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Delårsrapport och helårsprognos per 30 april 
2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per den 30 april 

2018 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Delårsrapporten visar ett totalt överskott för Socialnämnden om 11, 8 miljoner 

kronor och ett resultat enligt budget för ekonomiskt bistånd. 

Helårsprognosen visar ett totalt överskott för Socialnämnden om 1 miljon 

kronor och en budget i balans för ekonomiskt bistånd.  

 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2018 

Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att denna skrivelse inte står i strid med barnets bästa  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Norrgården har utökats med sex platser för personer med demenssjukdom. Inom LSS 

har Parkvägen, en ny gruppbostad, med plats för sex personer öppnats. Gula villan och 

Rosa villan har utökats med en plats vardera. Verksamheterna för ensamkommande 

flyktingbarn har ställts om. Myndighetsenheterna har infört lönetrappa för 

socialsekreterare och biståndshandläggare. LOV inom vård- och omsorgsboende 

publicerades i januari 2018. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning 

samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade 

lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer 

med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk 

funktionsnedsättning samt kommunens flyktingmottagande. 

Inom äldreomsorgens särskilda boenden och inom gruppboenden och serviceboenden 

ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå. 

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och 

LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet så som hemtjänst, äldreboenden, boenden 

enligt LSS, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med 

missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd 

ansvarar för utvecklings- och kvalitetsfrågor, och hanterar bland annat övergripande 

administration samt samordning av Socialnämndens budget. 

  

1.3 Viktiga händelser under året 

Myndighetsenheterna 

Samtliga enheter har ett pågående utvecklingsarbete med fokus på den egna 

handläggningen, brukarinflytande samt att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. 

Socialsekreterare och biståndshandläggare ingår numer i en så kallad lönetrappa där 

ytterligare lönepåslag utöver lönerevision görs efter anställning i två, fyra och sex år. 

Enheterna har gemensamma möten varje månad för att tillsammans med alla 

medarbetare gå igenom arbetssituation samt gemensamma dokument och policys. Ett 

exempel på det kan vara Upplands-Bro kommuns policy gällande mutor och bestickning 

samt hot och våld och dokumentet - Enhetsövergripande samverkansområden. 

Integrationsstödjarna har lyfts ut ur socialkontoret och ingår numer i 

kommunledningskontoret. De har fortsatt tätt samarbete med vuxenenheten. 

Vuxenenheten 

Utvecklingsarbetet som påbörjades i slutet av 2016 och sträckte sig över 2017 pågår 

fortfarande. I inledningen av 2018 hade vuxenenheten två konsulthandläggare. Sedan 

början av mars är personalstyrkan fulltalig utan konsulter och personalsituationen ser ut 

att vara fortsatt stabil. 
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Aktiviteter: 

 Införande av e-ansökan för ekonomiskt bistånd. I samband med detta har 

rutiner/arbetssätt uppdaterats. Individer som ansöker för första gången ska alltid 

träffa en socialsekreterare innan beslut om ekonomiskt bistånd, vilket ges efter 

maximalt tio dagar när ansökan är komplett. När e-ansökan används mer 

frekvent skapas mer tid till samtal/möten med klienter. 

 Utbildning i motiverande samtal (MI) för socialsekreterare och samordnare. MI 

är en samtalsmetod som syftar till att få individer att känna större delaktighet i 

sin egen situation i pågående förändringsarbete.  

 Översyn av enhetens mötesstruktur för att frigöra tid till klientmöten. 

 Skapa en kultur på arbetsplatsen där feedback ingår som en naturlig del för att 

utveckla individen/organisationen mot goda resultat, gott bemötande, goda 

relationer, lärande och god arbetsmiljö. 

 Socialsekreterare erbjuds möjlighet att lära sig arbetsuppgifter/målgrupp som de 

vanligtvis inte arbetar med som en del i att vara en attraktiv arbetsplats och 

förbereda inför eventuella utmaningar i samband med rekryteringar. 

 Planeringsdag har genomförts. 

 Fortsatt arbete med fokusklienter med målet att avbryta långa perioder av 

bidragsberoende och komma i egen försörjning. 

 En bostadsguide har tagits fram för personer som kommer i kontakt med 

vuxenenheten/socialkontoret i syfte att få en egen bostad. 

Barn- och ungdomsenheten 

Situationen på barn- och ungdomsenheten har varit relativt stabil under årets första 

månader. Lyckade planeringsdagar i mars och framtagandet av en informationsfilm om 

häftet "Min utredning och kontakt med socialtjänsten" har bidragit till en god och 

engagerande arbetsmiljö. Enheten har också föreläst om häftet under Barnrättsdagarna i 

Örebro. 

Personalsituationen är fortsatt besvärlig till följd av många pågående och kommande 

föräldraledigheter. Det har därmed varit oundvikligt att tillfälligt ta hjälp av konsulter 

för att klara av verksamheten. Flera rekryteringar har dock gjorts, och troligtvis kan 

enheten klara sig utan konsulter efter sommaren. 

Biståndsenheten - äldre och funktionsnedsatta 

Ett utvecklingsarbete på enheten har påbörjats med fokus på ansvarsfördelning och 

roller samt organisation. Kontinuerligt pågår arbete för att förbättra för brukare och 

medarbetare. Våld i nära relationer tas med i introduktionsplan för nyanställda 

biståndshandläggare/socialsekreterare och ingår som en del i utredningen vid ansökan 

om bistånd. Utredningsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, används fullt ut, 

vilket stärker individens och anhörigas delaktighet i utredning, planering och 

genomförandet av en eller fler insatser samt uppföljning. Utbildning i samordnad 

individuell plan, SIP, har genomförts i samverkan med landstinget. Enheten har deltagit 

i aktuella SIP-möten. Biståndsenheten har tillsammans med arbetsmarknadsenheten 

påbörjat en omvärldsspaning i syfte att ta fram förslag på hur framtida daglig 

verksamhet kan fortsätta att utvecklas för att möta upp behov och önskemål som finns 

hos brukarna. 

Biståndshandläggare har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI). Utbildning 

har också genomförts i Signs of Safety, ett lösningsfokuserat förhållningssätt som syftar 
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till att stärka familjens egna styrkor och resurser, i samarbete med barn, föräldrar och 

nätverk. 

Arbetet med Trygg/förstärkt hemgång är igång och är organiserat under 

biståndsenheten. Arbetet är ett led i att möta upp Lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1:a januari 2018. Målet med 

verksamheten är bland annat att stödja den enskilde efter sjukhusvistelse för att kunna 

bo kvar i sitt hem samt  förbättra samarbetet mellan kommun, öppenvård och sjukhus. 

Från och med årsskiftet erbjuds brukare möjlighet att få nattillsyn via kamera. 

Personalläget har stabiliserats något men det är fortsatt svårt att rekrytera erfaren 

personal, i synnerhet inom LSS-området. Under pågående rekrytering har enheten 

fortsatt behov av konsulthandläggare. 

  

Utföraravdelningen 

Stöd- och behandlingsenheten 

Ny enhetschef tillträdde den 1 mars. Sedan årsskiftet har socialpsykiatrin har övergått 

från prestationsersättning till anslagsfinansiering. Justeringar i bemanningen har gjorts, 

bland annat genom att tjänstgöringsgrader höjts. 

Hemtjänst och servicehus 

Digitalisering av hemtjänsten och ökning av antalet brukare med samsjuklighet innebär 

att behovet av utbildningsinsatser ökat. Tillsammans med IT-avdelningen och Zetup har 

ett arbete kring telefonin i syfte att förbättra tillgängligheten påbörjats. 

Hemtjänsten har under början av året fått ökade volymer. Då verksamheten samtidigt 

har svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, har det medfört övertid och ökad 

stressrelaterad sjukfrånvaro för ordinarie personal. För att öka förutsättningarna för en 

budget i balans och utveckla verksamheten har ett utvecklingsuppdrag med hjälp av 

externt stöd initierats och kommer att genomföras under året. 

Norrgården och Allégården 

I januari 2018 öppnades sex nya platser för personer med demenssjukdom på 

Norrgården, som nu har totalt 48 platser. Utökningen av platser möjliggjorde för 

höjning av tjänstgöringsgrader. Verksamheten har utsett en aktivitetssamordnare i syfte 

att kunna tillgodose brukarnas intressen. Ny enhetschef tillträdde den 8 januari. 

 

Den 1 april tog kostenheten inom utbildningskontoret över ansvaret för tillagningsköket 

på Norrgården. Kökets medarbetare har tillgång till den kompetens som finns inom 

kostenhetens organisation och kan därmed utveckla den goda måltiden ytterligare. Här 

tillagas även Kungsgårdens mat, som tidigare levererades från centralköket. 

 

Utbildningar har genomförts inom demens, konst, palliativ vård, handledning, 

dokumentation och livsmedelshygien. 

Kungsgården samt Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 

I syfte att underlätta kommunikation och främja samarbetet har HSE från och med den 1 

januari samverkansmöten med de enheter de arbetar för. Utbildningar inom hygien, 

livsmedelshygien, palliativ vård och arbetsrätt har genomförts under perioden. 

Kungsgården arbetar med anhörigas delaktighet, bland annat genom att starta 

anhörigråd och utbildningscirkel. Det första tillfället är genomfört, en läkare från 
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Familjeläkarna utbildade anhöriga om smärta och sömn. HBTQ omcertifiering har 

genomförts. Kungsgården är certifierade av RFSL sedan 2012, då som första 

äldreboendet i Sverige. 

Genom resursplanering har flera medarbetare fått möjlighet att gå upp till heltid och 

enheten arbetar vidare med att kunna erbjuda heltid åt samtliga anställda.   

Förebyggande enheten för äldre 

Enheten är en av tre finalister till årets arbetsplats. 

 

Antalet deltagare i dagverksamheten för personer med demenssjukdom är högre kvartal 

1 2018, jämfört med första kvartalet 2017. Enhetschefen presenterade under våren 

kommunens dagverksamhet vid ett seminariumi Riksdagen. 

Kampanjen demensvän fortsätter. Fram till april månad har 257 demensvänner utbildats 

inom exempelvis brandkåren, Svenska kyrkan i Bro, biblioteket, Socialnämnden med 

flera. 

Enheten har haft språkcafé tillsammans med Skogakyrkan, integrationsstödjare och 

volontärer samt presenterat verksamheten på SFI. Enheten har inlett ett samarbete med 

kulturskolan där äldre ska få spela teater. Teknikgruppen har ökat användandet av 

digitalt stöd och har bland annat haft en förskoleklass på besök för att visa de äldre hur 

de kan arbeta med programmering. 

LSS-enheten  

Parkvägens gruppbostad öppnade den 1 mars 2018. Då utökades också enhetens 

ledningsgrupp med en enhetsledare. Renovering och tillbyggnad av gruppbostäderna 

Gula villan och Rosa villan slutfördes i mars. 

Stigens servicebostad som varit svår att belägga, delvis på grund av höga hyror, 

avvecklades och en servicebostad, Kyrkvägen, inrättades i Kungsängen. Stigens brukare 

flyttade till servicebostaden i Kungsängen, som i nuläget har sju brukare och kan ta 

emot ytterligare tre. 

En omfattande satsning gällande kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och 

motiverande samtal har påbörjats. 

Personlig assistans digitaliserar verksamheten genom att införskaffa bärbara datorer hos 

varje brukare. Utbildning och implementering pågår. 

  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 
Avdelningen håller i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i arbetet med 

olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbetet. Arbetet med att 

förbereda inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR, fortgår. 

Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att införa nytt 

verksamhetssystem, Lifecare utförare, som också stödjer arbetet med Individens behov i 

centrum (IBIC). Systemet för registrering av utförd tid inom hemtjänsten hanteras av 

avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. 

Omställningsarbete pågår gällande insatser för ensamkommande flyktingbarn. 

Avdelningen har i början på året anställt en strateg för relationsvåldsfrågor på halvtid. 

Strategen ser över hur socialkontoret och Upplands-Bro kommun arbetar med dessa 

frågor och ska ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete över hela kommunen. I detta 
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arbete ingår även arbetet mot hedersrelaterat våld. 

Rekrytering av en kvalitetsutvecklare har pågått under perioden, avsaknaden av en 

kvalitetsutvecklare har märkts av då kvalitetsuppföljningar inte har kunnat utföras i den 

takt som är önskvärd. 

LOV enstaka platser inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018, ännu 

har inga ansökningar inkommit. 

Mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn 

Verksamheten har ställts om på grund av förändrad ersättningssystem från 

Migrationsverket. Stödboendet Ängen, som bedrivits av Vårljus med målgrupp 

ensamkommande flyktingbarn, har stängts sedan mitten av mars och stödboendet Lane 

på Artistvägen är avvecklat från och med februari 2018. Ensamkommande barn och 

ungdomar bor företrädesvis i familjehem eller stödboende. 

Arbetet med att ta emot nyanlända och ensamkommande flyktingbarn forsätter i tätt 

samarbete mellan integrationsstödjare, kvalitet- och verksamhetsstöd samt 

myndighetsenheterna. På grund av osäkerhet i beslut från riksdag och regering kan 

snabba och oförutsedda omställningar behöva göras. 

  

  

  

  

  



 

Socialnämnden, Verksamhetsrapport april 2018 8(14) 

 

 

2 Ekonomi 

2.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 201804 Redovisat 201804 Avvikelse 201804 
Avvikelse 

201704 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighetsenhet
erna 81 295 12 476 77 288 15 651 4 007,6 3 175 7 183 1 158 

Utföraravdelning
en 81 558 26 901 80 042 29 529 1 516,4 2 628 4 145 -3 104 

Kvalitet- och 
verksamhetsstöd 16 921 9 813 16 089 9 449 831,8 -364 468 1 050 

Summa 179 774 49 190 173 419 54 629 6 355,8 5 439 11 796 -896 

 

Ekonomiskt 
bistånd Budget 2018 Redovisat 2018 Avvikelse 2018 

Avvikelse 
2017 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 7 007 133 6 926 34 81 -100 -19 -259 

Summa 7 007 133 6 926 34 81 -100 -19 -259 

2.2 Helårsprognos 

  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 242 548 37 427 242 600 37 979 -52 552 500 

Utföraravdelningen 240 625 80 703 246 712 86 690 -6 087 5 987 -100 

Kvalitet- och 
verksamhetsstöd 50 353 29 438 50 857 30 542 -504 1 104 600 

Summa 533 526 147 568 540 169 155 211 -6 643 7 643 1 000 

 

  Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse 2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt bistånd 21 020 400 21 013 393 7 -7 0 

Summa 21 020 400 21 013 393 7 -7 0 

2.3 Ekonomisk analys 

Resultat och prognos  

Ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat för perioden med 0,019 mnkr 

motsvarande 0,3 %. På helår prognostiseras budget i balans. 

Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 11,8 mnkr vilket 

motsvarar 9 %. Helårsprognos postiv avvikelse om 1,0 mnkr.  
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Ekonomiskt bistånd 

Trots ett nollresultat för ekonomiskt bistånd ökar antalet hushåll som uppbär 

försörjningsstöd och även kostnaden per hushåll. Förändrade rutiner inom enheten samt 

samarbete med arbetsmarknadsenheten pågår kontinuerligt för att minska antalet hushåll 

som behöver stöd. 

Helårsprognos enligt budget. 

  

Myndighetsenheterna visar ett  positivt resultat på  7,2 mnkr och på helåret 

prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. 

Övergripande administration visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr och beror på 

budgeterade medel som prognostiseras användas till äldreomsorg samt placeringar 

under 2018 vilket ger en helårsprognos enligt budget. 

Vuxenenheten 

Enheten visar ett negativt resultat på 0,3 mnkr som beror främst på placeringar för 

missbruksvård under årets fyra första månader. Januari-april 2018 har det varit fyra-fem 

placeringar/månad. Förvaltningsrätten fattade i slutet av december 2017 beslut om 

LVM-vård vilket påverkar vuxenenheten då det innebär en stora kostnader/månad och 

beslutslängden är sex månader. 

På helår prognostiserar vuxenenheten enligt budget. 

Barn- och ungdomsenheten 

Enheten visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr vilket  beror främst på färre antal 

placeringar under årets fyra första månader. 

På helår prognostiserar enheten enligt budget. Barn- och ungdomsenheten har under 

årets första tertial varit beroende av tillfälliga bemanningslösningar för att kunna 

bedriva rättssäker handläggning av god kvalitet. Socionomer med lång erfarenhet har 

timanställts viket finansieras av statsbidrag för ökad bemanning. Konsulter har anlitats, 

vilket medför höga personalkostnader. För att avhjälpa ovanstående har enheten arbetat 

mycket aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och med rekrytering. 

Under perioden har flera placeringar i konsulentstödda familjehem samt i 

institutionsvård med osäkerhet att prognostisera hur långvariga placeringarna blir. Ett 

aktivt arbete och nätverksbaserat pågår för att möjliggöra hemflytt när så är möjligt. 

Parallellt eftersöks även jour- eller familjehem i egen regi. 

Biståndsenheten - äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder 

Enheten visar ett positivt resultat på 1,0 mnkr som beror främst på minskat antal externa 

placeringar samt vakant personal under årets första månader gällande trygg förstärkt 

hemgång. Hemtjänstvolymerna har ökat under perioden. 

På helår prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Brukare har erhållit 

hemtjänstinsatser efter sjukhusvistelse istället för extern korttidsplats. Under januari 

2018 öppnades sex nya platser på Norrgården vilket medförde att brukare som väntade 

plats kunde erbjudas vård och omsorgsboende i egen regi. Totalt har 10 brukare anvisats 

vård och omsorgsboende från extern korttidsplats jan-april. Antal placeringar på extern 

korttidsplats har minskat från 19 i januari till 3 i april. Ett samarbete med MAS, 
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medicinsk ansvarig sjuksköterska startade under hösten 2017 med syfte i att vägleda 

och konsultera biståndshandläggare. 

Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionshinder samt SoL under 65 

Visar ett positivt resultat med 2,7 mnkr och beror främst på lägre kostnader för boende 

barn samt personlig assistans under årets fyra första månader. 

På helåret prognostiseras enligt budget. Den planering som gjordes vid årets början med 

hemtagningar till bostad LSS har gått enligt planering. Inom boende barn finns en 

reservation då en planerad hemgång har ansökt om ytterligare ett skolår som beslutas av 

utbildningsnämnden. Under årets första fyra månader har enheten anlitat tre konsulter 

för att täcka vakanta tjänster. 

  

Utföraravdelningen visar ett positivt resultat på 4,1 mnkr och på helår 

prognostiseras en negativ avvikelse med 0,1 mnkr. 

Övergripande visas ett positivt resultatet på 0,6 mnkr och beror på att kostnader faller ut 

under året. Helåret prognostiseras enligt budget. 

Hemtjänst LOV, serviceboenden samt hemtjänst natt 

Visar ett negativt resultat på 2,0 mnkr som orsakas av höga personalkostnader trots 

ökade volymer. 

På helår prognostiserar enheten ett negativt resultat på 3,7 mnkr. Höga 

personalkostnader vilket beror på övertid, sjukfrånvaro och brist på vikarier. På grund 

av svårigheter att rekrytera har hemtjänsten anställt många oerfarna vikarier vilket 

inneburit en längre introduktion. Nya vikarier behöver extra tid för introduktion till 

arbetet samt nödvändiga utbildningsinsatser för digitala utbildningar, miljöutbildning, 

förflyttningsutbildning och basala hygienrutiner. 

Äldreboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamheten samt tekniska hjälpmedel 

Enheterna visar ett positivt resultat med 2,2 mnkr beroende på vakanta tjänster samt 

minskade omkostnader på Norrgården och Kungsgården. 

På helåret prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr. Inom egen regis vård- och 

omsorgsboenden har effektiviseringar skett inom bemanningen och på Norrgården har 

kostenheten övertagit köket där mat även till Kungsgården tillagas. 

Förebyggande enheten  

Enheten visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. På helår prognostiseras enligt budget. 

Personlig assistans 

Enheten visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr och beror på ett påbörjat arbete med 

avveckling av verksamhetens jourersättningar. 

På helår prognostiseras ett underskott på 0,2 mnkr och beror främst på att ett ökat antal 

kontaktpersoner. Prognosen kan snabbt ändras utifrån förändringar inom personlig 

assistans gällande brukares beslut eller om antalet brukare förändras. 

Grupp- och servicebostäder 

Grupp- och servicebostäder visar ett positivt resultat på 2,2 mnkr och beror på för hög 

budgetering av den nya gruppbostaden Parkvägen samt effektiviseringar. 
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På helår prognostiserar enheten en positivt avvikelse med 2,5 mnkr. 

Stöd- och behandlingsenheten och socialpsykiatri 

Enheterna visar ett positivt resultat på 0,7 mnk som  beror på vakanta tjänster under 

årets första månader. 

På helår prognostiseras ett överskott på 200 tkr. 

  

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på 0,5 mnkr. På helåret 

prognostiseras ett överskott på 0,6 mnkr. 

Det positiva resultatet beror främst på vakanta tjänster inom kvalitet- och 

verksamhetsstöd samt lägre kostnader för trygghetslarm och digitala lås under årets fyra 

första månader. Integrationen visar ett negativt resultat både för nyanlända och 

ensamkommande barn. Kostnaderna för nyanländas försörjningsstöd har varit höga 

under perioden och prognostiseras vara fortsatt höga under hela året. 

Omställningsarbetet kring ensamkommande barn har pågått under årets första månader 

och kostnaderna var fortsatt höga under perioden. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 Driftsprojekt och engångssatsningar 

(tkr) Budget 
Redovis

at 
Avvikel

se  

     

     

     

Summa     

2.5 Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar 

2.6 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2017 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto 
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Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2017 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

SIG (social insatsgrupp) 2018-09 2020-09 2 570 0 2 570 0 

       

Summa 2 018 2 020 2 570 0 2 570 0 

2.7 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Projektet beräknas starta ca 1 september och beräknas pågå under två år. Planering av 

verksamheten har påbörjats och rekrytering av SIG-lotsar och projektledare pågår. 

