att ta bort, tillägg under punkt 

15.15. 

 

 Beslut om att upphäva beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM 

18 b § LVM Arbetsutskott Motivering; Går att ta bort eftersom det 

framkommer under punkt 15.6.  

15.6 Beslut om att upphäva fattat beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM då 

omhändertagandet inte längre behövs 

18 b § LVM Arbetsutskott* *Beslut fattas även av ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott.  

Delegationsförbud råder ej. 
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15.7 Beslut att placera den enskilde vid LVM-hem eller 

på sjukhus  

– vid omedelbart omhändertagande  

 

efter rättens bifall till vård 

 

 

19 § LVM  

 

 

12 § LVM 

 

 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

Socialsekreterare 

Andra viktiga beslut är redan fattade innan 

beslut om 19 § LVM 

15.8 Samråd och planering av vården 26 och 28 §§ LVM Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

15.9 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU eller LVM 

43 § P 2 LVU 

45 § P 2 LVM 

 

Socialchef        

Enhetschef IFO 

Socialjour 

Motivering: Det som berör LVU finns under 17.25. 

15.10 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

45 § P 1 LVM Nämndens ordf. och 

nämndens vice ordf. 

Socialchef  

Enhetschef IFO  

Socialjour 

Delegationsförbud råder ej. 

16 Övrigt LVM – Överklaga mm 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

16.1 Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap. 2 § 1 st. 

BrB 

Enhetschef IFO  

16.2 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef IFO  

 

 

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

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

17.1 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU 

4 § LVU Arbetsutskott  

17.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

ungdom under 20 år  

6 § 1 och 2. st 

LVU 

Ordförande, vice ordf. 

eller ledamot i 

arbetsutskott 
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17.3 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 

 

8 § LVU Enhetschef IFO  

17.4  Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

6 § LVU skall upphöra 

9 § 3 st. LVU Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott  

 

17.5 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 

unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st. 

LVU 

Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

17.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st. 

LVU 

Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

17.7 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 

den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 

2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet för 

vård eller boende. 

17.8 Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st. 

LVU 

Arbetsutskott  

17.9 Prövning av vård med stöd av 3 § LVU skall 

upphöra 

13 § 1 och 3 st. 

LVU 

Arbetsutskott  

17.10 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 

utövas 

 – när överenskommelse inte kan nås med föräldern 

eller vårdnadshavaren  

–när överenskommelse inte kan nås med föräldern 

eller vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets 

beslut 

 

 

14 § 2 st. 1 LVU  

14 § 2 st. 1 LVU 

 

 

 

Arbetsutskott  

 

Arbetsledning 

 

17.11 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren 

- i avvaktan på utskottets beslut 

 

14 § 2 st. 2 LVU 

14 § 2 st. 2 LVU 

 

Arbetsutskott 

Enhetschef IFO 

 

17.12 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 

2 fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU Arbetsutskott 

I brådskande fall 

ordförande i 

Socialnämnden 

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en 

gång var tredje månad är skyldig att överväga 

om ett beslut om umgänge/hemlighållande av 

vistelseort fortfarande behövs.  

17.13 Prövning av om beslut om förebyggande insats 

skall upphöra att gälla 

21 § LVU Arbetsutskott Bestämmelsen innebär att nämnden minst en 

gång var 6:e månad skall pröva om insatsen 

fortfarande behövs. 
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17.14 Beslut om vården skall upphöra  21 § 1 st. LVU Arbetsutskott Beträffande kvarstående ansvar för kommunen 

se Socialstyrelsens meddelandeblad 17/88. 

17.15 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 

LVU skall upphöra  

22 § LVU  Arbetsutskott  

17.16 Beslut om förebyggande LVU-insatser 

 

22 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

17.17 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

24 § LVU Arbetsutskott Jfr. 25 § LVU. 

17.18 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

17.19 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 

 

26 § 2 st. LVU Arbetsutskott  

17.20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU Ordförande, vice ordf. 

eller ledamot i 

arbetsutskott  

 

17.21 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 

27 § LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

17.22 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

andra vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU Arbetsutskott  

17.23 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för undersökningen 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare  

17.24 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 2 LVU 

 

Nämndens ordf. och 

nämndens vice ordf. 

Socialchef  

Enhetschef IFO 

Socialjour 

OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till 

annan ledamot. 

17.25 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU eller LVM 

43 § P 2 LVU 

45 § P 2 LVM 

 

Socialchef        

Enhetschef IFO 

Socialjour 

Motivering: Det som berör LVM är flyttat till 

15.9 
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18 

 

Vuxen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

18.1 Beslut om att inleda utredning för vuxna enl. 11 

kap 1 § SoL  

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

18.2 Beslut om bistånd till vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende  

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott Observera Lag om offentlig upphandling, men 

också kravet på individuell bedömning i 

biståndsärenden. 

18.3 Beslut om bistånd till vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

18.4 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i 

hem för vård eller boende eller i familjehem  

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Om beslut fattas om upphörande av bistånd 

mot den enskildes vilja är utskott delegat. 

18.5 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

 

 

18.6 Beslut om att avsluta kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Upphörande sker med samtycke från part. 

18.7 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser  

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

18.8 Anhörigstöd  4 kap. 1 § SoL 

 

Socialsekreterare Rekomenderade behandlingsmetoder för 

medberoende 

18.9 Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt  

 

4 kap. 2 § SoL Arbetsutskott Borgensåtagande 

18.10 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet  

 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

18.11 Nytecknande av hyresavtal vid byte av lägenhet 

vid socialt kontrakt  

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

18.12 Beslut om förordande social förtur till bostad 4 kap. 1 § SoL  

 

Enhetschef IFO 

LSS handläggare  

Förtur hos Ockelbogårdar 

Motivering: LSS handläggaren tar inte beslut 

om förtur enl SoL men utifrån LSS 
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18.13 Beslut att avbryta socialt kontrakt 4 kap. 2 § SoL Arbetsutskott 

 

 

18.14 Ansvarsförbindelse avseende kontraktsvård eller 

Vårdvistelse  

28:6a BrB 

3:56 KvaL 

Ordförande  

Ordförande 

KvaL= Lag om Kriminalvård i anstalt 

18.15 Beslut om ersättning från den enskilde till 

kommunen för missbruksvård i form av plats vid 

hem för vård eller boende eller i familjehem  

8 kap. 1 § SoL   

6 kap. 1 § SoF 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

 

18.16 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 2 § 

och 8 kap. 1 § SoL  

9 kap. 3 § 1 st. 

SoL 

Enhetschef IFO  

18.17 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 

8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §  

9 kap. 4 § SoL Arbetsutskott  

18.18 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned (vuxna och barn) 

11 kap. 1 § SoL  Enhetschef IFO  

E 

 

 

18.19 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 

 

11 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

18.20 Beslut att begära biträde av annan kommun i 

utredning av barn och unga eller missbrukare 

11 kap. 4 § SoL Enhetschef IFO Annan kommun avser vistelsekommunen. 

18.21 Beslut att biträda annan kommun i utredning av 

barn och unga eller missbrukare  

11 kap. 4 § SoL Enhetschef IFO Annan kommun avser vistelsekommunen. 

19 Övrigt Vuxen- anmälan försäkringskassan, körkort- och vapenärenden  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

19.1 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 §, 5 kap. 2 

§ Körkortsförordn 

Socialsekreterare  

19.2 Beslut om anmälan till Försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära del av sjukpenning för den 

som bereds vård i sådant hem för vård eller boende  

eller familjehem enligt SoL som ger vård och be-

handling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap. 15 § AFL Socialsekreterare  

19.3 Upplysningar i vapenärende   Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

Uppgifter får endast lämnas ut om den 

enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s. 

188 f.).  
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19.4 Yttrande till hemvärnet  Hemvärnsförordn Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

Motivering; Enhetschef IFO ok att  att det går 

ändra delegat till socialsekreterare 

19.5 Utdrag ur socialregister i samband med 

personutredning 

Lag om särskild 

utredning i 

brottmål m.m. 