2.8 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inventarier Utföraravdelningen    3 505 0 

      

Förebyggande enheten      

Förebyggande enheten 150  150  0 

Dagverksamheten 100  100  0 

      

Grupp- och servicebostäder enlig 
LSS      

Möbler Gruppbostäder 150  150  0 

Ny gruppbostad 281  281  0 

Ny servicebostad 140  140  0 

      

Hemtjänst      

Möbler, inventarier, Hemtjänst 200  200  0 

Möbler, inventarier allmänna lokaler 
Hemtjänst 300  300  0 

Säkra lås Hemtjänst 115  115  0 

Elcyklar Hemtjänst 100  100  0 

      

Vård- och omsorgsboenden      

Möbler, inventarier Norrgården, 6 
nya platser 720  720  0 

Sängar, Norrgården 190  190  0 

Kungsgården möbler 260  260  0 

      

Stöd- och behandlingsenheten      

Stöd och Behandling digital 
utrustning 50  50  0 

Stöd och Behandling möbler 550  550  0 
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Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Kvar av 
budget 

2018 

Socialpsykiatrin möbler 100  100  0 

      

Utförarverksamheten, möbler och 
inv 700  700  0 

      

Kvalitet- och verksamhetsstöd      

Upprustning av 
bostadsrättslägenhter 
servicehuslägenheter 300  300  0 

Summa 4 406  4 406 3 505 0 

2.9 Kommentarer investeringsredovisning 

År 2018 har Socialnämnden en total investeringsbudget på 4 406 tkr. Socialnämnden 

fastställde 3 505 tkr samt överföring av totalt 901 tkr från 2017 som bestod av 

Parkvägens gruppbostad, 281 tkr samt utbyggnaden av Norrgårdens vård- och 

omsorgsboende, 620 tkr. 

  

Dagverksamheten 100 tkr 

Komplettering av inredning på dagverksamheten med anledning av det växande antalet 

deltagare. 

  

Förebyggande enheten 150 tkr 

Upprustning - redskap till gym. 

  

Grupp- och servicebostäder enligt LSS 571 tkr 

Parkvägen 

Helt ny inredning och möbler av ny gruppbostad 281 tkr. 

Kyrkvägen 

Möbler och inventarier av ny servicebostad 140 tkr. 

Kamrervägen 

Möbler, inventarier personalrum 100 tkr. 

Gula/Rosa Villan 

Inventarier 50 tkr 

  

Hemtjänst 715 tkr 

Möbler och inventarier 200 tkr 

Möbler och inventarier allmänna utrymmen 300 tkr 
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Säkra lås 115 tkr 

Elcyklar 100 tkr 

  

Vård- och omsorgsboenden 1 170 tkr 

Norrgården 

Möbler och inventarier. 6 nya platserna 720 tkr 

Sängar 190 tkr 

Kungsgården 

Möbler 260 tkr 

  

  

Stöd- och behandlingsenheten 600 tkr 

Digital utrustning 50 tkr 

Möbler och inventarier 550 tkr 

  

Socialpsykiatrin 100 tkr 

Möbler och inventarier 

  

Utförarverksamheten 700 tkr 

Ej ännu fastställt var i verksamheterna investeringar ska ske. 

  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 300 tkr 

Upprustning av bostadsrättslägenheter, servicehuslägenheter i Bro. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 
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Ansökan om fortsatt projektbidrag samt 
aktivitets- och driftsbidrag för att stödja och hitta 
boende åt ensamkommande ungdomar i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Socialnämnden avslår inkommen ansökan ifrån Frivilliga Familjehem i 

Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Den 18 april inkom en ansökan ifrån Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro 

kommun. Ansökan heter ” Ansökan om fortsatt projektbidrag, samt aktivitets- 

och driftsbidrag för att stödja och hitta boende åt ensamkommande ungdomar i 

Upplands-Bro kommun.”  

Socialkontoret anser att Socialnämnden inte kan bevilja inkommen ansökan 

ifrån Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun då ansökan inte stämmer 

in på något utav de bidrag som går att söka genom nämnden. Att bevilja denna 

ansökan skulle strida emot likabehandlingsprincipen, 2 kap 2 § i 

Kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018 

• Bilaga - Ansökan om fortsatt projektbidrag, samt aktivitets- och 

driftsbidrag för att stödja och hitta boende åt ensamkommande 

ungdomar i Upplands-Bro kommun, inkommen den 18 april 2018. 

Ärendet 

Den 18 april inkom en ansökan ifrån Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro 

kommun. Ansökan heter ” Ansökan om fortsatt projektbidrag, samt aktivitets- 

och driftsbidrag för att stödja och hitta boende åt ensamkommande ungdomar i 

Upplands-Bro kommun.” 

Socialnämnden beslutade den 19 februari § 22 att ge föreningen ett bidrag på 

250 000 kr enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som 

arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. Nämnden 

ansåg att föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommuns ansökan och 
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verksamhet uppfyller de kriterier för ideella föreningar som framgår i 

Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap 1 §. Föreningens ansökan kompletterar eller ersätter 

socialtjänstens insatser i Upplands-Bro kommun.  

Föreningsbidraget ska bidra till att den förening som ansöker om detta ska: 

• Ge stöd till kostnader för målgruppens boenden  

• Vara en stödjande verksamhet till personer i föreningen som stöttar 

målgrupp 

• Stödja målgruppens skolgång 

• Främja målgruppens sociala situation.  

Tillhörande ansvarsfördelning och vilka krav som sattes på föreningen 

framkommer i Socialnämndens riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till 

förening som arbetar för ensamkommande ungdomar.  

Sista ansökningsdag för det tillfälliga bidraget var den 1 mars 2018. Bidraget 

som delades ut gäller för perioden den 1 februari 2018 till och med den 30 juni 

2018.  

I föreningens nya ansökan som skickades in till kommunen den 18 april 2018, 

ansöker föreningen om ytterligare 710 000 kr. Medlen ska gå till att bedriva 

arbetet med familjehemmen efter den sista juni 2018, när de tidigare beviljade 

medlen upphör och fram till årsskiftet. Syftet med ansökan är att ge de 

ensamkommande asylsökande som fyller eller skrivs upp i ålder till 18 år, 

möjligheten att kunna bo kvar i kommunen och fortsätta sin skolgång tills deras 

asylärende är avslutat.  

Ansökan avser 30-32 ungdomar som uppgraderats i ålder eller fyllt år. 

Summan på 710 000 kr består utav utgiftsposterna:  

• 450 000 kr till familjehem 

• 5000 kr till träffar med familjehemmen 

• 5000 kr till träffar med ungdomarna 

• 200 000 kr till ungdomarnas fritid 

• 20 000 kr till rekrytering av familjehem 

• 30 000 till driftsanslag 

Socialkontorets synpunkter 

Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun tilldelades i 

februari 2018 ett bidrag på 250 000 kr enligt riktlinje för fördelning av 

tillfälligt bidrag till förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 

18 år under asylprocessen. Bidraget var som det framgår utav namnet en 

tillfällig satsning utav Socialnämnden. Sista ansökningsdag var den 1 mars 
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2018 och tilldelade medel ska gå till verksamhet som bedrivs fram till den sista 

juni 2018.  

Nämnden hade möjlighet att dela ut detta bidrag tack vare Regeringens 

satsning på målgruppen under 2017/2018. Då Regeringens bidrag var ett 

generellt bidrag så har en del utav bidraget gått direkt till kommunens 

gemensamma budget. Socialnämnden har inte avsatt medel under 2018 för 

bidrag av det slag som ansökan avser. 

Socialkontoret har därför sett över möjligheten för Föreningen Frivilliga 

Familjehem i Upplands-Bro kommun att kunna ansöka om andra kommunala 

bidrag.  

Ett alternativ kan vara det föreningsbidrag som Socialnämnden varje år beviljar 

till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom 

individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och stöd till personer med 

funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för verksamhet som bedrivs inom 

kommunen och som kompletterar eller ersätter socialtjänstens egna insatser. 

Ansökningstiden för detta bidrag stängdes under mars för år 2018, och var 

redan stängd när ansökan kom in till kommunen den 18 april. Föreningen är 

välkommen att ansöka om detta bidrag 2019. Dessa föreningsbidrag som 

betalas ut är dock inte i den storleksordningen som föreningen ansöker om.  

Ett annat alternativ är att föreningen kan ansöka om föreningsbidrag ifrån 

Kultur- och fritidsnämnden. Föreningen kan till exempel ansöka om Kultur- 

och fritidsnämnden integrations- och jämställdhetsbidrag för att täcka en del 

utav kostnaderna för ungdomarnas fritidsaktiviteter. Detta bidrag beviljas 

föreningar som aktivt arbetar för att öka jämställdheten i sin verksamhet, och 

som genomför integrationsbefrämjande åtgärder. Bidrag kan endast ges en 

gång per förening och år och ett projekt kan endast beviljas bidrag en gång. 

Socialkontoret anser att Socialnämnden inte kan bevilja inkommen ansökan 

ifrån Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun då ansökan inte stämmer 

in på något utav de bidrag som går att söka genom nämnden. Att bevilja denna 

ansökan skulle strida emot likabehandlingsprincipen, 2 kap 2 § i 

Kommunallagen (2017:725). Enligt denna princip så ska kommuner och 

landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 

något annat. Om Socialnämnden beviljar denna ansökan så ska även liknande 

ansökningar ifrån andra föreningar beviljas framöver. Socialnämnden har inga 

medel avsatta för sådana ansökningar.  

Socialkontoret är väl medveten om Regeringens planer om att förstärka det 

tillfälliga kommunstödet för att stödja de kommuner som vill låta 

ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Det saknas 

dock beslut om hur medlen nationellt ska fördelas och när. Ett beslut om 

ytterligare fördelning av medel kan förändra Socialkontorets ståndpunkt i 

ärendet och öppna upp till ett ytterligare tillfälligt bidrag till förening som 

arbetar för ensamkommande ungdomar. Medel till bidraget kommer då ifrån 
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det tillfälliga kommunstödet. Socialnämnden kommer då att gå ut med 

information om hur detta ansökningsförfarande kommer att gå till. 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det till gagn för asylsökande ensamkommande 

ungdomar som hinner fylla 18 år före beslut i sitt asylärende ges möjlighet att 

bo kvar i kommunen för att undvika flytt flera gånger. 

 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Ansökan om fortsatt projektbidrag, samt aktivitets- och driftsbidrag för att 

stödja och hitta boende åt ensamkommande ungdomar i Upplands-Bro 

kommun, inkommen den 18 april 2018. 

Beslut sänds till 

• Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro 

• Akt 

 



Socialnämnden, Upplands-Bro kommun
socialnamnden@upplands-bro.se

Sökande:
Ideella föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro (FFUB) org nr 802514-1709
c/o Linda Fidjeland, Jädra Byväg 2, 197 93 Bro 
Telefon (Linda privat) 070-718 18 38, (FFUB) 076-222 43 48
mejl ubvfrivil l igafamiljehem@gmail.com

hemsida www.frivill igafamiljehem.se/upplands-bro

facebook ffhupplandsbro

Ansökan om fortsatt projektbidrag, samt aktivitets- och driftsbidrag för att 
stödja och hitta boende åt ensamkommande ungdomar i Upplands-Bro kommun

Målsättning
FFUB:s, nedan kallad föreningen, målsättning med denna ansökan är att även fortsättningsvis efter
den sista juni 2018 kunna ge de ensamkommande asylsökande som fyller eller skrivs upp i ålder till
18 år ska kunna bo kvar i kommunen och fortsätta sin skolgång tills deras asylärende är avslutat.

Förutsättningar
Föreningen sökte och fick ett bidrag till att ordna familjehem för perioden 1/2-31/6 2018.
Denna ansökan från föreningen rör resterande 2018.
Föreningen ser nu en vilja från regeringens sida att bättre ta hand om dessa ensamkommande 
ungdomar genom det lagförslag som föreligger men det råder en stor osäkerhet att förslaget 
kommer att gå igenom i i riksdagen. Därav den osäkerhet som råder söker föreningen detta bidrag 
utefter de omständigheter som är kända. Föreningen har här förståelse för om att ett beviljande av 
denna ansökan av nämnden kan komma att revideras utifrån de nya förhållanden som kan råda 
senare i år.

Tidigare erfarenheter
Av den erfarenhet som föreningen har fått under våra drygt två månaders arbete, det är att, förutom 
boende, dessa ungdomar till viss del saknar fritidssysselsättningar och då samlas i mindre grupper 
för att tillsammans finna något att göra.
Föreningen håller för närvarande på att så smått bygga upp en verksamhet för att finna 
sysselsättning till ungdomarna under sommarlovet. Ett par ungdomar har redan nu gått med i 
scouternas verksamhet för att ha något att göra över sommaren. Andra skulle gärna träna på gym, 
simma eller gå med i ett fotbollslag om de hade ekonomi därtill.
Även de frivilliga familjehem som vi skapat fram har ett behov av stöd, förutom det rent 
ekonomiska.
Föreningen saknar medel för den dagliga verksamheten och har som exempel inte ens ekonomi för 
att köpa in ett bokföringsprogram för att till fullo säkerställa sin ekonomiska redovisning inför 
kommande årsmöte, mm.
Vidare behöver föreningen, för att kunna ordna bostad till de nytillkomna som erhåller sitt första 
avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd marknadsföra och söka bostäder genom både flygblad 
och informationsmöten.

Föreningens arbete



Föreningens aktiva arbetar för närvarande främst med 
•  finna status på ungdomarnas situation kommande 18-årsdagar eller åldersuppskrivningar
•  rekrytering av familjer via informationsmöten, flygblad och kontakter
•  stöttning mot familjehemmen
•  samla representanter från familjehemmen för gemensamt informationsutbyte
•  möten med ungdomar både ensamma och i grupp
•  uppföljning med ungdom och familj
•  finna fritidsaktiviteter för ungdomarna
•  moraliskt stötta ungdomarna i asylprocessen

Föreningens styrelse går fortlöpande på utbildning för att bättre kunna stötta och bättre förstå 
berörda ungdomars situation och har snart gått färdigt ett kurspaket som är framställt och bedrivs av
Håbo Rödakorskrets vilken kort innehåller mottagande, administration och det psykosociala.

Ansökan
Enligt kommunens beräkningar kommer vi att under andra halvåret ha 32 ungdomar som antingen 
har uppgraderats i ålder eller har fyllt 18 år. Av dessa är det känt av föreningen att två har lämnat 
oss i Upplands-Bro kommun för gott.
Ansökan innehåller därmed den beräknade kostnader som kommer att uppstå för 30 ungdomar 
under 6 månader.

Frivilliga Familjehem 450 000 
Träffar med familjehemmen     5 000
Träffar med ungdomarna     5 000
Ungdomarnas fritid *) 200 000
Rekrytera familjehem   20 000
Driftsanslag   30 000

======
Summa 710 000
not. 
*) I summan ingår det kostnader för SL:s 30-dagarskort, telefonabonnemang för att kunna ringa 
fritt inom EU, gym- och simkort, medlemsavgifter till idrottsföreningar, scouterna och liknande 
organisationer till de ungdomar som till föreningen hemställer om dessa bidrag.

Undertecknad söker enligt uppdrag för den  Ideella föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-
Bro en summa på totalt 710 000 kronor för perioden 1 juli 2018 – 31 december 2018.

Håbo-Tibble den 18 april 2018

Erik Karlsson
firmatecknare
070-88 125 44
erik.karlsson@upplands-bro.se
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Yttrande avseende tillsyn av inkomna 
orosanmälningar gällande barn och unga upp 
till 21 år som inte lett till utredning  

Förslag till beslut 

 Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna Socialkontorets 

tjänsteskrivelse daterad 24 april 2018 till Inspektionen för vård och omsorg.  

 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i november 2017 granskat femton 

förhandsbedömningar av orosanmälningar gällande barn och unga upp till 21 år 

som inte lett till utredning, avseende perioden juni till november 2017.  

Nämnden ska senast den 4 juni 2018 redovisa för IVO vilka åtgärder som 

vidtagits för att komma tillrätta med konstaterade brister. I detta yttrande 

bemöter Socialnämnden de generella åtgärder som ska vidtas för förhindra att 

de konstaterade bristerna ska upprepas inom barn och ungdomsenheten.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018 

 Bilaga - Inspektionen för vård och omsorgs beslut den 11 april 2018 

Ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i november 2017 granskat femton 

förhandsbedömningar av orosanmälningar gällande barn och unga upp till 21 år 

som inte lett till utredning, avseende perioden juni till november 2017.  

Den 11 april 2018 inkom ett beslut ifrån IVO där myndigheten ställer följande 

krav på åtgärder ifrån Socialnämnden utifrån genomförd inspektion. Nämnden 

ska säkerhetsställa att: 

 Utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, inleds 

utan dröjsmål av vad som kommit till nämndens kännedom och som 

kan föranleda någon åtgärd från nämnden. 

 När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information samt ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.  
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Nämnden ska senast den 4 juni 2018 redovisa till IVO vilka åtgärder som 

vidtagits för att komma tillrätta med konstaterade brister.  

Nämndens ska i sitt yttrande beskriva sitt arbete med generella åtgärder som 

ska förhindra att konstaterade brister inte ska upprepas. 

Socialnämndens arbete med vidtagna åtgärder 

Barn- och ungdomsenhetens ledning har gått igenom IVO:s 

inspektionsprotokoll med samtliga medarbetare på en arbetsplatsträff den 22 

november 2017.  En genomgång av inspektionsresultatet i sin helhet kommer 

att göras vid en arbetsplatsträff den 22 maj 2018. 

Följande punkter framkom under IVO:s inspektion: 

 Utredning borde ha inletts i två av de femton granskade 

förhandsbedömningarna och att så inte har skett är en brist. 

 Få barn har kommit till tals och inte fått relevant information i samband 

med förhandsbedömningen vilket är en brist. 

 Vid inkommen anmälan görs en bedömning av om ett barn är i behov 

av omedelbart skydd, bedömningen dokumenteras samt dateras. Dock 

framgick inte befattningen gällande beslutsfattaren i ett ärende.  

 Tidsgränsen om 14 dagar hålls för att fatta beslut om att inleda 

utredning eller inte på inkomna utredningar. Tiden hölls inte i ett ärende 

där beslut fattades efter 16 dagar.  

 Uppgifter gällande om utredning inleds eller inte, skälen för beslutet, 

datum och namn förekommer, dock framgick inte befattning i ärendena 

gällande personer över 18 år. I ett ärende fattades beslutet av fel 

delegat.  

 När anmälan inkommer gällande person med befintlig akt i ärenden 

som är avslutade, dokumenteras inte i anmälan i akten. 

 Inga utredningsåtgärder vidtas inom ramen för en förhandsbedömning. 

Nedan så bemöter Socialnämnden respektive punkt i IVO:s beslut samt 

redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med konstaterade 

brister. 

IVO:s tillsyn visar att utredning borde ha inletts i två av de femton 
granskade ärendena, och att så inte skett är en brist.  

Enhetens kvalitetsråd planerar för att hela enheten går igenom kapitel 6 

gällande utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld i 

Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relation (SOSFS 2014:4). Detta har 

skrivits in i enhetens handlingsplan och genomgången kommer att göras under 

hösten 2018.      
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IVO:s tillsyn visar att få barn har kommit till tals och inte fått relevant 
information i samband med förhandsbedömningarna, vilket är en brist.  

Barn- och ungdomsenheten arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med att öka 

barns delaktighet under utredning. Detta har gjorts delvis genom framtagande 

av det barnanpassade materialet ”Min Utredning och kontakt med 

socialtjänsten”. Efter IVO:s granskning har socialsekreterare i 

mottagningsfunktionen arbetat för att öka barns delaktighet även under 

förhandsbedömning. Åtgärder för att nå målet har varit intensifierad 

implementering av Signs of safety, studiebesök vid mottagningsenhet i annan 

kommun och löpande diskussioner om att delaktiggöra barn. Enhetschef 

kommer under hösten att följa upp detta arbete med samordnare och 

socialsekreterare i mottagningsfunktionen.  

IVO:s tillsyn visar att vid inkommen anmälan görs en bedömning av om 
ett barn är i behov av omedelbart skydd, bedömningen dokumenteras 
samt dateras. Dock framgick inte befattningen gällande beslutsfattaren i 
ett ärende.  

Vid planeringsdagar i mars 2017 gick enheten igenom 5 kap 2§ SOSFS 2014:5 

gällande vilka uppgifter en förhandsbedömning behöver innehålla. Samordnare 

på enheten har i uppdrag att kontrollera att samtliga uppgifter är ifyllda i de 

ärenden där de är beslutsdelegat. Vid egenkontroll som genomförs i november 

varje år följs resultatet upp och handlingsplan för kommande år upprättas.  

IVO:s tillsyn visar att tidsgränsen om 14 dagar hålls för att fatta beslut 
om att inleda utredning eller inte på inkomna anmälningar. Tiden hölls 
inte i ett ärende där beslut fattades efter 16 dagar.  

Genomgång vid arbetsplatsträff den 22 maj 2018 med hela enheten av 11 kap. 

1a§ Socialtjänstlagen gällande skyldigheten att, om det inte finns synnerliga 

skäl, fatta beslut inom fjorton dagar från det att en anmälan inkommit. 

Gällande vad som kan betraktas som synnerliga skäl kommer socialsekreterare 

i mottagningsfunktion att fördjupa sig i detta och återkoppla till hela enheten 

under hösten 2018.  

IVO:s tillsyn visar att uppgifter gällande om utredning inleds eller inte, 
skälen, beslutet, datum och namn framkommer, dock framgick inte 
befattning i ärendena gällande personer över 18 år. I ett ärende 
fattades beslutet av fel delegat.  

Genomgång av delegationsordningen genomförs på barn och ungdomsenheten, 

vid arbetsplatsträff den 22 maj 2018.  

Vuxenenheten kommer på arbetsplatsträff den 27 april 2018 ha en genomgång 

av delegationsordningen. Vid samma tillfälle kommer Vuxenenheten att ha en 

genomgång av vad som ska ingå i de beslut som fattas.  Genomgången kommer 

att syfta till att tydliggöra att skäl, beslut, datum, namn och befattning ska 

framgå i samtliga beslut. Den 25 april 2018 det att genomföras en genomgång 
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av befintlig rutin för vad som skall återfinnas i beslut. Om denna behöver 

revideras kommer detta att genomföras samma dag. 

IVO:s tillsyn visar att när anmälan inkommer gällande person med 
befintlig akt i ärenden som är avslutade, dokumenteras inte anmälan i 
akten.  

Om nämnden beslutar att inte inleda en utredning är det inte givet var beslutet 

ska dokumenteras utan en fråga som nämnden själv får ta ställning till. Om 

barnet redan har en personakt hos nämnden, bör beslutet att inte inleda en 

utredning antingen dokumenteras i personakten eller antecknas på eller i 

anslutning till den inkomna eller upprättade handlingen som låg till grund för 

förhandsbedömningen (allmänna råd till 5 kap. 2 § SOSFS 2014:5). 