(SFS 1991:2041)  

6 § 

Socialsekreterare Vid begäran om utdrag ur socialregister i 

samband med personutredning (enl. lag om 

särskild utredning i brottmål m.m, (SFS 

1991:2041), 

 

 

20 Beslut under socialjour 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.1 Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande 

barn 

10 kap 21 § OSL Socialjour  

20.2 Beslut i fråga om: försörjningsstöd 

enligt norm + 10 %. 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

20.3 Beslut i fråga om övrigt bistånd upp till 10 % av 

basbelopp 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

20.4 Beslut om förvaltningens egna boenden 

 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

20.5 Beslut om att utredning ska inledas 

 

11 kap 1 § SoL Socialjour  

20.6 Beslut om att utredning ej ska inledas 

 

11 kap 1 § SoL Socialjour  

20.7 Beslut om tillfällig placering i enskilt hem 

 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

20.8 Beslut om akut placering i HVB 

 

4 kap 1 § SoL Socialjour  

21 Socialjour, Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU 

21.1 Beslut om ansökan till FR 

om vård enligt LVU 

4 § LVU Myndighets utskott  

21.2 Beslut om omedelbart omhändertagande 

 

6 § LVU Myndighets utskott  
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21.3 Beslut om omedelbart omhändertagande 

 

6 § LVU Ordförande  

21.4 Begäran om förlängd utredningstid vid LVU § 6 

 

8 § LVU Ordförande  

21.5 Beslut om att omedelbart omhändertagande ska 

upphöra 

9 § LVU Ordförande Vid eget § 6 beslut 

21.6 Beslut om hur vården ska ordnas och om var den 

unge ska vistas 

11 § 1, 2 st LVU Myndighets utskott  

21.7 Beslut om hur vården ska ordnas och om var den 

unge ska vistas 

11 § 3 st LVU Ordförande  

21.8 Beslut rörande den unges förhållanden i den mån 

beslutet ej är att hänföra till § 11,l:a och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socialjour  

21.9 Övervägande av vård med stöd av § 2 LVU 

 

13 § 1 st LVU Myndighets utskott  

21.10 Övervägande av vårdnadsöverflyttning 

 

13 § 3 st LVU Myndighets utskott  

21.11 Omprövning av vård med stöd av § 3 LVU 

 

13 § 2 st LVU Myndighets utskott  

21.12 Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att 

vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare 

14 § 2 st LVU Myndighets utskott  

21.13 Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att 

vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare 

14 § 2 st LVU Ordförande  

21.14 Övervägande av beslut beträffande umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort 

14 § 3 st LVU Myndighets utskott  

21.15 Beslut om att vård  

enligt LVU ska upphöra 

21 § LVU Myndighets utskott  

21.16 Beslut om kontaktperson 

eller om deltagande i öppenvårdsbehandling 

22 § 1 o 2 LVU Myndighets utskott  

21.17 Beslut om att utse och om entledigande av 

kontaktperson vid nämndbeslut om regelbunden 

kontakt med särskilt utsedd kontaktman 

22 § 1 o 2 LVU Socialsekr.Barnsekr. 

Familjeenheten 

UVG 

 

21.18 Ansökan hos Förvaltningsätten 

om flyttningsförbud 

24 § LVU Myndighets utskott  
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21.19 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § LVU Myndighets utskott  

21.20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 

 

27 § LVU Myndighets utskott  

21.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 

 

27 § LVU Ordförande  

21.22 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska 

upphöra 

30 § 2 st LVU Myndighets utskott  

21.23 Beslut om den unges umgänge med 

vårdnadshavare efter beslut flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud. 

31 § LVU Myndighets utskott  

21.24 Beslut om läkarundersökning, utseende av läkare 

samt bestämmande av plats för läkarundersökning 

32 § LVU Ordförande  

21.25 Beslut om biträde av polis 

för att genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Myndighets utskott  

21.26 Beslut om biträde av polis för 

att genomföra läkarundersökning 

 

43 § 1 st LVU Ordförande  

21.27 Beslut om att begära biträde av polis för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

43 § 2 st LVU Socialjour 

Tjänsteman ingående i 

jouren 

 

22 Socialjour, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

22.1 Beslut om att inleda utredning då man fått 

kännedom om att det kan finnas skäl att bereda 

någon tvångsvård 

7 § LVM Socialjour  

12.2 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 7 § LVM Enhetschef  

22.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökning 

9 § LVM Socialjour  

22.4 Beslut om att ansöka om tvångsvård enligt LVM 11 § LVM Myndighets utskott  
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22.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Myndighets utskott  

22.6 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Ordförande Kompletterande beslutsrätt 

22.7 Beslut om upphävande av omedelbart 

omhändertagande 

18 b § LVM Myndighets utskott 

Ordförande 

 

22.8 Samråd och planering av vården 26, 28 §§ LVM Företrädare i domstol  

22.9 Beslut om begäran av biträde av polis för 

genomförande av läkarundersökning 

45 § 1 st LVM Socialjour  

22.10 Beslut om begäran om biträde 

av polis för inställelse till vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socialjour  

 

HANDLÄGGARENHETEN, LSS- OCH OMSORGSVERKSAMHETER 

 

23 Äldreomsorg    

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

23.1 Beslut om att inleda utredning (vuxna) och att 

utredning inte skall inledas eller att utredning skall 

läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

23.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 

trygghetstelefon, avlösarservice 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

23.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

23.4 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse eller 

växelboende 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

23.5 Beslut om ledsagare 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 
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23.6 Beslut om avgift 8 kap. 4-7 §§  SoL  Ekonomiassistent  

23.7 Beslut om individuellt förbehållsbelopp 8 kap. 8 § SoL Ekonomiassistent  

23.8 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och 

omvårdnad samt boende 

8 kap. 2 § SoL Resp. Enhetschef  

23.9 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 

skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 

funktionsnedsättningsområdet 

4 kap. 2 § SoL Socialchef  

23.10 Parboende 

 

4 kap. 1 och 1c §§ 

SoL 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

 

 

 

24 Socialpsykiatri 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

24.1 Beslut om att inleda utredning (vuxna) och att 

utredning inte skall inledas eller att utredning skall 

läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

24.2 Beslut om bistånd i form av meningsfull 

sysselsättning för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

24.3 Beslut om bistånd i form av boendestöd för 

personer med psykisk- eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknade tillstånd personkrets 1 enligt 

LSS samt begåvningsmåssigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder personkrets 2 enligt LSS 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

24.4 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

24.5 Beslut om förordnande och entledigande 

av kontaktperson 

 Enhetschef  
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25 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS mm 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

25.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Arbetsutskott 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Beslut om personkretstillhörighet fattas inte 

särskilt utan är en del av beslut om insats 

enligt 9 § LSS. 

25.2 Beslut om biträde av personlig assistans 7 § och 9 § 2 LSS Arbetsutskott  

25.3 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för personlig assistans vid tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 § 2 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.4 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 

merkostnader för personlig assistans 

7 § och 9 § 2 LSS  LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Avser sjuklöneersättning till de privata 

assistansanordnarna. 

25.5 Beslut om ledsagarservice 

 

7 § och 9 § 3 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.6 Beslut om biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.7 Beslut om avlösarservice i hemmet 

- max 20 timmar/vecka 

- över 20 timmar/vecka  

7 § och 9 § 5 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

Arbetsutskott 

 

25.8 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 § och 9 § 6 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.9 Beslut om medgivande till insatser enligt 9 § 4,5 

eller 6 LSS, när bara en vårdnadshavare samtycker 

6 kap. 13a § FB  

10 kap. 5 § SoL  

Arbetsutskott  

LSS handläggare 

Om den ena vårdnadshavaren inte samtycker 

till en åtgärd till stöd för barnet får beslut 

enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS tas.  

25.10 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 

år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov  

7 § och 9 § 7 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.11 Beslut om boende i familjehem för barn eller 

ungdomar 

7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott  

25.12 Beslut om bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar 

- inom kommunens boenden 

- inom boenden som drivs av annan 

7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott 

 

Arbetsutskott 

Arbetsutskott 

 

 

 

Obs! Lag om offentlig upphandling. 
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25.13 Beslut om bostad med särskild service för vuxna 

- inom kommunens boenden 

- inom boenden som drivs av annan 

7 § och 9 § 9 LSS  

Arbetsutskott 

Arbetsutskott 

 

 

Obs! Lag om offentlig upphandling. 

25.14 Beslut om daglig verksamhet  7 § och 9 § 10 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Personkrets 1 och 2. 

25.15 Upprättande av individuell plan  10 § LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

25.16 Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig assistans till annan 

person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Enhetschef LSS   

25.17 Beslut om upphörande av insats enligt LSS  LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Enhetschef LSS 

 

25.18 Beslut om återbetalningsskyldighet vid felaktigt 

utbetald ekonomisk ersättning enligt LSS 

12 § LSS Enhetschef LSS  

25.19 Beslut om förhandsbesked om rätt till insats enligt 

LSS för person som ämnar bosätta sig i kommunen 

16 § 2 st. LSS Arbetsutskott 

Delegat för sökt insats 

 

25.20 Beslut om avgift från föräldrar till barn under 

18 år och som är placerat i ett annat hem än det 

egna 

20 § LSS, 5 § 

LSS-förordningen, 

6 kap. 2 § SoF 

Arbetsutskott  Beslutet är inte överklagningsbart. 

25.21 

 

Beslut om att anmäla behov av assistansersättning 

till Försäkringskassa 

51 kap. 

Socialförsäkrings-

balken, SFB 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Gäller under förutsättning att den enskilde 

ansökt om personlig assistans enligt LSS, inte 

enligt SoL. 

25.22 Beslut om att sälja boendeplats  Socialchef  

26 Övrigt – LSS  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

26.1 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

- enligt SKL: s rekomendationer 

 Enhetschef LSS Uppdraget ska regleras genom avtal.  

Se aktuellt cirkulär från SKL. 

26.2 Beslut om förordande social förtur till bostad med 

särskild service 

7 § och 9 § 9 LSS Socialnämndens 

arbetsutskott 

Motivering: Begära förtur hos Ockelbogårdar  
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HEMSJUKVÅRD 

 

27 Hälso- och sjukvård  / Gemensam författningssamling HSLF-FS 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

27.1 Samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvård 

inom kommunen med de begränsningar som anges 

i avdelning IV HSL 2017:30 och SFS 2017:804 

kap, samt 6 kap. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 

659) 

SFS 2017:30 

SFS 2017:80 

Verksamhetschef HSL 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

27.2 Beslut om att till Inspektionen för vård och  

omsorg (IVO) utreda och anmäla vårdskador          

eller risk för vårdskador för hälso- och sjukvårds-  

 Personal 

HSLF-FS 2017:40 

HSLF-SF 2017:41 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

27.3 Beslut om delegeringsföreskrifter  SFS 2017:80 6 § Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

27.4 Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för 

läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom 

särskilda boendeformer samt hemsjukvård  

SFS 2017:80 6 § Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

27.5 Beslut om att säkerställa användning och hantering 

delegation angående operativa hantering av 

medicintekniska produkter  

HSLF-FS 2017:27 Verksamhetschef HSL I samråd med MAS 

 

27.6 Beslut om utlämning av journalhandling HSLF-FS 2016-40 Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

28 Övrigt Hälso- och sjukvård - Offentlighets- och Sekretesslag, Yttrande IVO 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

28.1 Beslut om utlämnande och avslag om utlämnande 

av journaler och handlingar som härrör från 

verksamhet inom kommunens hälso- och sjukvård 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

28.2 Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, behandling eller 

undersökning 

Patientsäkerhets-

lag (2010:659) 

Medicinskt ansvariga 

sjuksköterska, MAS 

Vårdgivaren ansvarar för att lex Maria 

anmälningar görs. 
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ALKOHOLTILLSTÅND  

 
29 Alkohollag (2010:1622) AL    

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

29.1 Beslut om att inleda ärende eller avsluta/avskriva 

ärende 

8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.2 Beslut om att avvisa ansökan  8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.3 Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten 8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.4 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap. 2 § AL Socialnämndens AU Motivering: Inte funnits med tidigare. I dag 

Socialnämnden. Sällan SN vilket innebär  

ordförandebeslut. AU är oftare. 

29.5 Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.6 Beslut att avslå ansökan om sökande misslyckats 

med kunskapsprovet tre gånger 

8 kap. 2 och 4 §§ 

AL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.7 Beslut om utökat serveringstillstånd vid utvidgning 

av befintlig verksamhet  

8 kap. 2, 4, 14 och 

19 §§ AL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.8 Godkännande av kryddning av egen spritdryck 8 kap. 3 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.9 Godkännande av cateringlokal 8 kap. 4 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.10 Beslut om provsmakning från partihandlare  8 kap. 6 § 2p AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.11 Beslut om provsmakning vid tillverkningsstället 8 kap 7 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.12 Jämkning av avgift för folkölsförsäljning 8 kap. 10 § AL Socialchef/Alkoholhand-  
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läggare 

29.13 Beslut om bolagsändring 8 kap. 12 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.14 Beslut om att lämna och inhämta handlingar 9 kap. 8 § AL 

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.15 Yttrande till annan myndighet 9 kap. 8 § AL  

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.16 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid brott mot 

alkohollagen 

9 kap. 8 § AL 

 6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.17 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid övrig påvisad 

brottslighet i samband med tillsyn 

9 kap. § 8 AL 

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.18 Beslut om begäran av biträde av polismyndighet 9 kap. 9 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.19 Beslut om serveringstillstånd efter ansökan från 

konkursförvaltare 

9 kap. 12 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.20 Beslut om att meddela erinran 9 kap. 17 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

29.21 Beslut om återkallelse av tillstånd då 

verksamhet/bolag upphör 

9 kap. 18 § 1p AL Socialchef/Alkoholhand- 

läggare 

 

29.22 Beslut om återkallelse på begäran av 

tillståndshavare 

9 kap. 18 § 1p AL Socialchef/Alkoholhand- 

läggare 

 

29.23 Beslut om att avvisa överklagan 10 kap. 1 § AL Socialnämnd/Arbets- 

utskott 

 

29.24 Beslut om att begära inhibition 10 kap. 17 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 
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30 Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

30.1 Yttrande om tillstånd 3 §  Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

 
 
31 Lotterilag (1994:1000)    

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

31.1 Yttrande om tillstånd på värdeautomater 44 § Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

 
 

EKONOMIÄRENDEN 

 

32 Ekonomiärenden   

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

32:1 Beslutsattestanter och ersättare Socialchef  

33:2 Omfördelning av budgetanslag mellan ansvar och 

verksamhet 

Socialchef efter 

erfoderligt samråd 

 

 Omfördelning av budgetanslag från drift- till 

investeringsbudget 

Ordförande Motivering; Enligt förvaltningsekonom går det 

inte att omfördela mellan drift och investering 
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PERSONALÄRENDEN 
 

33 Personalärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

33.1 Tillsvidareanställning 

 

Chef  

33.2 Ledighet mer än 6 månader- icke lagstadgad 

 

Socialchef Samråd med personalchef 

33.4 Kollektivavtal 

 

KS ordförande  

33.5 Arb.givareföreträdare i förhandling enl. MBL §§ 11 

och 12 och i information enl. MBL § 19 

Chef  

33.6 Arbetsgivarföreträdare i förhandling enl.. MBL § 14 

 

Personalchef  

33.7 Lön vid nyanställning Chef V.b. samråd med 

personalchef 

33.8 Disciplinärenden, uppsägningar och avskedanden Socialchef Samråd med personalchef 

Förhandlingsskyldighet 

föreligger 

33.9 Innehav av bisyssla 

 

Chef  

33.10 Övrigt i övrigt besluta i ärenden inom socialnämndens 

förvaltningsområdet som berör Socialnämnden enl. 

personalstadgan eller arbetsgivare enl. övriga 

bestämmelser för kommunens arbetstagare 

Socialnämnden  
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34 Förteckning över personalärenden som är av verkställighetsnatur 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

34.1 Kurser/konferenser 
Deltagande i kurser 

 

Förtroendevalda i Socialnämnden 

 

Chef 

 

Ordförande i SN 

 

 

 

Orförande beslutar även för 

egen del. 

34.2 Anställning 

Vikariat på arbetsledande tjänster 

 

Vikariat på övriga tjänser 

 

Socialchef 

 

Chef 

 

I samråd med berörd facklig 

organisation. 

34.3 Rekrytering 

Företräde på grund av anpassningsskäl eller 

övertalighet 

 

Annonsering av ledig befattning 

 

Utfärda anställningsavtal 

 

Chef 

 

 

Chef 

 

Chef 

 

Efter samråd med 

personalchef och berörd 

facklig organisation. 

 

Efter samråd med 

personalchef. 

34.4 Ledighet 

Ledighet mindre än 6 månader – inte lagstaadgad 

ledighet 

 

Enligt avtal: semester AB § 27 och sjukdom AB § 28 

Vid sjukdom och arbetsskada 

Föräldraledighet AB § 29 

Civil- och värnplikt m.m. AB § 30 

Ledighet enligt studieledighetslagen 

För att söka arbete enligt LAS § 14 

 

Kompensationsledighet 

Semester 

Delegat 

Chef 

 

 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

 

Chef 

Chef 

Anmärkning 

 

 

 

 

34.5 Tidsbegränsad anställning Chef  
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34.6 Enledigande på den anställdes egen begäran 

 

Chef  

34.7 Förkortad uppsägningstid 

 

Chef  

34.8 Utfärda intyg/betyg över tjänstgöring 

 

Chef  

34.9 Underrättelse och varsel om att tidsbegränsad 

anställning upphör 

Chef  

34.10 Godkännande till pensionsmyndighet om utfärdande av 

pensionsbrev/besked 

Personalkonsult  

34.11 Arbetstidsförläggning i enskilt fall Chef Vid betyande förändring 

krävs samverkan med facklig 

part. 