Socialnämnden har tagit ställning i frågan och beslutat att beslutet antecknas i 

anslutning till den inkomna orosanmälan, och inte i den avslutade personakten.  

Barnperspektiv 

Inspektionen för vård och omsorgs granskning utav förhandsbedömningar av 

orosanmälningar gällande barn och unga upp till 21 år som inte lett till 

utredning inom Barn- och ungdomsenheten, bidrar till att Socialnämnden 

bedriver en rättssäker socialtjänst för de barn och unga som är aktuella inom 

socialtjänsten i Upplands-Bro kommun.  

 

 

Eva Folke  

Socialchef Emma Ling 

Enhetschef barn och ungdomsenheten 

  

 

Bilagor 

1. Inspektionen för vård och omsorgs beslut den 11 april 2018 

Beslut sänds till 

 Enhetschef barn- och unga 

 Inspektionen för vård och omsorg, senast den 4 juni 2018 

 Akt 
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Avtalsuppföljning på Hagtorps äldreboende 
2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning på Hagtorps 

äldreboende genomförd 7 mars 2018. 

Sammanfattning 

Enligt avtal mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB, som 

driver Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 15 maj 2013, genomför 

socialkontoret avtalsuppföljningar varje år. Avtalsuppföljningen genomförs 

genom att frågor ställs till verksamhetschef samt till övrig personal som arbetar 

på Hagtorp såsom samordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

omvårdnadspersonal och kock. Förutom undersökande frågor granskas även 

dokumentation, rutiner, processer, aktiviteter, protokoll med mera. 

Totalt valdes 113 krav ut och granskades i 2018 års avtalsuppföljning. 

Resultatet utav bedömningen blev 86 gröna markeringar, 19 gula markeringar 

samt 8 röda markeringar. Årets bedömning visar på en förbättring sedan 

uppföljningen i mars föregående år.  

Inga röda markeringar avser hur verksamheten bedriver sin omvårdnad utav de 

boende eller personalens arbetssituation. Sammanfattningsvis anser 

socialkontoret att samtliga grundkrav är uppfyllda. Socialkontoret och 

Frösunda Omsorg har månatliga samrådsorgan där förbättringsåtgärder i 

verksamheten tas upp. De röda markeringarna gällande mervärden i 

uppföljningen och kan handla om att dokument har blivit utbytta, hur 

matsedeln annonseras till anhöriga eller vilken typ av servetter som används.  

Frösunda Omsorg AB har inkommit med förslag på åtgärder gällande de 

förbättringsområden som har framkommit i avtalsuppföljningen. 

Handlingsplan kommer att skickas in i slutet på april 2018. Detta kommer att 

följas upp vid en ny uppföljning i juni 2018.  

Förbättringsområden är bland annat att verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 

och kvalitetsberättelse ska överensstämma med Socialnämndens nämndmål 

samt att måluppfyllelse redovisas.  
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Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018 

 Bilaga - avtalsuppföljning Hagtorp 2018  

Ärendet 

Enligt avtal mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB, som 

driver Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 15 maj 2013, genomför 

socialkontoret avtalsuppföljningar varje år. Uppföljningen 2018 genomfördes 

av seniorkonsult/kvalitetsrevisor Marianne Iggmark samt kvalitetsutvecklare 

Stina Forsberg den 7 mars 2018. 

Avtalsuppföljningen genomförs genom att frågor ställs till verksamhetschef 

samt till övrig personal som arbetar på Hagtorp såsom samordnare, 

sjuksköterska, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och kock. Förutom 

undersökande frågor granskas även dokumentation, rutiner, processer, 

aktiviteter, protokoll med mera. Vid lunch observerades måltidssituationen på 

avdelningar för att bedöma bemötande och att krav på måltidsmiljö uppfylls.  

Resultat  

Uppföljningen har gjorts med stöd av en uppföljningsmall från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) utifrån gällande avtal och presenteras i bilaga.  

Bedömningen i rapporten har gjorts med markering i färger:  

 Grönt = resultatet överensstämmer helt med kravet  

 Gult = resultatet överensstämmer delvis med kravet  

 Rött = resultatet överensstämmer inte alls med kravet  

Prioritering utav granskade krav görs utifrån de signaler som nått 

socialkontoret innan uppföljningen på de områden som bör granskas. De 

områden som har varit godkända under hela avtalsperioden prioriterades bort 

under årets avtalsuppföljning. 

  2014 2015 2016 2017 
2017 
juni 

2018 

Gröna 55 96 106 57 93 86 

  

    
 

  

Gula 34 18 6 43 18 19 

  

    
 

  

Röda 35 0 0 13 2 8 

  

    
 

  

Totalt 
antal 
krav 

124 114 112 113 113 113 
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Ovanstående sammanställning visar resultatet på samtliga genomförda 

avtalsuppföljningar mellan åren 2014–2018. 

Totalt valdes 113 krav ut och granskades i 2018 års avtalsuppföljning. 

Resultatet utav bedömningen blev 86 gröna områden, 19 gula områden samt 8 

röda områden. Årets bedömning visar på en förbättring sedan uppföljningen i 

mars föregående år.  Frösunda Omsorg AB har inkommit med förslag till 

förbättringsåtgärder och en handlingsplan. 

Sammanställning utav gula markeringar 

Kravet på att nattfastan för de boende inte får överstiga 11 timmar, uppfylls 

delvis på boendet. Nattfastan var i snitt 11,3 timmar under våren 2017 och 11 

timmar under hösten enligt patientsäkerhetsberättelsen. Enligt avtalet ska 

verksamheten erbjuda minst tre lagade maträtter på menyn samt sätta upp 

matsedeln fyra veckor i förväg. Vid besöket visade kocken ingen kännedom 

om att det ska erbjudas ett tredje alternativ. Dokumentet ”Mina måltider” har 

delvis implementerats i genomförandeplanen och används därför inte längre 

som det står beskrivet i anbudet.  

Verksamheten ska erbjuda utevistelse minst två gånger per dag/sommar och 

minst en timme per dag/vinter. Socialkontoret har svårt att bedöma utifrån 

dokumentationen hur detta sker. Kontoret har även svårt att utläsa hur 

utevistelsen planeras individuellt samt hur den enskilda aktiviteten genomförs 

och utav vem. Vidare särredovisas inte när kontaktmannatimme sker. 

Nätverkskartan används inte som det aktiva dokument som beskrivs i anbudet 

och arbetet med uppföljning och revidering utav genomförandeplaner bör 

förbättras.  

Brukarråd sker enligt avtal två gånger per år. Pensionärsråden bjuds inte in till 

dessa möten. Personalen upplever att den tid som finns för 

informationsöverföring mellan verksamhetens olika yrkeskategorier, för att 

garantera god och säker vård, är för snäv.  

I inlämnad patientsäkerhetsberättelse samt kvalitetsberättelse, saknas det en 

redovisning utav vilka förbättringar som verksamheten har vidtagit utav de 

inrapporterade avvikelserna och utav resultat från egenkontroller. 

Sammanställning utav röda markeringar 

Frösunda Omsorg AB har i inkomna underlag inte redovisat hur de avser att 

arbeta för att uppnå Socialnämndens satta mål samt hur föregående års 

måluppfyllelse gick. Verksamheten ska även redovisa vilket resultat det 

systematiska kvalitetsarbetet har gett, vilket i dagsläget inte har gjorts.  

Enligt mervärde i anbudet ska verksamheten skicka ut ett månadsbrev med 

information om matsedel till anhöriga. Matsedeln sätts istället upp i entrén och 

på varje avdelning. Verksamheten anordnar inte heller de temadagar med 

matlagning för anhöriga som anges i mervärdet, då de på grund av 
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hygienföreskrifter inte kan delta i den dagliga matlagningen till alla boende. 

Socialkontoret kan inte utläsa utifrån dokumentationen att de boende erhåller 

den kontaktmannatimme i veckan med sin kontaktman, oavsett hälsotillstånd, 

som anges i anbudet.   

Bilagan ”mina aktiviteter” finns inte i akten utan förs istället in digitalt i 

genomförandeplanen. Information om aktiviteter står under flera olika rubriker 

i de boendens genomförandeplaner, vilket behöver struktureras upp. Sedan 

avtalsskrivningen gjordes har det skett en utveckling av digitalisering av 

dokumentation. Vad gäller aktiviteter två veckor framåt i tiden har det visat sig 

att brukarna inte vill planera så långt fram, därför finns inget sådant underlag 

med. Detta behöver tas upp i samrådsorganet för att socialkontoret och 

Frösunda Omsorg AB ska komma överens om hur detta ska följas upp.  

Åtgärder från Frösunda Omsorg AB 

Frösunda Omsorg AB har den 20 april 2018 svarat med åtgärdsförslag för 

fortsatt förbättringsarbete. I flera av punkterna kommer kompletteringar av 

dokument att göras och skickas till socialkontoret. Förbättringsåtgärder 

kommer även att lyftas på kommande samrådsorgan.  

Socialkontorets synpunkter 

Inga röda markeringar avser hur verksamheten bedriver sin omvårdnad utav de 

boende eller personalens arbetssituation. Sammanfattningsvis anser 

socialkontoret att samtliga grundkrav är uppfyllda och det har skett en 

förbättring sedan uppföljningen i mars 2017. De boende får den vård och 

omsorg de har behov av och personalens schema har förbättrats jämfört med 

tidigare år. 

Fler av de röda och gula markeringarna har varit uppe för diskussion i det 

samrådsorgan som socialkontoret har tillsammans med Frösunda Omsorg, då 

det har visat sig att de boende bland annat inte vill ha aktivitetsplaner för lång 

tid framåt. Det har också visat sig att det är svårt att få till möten med 

kontaktpolitiker.  

Arbetet med mervärdena i anbudet bör ses över i de samrådsorgan där 

socialkontoret och Frösunda Omsorg deltar. De röda markeringarna gällande 

mervärdena kan exempelvis handla om vilken typ av servetter som används, att 

dokument har blivit utbytta eller hur matsedeln annonseras till anhöriga. Annat 

att arbeta vidare med är hur väl verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och 

kvalitetsberättelse överensstämmer med Socialnämndens nämndmål samt 

måluppfyllelse. Det finns fortfarande för många signeringslistor för de 

anställda att fylla i och det råder en viss förvirring när personalen ska visa 

syftet och användandet av all signeringsdokumentation. Det pågår ett arbete 

kring detta idag, där signeringen ska göras mer digital.  
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Vid samtal med personalen har bemanningen bättre anpassats i verksamheten 

efter förra avtalsuppföljningen. Schemat har förbättrats och långa arbetspass är 

borttagna. 

Frösunda Omsorg AB har inkommit med förslag på åtgärder, där de svarar på 

samtliga gula och röda punkter hur fortsatt förbättringsarbete ska utföras. 

Socialkontoret kommer att göra en ny uppföljning av detta i juni 2018. 

Barnperspektiv 

Socialkontorets avtalsuppföljning på Hagtorps äldreboende bidrar till att 

verksamheten följer gällande lagar, regler och förordningar. Detta gynnar de 

äldre som bor på boendet och som kan ha anhöriga som är barn.  

 

 

 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Bilaga - avtalsuppföljning Hagtorp 2018 

Beslut sänds till 

 Verksamhetschef Hagtorp 

 Akt 



Röda 8/113, Gula 19/113, Gröna 86/113

                                           Avtalsuppföljning  Hagtorp  2018-03-07
2018

krav enl. 
ff‐
underlag

Krav ‐ kapitel ärderi Krav 
grupp 

Hur När Vem Resultat av avtalsuppföljning

Be
dö

m
ni
ng

  1

Be
dö

m
ni
ng

 

Åtgärder och handlingsplan ‐ utförare

2.2.3 Arbetssätt, 
uppföljning av mål 
och uppdrag

3 Krav på 
tjänst

Utifrån Socialnämndens mål och 
uppdrag för äldreomsorg och för miljö 
ska utföraren årligen senast sista 
februari till kommunen skriftligt 
redovisa hur man avser att arbeta för 
att uppnå socialnämndens mål för 
verksamheten samt kommunens 
miljömål.
Utföraren ska årligen följa upp/mäta 
måluppfyllelse och genomförandet av 
uppdrag samt senast 15 januari 
redovisa måluppfyllelsen till 
kommunen.

kv‐utv Verksamhetsplan inlämnad 2018‐01‐10. 
Hagtorp har, enligt notering på 2017 års 
avtalsuppföljning, informerats om 
socialnämndens (SN) mål för 2017 men inte 
om SN mål 2018. Begärd åtgärd vid 2017 
års avtalsuppföljning var att en bättre 
återkoppling på SN mål skulle framgå i 2017 
års verksamhetsberättelse, så är dock inte 
fallet. Redovisning av Hagtorps egen 
måluppfyllelse samt miljömål om ökade 
ekologiska produkter har redovisats.  

3

Frösunda kompletterar verksamhetsplan med 
information om SN måluppfyllelse. Dokumentet 
översänds till kommunen 180502.

2.2.3 " 3 Krav på 
tjänst

Har utföraren följt upp/mätt 
måluppfyllelsen?

2017‐01‐15 i 
k‐ berättelse

kv‐utv Kvalitetsberättelse inlämnad 2018‐01‐10. 
Kvalitetsberättelsen redovisar Hagtorps  
insamling av avvikelser, rutiner samt vilka 
egenkontroller som har genomförts. Till 
nästa år bör det även framgå vilka resultat i 
det systematiska förbättringsarbetet som 
har uppnåtts. (SOSFS 2011:9 7 kap.)  

3

Frösunda kompletterar verksamhetsplan med 
information om SN måluppfyllelse. Dokumentet 
översänds till kommunen 180502.

2.4 Värdegrund 3 Krav på 
tjänst

Socialnämnden i Upplands‐Bro har  
fastställt lokala värdighetsgarantier för 
äldreomsorgen. Utföraren ska arbeta 
utifrån dessa garantier.

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.5.6.3 Kost, måltider och 
nutrition 

3 Krav på 
tjänst

Egenkontroll av god livsmedelshygien Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.5.6.3 " 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska ansvara för att maten 
som serveras är god, vällagad, 
välsmakande, välkomponerad och 
variationsrik kost som serveras till rätt 
temperatur. 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Dietist näringsberäknar maten och 
kontrollerar matsedeln. Matsedel skickas 
varje månad till kommunen för kännedom. 

1



2.5.6.3 " 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska ansvara för tillagning och 
servering av tre huvudmål d.v.s. 
frukost, lunch och middag samt tre 
mellanmål per dag för de boende

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Två huvudmål tillagas i ett kök. Frukost och 
tre mellanmål tillagas i respektive 
avdelningskök.  Det är något otydligt om 
vad som ska serveras vid mellanmålen. En 
rutin för att säkerställa att tiderna för 
mellanmål följs samt en instruktion om vad 
som bör ingå i mellanmålet, bör tas fram. 

1

2.5.6.3 " 3 Krav på 
tjänst

Nattfasta inte överstiga 11 timmar 2017 patiens‐ 
säkerhet 
berättelse

MAS 
och      
Kv‐utv

Nattfastan var i snitt 11,3 timmar under 
våren 2017 och under hösten 11 timmar  
enl. patienssäkerhetsberättelsen. Enligt 
förra avtalsuppföljnigen skulle en 
instruktion till nattpersonal tas fram om en 
kund tackar nej till kvällsmål och 
"sängfösare" (protein/vitamin drink). 
Instruktionen kunde inte uppvisas vid detta 
besök

2 Instruktionen satt i nattens pärm och visades under 
avtalsuppföljningen. Påminnelse om instruktionen togs 
upp på nattmötet 180410. Medarbetarna bekräftade 
att de viste om instruktionen. Ny mätning görs under 
våren och resultatet redovisas på samrådsorganet 
180522.

2.5.6.3 " 3 Eget 
anbud

Uppföljning kontinuerligt hur nöjda 
kunderna är med maten

kontinuerligt kv‐utv Under våren var den totala upplevelsen av 
maten 68% nöjdhet och på hösten  87%. 
Kocken undersöker nöjdheten varje dag 
genom att besöka avdelningarna och prata 
med kunderna. Avstämning sker med 
kostombud på kostrådet. 

1

2.5.6.4 Tillagning av mat 3 Krav på 
tjänst

Tillagning av mat ska ske på plats i 
äldreboendet. De boende ska kunna 
känna doften av olika maträtter när 
dessa tillagas.

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.5.6.4 " 3 Krav på 
tjänst

Anmälan om registrering av 
livsmedelsanläggningen 

10 dag. före 
start

kv‐utv 1

2.5.6.4 " 3 Krav på 
tjänst

Menyerna ska anpassas till traditionella 
helger som exempelvis påsk, 
midsommar, jul o.s.v.  

kv‐utv 1

3.12.3 Kost‐ mervärde 1. 3 Mervärde 
1

Minst tre lagade maträtter på 
menyn/dag. Matsedel fyra veckor 
anslagen i förväg

4 veckor kv‐utv Fem veckors matsedel anslås vid entrén och 
på avdelningar. Matsedeln erbjuder två 
lagade maträtter till lunch samt en maträtt 
till kvällsmål. Det tredje alternativet är 
beskrivet på matsedelns nedre del " Som 
alternativ finns det alltid soppa att välja på". 
Enligt Frösundas anbud ska matsedeln 
säkerställa tre måltidsalternativ per dag så 
att kunderna har gott om tid att se över 
vilket alternativ som de vill äta varje dag .  
Det tredje alternativet är alltför vagt 
presenterat på matsedeln. Vid besöket 
visade kocken ingen kännedom om att det 
ska erbjudas ett tredje alternativ.  

2

Frösunda upprättar en handlingsplan för hur åtagandet 
ska uppfyllas (Frösunda ska erbjuda 3 alternativ). 
Handlingsplanen lämnas till Kommunen 180427. 



3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Mina måltider ska vara ett komplement 
till genomförandeplanen (GP). 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv I GP finns beskrivet hur brukaren vill ha 
måltiden. Bilagan "Mina måltider" har delvis 
implementerats i GP och används inte 
längre som egen bilaga i enlighet med 
anbudets mervärde. Vid granskningen står 
information om måltiden under flera olika 
rubriker i den nya GP. Hagtorp bör ta fram 
instruktioner om under vilken rubrik 
informationen ska lämnas på. Då "Mina 
måltider" är ett beskrivet mervärde i 
anbudet måste avvikelser från detta 
beslutas och godkännas på 
Samrådsorganet.  

2

Frösunda gör en handlingsplan som visar hur avtalets 
krav kan uppfyllas och som skickas till kommunen 
180427. 

3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Kostombud har genomgång av "Mina 
måltider" varje månad och 
dokumenteras.

varje månad kv‐utv Det finns fyra kostombud. Genomgång av 
mina måltider görs ej av kostombuden utan 
av kontaktman vid revidering av GP. 
Kostombud är med på kostråd och 
förmedlar där sina iakttagelser från 
måltiderna. Dokumentation om den 
enskildes måltid och avvikelser sker i 
checklista. Se punkten ovan om beslut vid 
avvikelse av mervärde.

2

Frösunda tar fram ett förslag till Samrådsorganet 
180522 som visar hur avtalets krav kan uppfyllas.

För information blir kunderna på Hagtorp tillfrågade 
varje dag om vad de tycker om lunchen och middagen. 
Detta följs upp genom en signeringslista vilket också 
förs över i social journal. 

3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Delaktighet och inflytande ska 
säkerställas. 

kontinuerligt kv‐utv På kostråd bjuds boende, närstående och 
kostombud in. Det är ett lågt deltagande 
och oftast är samma kunder närvarande. 
Därutöver tar kocken emot individuella 
önskemål och anpassar samt utökar 
matutbudet enligt dessa.

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Palett med bilder på maträtter som ska 
serveras kommande månad

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Flera försök med palett har gjorts i syfte att 
underlätta för kunderna att välja maträtt. 
Resultatet har visat att bilderna inte  varit 
till någon hjälp. SN beslutade 2016 att  
utesluta punkten från avtalsuppföljningen 
2017

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Förmedla sin upplevelse av maten vid 
varje måltidssituation. 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Personalen frågar kunden vid varje måltid. 
På en signeringslista dokumenteras 
kundens delaktighet och upplevelse 

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Pedagogisk måltid för personalen varje 
dag

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Vid vårt besök åt ingen av personalen 
pedagogiskmåltid även om de bjöds in av 
boende att delta vid måltiden. Flera boende 
behöver matningshjälp, vilket prioriteras.

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Kostråd 1 ggr/v, med kock, även  för 
anhöriga. Ska vara dokumenterade.

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Enligt anbud ska kostråd träffas 1ggr/v. Då 
frekvensen är för tät för att det ska vara 
meningsfullt,  har samrådsorganet godkänt 
att kostråd endast träffas 1 ggr/månaden

1



3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Kostombud, utbildning och 
handledning av dietist

samråd kv‐utv Utbildning för kostombud ges av kostchef 
22 mars samt 30 oktober 2018. Dietist finns 
på boendet 1 dag/månaden för 
handledning och stöd till kock samt deltar 
vid kostrådet

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
1

Fina linneservetter istället för 
haklappar

varje dag kv‐utv Vid besöket används pappersservetter och 
platsförkläden till de boende, vilket kan 
upplevas som mer praktiskt men är ett 
avsteg från mervärdet.

2

Frösunda presenterar en handlingsplan 180427 för att 
säkerställa att avsteg från mervärdet inte sker.

" 3 Mervärde 
1

Observation av måltidssituationen Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Måltiden var lugn och harmonisk. De 
boende som kunde ta själv av maten 
uppmuntrades att göra detta. Personalen 
visade ett lugnt och etiskt bra bemötande. 

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
1

För anhöriga, inf om matsedel i 
månadsbrev. Delta i matlagning på 
temadagar

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Matsedeln anslås i entré och på varje 
avdelning. Inget månadsbrev skickas hem 
till närstående i enlighet med lämnat 
mervärde. 
Inga temadagar och deltagande för 
anhöriga i matlagningen har erbjudits. 
Frösundas Kostchef Sofia Hägg‐Jegerbäck 
hänvisar att enligt Livsmedelslagen skall 
livsmedelshygien säkerställas. Då köken 
används för att tillreda kundernas mat är 
det inte genomförbart att låta närstående 
använda dessa kök och kökets material. Då 
matlagning för anhöriga är ett beskrivet 
mervärde i anbudet måste avvikelser från 
detta beslutas och godkännas på 
Samrådsorganet innan bedömning 3 
="överensstämmer inte alls med kravet", 
kan ändras.  