34.12 Attest av tjänstgöringsrapport och reseräkning Chef  

34.13 Övertid Chef Endast vid beordran. 

34.14 Lön vid fackligt arbete inom socialnämndens 

verksamhetsområde 

Chef  

34.15 Lön vid kommunövergripande fackligt arbete samt lön 

vid facklig utbildning 

Personalchef  

34.16 Arbetshjälpmedel t ex teminalglasögon Chef  

34.17 Omdisponering av personal Chef  

34.18 Bilavtal Chef  

 



 

 

 
 
 
Anna-Maria Berglund,  
Anna-maria.berglund@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-09-03 
Referens 

SOC 2019/00296  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Överenskommelse mellan kommuner i Gävleborgs län 
gällande långsiktiga boendelösningar till våldsutsatta. 

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden godkänner överenskommelse mellan Söderhamn 

kommun och Ockelbo kommun gällande hantering av ärenden med 

våldsutsatta som behöver byta bostadskommun. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att säkerställa våldsutsatta personers behov av stöd på lång sikt 

innehåller många utmaningar. Utmaningarna består ofta i att personer 

behöver byta bostadskommun, men har svårt att på egen hand skaffa bostad 

och deras hemkommuner har inte möjlighet att teckna borgensåtagande i 

annan kommun än sin egen. Vidare har dessa personer ofta behov av 

stödinsatser från socialtjänsten för att kunna uppnå en skälig levnadsnivå, 

vilket kan vara svårt att få i en ny kommun som inte känner till individens 

bakgrund. 

För att säkerställa att individer som har behov av långsiktiga insatser från 

socialtjänsten får det stöd de har behov av, har Ockelbo och Söderhamns 

kommun arbetat fram en överenskommelse som ska underlätta arbetet i 

dessa frågor. 

                         

Beslutsunderlag 

Bilaga ”Underlag för länsgemensam överenskommelse” 

                          

Ärendet 

Bakgrund 

Våld i nära relation är en kränkning av mänskliga rättigheter och fastställs av 

Världshälsoorganisationen (WHO) som ett folkhälsoproblem. I 

barnkonventionens 19:e artikel fastställs att barn ska skyddas mot alla former 

av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. 

 

 



Ockelbo kommun 
Datum 

2019-09-03 
 

SOC 2019/00296 
Sida 

2(3) 
 

 

I Gävleborgs län har vi länge haft ett samarbete gällande frågor om våld 

mellan kommunerna som samordnas av länsstyrelsen – nätverk för Våld i 

Nära Relation (VINR).  

I arbetet med frågorna i VINR har vi uppmärksammat att det är svårt för 

kommunerna att hjälpa individer som är i behov av skydd att få de insatser 

på lång sikt som de är i behov av. Detta för att det finns svårigheter att 

överflytta ärenden mellan kommuner, troligen för att många av Sveriges 

kommuner har bostadsbrist, en hög arbetsbelastning och en ansträngd 

budget. 

  

För att underlätta för den enskilde samt för kommunerna har ett arbete med 

att ta fram en länsgemensam överenskommelse påbörjats av Söderhamn och 

Ockelbo kommun. Samtliga av länets kommuner är intresserade av att ingå i 

överenskommelsen, men för att underlätta uppstarten av samarbetet har 

dessa två kommuner upparbetat rutinförslaget som nu presenteras. 

 

Socialtjänstens ansvar 

Socialnämnden ska enligt 5 kap. 11 § Socialtjänstlag (2001:435) verka för att 

personer som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

Socialnämnden ska särskilt beakta kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andraövergrepp av närstående, som kan vara i behov av stöd och 

hjälp för att förändra sin situation. I lagrummet tydliggörs även att barn och 

barnens närstående ska få det stöd och hjälp de har behov av, samt att 

socialnämnden särskilt ska beakta barn som bevittnat våld eller andra 

övergrepp ska få det stöd och hjälp som barnet har behov av.  

SOSFS 2014:14 Våld i nära relationer fastställer att socialnämnden ansvarar 

för att våldsutsatta vuxna och barn får det skydd som de har behov av på 

akut, kort och lång sikt.  

Våldsutsatta har enligt 2a kap 8 § Socialtjänstlag (2001:453) rätt att söka 

insatser i annan kommun, om de behöver flytta från sin hemkommun p.g.a. 

våldsutsatthet, men inte har möjlighet till det utan att få insatser från den nya 

kommunen. Lagrummet reglerar att ansökan ska behandlas som om den 

enskilde är bosatt i kommunen.   

 

Lägesbeskrivning 

För att säkerställa behovet av skydd placeras ofta den vuxna (och ibland med 

medföljande barn) på skyddat boende. Nationellt konstateras att placeringar 

på skyddade boende ofta pågår längre än nödvändigt, delvis p.g.a. 

bostadsbrist. Den/de placerade individerna har under placeringstiden svårt att 

börja ett nytt liv fritt från våld och placeringskostnaderna för skyddade 

boenden är ofta höga i kommunerna.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen Öppna 

jämförelser i syfte att stödja huvudmännen att utveckla verksamheterna.  

I resultatet från öppna jämförelser framkommer att barn som är placerade i 

skyddat boende ofta inte får den skolgång som de har rätt till och att 

kommunerna ofta saknar fastställda rutiner för att säkra skolgången för barn 

som är placerad på skyddat boende.   
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Öppna jämförelser lyfter även frågor rörande brukarinflytande – hur den 

enskildes möjligheter till att påverka myndighetsutövning och insatser ser ut, 

samt om den enskildes synpunkter medför att verksamheten utvecklas. 

Erfarenheten från Ockelbo kommun är att placerade individer upplever 

svårigheter att erhålla bostad på ny ort och därigenom svårigheter att 

upparbeta en för dem fungerande vardagsstruktur.  

Ett led i att snabbare ge individerna möjlighet att påbörja ett liv fritt från våld 

på ny ort, är att överenskommelse som nu presenteras godkänns av 

Socialnämnden tas.  

Genom att förkorta placeringstiderna på skyddade boenden kan vi snabbare 

stödja vuxna och barn att få en omstart och med stöd av socialnämnden 

upparbeta en vardag som fungerar för den enskilde.  

Överenskommelsen genomsyras av den enskildes självbestämmanderätt samt 

att den ska underlätta för den enskilde att få sina behov av stöd tillgodosedda 

på lång sikt, utan att riskera att hamna i utdragna processer gällande vilken 

kommun som har det övergripande ansvaret. Om Söderhamn och Ockelbo 

kommun tillåts arbeta enligt lämnat förslag kommer det kunna säkra att 

kommuninvånarna får det stöd de har behov av snabbare. Samarbete enligt 

förslag kommer även att vara kostnadseffektivt för kommunerna. 

 

Anna – Maria Berglund, 

Socialsekreterare 

Nedzad Lujinovic 

Enhetschef IFO 

 

 















 

 

 
 
 
Callenmark, Johan, 0297-555 77 
johan.callenmark@ockelbo.se 
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Datum 

2019-08-26 
Referens 

SOC 2019 XXXXXX 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Beslut om att godkänna revidering av dokument 
 

Förslag till beslut 
 

Socialnämnden godkänner revideringen av ” Råd gällande 

hjälpmedel/medicintekniska produkter för kommunerna i Gävleborg” samt    

” Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Ockelbo kommun 2019”. 

 

Ärende 

Beslut om att godkänna revidering av dokument; 

- ” Råd gällande hjälpmedel/medicintekniska produkter för kommunerna i 

Gävleborg”  

-  ” Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Ockelbo kommun 2019” 

 

Bakgrund 
Den nämnd i kommunen som ansvarar för hälso-och sjukvård skall ge 

direktiv och säkerställa att det finns rutiner för hur varje verksamhet ska 

organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av 

medicintekniska produkter. Verksamhetschef HSL har det övergripande 

ansvaret för att användartillsynen är beskriven och känd på arbetsplatsen och 

att hjälpmedlen är säkra och ändamålsenliga. I syfte att på ett patientsäkert 

sätt skapa en gemensam grund och säkerställa hanteringen av hjälpmedel för 

patienter och kunder där kommunerna har ett gemensamt hälso-och 

sjukvårdsansvar har ” Råd gällande hjälpmedel/medicintekniska produkter 

för kommunerna i Gävleborg” tagits fram. 

 

I syfte att skapa en gemensamgrund för tillhandahållande av hjälpmedel för 

patient/brukare i Ockelbo kommun har” Lokala riktlinjer för hjälpmedel i 

Ockelbo kommun” tagits fram. 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

Delges 
Britt Aspgren 



 
2015-02-03 rev.2018-09-03 

  
 

 

    

 
   

    

 

 
  

 
 

Råd gällande hjälpmedel/medicintekniska produkter för 

kommunerna i Gävleborg.  
 

Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) reglerar sjukvårdshuvudmännens ansvar för 

hjälpmedel.  

 

I Patientlagen (2014:821) regleras patientens möjlighet att välja behandlingsalternativ 

samt hjälpmedel.  

 

Lag om Medicintekniska produkter (1993:584), förordning (1993:876) om 

medicintekniska produkter samt föreskriften Användning av medicintekniska produkter 

i hälso- och sjukvården, (SOSFS 2008:1samt HSFL-FS 2017:27) reglerar arbetet med 

medicintekniska produkter 

 

I Patientdatalagen (2008:355), Patientdataförordningen (2008:360) samt 

Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i 

hälso- och sjukvården regleras dokumentationsskyldigheten om medicintekniska 

produkter.  

 

Utöver Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd finns det bestämmelser från andra 

myndigheter t.ex. Arbetsmiljöverket.  

 

Den nämnd i kommunen som ansvarar för hälso- och sjukvården ska enligt SOSFS 

2008:1 ge direktiv och säkerställa att det finns rutiner för hur varje verksamhet ska 

organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska 

produkter. Verksamhetschef HSL har det övergripande ansvaret för att 

användartillsynen är beskriven och känd på arbetsplatsen och att hjälpmedlen är 

säkra och ändamålsenliga. 

 

Syfte 
Att på ett patientsäkert sätt skapa en gemensam grund och säkerställa hanteringen 

av hjälpmedel för patienter och kunder där kommunen har ett hälso- och 

sjukvårdsansvar.  

 

http://www.hofors.se/net/Hofors
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Målgrupp 
Kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, hjälpmedelstekniker, vård- och 

omsorgspersonal. 

 

Definition av hjälpmedel 
Det finns idag ingen fastställd definition i lag eller författning av begreppet 

hjälpmedel. Vårdgivaren fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården 

förskriver och vilka som ingår i patienten/kundens egenansvar.  

Med hjälpmedel avses här de produkter som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda 

kompetens för förskrivning. 

Att förskriva hjälpmedel är en integrerad del i behandling och rehabilitering. 

Hjälpmedlet ska komplettera eventuella andra åtgärder och får inte bli ett alternativ 

till aktiv rehabilitering. Samtliga insatser kring en patient/kund ska samordnas på ett 

effektivt sätt och samarbete ska ske mellan olika kompetenser och yrkeskategorier. 

 

Hjälpmedlets uppgift är att:  

- Förebygga framtida förluster av funktion eller aktivitetsförmåga 

- Förbättra eller bibehålla funktion och aktivitetsförmåga 

Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet  

 

(Hjälpmedelsutredningen SOU 2017:43 föreslår ändring av hälso- och sjukvårdslagen 

2017:30 så att man i 2 kap. 8§ definierar begreppet hjälpmedel.  

Ikraftträdande 1 januari 2019. Detta förtydligande  tas bort efter 1/1 2019.) 

 

”Med hjälpmedel avses i denna lag dels hjälpmedel för vård och behandling, dels 

hjälpmedel för den dagliga livsföringen, vilka fodras för att den enskilde själv eller med 

hjälp av någon annan ska kunna 

1. tillgodose personliga behov såsom att klä sig, äta, sköta sin hygien, 

2. förflytta sig, 

3. kommunicera med omvärlden, 

4. fungera i hemmet och i närmiljön, 

5. orientera sig, 

6. sköta vardagslivets rutiner i hemmet,  

7. gå i skolan, samt 

8. delta i sysselsättning och vardagliga fritidssysselsättningar i hemmet och i 

närmiljön. 

Med begreppet hjälpmedel avses i denna lag inte arbetstekniska hjälpmedel, 

hjälpmedel som kan behövas för att genomgå yrkesinriktad utbildning, särskilda 

pedagogiska hjälpmedel inom skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet eller förbrukningsartiklar.” 

 
 

Definition förskrivare 
Förskrivare är legitimerad personal som utses av verksamhetschef, som också ansvarar 

för att förskrivaren har den kompetens som behövs för att utföra uppgiften.  

 

Förskrivningsprocessen 
Förskrivare av hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen samt vilket ansvar 

som följer av att förskriva hjälpmedel. Förskrivaren identifierar den enskildes behov och 

ansvarar för att produkten motsvarar behoven. Förskrivaren ansvarar för att faserna i 

processen genomförs: 

 Bedöma behov och insatser 

 Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt. Utgå från miljö där hjälpmedlet 

ska användas.  

 Initiera anpassning/specialanpassning 
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 Instruera, träna och informera 

 Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

 

http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/bedoma-och-

forskriva/forskrivningsprocess-hjalpmedel/  

 

Övergripande rutiner för regionen finns på Samverkanswebben:  
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-

tandvard/halsovalet/Dokument-och-rutiner/medicinska-rutiner-och-

stoddokument/Hjalpmedel---information-for-medarbetare/ 

 

Ansvarsfördelning 
För utförlig ansvarsfördelning mellan vårdgivare, Verksamhetschef HSL och hälso- och 

sjukvårdspersonal se SOSFS 2008:1.    

 

Lokal ansvarsfördelning inom organisationen ska upprättas av varje kommun. 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1 

 

Användartillsyn 
Användartillsyn består av iordningställande, funktionskontroll, 

användarunderhåll/skötsel samt återställning.  

 

Kontrollen ska göras enligt de av tillverkaren givna instruktionerna. Bruksanvisningar ska 

vara tillgängliga och vara kända av all berörd personal.  

 

Verksamhetschef HSL har det övergripande ansvaret för att användartillsynen är 

beskriven och känd i verksamheten samt att lokal riktlinje/rutin för kontroll och skötsel 

upprättas. 

 

Utbildning  
Enligt SOSFS 2008:1 har verksamhetschef HSL det övergripande ansvaret att säkerställa 

att den personal som använder hjälpmedel/MTP har erforderlig kunskap om utrustning 

och de riskmoment som är förknippad vid användning. Användaren ska även ha 

kunskap om hur fel användning eller utrustningsfel kan påverka patienten/kunden. 

Verksamhetschef HSL ska även tillse att användaren ska kunna använda utrustningen 

under de förhållanden som uppträder i verksamheten och känna till de formella, 

interna och externa rutiner som gäller i samband med avvikelser, skador, tillbud och 

olyckor. 

Förskrivare av hjälpmedel och andra medicintekniska produkter ansvarar för att 

meddela verksamhetens chef de utbildningsbehov som kan uppstå med anledning 

av den arbetsuppgift som är kopplat till hjälpmedel/medicinskteknisk produkt 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=225  

 

Delegering/instruktion 
Användning av hjälpmedel kan ske efter delegering/instruktion, se lokal riktlinje/rutin 

gällande delegering i respektive kommun.  

Dokumentation 

Förskrivning av hjälpmedel ska dokumenteras i patientens journal enligt gällande 

riktlinjer/rutiner för dokumentation enligt HSL. Hjälpmedel som är förskrivet på enskild 

http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/bedoma-och-forskriva/forskrivningsprocess-hjalpmedel/
http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/bedoma-och-forskriva/forskrivningsprocess-hjalpmedel/
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/halsovalet/Dokument-och-rutiner/medicinska-rutiner-och-stoddokument/Hjalpmedel---information-for-medarbetare/
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/halsovalet/Dokument-och-rutiner/medicinska-rutiner-och-stoddokument/Hjalpmedel---information-for-medarbetare/
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/halsovalet/Dokument-och-rutiner/medicinska-rutiner-och-stoddokument/Hjalpmedel---information-for-medarbetare/
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=225
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patient/kund ska även registreras i WebSesam i syfte att framförallt säkerställa 

spårbarhet.  

 

Skydds- och begränsningsåtgärder 
Lokal riktlinje/rutin gällande skydds- och begränsningsåtgärder samt inhämtande av 

samtycke ska upprättas i respektive kommun. 

             

Felanmälan/ Ansvar 

Hjälpmedel/medicinsk teknisk produkt där fel upptäckts ska inte tas i bruk innan den 

reparerats. Om felet inte kan åtgärdas av användaren kontaktas 

förskrivare/legitimerad personal som ansvarar för bedömning och vidare åtgärder.   