3

Frösunda tar till den 27/4 fram handlingsplan vilket 
säkerställer efterlevnad av åtaganden i avtalet:

1. Månadsbrev med information om matsedel ska 
skickas hem till närstående
2. Temadagar ska erbjudas
3. Närstående ska erbjudas delaktighet i matlagningen 
enligt anbudet, men med hänsyn taget till föreskrifter 
för hygien och hälsa. Skulle detta inte visa sig möjligt 
kommer Frösunda att begära ett beslut i 
Samrådsorganet.

För information: Under 2017 började vi även publicera 
matsedlarna på vår hemsida. Måltidens dag har 
genomförts då politikerna inbjöds till Hagtorp. 
Aktiviteter och menyer skickas varje månad till 
Kommunen för godkännande. 

3.12.3 Nutrition‐ 
mervärde 2.

3 Mervärde 
2

Dietist minst 8 h 1 ggr/månad. 
Tillgänglig för vårdpersonal bl.a.  Deltar 
i kostråden

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Enligt anbud tillhandahåller Frösunda dietist 
minst 8 timmar per månad. Dietist finns 
tillgänglig alla dagar i veckan. 
Kostchef/dietist Sofia Hägg Jägerbäck

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
2

Tydligt program för hur dietisten 
arbetar att säkra näringsbehov och 
nutrition hos de boende

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Medarbetarna arbetar med 
riskbedömningar och åtgärder kring 
nutrition och undernäring enligt 
vårdprogram Analys

1



2.5.6.5 Utevistelser‐ 
mervärde 3.

3 Mervärde 
3

Erbjuda utevistelse minst två gånger 
per dag/sommar och minst 1 
timme/vinter 1 ggr/dag.  Utevistelse 
ska säkerställas genom veckoplanering, 
avvikelse dokumentation, journal

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Utevistelse finns planerad på aktivitet 
schemat och erbjuds dagligen antingen som 
promenad eller att sitta på balkongen i 
gemenskap med personal eller andra 
boende. Om alla boendes utevistelse blir 
säkerställd är vid denna uppföljning 
svårbedömt då en del boende enligt uppgift 
från personal blir erbjudna, men att de av 
olika anledningen inte vill eller orkar ta 
emot erbjudandet. På en papperschecklista 
(1 lista/v) ska det antecknas om kunden har 
erbjudits utevistelse. Om denna tackar nej 
ska det framgå varför. Alla erbjudanden blir 
inte alltid dokumenterade.  Hur sedan 
genomförandet och avvikelser utifrån 
checklistan sammanställs och 
dokumenteras i journal, kunde inte utläsas i 
fem granskade journaler.  Det är 
konstaterat sedan tidigare att det finns 
många checklistor för personalen att fylla i. 
Möjligen skulle en digital samlad checklista 
kunna underlätta och säkerställa att 
mervärdet "utevistelse" följer anbudet.          

2

Frösunda presenterar den 27/4 en handlingsplan på 
hur  mervärdet uppfylls. Dvs, att alla kunder erbjuds 
utevistelse enligt åtagande, samt att i de fall där de 
avböjer detta orsak dokumenteras.

Frösunda välkomnar att på sikt kunna införa digitala 
verktyg för att minska antalet signerings/checklistor. 

2.5.6.5 " 3 Mervärde 
3

Beskrivs det i GP (genomförandeplan) 
HUR utevistelse ska planeras 
individuellt?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Utevistelse är delvis beskriven i GP. 
Informationen är inte strukturerad och kan i 
olika kunders GP finnas under olika 
rubriker.

2

Frösunda tar till den 27/4 fram en handlingsplan 
på hur kravet kan uppyllas.

Informationen i GP ska struktureras så att 
informationen om kundernas utevistelse återfinns 
under samma rubriker. 

Aktiviteter‐ 
mervärde 4.

3 Mervärde 
4

Erbjuda minst 1 aktivitet/dag samt 
ytterligare 2 meningsfulla 
gemensamma /v  (9 st.)

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Det finns ett fast veckoschema med 
aktiviteter som anpassas efter årstiderna.

1



" 3 Mervärde 
4

Erbjuda minst 1+ 2 timmars enskild 
aktivitet /vav

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Signeringslista finns för att dokumentera 
enskilda aktiviteter. I fem granskade GP 
finns en beskrivning om vad kunden önskar 
göra. På signeringslistan (1 lista/v) framgår 
det vad som har erbjudits och vad som 
ingår i aktiviteten. Aktiviteten kan vara 
mellan 10 minuter till 1 timme och det är 
svårbedömt i dokumentationen om 
mervärdet för samtliga boende uppfylls. I 
någon av de granskade akterna har en 
omvårdnadsinsats dokumenteras som 
enskild aktivitet. Enligt intervjuv med 
personalen så erbjuds mer enskilda 
aktiviteter än det som dokumenteras. 
Aktivitetsansvarig har till kommunen lämnat 
en sammanställning av enskilda aktiviteter 
som erbjudits i januari inklusive 
kontaktmannatimme. Beräknat på 9 
boende/avd och 4 veckor, visar 
sammanställningen att mervärdet som 
borde vara ca 54 timma enskilda aktiviteter 
i månaden/avdelning inte är så långt från 
anbudets mervärde, men behöver utvecklas 
ytterligare. Oden har redovisat 47 tim, Tor 
45.5 tim, Freja 49.5 tim, Idun 40 tim.

2

Frösunda tar till den 27/4 fram en handlingsplan på 
hur redovisning ska ske så att kommunen enkelt kan 
avgöra om kraven uppfylls. 

Handlingsplanen innehåller också en del som tydliggör 
hur Frösunda arbetar för att säkerställa att allt 
dokumenteras. 

" 3 Mervärde 
4

Erbjuda varje kund 1 
kontaktmannatimme i veckan med sin 
kontaktman, oavsett hälsotillstånd 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Kontaktmannatimme noteras i 
signeringslistan med en stjärna. Mervärdet 
beräknas till ca 36 timmar i 
månaden/avdelning. Aktivitetsansvarigs 
sammanställning för januari 2018 visar att 
mervärdet är alltför lågt för att godkännas. 
Oden 14 tim, Tor 11,5 tim, Freja 11,7 tim, 
Idun 8,5 tim.

3 Frösunda tar fram en handlingsplan för att säkerställa 
att kravet uppfylls till den 27/4.



" 3 Mervärde 
4

Beskrivs HUR "Mina aktiviteter" ska 
säkerställas?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Bilagan "Mina aktiviteter" återfinns inte i 
akten som ett aktivt dokument. Brukarens 
önskemål skrivs istället in i GP. Vid 
granskningen står information om 
aktiviteter under flera olika rubriker i den 
nya GP som är uppbyggd i enlighet med IBIC 
(Individens Behov I Centrum). Hagtorp bör 
ta fram en instruktion om under vilken 
rubrik informationen ska skrivas. Då bilagan 
"Mina aktiviteter" är ett mervärde i anbudet 
måste avvikelser från denna dokumentation 
ev. godkännas på Samrådsorganet.  

3

Frösunda presenterar till Samrådsorganet 22/5 ett 
förslag på hur kravet  uppfylls.

" 3 Mervärde 
4

Aktivitetsplan ska finnas för 2 veckor. 
Det ska tydligt framgå vad, hur, 
enskilds önskemål?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Aktvitetsråd hålls en gång/månad enligt 
informationsplan för 2018. Under 
aktivitetsråd 2017 har upprättande av 
aktivitetsplaner diskuterats,  då kunderna 
framfört att de inte vill ha en plan för två 
veckor framåt. Anledningen är att allt för 
många faktorer kan påverka vilka aktiviteter 
de vill göra och det är omöjligt att 
bestämma långt i förväg. Då aktivitetsplan 
är ett mervärde i anbudet måste ev. 
avvikelser från detta godkännas på 
Samrådsorganet.  

3

Frösunda tar fram ett förslag  / underlag till 
Samrådsorganet så att gemensamt beslut kan fattas 
om vad som är bäst för kunderna till den 22/5.

" 3 Mervärde 
4

Fokusgruppsintervjuer 2 ggr/år för 
brukare. Närstående och kommun om 
intresse finns

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

Upprätthålla och 
främja viktiga 
kontakter. 6

3 Mervärde 
6

Genom utsedd kontaktman minst 1 
timme/månad i syfte att främja och 
upprätthålla kontakter. Hur säkerställs 
detta?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Nätverkskarta används inte som ett aktivt 
dokument i akten så som det är beskrivet i 
programmets mervärde. Information om 
nätverk finns istället under olika rubriker i 
GP. Om mervärde 6 uppfylls är inte möjligt 
att kontrollera vid denna uppföljning då 
kontaktmannatimme för att upprätthålla 
och främja kontakter inte särredovisas i 
dokumentationen utöver mervärdet 4. 

2

Frösunda tar fram en handlingsplan till den 27/4 där 
det framgår hur vi kommer upprätta nätverkskartor för 
alla kunder. 



" 3 Mervärde 
6

Utsedd kontaktman besöker alltid 
brukare innan inflyttning

egenkontroll kv‐utv Verksamheten har sedan tidigare framfört 
att de erbjuder hembesök enligt anbud, 
men det har inte framförts något önskemål 
från kunder. De flesta boende kommer 
direkt från korttidsplats eller sjukhus. 
Personalen kände inte till möjligheten att 
göra hembesök vid denna uppföljning. 

1

Frösunda tar till den 27/4 fram handlingsplan 
angående information till medarbetare om åtagandet 
om hembesök. 

" 3 Mervärde 
6

Nätverksträffar för anhöriga . 
Utbildning 1‐2 ggr/termin, träffar 2 
ggr/termin

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.5.6.5 Aktivering, 
utevistelse, social 
gemenskap och 
kontakter

3 Krav på 
tjänst

Finns person som är huvudansvarig för 
planering av gemensamma aktiviteter?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.5.6.6 Kontaktman 3 Krav på 
tjänst

Finns upprättad genomförandeplan på 
samtliga boende? Upprättas de inom 
14 dagar?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.5.6.7 Genomförande‐
plan

3 Krav på 
tjänst

GP ska följas upp minst 2 ggr/år och 
revideras 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv GP följs upp i de granskade akterna 1‐2 
ggr/år. Utvärdering om målet för utförandet 
har uppnåtts är inte tydligt beskrivet och 
kan förbättras.

2

Frösunda tar fram kompletterande information till den 
27/4 om målet för utförandet till beställaren. 

2.5.6.7 " 3 Krav på 
tjänst

Är planen godkänd och underskriven av 
boende/företrädare?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv I 1/5 GP har GP blivit godkänd genom 
underskrift av den boende. Det framgår 
tydligt vilka som har deltagit vid 
upprättandet av GP vilket kan anses som 
tillräckligt. I de fall som kunden själv inte 
kan skriva under dokumentet skickas det 
hem till närstående och det är då vanligt 
förekommande att GP inte skickas åter med 

d k ift

1

2.5.6.9 Brukarråd/ anhörig 
träffar

3 Krav på 
tjänst

Brukarråd 2 ggr/år, inbjudan till 
pensionärsråd, kontaktpolitiker, 
kommun. Protokollföras. (ske delges 
kommun för kännedom)

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Brukarråd 2ggr/år. Inbjudan skickas till 
kommun och kontaktpolitiker. Tyvärr har 
inte kontaktpolitiker anmält sin närvaro vid 
något tillfälle. (Kontaktpolitiker ska enligt 
riktlinje besöka verksamheten årligen). 
Inbjudan till pensionärsråden har inte 
lämnats. 

2 VC har haft telefonkontakt med kontaktpolitikerna, 
möten blivit avbokade av kontaktpolitikerna. Alla 
mötestider för 2018 är skickad i början av mars till 
kontaktpolitiker och pensionärsråd. 

2.5.6.11 Dokumentation 3 Krav på 
tjänst

Finns journalhandlingar för varje 
person

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.5.6.11 " 3 Krav på 
tjänst

Dokumenteras fortlöpande  "Händelser 
av vikt" och det som avviker från 
uppgjord planering i GP

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1



2.5.6.11 " 3 Krav på 
tjänst

Av kommunen utvalda brukares 
journaler ska granskas enligt SOSFS 
2014:5

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.5.7 Krav avseende 
kommunal hälso‐ 
och sjukvård 

3 Krav på 
tjänst

Sjuksköterska ska finnas att tillgå 
dygnet runt och på plats 
dagtid/vardagar.

dygnet runt kv‐utv 1

2.5.7 " 3 Krav på 
tjänst

Uppfylls Inställelsetid 30 minuter 30 min kv‐utv Egenkontroll om inställelsetid har enligt VC 
genomförts men kan vid denna uppföljning 
inte visas. Egenkontrollen bör delges 
kommunen vid nästa Samrådsorgan.

2

Frösunda delger kommunen efterfrågade uppgifter vid 
nästa Samrådsorgan.

" 3 Krav på 
tjänst

Varje brukare ska ha en namngiven 
patientansvarig sjuksköterska

Kvalitets 
uppföljning

MAS 1

2.5.7.2 MAS 3 Krav på 
tjänst

MAS med ansvar enligt 24§ Hälso och 
sjukvårdslagen, 7 kap 3§ 
patienssäkerhetsförordningen 

egenkontroll MAS Ny Hälso‐ och sjukvårdslag. MAS  enl HSL 
11:4 med uppgifter enl Hälso‐ och 
sjukvårdsförordningen 4:6. Frösundas MAS 
är Helena Rönning

1

2.5.7.2. " 3 Krav på 
tjänst

Har anmälan om Lex Maria 
anmälan/eller ingen inkommit till 
kommunen? 

Kvalitets 
uppföljning

MAS 1

2.5.7.3 Verksamhetschef 
HSL

3 Krav på 
tjänst

Adekvat ledarutbildning/erfarenhet  egenkontroll MAS 1

2.5.7.3 " 3 Krav på 
tjänst

Anmälan av ny VC för verksamheten 
inlämnad till socialstyrelsen SOSFS 
1998:13

egenkontroll MAS 1

2.5.7.4 Informations 
överföring

3 Krav på 
tjänst

Finns skriftlig rutin för 
informationsöverföring mellan 
verksamhetens olika yrkeskategorier, 
för att garantera god och säker vård?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Skriftlig rutin om 15 minuters muntlig 
rapport på morgonen mellan nattpersonal 
och sjuksköterskor finns men har behov av 
revidering. I övrigt sker överrapportering via 
signeringslista och digital dokumentation. 
Intervjuad personal upplever 
överrapporteringstiden som knapp. Natt, 
kvälls‐ och dagpersonal stannar på eget 
initiativ kvar en stund för att säkerställa att 
tillräcklig information lämnas. Larm från 
kunder direkt vid arbetspassets början kan 
påverka att personalen inte hinner läsa 
viktig information i den  digitala journalen.

2

Frösunda reviderar rutinen,  och presenterar denna på 
nästa Samrådsorgan.

2.5.7.5 Dokumentation 
HSL

3 Krav på 
tjänst

Patientjournal finns upprättad  SOSFS 
2008:14

egenkontroll MAS 1



2.5.7.6 Vårdplaner/ 
vårdplanering

3 Krav på 
tjänst

Rehabiliteringsplaner och vårdplaner 
ska vara upprättade

egenkontroll MAS Vid detta besök uppgav sjuksköterska att 
vårdplan på en inflyttad kund ännu inte 
upprättats.

2 Kunden inkom dagen innan uppföljningen och då var 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska ledig. Vilket 
medförde att timvikarien inte gjorde vårdplaner utan 
lämnade det till ordinarie sjuksköterska.

2.5.7.9 Läkemedels‐ 
hantering

3 Krav på 
tjänst

Finns lokal läkemedelsrutin upprättad? varje år MAS 1

2.5.7.10 Rehabilitering och 
habilitering

3 Krav på 
tjänst

Det ska finnas personal med 
behörighet (sjukgymnast‐ 
arbetsterapeut) namngivna.

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Information finns i anhörigpärmen i entrén. 1

2.5.7.11 Delegering 3 Krav på 
tjänst

Delegering ska följas upp och utvärdera 
utfärdade delegeringar

varje år kv‐utv 1

2.5.7.12 Medicintekniska 
produkter

3 Krav på 
tjänst

Utrustning ska finnas i den utsträckning 
det behövs så den enskilde kan leva ett 
så självständigt liv som möjligt.

egenkontroll MAS 1

2.5.7.12 " 3 Krav på 
tjänst

Förbrukningsartiklar och 
inkontinensskydd ska finnas i den 
utsträckning det behövs och 
tillhandahållas av utföraren?

egenkontroll kv‐utv 1

2.5.7.13 Riskbedömning HSL 3 Krav på 
tjänst

Finns  riskbedömning för fall, trycksår, 
undernäring mm? 

Risk‐
undernäring 
var 3:e 
månad

kv‐utv 1

2.5.7.14 Kvalitetsregister 3 Krav på 
tjänst

Är utförare registrerad i de register 
som kommunen begärt?

Kvalitets 
uppföljning

MAS Senior Alert (ej inkontinens), Palliativa 
registret, BPSD

1

2.5.7.16 Vård i livets 
slutskede

3 Krav på 
tjänst

Skriftlig vårdplan för personer i livets 
slutskede?

egenkontroll MAS 1

2.5.7.17 Omhändertagande 
o transport av 
avlidna

3 Krav på 
tjänst

Finns rutin och avtal? egenkontroll MAS Avtal finns enligt uppgift av VC och ssk med 
AISAB men det kunde vid besöket inte 
uppvisas. För att erhålla bedömning 1 skall 
avtalet visas upp för kommunens MAS på 
nästa Samrådsorgan.

2

Frösunda skaffar fram en kopia på avtalet och visar 
upp detta på nästkommande Samrådsorgan.

2.5.7.18 Tandvårdsstöd 3 Krav på 
tjänst

Munhälsobedömning ska erbjudas. 1 ggr/år MAS Tandhygienist har besökt Hagtorp var tredje 
månad under året samt vid behov och 
genomfört munhälsobedömning, 
Tandläkare 2ggr/år. Sjuksköterska utfärdar 
tandvårdsstödsintyg. 

1

2.5.7.19 Medicinsk fotvård 
och 
logopedinsatser

3 Krav på 
tjänst

Erbjuds medicinsk fotvård efter remiss 
av läkare (avgiftsfritt)?

egenkontroll MAS 1

2.5.7.20 Vårdhygien 3 Krav på 
tjänst

Egenkontroll av basala hygien‐ och 
klädregler. 

2 ggr enligt 
egen plan

kv‐utv 1

2.5.7.20 " 3 Krav på 
tjänst

Avtal med Vårdhygien Stockholm MAS 1



2.5.7.21 Patientsäkerhet 3 Krav på 
tjänst

Upprättad patientsäkerhetsberättelse 
ska inlämnas till kommunen

senast 15 
januari

MAS Inkom 2018‐01‐15 Bra info om vad man ska 
göra men saknar information om vilka 
förbättringar som man har vidtagit av de 
inrapporterade avvikelserna och av resultat 
från egenkontroller. 

2

Frösunda kompletterar patientsäkerhetsberättelsen 
med resultat av förbättringar och egenkontroller. Detta 
underlag levereras den 2/5.

2.6.1 Ledningssystem 3 Krav på 
tjänst

Verksamhetsplan/berättelse ska 
överensstämma med kommunens krav. 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Verksamhetsplan och berättelse inkom 
2018‐01‐10  Se kommentar under 2.2.3 Då 
måste Kommunen se till att vi får 

3

Text saknas delvis i detta underlag. Vi tolkar det som 
om att det finns brist i verksamhetsplan/berättelse och 
vi kommer att komplettera dessa dokument så att de 
överenstämmer med kommunens krav när vi fått den 
fullständiga texten.

2.6.2.1 Rutiner o processer 3 Krav på 
tjänst

Identifierade rutiner och processer ska 
vara beskrivna.

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Rutiner och processer finns beskrivna 
digitalt och ett utdrag av dessa finns i en 
pärm på varje avdelning. En nyligen 
reviderad rutin ang. krisberedskap var inte 
utbytt  i rutinpärmen. Telefonnummer var 
dock densamma

1

2.6.3 Personalens‐ 
medverkan i 
kvalitetsarbetet

3 Krav på 
tjänst

Hur säkerställs det att personalen 
arbetar enligt processer o rutiner?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Temamöten med fokus på de boendes 
hälsa. Verksamhetsmöten 
(arbetsplatsträffar). Kvalitetsråd där 
avvikelser analyseras och rutiner förbättras. 
VC är synlig på avdelningarna och fångar 
upp frågor och följer upp efterlevnad av 
rutiner

1

2.7.1 Riskanalys 3 Krav på 
tjänst

Finns riskanalys upprättad för att 
bedöma risker i verksamhetens 
kvalitet?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Det finns riskbedömningar för kund samt 
för personalens arbetsmiljö. Vid 
granskningen hade en riskbedömning för 
arbetsmiljö råkat hamna i en brukares akt, 
vilket bör korrigeras. Skillnaden mellan 
dessa riskbedömningar bör förtydligas för 
medarbetarna

1

2.7.2 Egenkontroll 3 Krav på 
tjänst

Har jämförelser med andra 
verksamheter genomförts? ( analys av 
exv. Öppna jämförelser(ÖJ), 
kvalitetsregistret, kundundersökning, 
j l k i )

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv ÖJ 2017 hade ett lågt svarsresultat på 20%. 
Hagtorp genomförde då en egen 
uppföljning på hösten med likvärdiga 
frågeställningar vars resultat har redovisats 
till SN

1

2.7.3 Utredning av 
avvikelser

3 Krav på 
tjänst

Finns rutin/process/system för 
avvikelsehantering?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Digitalt ledningssystem som är väl 
implementerat

1

2.7.3 " 3 Krav på 
tjänst

Har personalen möjlighet att 
regelbundet reflektera över och 
ifrågasätta den egna arbetskulturen för 
att undanröja brister som påverkar 
kvalitén i tjänsten? HUR?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Temamöten sker med fokus på de boendes 
hälsa. Verksamhetsmöten 
(arbetsplatsträffar). Kvalitetsråd där 
avvikelser analyseras och rutiner förbättras.

1

2.7.3 " 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska löpande anmäla 
avvikelser (Sol och HSL) samt åtgärder 
till kommunen.

löpande kv‐utv Löpande information om avvikelser har 
lämnats löpande av VC på 11 Samrådsorgan 
under 2017. 

1



2.7.3.2 Synpunkter och 
klagomål

3 Krav på 
tjänst

Finns skriftliga rutiner på hur man 
lämnar synpunkter och klagomål? Är 
dessa implementerade?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Formulär, webbformulär, Frösundas 
kundombudsman

1

3.12.3 Hantering av 
synpunkter o 
klagomål. 5

3 Mervärde 
5

För den kund som drabbats av ett fel 
eller brist, så åtgärdas detta 
omedelbart samt erbjuds en väl 
tilltagen kompensation som är 
anpassad efter önskemål, förutsättning 
och bristens art

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Kompensation lämnas beroende på 
kundens önskemål och det aktuella tillfället. 
Vilken kompensation som lämnas 
dokumenteras i ledningssystemet under 
respektive avvikelse.

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
5

Erbjuds en symbolisk belöning för att 
uppmuntra brukare att anmäla fel och 
brister i verksamheten?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv VC uppger att personalen inte ger en 
symbolisk belöning direkt riktad till 
klagomål och synpunkter. Istället har de en 
positiv attityd och uppmuntrar alla muntligt 
och skriftligt att lämna synpunkter på 
anhörigmöten samt i alla andra kontakter 
med boende och närstående. 

1

3.12.3 " 3 Mervärde 
5

Tankebyrå, där tankar skrivs ner, 
dokumenteras i en tankebok. Belöning 
efter 10 tankar/v

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Finns men används inte pga. de boendes 
bristande intresse, varför denna punkt inte 
kommer att utvärderas enligt tidigare 
redovisning av avtalsuppföljning till SN.  

1

2.7.3.2 " 3 Krav på 
tjänst

Säkerställs det att den 
enskilde/anhöriga/allmänhet har 
möjlighet att enkelt lämna synpunkter 
och klagomål?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.7.3.2 " 3 Krav på 
tjänst

Redovisas synp.klagomål i 
kvalitetsberättelsen?

15‐jan kv‐utv 30 inlämnade synpunkter och klagomål 
under 2017.

1

2.7.3.2 " 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska till kommunen informera 
om inkomna synpunkter och klagomål 
och åtgärder

löpande kv‐utv 1

2.7.3.3 Rapporterings‐
skyldighet

3 Krav på 
tjänst

Finns upprättade skriftliga rutiner för  
rapportering, dokumentering, utreda 
och avhjälpa eller undanröja ett 
missförhållande eller påtaglig risk? Lex 
Sarah, Lex Maria

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.7.3.3 " 3 Krav på 
tjänst

Har inkomna anmälningar 
sammanställts och analyserats för att 
kunna se mönster och trender som 
indikerar brister i verksamheten?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Sammanställning har skett. Analys och plan 
för förbättringar kan inte utläsas i 
kvalitetsberättelsen.

2

Frösunda kompletterar kvalitetsberättelsen 2/5 med 
resultat av analys och plan för förbättringar.



2.7.6 Förbättrande 
åtgärder i 
verksamheten

3 Krav på 
tjänst

Utifrån vad som framkommit i det 
systematiska förbättringsarbetet, har 
processer och rutiner förbättrats? Hur?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Vid uppföljningen kunde Hagtorp redovisa 
en del förbättrade rutiner. Enligt SOSFS 
2011:9 7 kap 1§  bör det framgå av 
kvalitetsberättelsen vilka åtgärder som 
vidtagits och vilka resultat  som har 
uppnåtts. Återkoppling av 
förbättringsåtgärder har inte redovisats i 
kvalitetsberättelsen. 

2

Frösunda kompletterar kvalitetsberättelsen 2/5 med 
resultat av analys och plan för förbättringar.

2.8.1.2 Bemanning med 
kompetens

3 Krav på 
tjänst

Verksamheten ska vara bemannad 
dygnet runt med nödvändig kompetens 
och personalstyrka (gäller kök). 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Schema och bemanning för perioden 23 
januari till 29 januari 2018 granskades utan 
anmärkning.

1

2.8.1.2 " 3 Krav på 
tjänst

Verksamheten ska vara bemannad 
dygnet runt årets alla dagar med 
nödvändig kompetens och 
personalstyrka.                

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Personalbemanning enligt avtal. Vid samtal 
med personal upplever de att 
personalbemanningen är betydligt 
förbättrad sedan förra avtalsuppföljningen 
2017

1

2.8.1.2 " 3 Krav på 
tjänst

Verksamheten ska i arbetsschemat för 
omsorgspersonal och för hälso‐ och 
sjukvårdspersonal ha planerat tid för 
överrapporteringar mellan 
arbetspassen. 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Skriftlig rutin om 15 minuters muntlig 
rapport på morgonen mellan nattpersonal 
och sjuksköterskor finns men har behov av 
revidering. I övrigt sker överrapportering via 
signeringslista och digital dokumentation. 
Intervjuad personal upplever 
överrapporteringstiden som knapp. De 
berättar att natt, kväll‐ och dagpersonal 
stannar på eget initiativ kvar en stund för 
att säkerställa att tillräcklig information 
lämnas.

1

2.8.1.6 Personaltäthets‐
schema

3 Krav på 
tjänst

Bemanningsplan och 
personaltäthetsschema för respektive 
tidsperiod (dag, kväll, natt och helg) 
som tillämpas i verksamheten. 

vid över‐
tagandet

kv‐utv 1

2.8.1.3 Omsorgspersonal o 
kökspersonal

3 Krav på 
tjänst

Omsorgspersonalen med 
undersköterskeutbildning och 
erfarenhet alt. Vårdbiträdesutbildning 
med erfarenhet av arbete med äldre 
som har omfattande behov av service, 
omsorg och omvårdnad. 

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Vid nyrekrytering ställs krav på 
undersköterskeutbildning. 2018 ‐ 78% av 27 
stycken månadanställda har 
undersköterskeutbildning (2016 var det 81 
%, och 2017 75%) Ett vårdbiträde är under 
utbildning till undersköterska.

1

2.8.1.3 " 3 Krav på 
tjänst

Har kökspersonal kompetens och 
erfarenhet av matlagning i storkök?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.8.1.5 Ansvarig 
chef/ledare

3 Krav på 
tjänst

Lämplig högskoleutbildning, minst 3 års 
erfarenhet och kompetens att driva 
SÄBO med heldygnsomsorg

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.8.1.6 " 3 Krav på 
tjänst

Finns 2 nattpersonal på demens och 1 
på somatisk våning?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1



2.8.1.6 " 3 Krav på 
tjänst

Finns tillgång till arbetsledning dygnets 
alla timmar?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv CAK (Central, Akut, Kris) har bytt namn till 
Krisjour.  Telefonnummer finns tillgänglig på 
avdelningarna. Rutin för när och hur 
krisjouren ska kontaktas har blivit reviderad 
men är ännu inte utbytt på respektive 
avdelning.

1

2.8.1.7 Rekryteringsplan 3 Krav på 
tjänst

Har personal språkkunskap för olika 
grupper, beroende på boendes 
språkkultur?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Idag finns det inga boende som har behov 
av annat språk än svenska. Det saknas 
planerad beredskap eller rekryteringsplan 
för att tillgodose om det skulle flytta in en 
finsktalande kund. (Upplands‐Bro är ett 
finskt förvaltningsområde)

2

Frösunda tar fram rekryteringsplan vilken presenteras 
för kommunen på nästkommande Samrådsorgan.

2.8.2.1 Utbildning o 
kompetens‐
utveckling

3 Krav på 
tjänst

Finns det upprättat en årlig utbildnings‐ 
och kompetensutvecklingsplan?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.9.1 Samverkan 3 Krav på 
tjänst

Har utföraren identifierat de processer 
där samverkan behövs för att 
förebygga vårdskada?

Kvalitets 
uppföljning

MAS Familjeläkare i Saltsjöbaden och Upplands‐
Bro kommun, Upplands‐Bro hus .

1

2.10.1 Krav på 
information

3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska ha en informationsplan 
där det anges hur, när till vem och 
vilken information som ska ges.

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.10.1 " 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska informera de boende, 
närstående, god man, förvaltare och 
andra berörda samt allmänheten om 
boendeenheten och om verksamheten

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.10.1 " 3 Krav på 
tjänst

Utförarens muntliga information ska 
ske kontinuerligt genom 
informationsmöten/träffar för de 
boende, närstående, gode män, 
förvaltare exempelvis vid 
husmöten/brukarträffar.

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Kostråd‐ Kostombud och dietist. 1 ggr/m 
Fokusgruppsträff‐ Verksamhetschef 2ggr/år
Aktivitetsråd‐ Aktivitetsledaren 1ggr/m
Närståendemöte‐ Verksamhetschef 2 ggr/år 
Brukarråd‐ Verksamhetschef 2ggr/år
Månadsbrev‐Verksamhetschef 1ggr/m
Föreläsning och utb. för närstående‐ 2 
ggr/år Temadag‐ Måltidens dag där politiker 
fick ta del av måltidsmiljön 2017‐10‐19

1

2.10.1 " 3 Krav på 
tjänst

Har utföraren skriftlig information på 
kommunens hemsida, receptionen?

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.11.1.2 Utförarens 
uppföljning o 
utvärdering

3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska ansvara för egenkontroll. 
Resultatet av utförarens egenkontroll 
och eventuella handlingsplaner ska 
delges kommunen.

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv Information om egenkontroller, resultat och 
åtgärder lämnas på Samrådsorganet. 
Protokollen bör kompletteras så 
förbättringsåtgärder belyses på ett tydligare 
sätt. Beskrivning av analysen och 
förbättrande åtgärder av egenkontrollerna 
bör även beskrivas i kvalitetsberättelsen.

1



2.11.1.2 " 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska ge kommunen insyn i 
företagets ekonomiska ställning genom 
årsredovisningen

årsredovisning avd.MoBÅrsredovisning begärs in och ska lämnas till 
Socialkontoret.

1

2.11.1.3 Kommunens 
uppföljning och 
utvärdering

3 Krav på 
tjänst

Har kvalitetsuppföljningsenkät från 
kommunen fyllts i och inlämnats till 
MAS

1 ggr/år MAS Kvalitetsuppföljningsenkät är inte inlämnad 
till kommunens MAS. Vid besöket saknade 
VC och sjuksköterska kännedom om 
enkäten. 

3 Enkäten skickades till Hagtorp efter 
kvalitetsuppföljningen, den har därefter lämnats in 
under mars månad. 

2.11.1.4 Öppna Jämförelser 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska insamla och registrera 
statistik enligt socialstyrelsens riktlinjer

löpande efter 
begäran

kv‐utv 1

2.11.1.6 Utvecklings‐
områden

3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska redovisa de 
utvecklingsområden som man avser 
utföra under året i verksamheten

sista febr. kv‐utv 1

2.12.1 Allmänhetens insyn 
i verksamheten

3 Krav på 
tjänst

Utförarens information ska – om inte 
annat avtalats – lämnas i skriftlig form. 
Det åligger Kommunen att i sin 
begäran precisera vilken information 
som efterfrågas. 

på begäran kv‐utv 1

2.12.2 Yttrande ‐ 
meddelarfrihet

3 Krav på 
tjänst

Samma yttrande‐ och meddelarfrihet 
som kommunen ska gälla. Utföraren 
får inte efterforska vem som lämnat ut 
uppgifter

Kvalitets 
uppföljning

kv‐utv 1

2.13.3 God man 3 Krav på 
tjänst

Utförarens personal får inte ha 
uppdrag som godman eller förvaltare 
för någon brukare på äldreboendet

egenkontroll kv‐utv 1

2.13.4.1 In och utflyttning 3 Krav på 
tjänst

Information ska lämnas till kommun 
om brukare avlidit. Meddela faktisk 
inflyttningsdag samt när lägenhet är 
inflyttningsklar 

omedelbart Bistånd 1

2.13.4.4 Inflyttning 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska verkställa beställning i 
Procapita (Life Care)

omedelbart Bistånd 1

" 3 Krav på 
tjänst

Utföraren ska vara behjälpliga vid 
kontraktsskrivning

egenkontroll kv‐utv 1

Kvalitetsrevisor Marianne Iggmark, Kvalitetsutvecklare Stina Forsberg
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Revidering av delegationsförteckningen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner revideringar i delegationsförteckningen 

Sammanfattning 

Revidering av delegationsförteckningen sker två gånger per år eller vid behov. 

Följande revideringar föreslås: 

Den kompletterade beslutanderätten utökas med socialnämndens arbetsutskotts 

ledamöter Martin Normark, Ricard Wikman Koljo när det gäller beslut enligt 

LVM och LVU. 

Den aktuella revideringen omfattar att bestämmelser enligt personuppgifts-

lagen ersätts med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller från 

2018-05-25. 2018-07-01 ändras förvaltningslagen, dessa korrigeringar finns 

också med i denna revidering av delegationsförteckningen.  

Delegation föreslås för socialchef att ansöka om statsbidrag och projektmedel.  

1 juli träder en ny förvaltningslag i kraft. Ändringar utifrån den nya 

lagstiftningen är gjord i denna delegationsförteckning.  

Delegation för avslutande av placeringsinsatser enligt SoL förtydligas med 

delegationsbeslut när en placering avslutas i oenighet. Delegat är enhetschef på 

BoU. 

I avsnittet om egenavgifter har delegation för beslut av avgifter till föräldrar 

ändrats från socialsekreterare till administrativ assistent.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-19 

 Förslag på reviderad delegationsförteckning 

Ärendet 

Revidering av delegationsförteckningen sker två gånger per år.  

Den kompletterade beslutanderätt som finns inom LVM och LVU är en 

delegation som finns till namngivna politiker. Det innebär att beslut kan tas i 

ärenden som inte kan vänta på nästa sammanträde med arbetsutskottet. De 
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förändringar som är föreslagna gäller de beslut som finns i LVM och LVU som 

har kompletterade beslutanderätt. 

Vid denna revidering tas förändringar som kommer att ske innan 1 juli 2018 

upp för beslut. Dataskyddsförordningen gäller från 2018-05-25. Person-

uppgiftslagen tas ur bruk. I delegationsförteckningen regleras de artiklar som 

rör socialkontorets verksamhet. Delegater är socialchef och enhetschef. 

1 juli 2018 träder en ny förvaltningslag i kraft. Revideringen i socialkontorets 

delegationsförteckning avser de punkter i delegationsförteckningen som rör 

den nya förvaltningslagen. 

För underlätta arbetet inom socialkontoret föreslås att socialchef ska ha 

delegation när det gäller att ansöka om statsbidrag och projektmedel. Idag 

ligger denna delegation på kommundirektören. Det kan handla om att ansöka 

hos exempelvis Socialstyrelsen om stimulansbidrag. Det kan också vara att 

ansöka hos exempelvis Allmänna Arvsfonden om projektmedel.  

Tillägg föreslås med att tydliggöra vid beslut om att avsluta placeringar enligt 

SoL. Det är ett förtydligade om vad som gäller då det är oenighet om 

placeringen ska avslutas. Delegat är enhetschef.  

Ändring föreslås när det gäller egenavgifter för barn som är placerade. 

Föräldrar betalar egenavgift för sina placerade barn till socialnämnden. Det har 

tidigare varit delegerat till socialsekreterare och nu föreslås administrativ 

assistent som delegat.  

Barnperspektiv 

I ett barnperspektiv är det viktigt att handläggningen sker rättssäkert och 

handläggningen kan ske rättssäkert om det finns en gällande delegations-

förteckning.   

 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Diariet 
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1 Allmänt om delegationsrätten 
I Upplands-Bro kommun har socialnämnden använt sig av den möjlighet till 
delegation som olika lagstiftning medger - i ett stort antal ärendetyper - till 
såväl socialnämndens arbetsutskott, till enskild ledamot och till tjänstemän. 
Delegeringen innebär att självständig beslutanderätt förts över från nämnden 
till delegaten. 

På delegat vilar ansvar att alltid noga pröva om ett visst ärende är av sådan art 
att det måste avgöras av socialnämnden. 

De bestämmelser som reglerar delegation, återfinns i huvudsak i kommunal-
lagen och dess förarbeten. 

6 kap 37 § i kommunallagen 

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

6 kap 38 § kommunallagen 

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller  
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt,  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller  
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

6 kap 39 § kommunallagen 

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

Begreppet delegation eller delegering förekommer i flera sammanhang. Från 
den kommunalrättsliga delegationen bör skiljas så kallad kompletterande 
beslutanderätt. Ordförande i socialnämnd eller annan utsedd ledamot får t ex 
enligt 6 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) besluta om omedelbart omhändertagande om nämndens beslut 
inte kan avvaktas. Detta är en i förhållande till nämnden parallell beslutande-
rätt, nämnden har inte frånhänt sig sin beslutanderätt. Regler om komplet-
terande beslutanderätt finns även i 11 § tredje stycket LVU (placeringsbeslut m 
m), 27 § andra stycket LVU (tillfälligt flyttningsförbud) samt 43 § LVU 
(biträde av polismyndighet) och 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM) (omedelbart omhändertagande). 
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Inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg finns ärendetyper där 
delegationsförbud gäller enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga samt 
lagen om vård av missbrukare. I vissa ärenden kan beslut endast delegeras till 
ordförande eller ledamot av nämnd. 

För varje nämnd och styrelse skall finnas ett reglemente, som skall fastställas 
av kommunfullmäktige. Varje nämnd beslutar sedan om sin egen delegations-
ordning. Reglemente för socialnämnden är fastställt av kommunfullmäktige 19 
december 2007 och reviderat 2014-12-17. 

Beslutanderätt kan delegeras till utskott av nämnden, ledamot, ersättare eller 
tjänsteman. Delegation får inte ske till förtroendevalda tillsammans med 
tjänsteman, inte heller till tjänstemän gemensamt. 

Delegat är juridiskt ansvarig för sina beslut. Delegationsrätt gäller till dess nya 
beslut fattas om delegation. Nämnd kan när som helst återkalla delegationsrätt 
helt eller delvis. Ett beslut, som redan fattats med stöd av delegation, kan 
däremot inte återtas. Nämnden har ingen omprövningsrätt. Nämnden kan ta 
över ett ärende och fatta beslut, om delegat ännu inte har fattat beslut. Delegat 
kan också överlämna ärenden till nämnden för avgörande. 

Delegation kan ”villkoras” d.v.s. förknippas med vissa direktiv exempelvis 
samråd med viss befattningshavare eller att beslutanderätten endast gäller viss 
förmån. 

1.1 Ersättare för delegat 
Vid förfall för delegat övertas delegatens beslutanderätt i första hand av den 
som förordnats som vikarie på delegatens tjänst alternativt av den som i 
delegationsordningen anges som ersättare. Överordnade har beslutanderätt i 
samtliga ärenden som delegerats till underställd befattningshavare. 

1.2 Anmälan av delegationsbeslut 
Kommunallagens 6 kap 40 § beskriver anmälan av delegationsbeslut. 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokoll-
föras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 
Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Varje delegat ansvarar för att beslut lämnas till nämnden för anmälan. 

Arbetsutskott 

Beslut som fattas av arbetsutskottet som delegat protokollförs och anmäls vid 
socialnämndens nästa sammanträde. Protokollet anslås och delges berörda 
omedelbart efter justering. 

Ordförandebeslut 

Besluten protokollförs med löpande paragrafnummer och anmäls på 
nästföljande sammanträde. 
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Övriga delegationsbeslut i ärenden enl. SoL, LVU, LVM, FB, HSL, LSS, 
färdtjänstlagen, m fl. lagar. 

Alla beslut som fattas av delegat skall anmälas vid nästkommande samman-
träde. Då antalet delegationsbeslut är mycket stort kommer datalistor och 
manuella listor att finnas tillgängliga för nämndens ledamöter vid varje 
sammanträde. 

Personalärenden 

Beslut som fattas av delegat i vissa personalärenden är tillgängliga för 
nämndens ledamöter med flera enligt följande; 

Anmälan av delegationsbeslut vad gäller beslut om anställningar anmäls till 
socialnämnden genom att en kopia av anställningsbeslutet samlas i en pärm. 

Kopia på anställningsbeslut förvaras i personalakt på personalenheten och hos 
respektive arbetsledare. 

Beslut om entledigande förs på särskild blankett som, utan anmälan till 
socialnämnden, förvaras i personalakt inom personalenheten. 

Beslut om tjänstledighet, semester och kompensationsledighet förs och beslutas 
digitalt. 

Övrigt 

Beslut om upphandling inom ramen för anvisade anslag samt tecknande av 
rekvisition förvaras på den centrala administrationen. Övriga beslut enligt 
delegation dokumenteras i särskild ordning på lista som medtages till 
nästkommande nämnd. 

1.3 Överklagande av beslut  
I kommunallagens 13 kapitel behandlas laglighetsprövning 

Vem som får överklaga 

1 § Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av 
kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga beslutet till 
förvaltningsrätten.  

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av 
varje medlem av de samverkande kommunerna och landstingen.  

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av 
varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalförbundet 
samt av förbundsmedlemmarna.  

Vilka beslut som får överklagas 

2 § Följande beslut får överklagas:  
1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunal-
förbund,  
2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av 
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rent förberedande eller rent verkställande art,  
3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt 
organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller 
rent verkställande art, och  
4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §.  

3 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om det i lag eller annan 
författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.  

Hur besluten överklagas  

4 § Ett beslut överklagas skriftligt.  

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de 
omständigheter som överklagandet grundas på.  

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. 

Förvaltningslagen 

Beslut i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild, t.ex. vissa beslut i 
ärenden som handläggs med stöd av socialtjänstlagen m.fl. kan överklagas 
enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga sådana beslut har den som beslutet 
angår, d.v.s. är part i ärendet. Klagoskrivelse skall vara den nämnd som fattat 
beslutet tillhanda senast inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av 
beslutet. Om beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen och om det ”går 

part emot” ska besvärshänvisning lämnas med. 

I fråga om s.k. normbeslut räknas dock tiden för överklagandet från den dag 
beslutet gavs till känna, d v s från dagen för kungörandet. 

1.4 Avvisning respektive omprövning av beslut 
Bedömning huruvida anledning till omprövning föreligger när beslut av 
socialnämnd överklagas (§ 27 FL) görs av den tjänsteman som lagt förslag till 
beslut i ärendet. När beslut av delegat överklagas görs bedömningen av den 
tjänsteman som fattat beslutet. Uppdraget utgör inte delegation i kommunal-
rättslig mening och behöver inte särskilt anmälas till nämnden. 