 

Om/när ett hjälpmedel eller en medicinteknisk produkt är trasig ansvarar den som 

upptäckt detta för att omedelbart ställa undan produkten på angiven plats och 

märka den med ”spärrat hjälpmedel”. Se blankett. 

 

I lokal riktlinje/rutin ska uppgift finnas gällande vem som har ansvar för att anmäla fel 

samt hur detta ska ske.  

 

Reparationer och besiktningar 

Reparationer och besiktningar utförs utifrån det avtal som respektive kommun har 

med Hjälpmedel SAM eller annan utförare. När förebyggande underhåll har utförts 

registreras detta på hjälpmedlet/medicinsk teknisk produkt av den som utfört arbetet.  

Besiktning av personlyft och taklyft görs av tekniker på central hjälpmedelsenhet eller 

annan tekniker med behörighet för detta som kommunen har anställd eller avtal med.  

Detta ska utföras en gång per år. 

Besiktning och reparationer av elrullstolar ansvarar Regionen för. 

 

Negativa händelser/avvikelser  

Utredning och bedömning 

Om en negativ händelse/avvikelse har inträffat ska detta rapporteras enligt respektive 

kommuns riktlinje/rutin för avvikelsehantering. En utredning ska snarast inledas och en 

bedömning görs enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) och HSLF-FS 2017:40. 

 

Lokal riktlinje/rutin för förskrivning av hjälpmedel 
Varje kommun ansvarar för att ta fram lokal riktlinje/rutin gällande förskrivning av 

hjälpmedel. Dessa riktlinjer ska vara kompatibla med gällande länsövergripande 

överenskommelser.   
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AVVIKELSERAPPORT Utgåva 

1 

Reg nr 

b17-002 

Fyll i de uppgifter du kan! 

 

Till teknisk chef på Hjälpmedel SAM  Typ av avvikelse 

  

Avvikelse med hjälpmedel 

Har pat utsatts för risk att skadas   JA    NEJ 

 

 

1. Avvikelse med hjälpmedel 

Benämning 

 

ISO-kod 

 

Fabrikat 

 

Inventarienr 

 

Leverantör 

 

HSAM-nummer 

 

Typbeteckning 

 

Inköpsår 

 

Serienr./programver. 

 

Senaste datum för förebyggande underhåll 

 

Datum och plats för avvikelse 

 

 

 

 

Har hjälpmedlet tagits ur drift    JA    NEJ  Om ja, var finns hjälpmedlet och kontaktperson 

 

 

 

 

 

2. Händelseförlopp 

Beskrivning av händelse. Vid avvikelse med hjälpmedel beskriv även hjälpmedlets inställning vid tidpunkten för händelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum och rapportör 

Datum 

 

Rapportör (namn, tel och telefax) 

 

 

 

Ankom Hjälpmedel SAM datum                   Diarienummer (olycka och tillbud) 

 

 

 



 

 

 
 

AVVIKELSE 

 

Utgåva 

1 

 

Reg nr 

b17-001 

 

 

Spärrat hjälpmedel, 

får ej användas! 
 

 

 

 

Tagits ur drift datum 
 

 

....................... 
 

 

 

.................................................. 
Underskrift och tel 

 
 

 
___________________________________________________ 
Postadress     Besöksadress       Telefon vx       Telefax                Org nr 
803 24 Gävle   Lasarettsvägen 5    026-15 50 51    026-15 52 24       22 20 00-1263   
                                                                                                  Postgiro 11 19 91-6               
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Inledning  
  

Bakgrund  

Ockelbo kommun ansvarar för förskrivning av hjälpmedel till patient/brukare som är inskrivna i 

hemsjukvård och till patient/brukare som bor inom särskilda boende för äldre (inte för 

patient/brukare inom särskilda boende LSS, där ansvarar Regionen för hjälpmedel). För 

patient/brukare inskrivna i hemsjukvård tillämpas egenansvar för vissa hjälpmedel enligt separata 

riktlinjer. Dessa hjälpmedel kräver inte individuell utprovning eller anpassning.  

För patienter/brukare inom dagverksamhet, korttids- och växelvistelse för äldre är grundprincipen att 
rullstol, lyftsele och gånghjälpmedel tas med från ordinärt boende. Vid behov förskrivs hjälpmedel 
under vistelsen.   
  

Syfte  

Att skapa en gemensam grund för tillhandahållande av hjälpmedel för patient/brukare i Ockelbo 

kommun. För hjälpmedel gällande äldreboende med andra utförare än Ockelbo kommun gäller 

separata riktlinjer.   

  

Målgrupp  

Riktlinjerna är till för att användas dels som information och stöd till förskrivare och dels som 

information till patient/brukare, omvårdnadspersonal, enhetschefer, allmänhet och politiker.  

  

Allmänna riktlinjer  
  

Definition av hjälpmedel  

Det finns ingen fastställd definition i lag eller författning av begreppet hjälpmedel. Vårdgivaren  

(landsting/region, kommun) fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller.  

Med hjälpmedel avses i dessa riktlinjer de produkter som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda 

kompetens för bedömning och utprovning. En förteckning över hjälpmedel som kan förskrivas finns i 

detta dokument under ”Riktlinjer förskrivning inom produktområden”. Dessa hjälpmedel är ett lån 

med nyttjanderätt.  

  

Att förskriva hjälpmedel är en integrerad del i behandling och rehabilitering. Hjälpmedlet ska 

komplettera eventuella andra åtgärder och får inte bli ett alternativ till aktiv rehabilitering. Samtliga 

insatser kring en brukare måste även samordnas på ett effektivt sätt och samarbete måste ske 

mellan olika kompetenser och yrkeskategorier.  

Hjälpmedlets uppgift är att:   

- Förebygga framtida förluster av funktion eller aktivitetsförmåga.  

- Förbättra eller vidmakthålla funktion och aktivitetsförmåga.  

- Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.  

  

Definition förskrivare  

Förskrivare för de hjälpmedel som tas upp i dessa riktlinjer kan vara arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut som efter bedömning förskriver hjälpmedlet enligt gällande rutiner.   
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Förskrivningsprocessen  

Förskrivare av hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen samt vilket ansvar som följer av 

att förskriva hjälpmedel. Förskrivaren identifierar den enskildes behov och ansvarar för att produkten 
motsvarar behoven. Förskrivaren ansvarar för att faserna i processen genomförs:  

• Bedöma behov och insatser  

• Prova ut, anpassa och välja lämplig produkt. Utgå från miljö där hjälpmedlet ska användas.   

• Initiera anpassning/specialanpassning  

• Instruera, träna och informera  

• Följa upp och utvärdera funktion och nytta  

  

Privata hjälpmedel i vård- och omsorgsboenden  

Vid inflyttning till äldreboende kan patient/brukare, om den önskar, ta med sig privat inköpta 

hjälpmedel. Ockelbo kommun ansvarar inte för hjälpmedlet vid t.ex. tillbud/olycka, reparation, 

underhåll och anpassning av egeninköpta hjälpmedel.   

Om privat inköpta hjälpmedel bedöms som icke funktionsduglig av arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut inom Ockelbo kommun, så ersätts dessa med förskrivna hjälpmedel som 

bekostas av Ockelbo kommun. Det icke funktionsdugliga privata hjälpmedlet ska omhändertas av 

patient/brukare.  

Privat inköpta hjälpmedel ska märkas upp så att detta tydligt framgår. Icke märkta hjälpmedel som 

återlämnas till Ockelbo kommun och som inte kan spåras till att vara egeninköpt hanteras som ägda 

av Ockelbo kommun.  

  

Ansvar för hjälpmedlet  

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) reglerar sjukvårdshuvudmännens ansvar för hjälpmedel.  

I Patient lagen (2014:821) regleras patienternas möjlighet att välja behandlingsalternativ samt 

hjälpmedel. 

Lag om Medicinsktekniska produkter (1993:584), förordning (1993:876), (SOSFS 2008:1) samt (HSL-FS 

2017:27) reglerar användningen av arbetet med medicinsktekniska produkter.  

 

 Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det finns rutiner för hur varje verksamhet ska 

organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter. 

Information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna ska finnas 

tillgänglig.  

 

Verksamhetschef HSL har det övergripande ansvaret för att användartillsynen är beskriven och känd 

på arbetsplatsen. Omvårdnadspersonalen på särskilda boende ansvarar för att skötsel och kontroll av 

hjälpmedlet blir utförd och meddelar förskrivaren vid behov. I ordinärt boende omvårdnadspersonal 

tillsammans med patient/brukare ansvarig för hjälpmedlet enligt överenskommelsen i 

låneförbindelsen.  

  

Tillfällig vistelse på annan ort   

Förskrivare kontaktas i god tid innan avresa för bedömning av vilka sedan tidigare förskrivna 

hjälpmedel som kan tas med. Finns behov av andra hjälpmedel än tidigare förskrivna, ansvarar inte 

kommunen för förskrivning eller kostnad för dessa hjälpmedel. Patienten/brukaren kan vid behov 

själv kontakta Hjälpmedel SAM för information och hyra. Se även Hjälpmedelsinstitutets  

informationsskrift ”Försäljning av hjälpmedel på hjälpmedelscentral.” Krav på hjälpmedel regleras 
framförallt av lag om medicintekniska produkter, (LMTP) SFS 1993:584 och av 

produktsäkerhetslagen, (PSL), SFS 2004:451 med tillhörande föreskrifter.   
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Patienten/brukaren ansvarar alltid för kostnader för transport av hjälpmedel, ev. reparationer under 

resan eller om hjälpmedlet kommer bort. Patienten/brukaren rekommenderas att se över sitt 

försäkringsskydd.  

  

Flytt inom Ockelbo kommun  

Transport av hjälpmedel när patient/brukare flyttar mellan olika äldreboende bekostas av Ockelbo 

kommun.  Privat inköpta hjälpmedel ingår inte.   

I ordinärt boende kontaktas ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut för information 

angående flytt av vårdarsäng. Patient/brukare ansvarar själv för flytt av övriga hjälpmedel.  

  

Utflyttning från Ockelbo kommun  

Hjälpmedel ska återlämnas vid utflyttning från Ockelbo kommun. Förskrivare skall kontaktas i god tid.   

  

Fritidshus/-boende   

Endast patientens/brukarens permanenta boende inom Ockelbo kommun utrustas. Fritidshus/-

boende utrustas inte och Ockelbo kommun bekostar inte transport av hjälpmedel till och från 

fritidsboende. Vid behov av hjälpmedel kan patienten/brukaren själv hyra av Hjälpmedel SAM. Se 

även Hjälpmedelsinstitutets informationsskrift ”Försäljning av hjälpmedel på hjälpmedelscentral.” 

Krav på hjälpmedel regleras framförallt av lag om medicintekniska produkter, (LMTP) SFS 1993:584 

och av produktsäkerhetslagen, (PSL), SFS 2004:451 med tillhörande föreskrifter.   

  

Antal hjälpmedel som kan förskrivas  

Generellt gäller att ett hjälpmedel per användningsområde förskrivs. Förskrivaren bedömer detta 

individuellt efter patientens/brukarens behov, se Hjälpmedelsinstitutets informationsskrift 

”Försäljning av hjälpmedel på hjälpmedelscentral.” Krav på hjälpmedel regleras framförallt av lag om 

medicintekniska produkter, (LMTP) SFS 1993:584 och av produktsäkerhetslagen, (PSL), SFS 2004:451 

med tillhörande föreskrifter.   

  

Byte av hjälpmedel  

Byte av hjälpmedlet kan göras om behovet förändrats eller om befintligt hjälpmedel är utslitet. Den 

bedömningen gör förskrivare eller i vissa fall teknisk personal vid Hjälpmedel SAM.  
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Riktlinjer förskrivning inom produktområden  
Riktlinjerna följer Hjälpmedelsinstitutet i användning av den internationella Klassificering av 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, ISO 9999. Klassificeringen används av 

tillverkare för att kategorisera produkter, i nationella databaser och av den lokala  

hjälpmedelsverksamheten Hjälpmedel SAM. Indelningen grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte 

för patienten/brukaren. Tre nivåer finns och dessa produktområden kommer att användas i dessa 

riktlinjer:  

  

04 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING  

06 ORTOSER OCH PROTESER  

09 PERSONLIG VÅRD  

12 FÖRFLYTTNING   

18 UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER  

22 HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION  

24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTER  

  

04   
  

PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING  

0403  

  

Hjälpmedel för andningsbehandling  

040327  Andningsmuskeltränare  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser PEP-pipa/flaska. Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

 0406  
  

 Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling  

040606   Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av 

kroppen  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser ödemhandskar. Avser äldreboende. I ordinärt boende förskrivs första paret, 

därefter egenansvar.   

0419  

  

Hjälpmedel för att handha medicin  

041904  Doseringshjälpmedel  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser medicindosett. Förskrivs i ordinärt boende efter samlad teambedömning i 
samband med rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen 
uppföljning är planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.  
Förskrivs ej inom äldreboende.   
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0427  
  

Stimulatorer  

042706  Stimulatorer för smärtlindring  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser TENS. Avser äldreboende. I ordinärt boende förskrivs första elektroderna i 

samband med rehabilitering/behandling.  Därefter är elektroderna egenansvar. När 

behandlingen av fysioterapeuten är avslutad och ingen uppföljning är planerad men 

behovet kvarstår övergår TENS-apparaten/hjälpmedel till egen ansvar.   

042718  Hjälpmedel för sinnesstimulering  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser bolltäcke, bollväst, kedjetäcke, kedjefilt. Förskrivs efter samlad teambedömning 

i äldreboende samt ordinärt boende.  Förskrivs i ordinärt boende i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.   

0433  

  

Antidecubitushjälpmedel  

043303  Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention  

Förskrivare  Arbetsterapeut   

Anvisningar  Avser tryckavlastande dynor, positionerande och tryckavlastande dynor. Vid trycksår 

eller risk för trycksår sker förskrivning efter samlad teambedömning. Avser 

äldreboende samt ordinärt boende.  

  

043306  Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention  

Förskrivare  Arbetsterapeut   

Anvisningar  

  

  

Avser antidecubitusmadrass som förskrivs för att förhindra uppkomst av trycksår eller 

för att ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning. Vid trycksår eller risk för 

trycksår sker förskrivning efter samlad teambedömning. Avser äldreboende samt 

ordinärt boende. 

0448  

  

Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap  

044803  Tränings- och ergometercyklar  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser manupedcyklar, ergometercyklar samt elektriskt drivna cyklar. Avser 

äldreboende.  

044808  Ståbarr och ståstöd  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser ståfälla. Avser äldreboende samt ordinärt boende.  
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044812  Finger- och handträningsredskap  

  Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser bollar och träningsdegar.  Avser äldreboende.  

044815  Arm-, bål- och benträningsredskap  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser bollar, hantlar, theraband och dragapparat. Avser äldreboende. Theraband 

avser även ordinärt boende.  

044818  Viktmanschetter  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser viktbälten som placeras på bålen och viktmanschetter som placeras på armar 

och ben. Avser äldreboende.  

044821  Tippbrädor  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

044827  Hjälpmedel för placering (lagring) av kroppen under behandling  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut   

Anvisningar  Avser olika typer av positioneringskuddar, psoaskuddar och knärullar. Förskrivs efter 

samlad teambedömning i äldreboende samt ordinärt boende.  Förskrivs i ordinärt 

boende i samband med rehabilitering/behandling.  
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06 ORTOSER OCH PROTESER 
 

0603 Spinala ortoser 

 

060308 Thoraco-lumbo ortoser 

Förskrivare Sjukgymnast/fysioterapeut 

Anvisningar     Avser prefabricerade ortoser. Avser äldreboende. 

 

0606 Övre extremitetsortoser, kroppsburna 

 

060603 Fingerortoser 

060606 Handortoser 

060607 Hand- och fingerortoser 

060612 Hand- och handledsortoser 

060613 Finger- hand- handledsortoser 

Förskrivare Arbetsterapeut 

Anvisningar Avser passiva prefabricerade ortoser. Avser äldreboende. 

 

060621 Skulderortoser 

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut 

Anvisningar Avser prefabricerade ortoser. Avser äldreboende. 

 

 

0612          

  

Nedre extremitetsortoser, system  

061206       Fotledsortoser  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser prefabricerade ortoser. Avser äldreboende.   

061209       Knäortoser  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

  Avser prefabricerade ortoser. Avser äldreboende.   

      

09             
  

PERSONLIG VÅRD  

0906         

  

 Kroppsburen skyddsmaterial  

090603  Huvudskydd  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser skyddshjälm. Förskrivs efter samlad teambedömning. Avser äldreboende.  

090624       Kroppsskydd  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser höftskyddsbyxa. Förskrivs efter samlad teambedömning. Avser äldreboende.  
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0912           
  

Hjälpmedel vid toalettbesök  

091203       Flyttbara toalettstolar med och utan hjul  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser mobila hygienstolar med tillbehör. Avser äldreboende.  

091209  Toalettsitsar  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser mjuksits till toalettstol och mobil hygienstol vid smärtproblematik. Avser 

äldreboende samt ordinärt boende.  