Beslut att avvisa skrivelse och omprövningsbeslut finns inarbetade i social-
nämndens delegationsförteckning. 

Om det står klart att klagoskrivelsen kommit in för sent, skall det överklagade 
beslutet avvisas om inte nämnden beslutar ändra sitt beslut. 

Om omprövningen leder till att beslutet ändras helt i enlighet med klagandens 
önskemål faller överklagandet. 

Ett överklagande skall inte avvisas om det inkommit inom överklagandetiden 
till den myndighet som skall pröva överklagandet. Inte heller får överklagandet 
avvisas om förseningen beror på att felaktig underrättelse lämnats om hur man 
överklagar beslutet. 
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Om överklagandet inte avvisas eller om beslutet inte ändras på det sätt som 
klaganden önskar, skall nämnden överlämna samtliga handlingar till den 
myndighet som skall pröva överklagandet.  

Nämnden skall ompröva uppenbart oriktiga beslut. Omprövningsskyldigheten 
är inte enbart knuten till ett överklagande. Den gäller generellt om myndig-
heten finner att dess beslut är uppenbart oriktigt. 

Förutsättning för omprövningsskyldighet är bl. a. att ändringen kan ske snabbt 
och enkelt och utan nackdel för någon enskild part. 

Omprövningsskyldigheten gäller inte i de fall den klagande begär att beslutet 
inte skall gälla tills vidare (inhibition). Vid inhibition skall handlingarna över-
lämnas till den myndighet som skall pröva överklagandet under förutsättning 
att klagandens skrivelse inkommit i rätt tid. 

Om handlingarna i det överklagade ärendet redan överlämnats till en högre 
instans har inte nämnden någon omprövningsskyldighet. 

Om omprövningen innebär att nämnden fattar ett nytt beslut som inte helt 
tillmötesgår den klagandens önskemål skall överklagandet också omfatta det 
nya beslutet. Det nya beslutet skall i sådana fall tillsammans med de övriga 
handlingarna i ärendet överlämnas till den myndighet som skall pröva 
överklagandet. 
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Förkortningar 

AB Allmänna bestämmelser 

AL Arkivlagen 

AML Arbetsmiljölagen 

Bistånd Biståndsenheten 

BrB Brottsbalken 

BoU Barn och ungdomsenheten 

FB Föräldrabalken 

FvL Förvaltningslagen 

IFO Individ och familjeomsorgen 

KC Kontaktcenter 

KL Kommunallagen 

KV Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd 

LAS Lagen om anställningsskydd 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

OSL Offentlighet och sekretesslagen 

PjL Patientjournallagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

Vux Vuxenenheten 

ÄB Ärvdabalken 
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2 Delegationsförteckning 

2.1 Beslut i brådskade ärenden 
Nr Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

 

2.1.1 

 

Beslut i brådskande ärenden i de fall nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

Anmärkning: Beslutanderätten gäller ej beslut 
som omfattas av bestämmelserna i 10 kap. 4 och 
5 §§ SoL samt 6 kap 38 § KL. 

6 kap. 39 § KL Ordförande Beslutanderätten gäller ej beslut som 
omfattas av bestämmelserna i 10 kap. 
4 och 5 §§ SoL samt 6 kap 34 § KL. 

2.2 Offentlighets- och sekretesslagen 
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

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

2 kap. 14 § TF  
6 kap 3, 7 och 10 
kap 4,13–14 §§ 
OSL 

Socialchef  
  

 

2.2.2 Beslut om bifall på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
 

10 kap. 28 § OSL Enhetschef  

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

12 kap. 6 § SoL Arbetsutskott  

2.3 Anskaffning av varor och tjänster - avrop  
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.3.1 Anskaffning av varor och tjänster för 
verksamhetens behov 
-Inom beloppsgränsen upp till fem prisbasbelopp 
 
-Inom beloppsgränsen tre prisbasbelopp 
-Inom beloppsgränsen ett prisbasbelopp  
Anmärkning 

LOU  
 
Socialchef 
 
Avdelningschef 
Enhetschef 

I enlighet med kommunens 
upphandlingspolicy.  
 

 I enlighet med kommunens upphandlingspolicy.  
 

   

2.4 Anskaffning av varor och tjänster – 
direktupphandling 

Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 



Delegationsförteckning Delegationsförteckning 

 

10 
 

  

2.4.1 Anskaffning av varor och tjänster för 
verksamhetens behov 
- Inom beloppsgränsen upp till fem prisbasbelopp 
 
- Inom beloppsgränsen tre prisbasbelopp 
- Inom beloppsgränsen ett prisbasbelopp 
Anmärkning  
I enlighet med kommunens upphandlingspolicy. 
 

 

LOU  
 
Socialchef 
 
Avdelningschef 
Enhetschef 

I enlighet med kommunens 
upphandlingspolicy. 
 

2.5 Upphandling 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.5.1 Upphandling enligt LOU 
 
Anmärkning  
I enlighet med kommunens upphandlingspolicy 

LOU Socialchef I enlighet med kommunens 
upphandlingspolicy 

2.5.2 Beslut om deltagande i samordnade upphandlingar 
samt godkännande av förfrågningsunderlag och 
tecknade av ramavtal. 

LOU  Socialchef 
 
 

 
 

2.6 Arkivansvar 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.6.1 Utse arkivansvarig och fastställa arkivorganisation Arkivlagen Socialchef 
 

 

2.6.2 Arkivansvar 
 

§§ 4, 5 och 6 
arkivlagen 
 

  

 – central administration  Avdelningschef KV 
 

 

 – centralarkiv på myndighet och 
beställaravdelningen 

 Enhetschef, Myndighet 
 

 

 – enheterna  Enhetschef 
 

 

 – journalhandlingar inom hälso- och sjukvård AL, 
Patientdatalagen 
 

MAS  

2.7 Personuppgifter 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.7.1 Anmälan till Datainspektionen om brister i 
hanteringen av personuppgifter enligt PuL.  
Gäller till och med 2018-05-24 
 

38–40 §§ PuL  Personuppgiftsombud   
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2.8 Dataskyddsförordningen Gäller från och med 
2018-05-25 

2.8.1 Om begäranden från en registrerad är uppenbart 
ogrundade eller orimliga, får den personuppgifts-
ansvarige antingen 
a) ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa 
kostnaderna för att tillhandahålla den information 
eller vidta den åtgärd som begärts, eller 
b) vägra att tillmötesgå begäran. 

 

Artikel 12 punkt 
5  

Enhetschef  

2.8.1 Den registrerade ska ha rätt att av den person-
uppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida 
personuppgifter som rör honom eller henne håller på 
att behandlas och i så fall få tillgång till person-
uppgifterna. 
 

Artikel 15  Enhetschef   

2.8.1 Den registrerade ska ha rätt att av den person-
uppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga 
personuppgifter som rör honom eller henne rättade. 
Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska 
den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga 
personuppgifter, bland annat genom att tillhanda-
hålla ett kompletterande utlåtande. 
 

Artikel 16 Enhetschef   

2.8.1 Den registrerade ska ha rätt att av den person-
uppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina 
personuppgifter raderade och den personuppgifts-
ansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål 
radera personuppgifter. 
 

Artikel 17 Enhetschef   

2.8.1 Den registrerade ska ha rätt att av den person-
uppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas.  
 

Artikel 18 Enhetschef   

2.8.1 Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje 
mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats 
ut om eventuella rättelser eller radering av person-
uppgifter eller begränsningar av behandling som 
skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18, om 
inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en 
oproportionell ansträngning. Den personuppgifts-
ansvarige ska informera den registrerade om dessa 
mottagare på den registrerades begäran. 

Artikel 19 Enhetschef   

2.8.1 Den registrerade ska ha rätt att få ut de person-
uppgifter som rör honom eller henne och som han 
eller hon har tillhandahållit den personuppgifts-
ansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa 
uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan 
att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits 
personuppgifterna hindrar detta. 

Artikel 20 Enhetschef   



Delegationsförteckning Delegationsförteckning 

 

12 
 

  

2.8.1 Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans 
eller hennes specifika situation, ha rätt att när som 
helst göra invändningar mot behandling av person-
uppgifter avseende honom eller henne som grundar 
sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som 
grundar sig på dessa bestämmelser.  

Artikel 21 Enhetschef   

2.8.1 Om en behandling ska genomföras på en person-
uppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgifts-
ansvarige endast anlita personuppgiftsbiträden som 
ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant 
sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna 
förordning och säkerställer att den registrerades 
rättigheter skyddas. 

Artikel 28 Socialchef  

2.8.1 Den personuppgiftsansvarige ska utnämna 
ett dataskyddsombud.  

Artikel 37 Socialchef  

 

2.9 Arbetsmiljölagen 
 En skriftlig delegation ska undertecknas    
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.9.1 Ansvar för arbetsmiljö och internkontroll 
 
– övergripande förvaltningsnivå 
 

 
 
AML 

 
 
Socialchef 
 

 
 
En skriftlig delegation ska 
undertecknas 

 – övergripande avdelningsnivå AML Avdelningschef 
 

En skriftlig delegation ska 
undertecknas 

 – inom en enhet AML Enhetschef,  
Enhetsledare,  
Samordnare  

En skriftlig delegation ska 
undertecknas 
En skriftlig delegation ska 
undertecknas 
En skriftlig delegation ska 
undertecknas 

2.10 Personalärenden 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.10.1 Beslut att anställa personal 
– Avdelningschef 
 
– Enhetschefer 
– Sjuksköterskor inom äldreomsorgen  
– Övrig personal vid enheten 
– Personliga assistenter 
 
– Anställning av personal med arbetsmarknadsstöd 

AB, 2 kap.  
 3 – 4 §§ 

 
Socialchef 
 
Avdelningschef 
Enhetschef  
Enhetschef 
Enhetschef och  
Enhetsledare 
Enhetschef 
 

 
 
 
 

2.10.2 Beslut om avlöningsförmåner  
– Enligt personalpolitiska riktlinjer 
– I övriga fall 
 
Anmärkning 

AB § §6, 17 och 
bilaga U 

 
Se 2.9.1 
Socialchef 

Vid beslut om lönetillägg ska 
personalchef godkänna 
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 Vid beslut om lönetillägg ska personalchef 
godkänna. 

   

2.10.3 Beslut att begära intyg om arbetsförmåga och 
hälsoundersökningar 
 

AB § 3 Se 2.9.1  

2.10.4 Beslut om entledigande 
– från arbetstagarens sida 
– från arbetsgivarens sida 
Anmärkning 
I samråd med personalstaben. 
 

AB § 33 Se 2.9.1  
 
I samråd med personalstaben 

2.10.5  Besked om att tidsbegränsad anställning upphör AB § 4, LAS § 15 
 

Se 2.9.1 
 

 

2.10.6 Beslut om ledigheter utöver lag och avtal 
 

AB § 25 Se 2.9.1 
 

 

2.10.7 Beslut om avstängning med eller utan löneförmåner 
– förseelser m.m. 
– medicinska skäl 
 

AB § 10, mom 1-
3, 7 mom 4-7 

Se 2.9.1  

2.10.8 Beslut om skriftlig varning 
 

AB § 12 Se 2.9.1  

2.10.9 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist 
 

LAS § 7 Socialchef  

2.10.10 Uppsägning p.g.a. personliga skäl LAS § 7 Socialchef 
 

 

2.10.11 Beslut om avsked LAS § 18 Socialchef  

2.11 Kurser och konferenser 
Nr Ärende 

 
Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.11.1 Beslut om deltagande i kurser och konferenser för 
förtroendevalda 
Anmärkning 
Ordförande då beslut i arbetsutskott inte kan 
avvaktas. 
 

  
Arbetsutskott 

 
Ordförande då beslut i arbetsutskott 
inte kan avvaktas.  

2.12 Beslutsattester och kontoansvariga 
Nr Ärende 

 
Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.12.1 Beslut att utse beslutsattestanter och kontoansvariga 
 

 Socialchef  

2.13 T Teckna avtal   2.14 24 
Nr Ärende 

 
Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.13.1 
 

Teckna hyreskontrakt avseende lokaler  Socialchef  

2.13.2 
 

Uppsägning av hyreskontrakt avseende lokaler  Socialchef  

2.13.3 Teckna avtal vid placering för barn och vuxna  Enhetschef 
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2.13.4 
 
 

Teckna 1: a handskontrakt om förhyrning av 
lägenhet för andrahandsupplåtelse samt uppsägning 
av sådant kontrakt 

 Boendesamordnare  

2.13.5 Teckna kontrakt om andrahandsuthyrning samt 
uppsägning av sådant kontrakt 

 Boendesamordnare  

2.14 Representation 
Nr Ärende 

 
Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.14.1 Beslut om representation 
 
Anmärkning 
Avser ej förtäring vid konferenser, möten, 
studiebesök m.m. vilket ingår i ordinarie 
budgetansvar. 
 

 Socialchef Avser ej förtäring vid konferenser, 
möten, studiebesök m.m. vilket ingår i 
ordinarie budgetansvar. 
 

 

2.14 Ansökan om medel 
   

Nr Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.15.1 Beslut om ansökan av statsbidrag  Socialchef Avser ej förtäring vid konferenser, 
möten, studiebesök m.m. vilket ingår i 
ordinarie budgetansvar. 
 

2.15.1 Beslut om ansökan av projektmedel  Socialchef Avser ej förtäring vid konferenser, 
möten, studiebesök m.m. vilket ingår i 
ordinarie budgetansvar. 
 

2.16 Utredning, uppföljning och avslut av insats 
Nr Ärende 

 
Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.16.1 Beslut om att inleda utredning 
 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

Barn/ungdom och vuxna samt äldre och 
socialpsykiatri 

2.16.2 Beslut om att genomföra utredning oavsett den 
enskildes samtycke. Endast i barn och 
ungdomsärenden 
 

11 kap.  
2 § SoL 

Samordnare, BoU  Barn/ungdom 

2.16.3 Beslut om att utredning inte skall inledas 11 kap. 1 § SoL  Samordnare, BoU,  
Vux och Bistånd 

Barn/ungdom och vuxna samt äldre och 
socialpsykiatri 
Se 11 kap. 4 § SoL   
 

2.16.4 Förlängning av utredningstiden för viss tid avseende 
underårig om utredningstiden överstiger 4 månader 
 

11 kap. 2 § SoL Socialchef  
 
 

Förlängning av utredningstiden kan göras 
om särskilda skäl föreligger. Beslutet ska 
vara tidsbestämt. 
 

2.16.5 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 
 

11 kap. 1 § SoL 
 

Samordnare, BoU,  
Vux och Bistånd  
 

Se 11 kap. 4 § SoL   
Barn/ungdom och vuxna 
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2.16.6 Beslut om uppföljning efter avslutad utredning av ett 
barns behov av stöd eller skydd, där utredningen 
avslutats utan beslut om insats 
Anmärkning Ska ske inom 2 månader från att 
utredningen avslutades. 

  

11 kap 4a § SoL Samordnare, BoU Ska ske inom 2 månader från att 
utredningen avslutades gäller barn och 
ungdom 
 

2.16.7 Beslut om uppföljning av ett barns situation efter det 
att en placering i ett familjehem eller HVB-hem 
avslutats. 
Anmärkning Ska ske inom 2 månader från att 
placeringen avslutades. 
 

11 kap. 4b SoL Samordnare, BoU Ska ske inom 2 månader från att 
placeringen avslutades gäller barn och 
ungdom 
 

2.16.8 Beslut om att avsluta insats enligt 4 kap. 1 § SoL 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 
 

2.16.9 Beslut om att avsluta placeringsinsats för barn och 
unga enligt 4 kap. 1 § 
 

- vid oenighet 
 

4 kap. 1 § SoL Samordnare, BoU 
 
 
Enhetschef, BoU 
 
 

2.16.10 Beslut med anledning av ansökan enligt 2 a kap. 3 § 
SoL att bevilja insatser enligt 4 kap. 1 § SoL 

2 a kap. 3 § SoL 
4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare,  
Biståndshandläggare 

2.16.11 Beslut med anledning av ansökan enligt 2 a kap. 3 § 
att avslå insatser enligt 4 kap. 1 § SoL 

 Enhetschef, Myndighet 

2.16.12 Beslut om bistånd med anledning av ansökan från 
person bosatt i annan kommun 

2 a kap. 8, 9 §§ 
SoL 

Enhetschef, Bistånd 

2.17 Överflyttning av ärende 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Lagrum 

 
Delegat (lägsta) 

 
Anmärkning 

2.17.1 Beslut i fråga om mottagande/överflyttning av 
ärende från/till annan kommun 
 

2a kap 10§ SoL  Enhetschef, Myndighet  
 

 

2.17.2 Beslut om att ansöka hos Inspektionen för vård och 
omsorg om överflyttning av ärende samt yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg i ärende om 
överflyttning 
Anmärkning Avser även ärenden enligt LVU och 
LVM. 
 

2a kap 11§ SoL Enhetschef, Myndighet  
 
 

Avser även ärenden  
enligt LVU och LVM. 
 

2.18 Ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
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2.18.1 Beslut om ekonomiskt bistånd för försörjning och 
livsföring i övrigt  
– Försörjningsstöd 
– Tandvårdskostnad enligt riktlinjer (upp till 25 % 
av basbeloppet totalt under 12 månader) 
– Tandvård utöver riktlinjer (över 25 % av 
basbeloppet totalt under 12 månader) 
– Fickpengar 
– Begravningskostnader enligt riktlinjer 
– Begravningskostnader utöver riktlinjer 
– Hemutrustning enligt riktlinjer 
– Hemutrustning utöver riktlinjer 
– Spädbarnsutrustning 
– Resor enligt riktlinjer 
– Resor utöver riktlinjer 
– Flyttkostnader enligt riktlinjer 
– Flyttkostnader utöver riktlinjer 
– Bilkostnader och magasineringskostnader enligt 
riktlinjer 
– Övriga kostnader upp till 15 % av basbeloppet 
– Övriga kostnader över 15 % av basbeloppet 

 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 
 
Samordnare, Vux 
 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 
Samordnare, Vux 
Socialsekreterare 
Samordnare, Vux 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 
Samordnare, Vux 
Socialsekreterare 
Samordnare, Vux 
Socialsekreterare 
 
Socialsekreterare 
Samordnare, Vux 
 

2.18.3 Beslut om ekonomiskt bistånd då den enskilde deltar 
i av nämnden anvisad praktik eller kompetens-
höjande verksamhet 
 

4 kap. 4 § SoL Socialsekreterare 

2.18.4 Beslut om avslag eller nedsättning på ekonomiskt 
bistånd om den enskilde utan godtagbart skäl 
avböjer att delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt  
4 § 
 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare 

2.18.5 Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd utöver 
riktlinjer. Jmf. 2.16.1 
 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott  

2.18.6 Beslut om ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende 
exempelvis kvinnojour eller vandrarhem 
 
 

4 kap 1 § SoL 
 
 

Samordnare, Vux 
 
  

 

2.18.7 Beslut om akut boende på kvinnojour till näst-
kommande vardag. Anmärkning Delegationen 
gäller under socialjouren nordvästs öppettider då 
socialtjänsten i Upplands Bro kommun har stängt. 
Delegationen gäller för akuta beslut då social-
sekreterare på socialjour nordväst bedömt att det inte 
är möjligt att avvakta till nästkommande vardag. 
 
 

4 kap 1 § SoL 
 
 

Socialsekreterare vid 
socialjouren  
  

2.16.6 

2.18.8 Beslut om ekonomiskt bistånd i brådskande ärenden 
som ej kan avvakta AU:s beslut t.ex. gällande 
hyresskuld utöver skyldigheten enligt 4 kap. 1 § SoL 
Anmärkning Enligt riktlinjer. Högst 70 % av 
basbeloppet totalt per hushåll under 12 månader. 
– i övriga fall 
 

4 kap. 2 § SoL Enhetschef, Myndighet  
 
 
 
 
Arbetsutskott 

Enligt riktlinjer högst 30 000 kr under 12 
månader 
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2.19 Egna medel 
Nr Ärende Lagrum Delegat(lägsta) Anmärkning 

 
2.19.1 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 
4 kap 1§ SoL Samordnare, Vux  

 

2.20 Bistånd till vuxna 
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.20.1 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 
 

4 kap. 1 § SoL Samordnare, Vux   

2.20.2 Beslut om förordnande och entledigande 
 

   

 – av kontaktperson    Socialsekreterare  

2.20.3 Beslut om bistånd i form av social bostad eller plats 
i jourlägenhet 
Anmärkning Fördelning av bostäder till respektive 
enhet sker i enlighet med gällande rutiner för sociala 
bostäder. 
 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef, Myndighet 
 

Fördelning av bostäder till respektive 
enhet sker i enlighet med gällande 
rutiner för sociala bostäder 

2.20.4 
 

Beslut om bistånd i form av arbetsträning och 
sysselsättning 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

2.20.5 
 
 
 

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser 
 
– inom kommunens verksamhet 
 
– hos annan huvudman under högst fyra (4) månader 
 
– under längre tid än fyra (4) månader 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialsekreterare, Vux  
 
Samordnare, Vux  
 
Enhetschef, Myndighet 

Enligt kommunens riktlinjer 
 
 
 
 
 
 

2.20.6 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
eller i familjehem 
 
– under högst två månader 
 
– under längre tid än två månader 
 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Enhetschef, Myndighet 
 
Arbetsutskott 

2.21 Dödsbo 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.21.1 Dödsboanmälan 
Anmärkning Skatteverket skall underrättas om vem 
som är delegat. 
 

20 kap. 8 a § ÄB Administrativ assistent Skatteverket skall underrättas om 
vem som är delegat. 
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2.21.2 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 
begravnings-
lagen 

Socialsekreterare   

2.22 Bistånd till barn och unga 
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.22.1 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj 
 

4 kap. 1 § SoL Samordnare, BoU   

2.22.2 Beslut om förordnande och entledigande 
 

   

 – av kontaktperson/familj 
 

 
 

Socialsekreterare 
 

 

2.22.3 Beslut om bistånd i form av kvalificerad 
kontaktperson 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef, BoU   

2.22.4 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser 
 
– inom kommunens verksamhet 
 
– hos annan huvudman under högst fyra (4) månader 
 
– under längre tid än fyra (4) månader 

4 kap. 1 § SoL 
 
4 kap. 1 § SoL 
 
4 kap. 1 § SoL 
 
4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Samordnare, BoU 
 
Enhetschef, Myndighet 
 
Enhetschef, Myndighet 
 

Enligt kommunens riktlinjer 
 
 
 
 
 
 

2.22.5 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i stödboende, 
familjehem eller hem för vård eller boende 
 

– avseende boende för ensamkommande i egen regi  
 
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i stödboende, 
familjehem, eller hem för vård eller boende i 
avvaktan på beslut av arbetsutskottet 
Anmärkning Högst två månader. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Arbetsutskott 
 
 
 

Enhetschef, Myndighet 
 
Enhetschef, Myndighet 

 

2.22.6 Beslut om akut placering av en underårig person till 
nästkommande vardag Anmärkning Delegationen 
gäller under socialjouren nordvästs öppettider då 
socialtjänsten i Upplands Bro kommun har stängt. 
Delegationen gäller för akuta beslut då social-
sekreterare på socialjour nordväst bedömt att det inte 
är möjligt att avvakta till nästkommande vardag. 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare vid 
socialjouren 

 

     
2.22.7 Beslut om att bevilja bistånd till asylsökande 

ensamkommande som har fyllt 18 år och som 
Upplands Bro kommun har ansvar för enligt 
anvisning från Migrationsverket, som ännu inte har 
fått beslut i asylprocessen. Beslut kan fattas till och 
med 2018-06-30. 

4 kap. 2 § SoL Enhetschef, Myndighet  
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2.22.8 Bevilja öppna insatser för barn som har fyllt 15 år 
utan vårdnadshavares samtycke om det är lämpligt 
och barnet begär det 

3 kap. 6 a § SoL Enhetschef,  
Myndighet 

 

2.22.9 Beslut avseende kostnader för ensamkommande 
barn i den egna kommunen på kommunens boende 

Omkostnader enligt rutin 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Föreståndare/sam- 
ordnare på boendet 

 

2.22.10 
 
 
 
 
 

Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon 
av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare 
Anmärkning Ett beslut om att bereda en underårig 
vård i ett visst familjehem är att betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap. 6 §. Utredning av 
familjehemmet skall alltid ske. 
 

6 kap. 6 § SoL 
 
 
 

Arbetsutskott 
 
 
 

Ett beslut om att bereda en underårig 
vård i ett visst familjehem är att 
betrakta som ett medgivande enligt 6 
kap. 6 § Utredning av familjehemmet 
skall alltid ske. 
 

2.22.11 Beslut om särskild kostnad under placering i 
familjehem eller hem för vård eller boende 
stödboende 
Anmärkning Högst 10 % av basbeloppet totalt per 
barn under 12 månader. 
 

4 kap 1§ SoL Socialsekreterare,  
Myndighet 

Högst 5 000 kr under 12 månader. 
 
 

 Högst 20 % av basbeloppet totalt per barn under 12 
månader.  
 

4 kap 1§ SoL  
 

Enhetschef,  
Myndighet  
 

 

 – i övriga fall 
 
– beslut om ersättning för resekostnad i samband 
med LSS-insats 
 
– enligt riksnorm vid stödboende  
 

4 kap. 1 § SoL 
 
4 kap. 1 § SoL 
 
 
4 kap. 1 § SoL 

Arbetsutskott 
 
Biståndshandläggare  
 
 
Samordnare, BoU 

 
 
 

2.22.12 
 
 
 

Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs 
Anmärkning 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. 
 

6 kap. 8 § SoL Arbetsutskott 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. 

2.22.13 Godkännande att en utländsk myndighet placerar 
barn i Sverige 
 

6 kap. 11 a SoL Arbetsutskott  

2.22.14 Beslut att placera ett barn i ett annat land 
 

6 kap 11 b SoL Arbetsutskott  
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2.23 Föräldrabalken 
Nr 
2.23.1 

Ärende 
Anmälan till tingsrätten om en förälder vid 
utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig 
till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i 
omsorgen och har behov av ändring i vårdnaden 

Lagrum 
6 kap 7 § FB 
 

Delegat (lägsta) 
Socialnämnden 

Anmärkning 
 

     
2.23.2 Anmälan till tingsrätten om ett barn stadigvarande 

vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än 
föräldrahemmet och det är uppenbart att det är bäst 
för barnet att det rådande förhållandet får bestå och 
att vårdnaden flyttas  
 

6 kap 8 § FB 
 

Socialnämnden  

2.23.3 Anmälan till tingsrätten om att en vårdnadshavare är 
varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden och det 
finns behov av särskild förordnad vårdnadshavare 
 

6 kap 8 a § FB Socialnämnden  

2.23.4 Anmälan till tingsrätten om båda föräldrarna dör och 
det finns behov av särskild förordnad vårdnads-
havare  
 

6 kap 9 § FB 
 

Socialnämnden  

2.23.5 Anmälan till tingsrätten om ett barn som står under 
vårdnad av särskild förordnad vårdnadshavare och 
föräldrarna vill att vårdnaden överflyttas till dem 

6 kap 10 § FB Socialnämnden  

 
2.23.6 

 
Att besluta att vidta åtgärder utan den andra 
vårdnadshavarens samtycke 
 

 
6 kap 13 a § FB 

 
Arbetsutskott 

 
 
 
 
 

2.24 Vård enligt LVM 
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.24.1 
 

Beslut om att inleda utredning om skäl för 
tvångsvård 
 

7 § LVM Enhetschef, Myndighet   

2.24.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. 
 

7 § LVM Enhetschef, Myndighet 
 

 

2.24.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 
Anmärkning Beslut om läkarundersökning skall 
fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig. 
 

9 § LVM Samordnare, Vux Beslut om läkarundersökning skall 
fattas om sådan inte är uppenbart 
obehövlig. 
 

2.24.4 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM 
 

11 § LVM Arbetsutskott  

2.24.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM Arbetsutskott  
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2.24.6 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare Anmärkning Kompletterade 
beslutanderätt enligt lag. Beslutet skall 
dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
akuta situationer när dokumentation och underskrift 
inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i 
efterhand.  

13 § LVM Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 

Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. Beslutet skall dokumenteras och 
skrivas under av beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör endast 
förekomma i sådana akuta situationer 
när dokumentation och underskrift 
inte kan avvaktas. Sådana beslut 
dokumenteras i efterhand. 

2.24.7 Beslut om att begära polishandräckning för att föra 
en missbrukare till läkarundersökning 
 

45 § 1. LVM Samordnare, Vux 

2.24.8 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid vårdinstitution 

45 § 2. LVM Samordnare, Vux 

2.25 Vård enligt LVU 
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.25.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVU 

4 § LVU 
 

Arbetsutskott  

2.25.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år 

6 § 1 st. LVU 
 

Arbetsutskott 
 
 

 

2.25.3 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år då arbetsutskottets 
sammanträde inte kan avvaktas 
Anmärkning Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag 

6 § 1 st LVU Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 

 

2.25.4 
 

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 
6 § LVU skall upphöra 
Anmärkning Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag 

9 § 3 st. LVU Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 

Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag 

2.25.5 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 
skall vistas under vårdtiden 
 

11 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

2.25.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 
Anmärkning Vården måste inledas utanför hemmet 
 

11 § 2 st. LVU Arbetsutskott Vården måste inledas utanför hemmet 

2.25.7 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge skall vistas under vårdtiden då arbetsutskottets 
sammanträde inte kan avvaktas 
Anmärkning Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. 

11 § 1 och 3 st. 
LVU 

Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 

Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag 
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2.25.8 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden då arbetsutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas Anmärkning Kompletterade 
beslutanderätt enligt lag. Vården måste inledas 
utanför hemmet. 
 

11 § 2 och 3 st. 
LVU 

Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 
 
 

Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. Vården måste inledas utanför 
hemmet 

2.25.9 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 
2 st. LVU Anmärkning T.ex. kortare vistelse utom 
familjehemmet eller hemmet för vård eller boende. 
 

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom 
familjehemmet eller hemmet för vård 
eller boende 

2.25.10 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 
 

13 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

2.25.11 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU skall 
upphöra 
 

13 § 1 och 2 st. 
LVU  
 

Arbetsutskott  
 

2.25.12 Övervägande om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 
föräldrabalken 
 

13 § 3 st. LVU Arbetsutskott  

2.25.13 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas 
 

   

 – när överenskommelse inte kan nås med 
vårdnadshavare eller förälder med dom eller avtal 
om umgänge 
 

14 § 2 st. 1. LVU Arbetsutskott  

 – när överenskommelse inte kan nås med 
vårdnadshavare eller förälder med dom eller avtal 
om umgänge och i avvaktan på utskottets beslut 
Anmärkning Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. 

14 § 2 st. 1. LVU Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 
 
 

 

2.25.14 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 
för föräldern eller vårdnadshavaren 
 
i avvaktan på arbetsutskottets beslut Anmärkning 
Kompletterade beslutanderätt enligt lag. 
 

14 § 2 st. 2. LVU 
 
 
14 § 2 st. 2. LVU 

Arbetsutskott 
 
 
Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 
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2.25.15 Övervägande om beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. punkt 
1 och 2 fortfarande behövs Anmärkning 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var tredje månad är skyldig att överväga om ett 
beslut om umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs. 

14 § 3 st. LVU Arbetsutskott Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var tredje månad är 
skyldig att överväga om ett beslut om 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs.  

2.25.16 Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. LVU Arbetsutskott  
 

2.25.17 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller behandling i öppna former 
 

22 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

2.25.18 Prövning av om beslut om förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 
Anmärkning Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e månad skall pröva om insatsen 
fortfarande behövs. 
 

22 § 3 st. LVU Arbetsutskott Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e månad skall 
pröva om insatsen fortfarande behövs. 
 
 
 

2.25.19 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 
LVU skall upphöra 
 

22 § 3 st. LVU Arbetsutskott  
 
 
 

2.25.20 Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud 
Anmärkning Jfr 25 § LVU. 
 

24 § LVU 
 

Arbetsutskott Jfr. 25 § LVU. 
 
 

2.25.21 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs Anmärkning Övervägande var tredje månad 
om flyttningsförbudet fortfarande behövs. 
 

26 § 1 st. LVU Arbetsutskott Övervägande var tredje månad om 
flyttningsförbudet fortfarande behövs 

2.25.22 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st. LVU 
 

Arbetsutskott  

2.25.23 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Arbetsutskott 
 

 

2.25.24 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
Anmärkning Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. 

27 § 2 st. LVU 
 

Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 

Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag 

2.25.25 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt  
27 § LVU skall upphöra 
Anmärkning Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. 
 

30 § 2 st. LVU Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 
 

Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag 

2.25.26 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  
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2.25.27 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 
plats för läkarundersökningen 
 

32 § 1 st. LVU Samordnare, BoU 
 

 

2.25.28 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning då beslut av 
arbetsutskottet inte kan avvaktas 
Anmärkning Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. 
  

43 § 1. LVU Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 

 
 

OBS! Beslutanderätten kan inte 
delegeras till annan ledamot.  
 

2.25.29 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 
 

43 § 1. LVU Arbetsutskott  

2.25.30 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU 
 

43 § 2. LVU Arbetsutskott  

2.25.31 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU då beslut av arbetsutskottet inte 
kan avvaktas 
Anmärkning Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag. 
 

43 § 2. LVU Tina Teljstedt 
Kerstin Ahlin 
Anders Åkerlind 
Martin Normark 
Ricard Wikman Koljo 
Eva Folke 
Emma Ling 
Sara Borg 
Cecilia Mollo Perez 
Linda Agnekil 
 

Kompletterade beslutanderätt enligt 
lag 
 

2.26 Äldreomsorg 
Nr Ärende 

 
Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.26.1 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare   

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

4 kap. 1 § SoL Enhetschef, Myndighet   

2.26.3 Beslut om bistånd i form av särskilt boende för 
service och omvårdnad vid parboende 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef, Myndighet   

2.26.4 Beslut om bistånd i form av korttidsboende 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef, Myndighet  

2.26.5 Beslut om bistånd i form av dagverksamhet 4 kap. 1 § SoL 
 

Biståndshandläggare Enligt kommunens riktlinjer 
 

2.26.6 Beslut om bistånd i form av ledsagning 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Enligt kommunens riktlinjer 
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2.26.7 Beslut om köp av plats hos annan huvudman p.g.a. 
platsbrist 
Under högst 4 månader 
Under längre tid än 4 månader 
Anmärkning Obs. lagen om offentlig upphandling 

2.27 Omsorg om personer 
med psykisk 
funktionsnedsättning 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Enhetschef, Myndighet 
Arbetsutskott 

Enligt kommunens riktlinjer 

2.27.1 Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL 
 

Biståndshandläggare  
 

 

2.27.2 
 

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

 

2.27.3 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om bistånd i form av vård och boende eller 
annan viss korttidsvård  
 
– under högst fyra månader 
 
 
– under längre tid än fyra månader 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Enhetschef, Myndighet 
 
 
Arbetsutskott 

Enligt kommunens riktlinjer 

2.27.4 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
 

Enligt kommunens riktlinjer 

2.27.5 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare   

2.27.6 Beslut om förordnande och entledigande 
 

   

 – av kontaktperson   Biståndshandläggare  
     
2.27.7 Beslut om bistånd i form av social bostad eller plats 

i jourlägenhet 
Anmärkning Fördelning av bostäder till respektive 
enhet sker i enlighet med gällande rutiner för sociala 
bostäder. 
 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef, Myndighet 
 

Fördelning av bostäder till respektive 
enhet sker i enlighet med gällande 
rutiner för sociala bostäder 

2.28 Beslut om stöd och service till vissa 
funktionshindrade - LSS 
 

Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.28.1 Beslut om personkretstillhörighet 
Anmärkning Beslut om personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats 
enligt 9 § LSS. Beslut om personkretstillhörighet 
kan följaktligen inte heller överklagas särskilt. 
 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare 
 

Beslut om personkretstillhörighet fattas 
inte särskilt utan är en del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan följaktligen 
inte heller överklagas särskilt. 
 

2.28.2 Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. 
LSS 

Biståndshandläggare   
 

2.28.3 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent 
vid tillfälligt utökade behov 
 

7 § och 9 § 2. 
LSS 

Enhetschef, Myndighet 
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2.28.4 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistent 
 

7 § och 9 § 2. 
LSS 

Enhetschef, Myndighet 
 

 

2.28.5 Ledsagarservice 
 
Ledsagare vid utlandsresor 

7 § och 9 § 3. 
LSS 
7 § och 9 § 3. 
LSS 

Biståndshandläggare  
 
Enhetschef, Myndighet 

 
 
 
 

2.28.6 Biträde av kontaktperson 
 

7 § och 9 § 4. 
LSS 

Biståndshandläggare   

2.28.7 Avlösarservice i hemmet 
 

7 § och 9 § 5. 
LSS 

Biståndshandläggare   

2.28.8 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 

7 § och 9 § 6. 
LSS 

Samordnare, Bistånd   

2.28.9 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov 
– Verkställighet inom kommunens verksamheter 
– Beslut om köp av plats för korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år hos annan huvudman 
 

7 § och 9 § 7. 
LSS 

 
 
  
Biståndshandläggare 
Enhetschef, Myndighet 

 

2.28.10 Beslut om boende i familjehem för barn och 
ungdomar 
 

7 § och 9 § 8. 
LSS 

Arbetsutskott  
 

 

2.28.11 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar 
– Verkställighet inom kommunens verksamheter 
 

7 § och 9 § 8. 
LSS 
 

 
 
Enhetschef, Myndighet 

 
 

 – Beslut om köp av boende i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar hos annan huvudman 

    Arbetsutskott 
 
 

 

2.28.12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc. 
– Verkställighet inom kommunens verksamhet 

7§ och 9 § 9. LSS  
 
Enhetschef, Myndighet 
 

 
 

 – Beslut om köp av boende i bostad med särskild 
service hos annan huvudman 
 

    Arbetsutskott  

2.28.13 Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig Anmärkning Personkrets 1 och 2. 
– Verkställighet inom kommunens verksamhet 
– Beslut om köp av daglig verksamhet hos annan 
huvudman 
 

7 § och 9 § 10. 
LSS 

 
 
 
Biståndshandläggare 
Arbetsutskott 
 

Personkrets 1 och 2 
 
 
 
 
 

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

11 § LSS Enhetschef, Myndighet 
 

 
 

2.28.15 Beslut om upphörande av insats enligt LSS 
 

  Biståndshandläggare  
 

 

2.28.16 Beslut om återbetalningsskyldighet 
 

12 § LSS Arbetsutskott  

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

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

16 § 3 st. LSS Samordnare, 
Bistånd 
 

 

2.28.19 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 
år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 
Anmärkning Beslutet är inte överklagbart. 
 

20 § LSS, 5 § 
LSS-
förordningen, 6 
kap. 2 o. 3 §§ 
SoF  

Biståndshandläggare  
 
 

Beslutet är inte överklagbart. 
 
 
 

2.28.20 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till försäkringskassa 
Anmärkning Gäller under förutsättning att den 
enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, 
inte enligt SoL. 
 

51 kap 17,18 o 19 
§§§ 
Socialförsäkrings- 
balken 

Biståndshandläggare  
 
 

Gäller under förutsättning att den enskilde 
ansökt om personlig assistent enligt LSS, 
inte enligt SoL. 
 

2.28.21 Godkännande av familjehem 6 kap 6 § SoL Arbetsutskott 
 

 

2.28.22 
 

Beslut om ersättning för reskostnad i samband med 
LSS-insats 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

2.29 Arvode och omkostnader till uppdragstagare och 
ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  

Nr Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.29.1 Beslut om ersättning till familjehem, kontaktperson 
och kontaktfamilj (arvode och milkostnads-
ersättning) 
 

  Se aktuellt cirkulär från Sveriges 
kommuner och landsting 

 – enligt rekommendationer från Sveriges kommuner 
och landsting 
 

 Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 
 

 

 – övriga fall 
 

 Arbetsutskott 
 
 

 

2.29.2 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare  
– enligt kommunförbundets riktlinjer 
– övriga fall 
Anmärkning 
Särskilt avtal ska ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

6 kap 11 § SoL  
 
Socialsekreterare 
Enhetschef, Myndighet 
 
 
 

Särskilt avtal ska ingås mellan 
nämnden och de nya vårdnadshavarna 

2.30 Egenavgifter vid placering av barn och vuxna  
Nr Ärende Lagrum Delegat(lägsta) Anmärkning 

2.30.1 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, 6 kap. 2 o. 3 
§§ SoF  
 

Administrativ assistent  
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2.30.2 Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) vid 
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när 
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna) 

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

Socialsekreterare 
 

 
 
 

2.30.3 Beslut om framställning till försäkringskassa om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag (placerade barn) 

106 kap 6–7§§ 
Socialförsäkrings-
balken 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

 

2.30.4 Begäran om utbetalning av studiehjälp för en 
omyndig till socialnämnd eller annan (placerade 
barn) 
 

2 kap 33§ 2 st 
2000:655, 
Studiestödsförord
ning 
 

Socialsekreterare  

2.30.5 Beslut att underrätta försäkringskassan att barn med 
underhållstöd har placerats i eller flyttat från 
familjehem/HVB-hem 
 
 

106 kap 8§ 
Socialförsäkrings-
balken 

Socialsekreterare  

2.30.6 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära ersättning enligt 
Socialförsäkringsbalken 
 

107 kap 5§ 
Socialförsäkrings-
balken 
9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare  

2.30.7 Beslut om anstånd  Enhetschef, Myndighet  

2.31 Ersättning och återkrav från enskild - väcka talan- 
eftergift 

Nr Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 
 

2.31.1 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
1 § SoL 
– Förskott på förmån eller ersättning 
– Indragen i arbetskonflikt 
– Hindrats att förfoga över inkomst eller tillgångar 
– Vid oriktigt uppgiftslämnande eller underlåtenhet 
– Obehörigt uppburit bidrag eller med för högt 
belopp 
 
Anmärkning Beslutet om ekonomisk hjälp skall 
innehålla uppgift om den eller de omständigheter 
som utgör grund för återbetalningsplikten (9 kap 2§ 
3 st). 
 

9 kap. SoL 
 
2§1st 1p 
2§1st 2p 
2§1st 3p 
1§1st 
1§2st 

 
 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 
Enhetschef, Myndighet   
Enhetschef, Myndighet  
 

Beslutet om ekonomisk hjälp skall 
innehålla uppgift om den eller de 
omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikten (9 kap 2§ 3 st)  
 

2.31.2 
 

Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om 
återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 § 
 

9 kap. 3 § SoL Arbetsutskott  

2.31.3 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 
kap 1 §, 9 kap 2 § och 8 kap 1 § SoL 
– upp till 10 000 kronor  
– över 10 000 kronor 

9 kap. 4 § SoL  
 
Enhetschef, Myndighet 
Arbetsutskott 

Ska det vara ett maxbelopp? 

2.31.4 Beslut om att återkräva ekonomisk hjälp beviljats 
enligt 4 kap. 2 § SoL 
 

9 kap. 2 §, 2 st 
SoL 

Enhetschef, Myndighet 
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2.31.5 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2§ och 8 
kap 1§ SoL 
 

9 kap. 3 § 1 st 
SoL 

Arbetsutskott  

2.31.6 Beslut om anstånd  Enhetschef, Myndighet  

2.32 Överklagande till domstolar 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.32.1 
 

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol samt utse 
ombud att föra nämndens talan 
 

10 kap 2 § SoL Socialchef  

2.32.2 Beslut huruvida omprövning av beslut skall ske. 
Gäller till och med 2018-06-30 

27 § FvL Delegaten i ursprungs- 
beslutet 

 

     
2.32.2 Beslut huruvida omprövning av beslut skall ske. 

Gäller från och med 2018-07-01 
44 § FvL Delegaten i ursprungs- 

beslutet 
 

2.32.3 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat. Gäller till och 
med 2018-06-30 
Anmärkning Yttrande anmäls i samma ordning som 
det ursprungliga beslutet. 
 

27 § FvL Delegaten i ursprungs- 
beslutet 

Yttrande anmäls i samma ordning 
som det ursprungliga beslutet 

     
2.32.3 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av delegat. Gäller från och 
med 2018-07-01 
Anmärkning Yttrande anmäls i samma ordning som 
det ursprungliga beslutet. 
 