091212  Toalettstolsförhöjningar fristående  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende. Förskrivs i ordinärt boende i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.   

091218       Toalettstolsförhöjningar fasta tillsatser  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende. Förskrivs i ordinärt boende i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.   

091221  Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Förskrivs endast där hjälpmedlet väsentligt underlättar toalettsituationen för 

patienten. Avser äldreboende.  

091224       Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toaletten  

  Förskrivare   Arbetsterapeut  

  Avser äldreboende. Förskrivs i ordinärt boende i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.   

 

0933          

  

Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch  

093303       Bad- och duschstolar (med och utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

  

  

Avser duschpall med arm- och ryggstöd. Avser äldreboende, förskrivs i ordinärt 

boende i samband med rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och 

ingen uppföljning är planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget 

ansvar.  
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12             
  

FÖRFLYTTNING  

1203           

  

Gånghjälpmedel som hanteras med en arm  

120306       Armbågskryckor och käppar 

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende. Förskrivs i ordinärt boende i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.  

120316  Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben   

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

  

Avser äldreboende. Förskrivs i ordinärt boende i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.   

1206          

  

Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna  

120603       Gåstativ  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende. Förskrivs i ordinärt boende i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.   

120606       Rollatorer  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser rollator, RA-rollator och hemiplegi-rollator. Avser äldreboende. Förskrivs i 

ordinärt boende i samband med rehabilitering/behandling. När behandlingen är 

avslutad och ingen uppföljning är planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet 

till eget ansvar, dock inte RA- och hemiplegi-rollator.  

120612       Gåbord  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

  Avser äldreboende samt ordinärt boende.  
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1222          

  

Manuellt drivna rullstolar  

122203       Manuellt tvåhjulsdrivna rullstolar  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

122218       Manuella vårdarmanövrerade rullstolar  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

  

Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

1224          

  

Tilläggsutrustning till rullstolar  

122409       Drivaggregat  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser hjälpmotor på rullstol och inbyggd motor i navet.  Avser äldreboende samt 

ordinärt boende.  

122415       Rullstolsbord  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

122421       Hjul och däck  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser drivgrepp, ekerskydd, comfortmatta, greppanpassning i silikon. Avser 

äldreboende samt ordinärt boende.  

122430       Bälten till rullstolar  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

                                   

Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

 

Hjälpmedel som kan ses som skydds- och begränsningsåtgärder t.ex. rullstolsbord, 

bälte, sänggrind får aldrig användas om inte samtycke inhämtats och 

dokumenterats se Lokal riktlinje; ”Riktlinje gällande skyddsåtgärder inom 

Socialförvaltningen Ockelbo kommun”  

     

1231          

  

Hjälpmedel för överflyttning och vändning  

123103       Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser glid-och/eller draglakan med dubbel glidyta samt glidbräda och Bertilplatta. 

Avser äldreboende samt ordinärt boende. Glidbrädor förskrivs i ordinärt boende i 

samband med rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen 

uppföljning är planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.  
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123109  Fristående lyftbågar  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

 

Avser ordinärt boende. 

 

 

123112       Repstegar  

Förskrivare  Sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  Avser äldreboende samt ordinärt boende. Förskrivs i ordinärt boende i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar.    

  

123115       Uppresningsbälten och västar  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser vårdbälte. Avser äldreboende samt ordinärt boende. Förskrivs i samband med 

rehabilitering/behandling. När behandlingen är avslutad och ingen uppföljning är 

planerad men behovet kvarstår övergår hjälpmedlet till eget ansvar eller 

arbetsgivaransvar.  

123121       Överflyttningsplattformar  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.  

Anvisningar  

  

  

Avser t ex Return. Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

1236          
  

Personlyftar  

123603       Hjullyftar, med lyftselar och/eller lyftslingor  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

123604       Mobila stålyftar  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende samt ordinärt boende.   

123612       Stationära lyftar (monterade på/i vägg/väggar, golv och/eller tak)  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  Avser taklyftar. Hjullyft förskrivs i första hand. Avser äldreboende samt ordinärt 
boende.  
 

123621       Lyftselar, sitsar och bårar  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

 

 

 

 

Avser selar till mobila hjullyftar, stationära taklyftar och västar till mobila 

uppresningslyftar. Avser äldreboende samt ordinärt boende. 
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18             

  

  

UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA 

LOKALER  

1809          

  

Sittmöbler och sitsar  

180903  Stolar  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser arbetsstol.  Avser äldreboende samt ordinärt boende  

180909      Coxitstolar  

  Förskrivare  Arbetsterapeut    

                    Anvisninga    Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

  

180942       Dynor och underlägg  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  Avser dynor till rullstolar och toalett. Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

  

180945       Ryggkuddar och ryggdynor  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser endast till rullstol. Avser äldreboende samt ordinärt boende  

180948       Bälten till sittmöbler  

Förskrivare  Arbetsterapeut    

Anvisningar  

  

Avses till rullstol. Avser äldreboende samt ordinärt boende   

 

Hjälpmedel som kan ses som skydds- och begränsningsåtgärder t.ex. rullstolsbord, 

bälte, sänggrind får aldrig användas om inte samtycke inhämtats och dokumenterats 

se Lokal riktlinje; ”Riktlinje gällande skyddsåtgärder inom Socialförvaltningen Ockelbo 

kommun”  

 

 

1812          

  

Sängar  

181210       Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser vårdarsäng, lyftbågar samt stöd- och vändhandtag. I äldreboende ingår 

vårdarsäng exklusive madrass som standardutrustning. Förskrivs i ordinärt boende 

under en vård/behandlingsperiod.      

 

 

181215  Bäddutrustning  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser förlängningsdel madrass och stödkuddar. Avser äldreboende samt ordinärt 

boende.  
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181218  Madrasser och liggunderlag  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Avser standardmadrass med hygienöverdrag till vårdarsäng i ordinärt boende när inget 

behov av behandlande/förebyggande madrass finns. I äldreboende är standardmadrass 

egenansvar men möjlighet finns att till självkostnadspris hyra en madrass med 

trycksårsförebyggande egenskaper. 

 

 

 

181224  Ställbara rygg- och benstöd  

Förskrivare  Arbetsterapeut.  

Anvisningar  

  

Avser elektriskt sängryggstöd. Avser ordinärt boende.  

181227       Sänggrindar och lyftbågar att fästa på säng  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut   

Anvisningar  

  

Avser lyftbågar, uppresningsbågar, stöd- och vändhandtag. Avser äldreboende samt 
ordinärt boende.  
  

1815          

  

Höjdställbara tillsatser till möbler  

181503       Förhöjningsklossar och förhöjningsben  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.  

Anvisningar  

  

Avser äldreboende. Förskrivs endast till Patient/brukarens lägenhet.   

1818  Stödanordningar   

181803  Ledstänger  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  Avser Gripostång med tillbehör. Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

 

 

1830  

  

Hjälpmedel för flyttning i vertikal led  

183015  Portabla ramper  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut  

Anvisningar  

  

Portabla ramper som tillfällig lösning i väntan på bostadsanpassning. Avser ordinärt 

boende.  

22  
  

HJÄPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION  

2227          

  

Varseblivningshjälpmedel  

222712       Ur och klockor  

Förskrivare  Arbetsterapeut  
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Anvisningar  

   

Avser tidshjälpmedel och planeringshjälpmedel. Elektroniska planeringssystem som 

kräver utprovning och uppföljning och som är svårtillgängliga på öppna marknaden. 

Förskrivs efter samlad teambedömning. Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

222715  Almanackor, kalendrar och planeringssystem  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser tidshjälpmedel och planeringshjälpmedel. Elektroniska planeringssystem som 

kräver utprovning och uppföljning och som är svårtillgängliga på öppna marknaden. 

Förskrivs efter samlad teambedömning. Avser äldreboende samt ordinärt boende.  

               24 

  

HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV 

PRODUKTER  

2418          

  

Greppsanpassningar och hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- 

och/eller fingergrepp  

241806       Påbyggnadsgrepp och adaptrar  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser hjälpmedel som underlättar vid ADL-situationer. Avser äldreboende.  

2421           

  

Förlängare  

242103        Griptänger, manuella  

Förskrivare  Arbetsterapeut  

Anvisningar  

  

Avser hjälpmedel som underlättar vid ADL-situationer. Avser äldreboende.  

2427  

  

Fästanordningar  

242706  Antihalkunderlägg  

Förskrivare  Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.  

Anvisningar  Avser hjälpmedel som underlättar vid ADL-situationer. Avser äldreboende.  
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