44 § FvL Delegaten i ursprungs- 
beslutet 

Yttrande anmäls i samma ordning 
som det ursprungliga beslutet 

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

24 § 1 st FvL   

 – beslut av socialnämnd och arbetsutskott  Enhetschef, Myndighet  
 – beslut av annan delegat. Gäller till och med 2018-

06-30 
 Delegaten i ursprungs- 

beslutet 
 

 

     
2.32.4 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 
gällande 

43§ FvL   

 – beslut av socialnämnd och arbetsutskott  Enhetschef, Myndighet  
 – beslut av annan delegat. Gäller från och med 2018-

07-01 
 Delegaten i ursprungs- 

beslutet 
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2.32.5 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 
Anmärkning Beslutet avser inte myndighets-
utövning mot enskilda i ärende av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 
ref 67). 
 

10 kap 1-2 §§ 
SoL  
 

Delegaten i ursprungs- 
beslutet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot enskilda i 
ärende av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt (jfr. RÅ 
1994 ref 67).  
 

2.32.6 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  
 

Delegaten i ursprungs- 
beslutet 

 

2.32.7 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- 
och LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
nämnd  
Anmärkning Brådska råder eller nämnd-/utskotts-
sammanträde kan inte avvaktas. Denna typ av 
delegering bör undvikas i ärenden som gäller 
tvångsomhändertagande. 
 

10 kap 1-2 §§ 
SoL, 6 kap. 39 § 
KL 
 

Ordförande Brådska råder eller nämnd- 
/utskottssammanträde kan inte 
avvaktas. Denna typ av delegering 
bör undvikas i ärenden som gäller 
tvångsomhändertagande. 
 

2.32.8 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i LSS-ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av nämnd 
 

27 § LSS, 
6 kap. 39 § KL 
 

Ordförande  

2.32.9 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande 
riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av 
arbetsutskott 

 Arbetsutskott 
 

 

2.32.10 Överklagande, yrkande om inhibition, samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande 
riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av delegat 

 

 Delegaten i ursprungs- 
beslutet 

 

2.32.10 Överklagande, yrkande om inhibition, samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande 
särskild avgift för icke verkställda beslut där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat 
 

 Socialchef  

2.32.11 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag om 
offentligt biträde 

Enhetschef, Myndighet  

2.32.12 Avvisande av ombud och biträde 9 § FvL Arbetsutskott 
 

 

2.33  Yttranden   2.34 28 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
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2.33.1 Yttrande till åklagarmyndigheten vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef, Myndighet 
 

 

 

2.33.2 Yttrande till polismyndigheten och åklagar-
myndigheten 

11 § 1 st. LUL 

 

Samordnare, BoU  

2.33.3 Begäran till åklagarmyndigheten med anledning av 
ev. utredning beträffande misstänkt under 15 år 

 

33 § jfr med 
31 § LUL 

Samordnare, BoU  

2.33.4 Begäran hos åklagarmyndigheten om förande av 
bevistalan 

 

38 § LUL 

 

Samordnare, BoU 
 

 

2.33.5 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 
till åklagarmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef, Myndighet  

2.33.6 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 
till domstol 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef, Myndighet 
 

 

2.33.7 Lämnade upplysningar och förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Socialsekreterare  

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

 

31 kap. 2 § 1 st. 
BrB 

 

Enhetschef, Myndighet  

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

 

3 § Lag om 
offentligt biträde 
och 7 § 
Förordning om 
offentligt biträde. 

Enhetschef, Myndighet  

 

2.33.10 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 
kap. 2 § 
körkortsförordnin
gen 

Socialsekreterare  
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2.33.11 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 
utan vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. 
passförordningen 

Enhetschef, Myndighet  

 

 

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

 

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Enhetschef, Myndighet 
 

 

2.33.13 Upplysningar i vapenärenden. Anmärkning 
Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 1983/84 s. 188 f.). 

 

 Socialsekreterare 
Biståndshandläggare  

Uppgifter får endast lämnas ut om 
den enskilde har samtyckt till det 
(JO 1983/84 s. 188 f.). 

 

2.33.14 Upplysningar till försvarsmakten 

 

 Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare  

Uppgifter får endast lämnas ut om 
den enskilde har samtyckt till det 
(JO 1983/84 s. 188 f.). 

 

2.33.15 Uppgiftslämnande på begäran av smittskyddsläkare 29 § 
smittskyddslagen 

Enhetschef, Myndighet  

2.33.16 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 § 1 st. smitt-
skyddslagen 

Enhetschef, Myndighet  

2.33.17 Yttrande till allmän domstol   Enhetschef, Myndighet  

2.33.18 Yttrande till förvaltningsdomstol   Enhetschef, Myndighet  

2.33.19 Yttrande till tillsynsmyndighet - verksamhetstillsyn 
Anmärkning Tillsynsmyndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och JK. I första hand bör 
nämnden avge yttrande på grund av ärendets 
principiella betydelse. 

13 kap. 2 § SoL Socialnämnden 
 
 
 

Tillsynsmyndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och JK. I 
första hand bör nämnden avge 
yttrande på grund av ärendets 
principiella betydelse. 

 

2.33.20 Yttrande till tillsynsmyndighet - individärenden 

Anmärkning Tillsynsmyndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och JK. 

13 kap. 2 § SoL Arbetsutskott Tillsynsmyndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och JK.  

 

2,34 God man/förvaltare och målsägarbiträde 
Nr Ärende 

 
Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.34.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare 

5 kap. 3 § p.1 SoF Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 
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2.34.2 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger 
 

5 kap. 3 § p.2 SoF Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 
 

 
 

2.34.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden betr. förvaltningen av underårigs 
egendom 
Anmärkning Avser all slags egendom. 
 

5 kap. 3 § p.3 SoF Enhetschef, Myndighet 
 

Avser all slags egendom 

2.34.4 Framställan till domstol om behov av målsägande-
biträde för underårig 
 

5 kap. 2 § SoF Enhetschef, Myndighet 
  

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

15 § 6. LSS 
5 kap. 3 § 

Biståndshandläggare  
 
 

 

 

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

15 § 6. LSS Biståndshandläggare  
  

2.35 Förtur till bostad 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.35.1 Förtur till bostad  
– beslut att tillstyrka förtur till bostad 
Anmärkning Enligt socialnämndens riktlinjer. 
  

  
Arbetsutskott 

 
Enligt socialnämndens riktlinjer 

2.36 Polisanmälan 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.36.1 Beslut om polisanmälan angående misstanke om 
vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 
Anmärkning Avser misstanke om brott enligt 
BrB 3, 4 och 6 kap. samt misstanke om brott för 
vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse 
i ett år. Såväl anmälan som uppgiftslämnande. 
 

12 kap. 10 § SoL  
10 kap 21-24 §§ 
OSL 
 
 

Samordnare, Myndighet 
 

Avser misstanke om brott enligt 
BrB 3, 4 och 6 kap. samt misstanke 
om brott för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i ett år. 
Såväl anmälan som 
uppgiftslämnande. 
 

2.36.2 Beslut om polisanmälan angående brott mot 
nämndens verksamhet 
– vid brådskande ärenden 
 

12 kap. 10 § SoL 
  

Arbetsutskott 
 
Ordförande 
 

 

2.36.3 Polisanmälan angående misstanke om bidragsbrott  6 § Bidrags-
brottsLagen  

Arbetsutskott  
 
 

 

2.37 Lex Maria 
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.37.1 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om 
allvarliga skador mm inom hälso- och sjukvården 
(Lex Maria) 
Anmärkning Vårdgivaren ansvarar för att Lex 
Maria anmälningar görs. 

3 kap 5–6 §§ 
PatsäkL 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
 

Vårdgivaren ansvarar för att Lex 
Maria anmälningar görs.  
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2.38 Lex Sarah 
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.38.1 
 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om 
allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för 
allvarliga missförhållanden. (Lex Sarah) 
Anmärkning I samråd med socialchef. 
 

14 kap 7§ SoL, 
24f § LSS 

Avdelningschef KV I samråd med socialchef 

2.39 Egendomsskada 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.39.1 Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till ett basbelopp 
 

3 kap. 2 § 
skadeståndslagen 

Arbetsutskott 
 
 
 

 
 
 

2.40 Avgifter 
Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.40.1 
 

Fastställa avgiftsunderlag 8 kap. 4 § SoL 
 

Avgiftshandläggare 
 

Enligt kommunens 
tillämpningsanvisningar 

2.40.2 
 

Bestämma förbehållsbelopp 
 

8 kap. 6 § SoL 
 

Avgiftshandläggare 
 

Enligt kommunens 
tillämpningsanvisningar 
 

2.40.3 
 

Beslut om avdrag och tillägg till minimibelopp 
 

8 kap. 8 § SoL 
 

Avgiftshandläggare 
 

Enligt kommunens 
tillämpningsanvisningar 

2.40.4 Beslut om avgift 8 kap. 5 § SoL 
 

Avgiftshandläggare Enligt kommunens 
tillämpningsanvisningar 

2.40.5 Beslut om ändring av avgift 
 

8 kap. 9 § SoL 
 

Avgiftshandläggare 
 

Enligt kommunens 
tillämpningsanvisningar 

2.40.6 
 

Beslut om nedskrivning av avgift 
 

4 kap. 2 § SoL 
 

Avgiftshandläggare 
 

Enligt kommunens 
tillämpningsanvisningar 

2.40.7 
 

Beslut om avgiftsbefrielse  4 kap. 2 § SoL 
 

Enhetschef, Bistånd  

2.41 Lag om färdtjänst (sfs 1997:736) och lag om  
riksfärdtjänst (sfs 1997:735) 

Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 
 

2.41.1 Utredning till färdtjänstnämnd om färdtjänstansökan 6 § 3 st lag om 
färdtjänst 
 

Färdtjänstutred. i KC 
Biståndshandläggare  

 

2.41.2 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ lag om 
riksfärdtjänst 
 

Biståndshandläggare  Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (§ 13). 
 

2.41.3 Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa 8 § lag om 
riksfärdtjänst 
 

Biståndshandläggare  Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (§ 13). 

2.41.4 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst 
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 – om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 9 § lag om 
riksfärdtjänst 
 

Biståndshandläggare  Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (§ 13). 

 – om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga 
och upprepade överträdelser av de föreskrifter som 
gäller för riksfärdtjänst 

9 § lag om 
riksfärdtjänst 

Arbetsutskott Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (§ 13). 

2.42 Lov 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.42.1 Beslut att bevilja ansökan att bedriva verksamhet 
enligt LOV 
Anmärkning I samråd med socialchef. 
 

8 kap 1 § LOV Socialchef I samråd med socialchef 

2.42.2 
 

Beslut att avslå ansökan att bedriva verksamhet 
enligt LOV Anmärkning I samråd med socialchef. 

7 kap 1 § LOV Socialchef I samråd med socialchef 
 

2.42.3 Beslut att häva ett ingånget avtal enligt LOV  Socialchef  

2.43  Planärenden   2.44  
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat (lägsta) Anmärkning 

2.43.1 Utlåtande i enklare planärenden utan större 
principiell betydelse 

3 kap. 2 § SoL Avdelningschef KV  

 Utlåtande i planärenden med större principiell 
betydelse 

3 kap. 2 § SoL Socialnämnden  
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Statistikuppföljning första kvartalet 2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner statistikuppföljningen för första kvartalet 2018. 

Sammanfattning 

Varje kvartal följer socialkontoret upp verksamheten. Denna statistik-

uppföljning avser första kvartalet 2018.  

Det saknas siffror för äldre då Socialstyrelsen har ändrat sitt system för 

rapportering. Vid statistikuppföljningen för första halvåret 2018 kommer 

statistik för äldre kunna presenteras enligt uppgift från Socialstyrelsen.   

Antal pågående utredningar inom barn- och ungdomsenheten har ökat under 

årets första kvartal.  

De privata utförarna inom hemtjänsten har samma antal timmar som den 

hemtjänst som utförs i egen regi. Det är första gången sedan införandet av 

lagen om valfrihet inom hemtjänst, LOV.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-19 

 Statistikuppföljning som avser första kvartalet 2018 

Barnperspektiv 

Genom att följa utvecklingen inom socialkontorets verksamhet kan social-

kontoret följa verksamheten och få en god bild av hur verksamheten fungerar 

för barnen.  
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1 Inledning 
Denna kvalitetsuppföljning avser kvalitet inom individ- och familjeomsorgen 
och äldreomsorgen. Rapporten bygger på uppgifter som lämnas till SCB 
(Statistiska Central Byrån) och Socialstyrelsen. Uppgifterna i denna rapport 
avser första kvartalet 2018.  

För området äldre har Socialstyrelsen bytt administratör för uppgifterna från 
kommunen och det finns i dagsläget inga siffror för första kvartalet. 

Denna uppföljning är en del i kvalitetsarbetet och ger information om de 
områden som behöver utvecklas och ligga till grund för en handlingsplan för 
utökad kvalitet.  

Uppgifter i denna redovisning bygger på siffor ur verksamhetssystemet. En 
förutsättning för att sifforna ska vara riktiga är att handläggare öppnar och 
avslutar utredningar och insatser vid rätt tidpunkt och att i övrigt handlägger de 
förändringar som sker i insatserna på ett korrekt sätt.  

Verksamhetssystemen för individ- och familjeomsorgen och för äldreomsorgen 
är upplagda på olika sätt och vilka uppgifter som kan tas ur systemen varierar 
mellan systemen.  

Uppgifter om ekonomiskt bistånd i förhållande till jämförelsekommuner 
redovisas i denna uppföljning till och med november 2017. Det är de siffror 
som finns tillgängliga hos SCB.  

Från och med 1 januari 2016 registrerar individ och familjeomsorgen avsluts-
orsaker. Det innebär att då en insats avslutas kodas orsaken till avslut. Detta 
finns redovisat i rapporten. 

I denna rapport finns redovisning av trygghetslarm.   
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2 Individ- och familjeomsorg  

2.1 Ekonomiskt bistånd 

 

 

Beskrivning: Diagrammet visar hur mycket ekonomiskt bistånd som har 
utbetalats per månad i tusentals kronor under 2017 och första kvartalet 2018.  

Kommentar: Utbetalning av ekonomiskt bistånd har minskat under 2017. 
Under första kvartalet 2018 utbetalningen av ekonomiskt bistånd ökat något.  
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Beskrivning: Diagrammen visar hur många hushåll som har fått ekonomiskt 
bistånd under 2017 och första kvartalet 2018. 

Kommentar: Antalet hushåll som har fått ekonomiskt bistånd ligger på cirka 
250 hushåll per månad under 2017 och första kvartalet 2018. 
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Beskrivning: Diagrammen visar hur mycket som har utbetalats per hushåll 
2017 och första kvartalet 2018.  

Kommentar: Kostnaden för utbetalt belopp per hushåll har minskat under 2017 
och har ökat något under första kvartalet 2018. I ekonomiskt bistånd ingår 
kostnader för tillfälliga boenden exempelvis vandrarhem. Denna kostnad gör 
att det kan bli en hög summa per hushåll. Om det finns hushåll med många 
barn får de ett stort genomslag på dessa siffror.   
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 2017  Kvartal 1 2018 % 

Försörjningsstöd 

exkl tillf boende 
21 646 5 692 89,39  

 

Tillfälligt 

boende/kvinnojour 
2 560 378  5,94 

 

Elskulder 8 3 0,06 
 

Hyresskulder 90 8 0,12 
 

Hälsovård, 

medicin 
161 42 0,66 

Tandvård 119 54 0,85 
 

Annat 599 191 3,00 
 

Totalt 25 183 6 368 100,00 

 

Beskrivning: Detta visar hur mycket i tusentals kronor och procent som har 
utbetalts till olika ändamål inom ekonomiskt bistånd.  Dessa siffror redovisas 
till staten varje månad. 

Kommentar: Under årets första tre månader har det utbetalats 6,3 miljoner 
kronor i ekonomiskt bistånd. 89,39 % har gått till försörjningsstöd. 5,94 % har 
gått till tillfälligt boende. Det är en lägre summa jämfört med tidigare.    
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Beskrivning: Antal pågående, påbörjade och avslutade utredningar som avser 
ekonomiskt bistånd. 

Kommentar: Antalet pågående utredningar har minskat under 2017 och ökat 
något under första kvartalet 2018. Socialkontoret har arbetat aktivt för att 
slutföra utredningar snabbare.  
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Beskrivning: Antal beslutade insatser från ekonomiskt bistånd hos arbets-
marknadsenheten. Arbetssökande som söker ekonomiskt bistånd har kontakt 
med AME för utredning av sin arbetsförmåga. 

Kommentar: Antal insatser på AME ligger mellan 50 och 60 under 2017 och 
första kvartalet 2018.  

 

Beskrivning: Denna graf visar utbetalt belopp per månad och hushåll. De 
jämförelsekommuner som vi har tagit fram grundar sig på de kommuner som 
mest liknar oss när det gäller andel av befolkningen som har försörjningsstöd 
samt kostnad per invånare. Jämförelsekommuner är inom Stockholm län. 
Jämförelser med dessa kommuner har tagits fram sedan 2013. 
Jämförelsekommuner är Järfälla, Nynäshamn, Sigtuna och Sundbyberg. Dessa 
siffror finns till och med november 2017. 
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Kommentar: Siffrorna varierar mycket. Nynäshamn har inte lämnat uppgifter i 
maj och juni.  

 

Beskrivning: Denna graf avser antal bidragstagare i % av befolkningen i varje 
kommun under 2017. Jämförelsekommuner är, som i den tidigare grafen, 
Järfälla, Nynäshamn, Sigtuna och Sundbyberg.  

Kommentar: För Upplands-Bro kommun har andelen i procent sjunkit till och 
med oktober 2017 för att sedan stiga i november 2017. Nynäshamn har inte 
lämnat uppgifter i maj och juni.  

 

Beskrivning: Denna graf visar andelen barn som lever i en familj som uppbär 
försörjningsstöd i procent av de barn som finns i befolkningen. Jämförelse-
kommuner är, som i den tidigare grafen, Järfälla, Nynäshamn, Sigtuna och 
Sundbyberg. 
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Kommentar: För Upplands Bro kommun har andelen barn som lever i familjer 
med försörjningsstöd minskat till och med september 2017 för att öka under 
november 2017. 

2.1.1 Avslutsorsaker 

Avslutsorsaker finns för försörjningsstöd. Målet med detta är att socialkontoret 
ska se anledning till att insatser avslutas. I det första steget går det att välja på 
självförsörjande, tillfälligt bistånd och övrigt. Dessa är sedan indelade i 
ytterligare val. 

 

 

Beskrivning: Denna graf visar avslut av ekonomiskt bistånd beroende på 
självförsörjande, tillfälligt bistånd och orsak övrigt. Tillfälligt bistånd kan vara 
tillfällig matnorm.   

Kommentar: 49 insatser med ekonomiskt bistånd har avslutats under första 
kvartalet. Av dessa har 21 kodats som övrigt och 24 har kodats som 
självförsörjande. 
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Beskrivning: De avslutade insatser som har kodats som självförsörjande finns 
uppdelade i vilken typ av självförsörjning som klienten har gått till.   

Kommentarer: Under året har 24 av de avslutade insatserna blivit själv-
försörjande. Av de 24 insatser som har kodats som självförsörjande har 14 
personer gått till arbete och 5 personer har gått till ersättning från 
försäkringskassan.  
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Beskrivning: Den avslutsorsak som kodats som orsak övrigt finns nedbrutet i 
undergrupper.   

Kommentar: Under årets första kvartal har 21 av insatserna avslutats med 
orsaken övrigt. Av de 21 avslut av insats ekonomiskt bistånd har 7 flyttat från 
kommunen. 11 har avslutats med koden ej avhörd. 
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2.2 Barn- och ungdomsenheten 
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Beskrivning: Denna tabell visar antal utredningar h barn- och ungdoms-
enheten. Redovisningen delas upp i barn 0–12 år och ungdom 13–20 år samt 
den totala mängden utredningar. Dessa diagram är uppdelade på pågående, 
påbörjade och avslutade utredningar fördelat på åldersgruppen och en stapel för 
totalt antal utredningar.  

Kommentar: Antalet utredningar ligger i stort sett på samma nivå under årets 
första kvartal.  

 

Beskrivning: Antal placeringar i familjehem och Hem för Vård eller Boende 
(HVB). Ensamkommande flyktingbarn som bor i familjehem och HVB-hem 
särredovisas.   

Kommentar: Antalet familjehemsplacerade barn och ungdomar ligger i stort 
sett på samma nivå under första kvartalet 2018. Barn- och ungdomsenheten 
arbetar aktivt för att mobilisera barnens nätverk för att när så är möjligt 
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förhindra placeringar. Om en placering inleds arbetar barn- och 
ungdomsenheten för att göra placeringen så kort som möjligt. 

 

 

Beskrivning: Denna graf beskriver antal pågående öppenvårdsinsatser av-
seende öppenvård i egen regi, kontaktperson och kontaktfamilj.  

Kommentar: Antal insatser i öppenvård har ökat något under årets första 
kvartal. Öppenvården har utarbetat nya metoder och arbetar med att mobilisera 
barnen nätverk. Öppenvården är också för det mesta det första alternativet när 
ett barn behöver stöd i sin situation. Avslutsorsaker  

Avslutsorsaker finns för insatser inom barn och ungdomsenheten från 1 januari 
2016. De utgår från om målet med insatsen är uppfylld.  
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Beskrivning: Denna graf beskriver hur många av de avslutade insatserna som 
målen har uppfyllts, delvis uppfyllts eller icke uppfyllts.   

Kommentar: 27 insatser har avslutats under året. Av de 27 insatser som har 
avslutats under året har 21 insatser avslutats då målet med insatsen har 
uppfyllts. Socialstyrelsen har under början av 2018 gjort om hur insatser ska 
redovisas till Socialstyrelsen. Det innebär att socialkontoret har lagt om 
besluten i verksamhetssystemet och därmed har beslut markerats med - övergår 
till annan insats. Det är ett administrativt beslut.   
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Beskrivning: Denna graf visar vem som har bedömt att målet med vården har 
uppfyllts.   

Kommentar: Under året var orsaken till 20 av de avslutade insatserna att målet 
med vården har uppfyllts. Av de 20 insatser som har avslutats med att vården 
har uppfyllts har 14 insatser avslutats då både klienten och socialkontoret har 
varit överens om att målet med vården har uppfyllts. Barn och ungdomsenheten 
arbetar aktivt för att öka delaktigheten och vara transparanta med familjer som 
har insatser. Det görs tydliga uppdrag för insatserna så att det blir tydligt för 
familjerna när målet med insatsen är uppfylld.  
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2.3 Missbruk och annan vuxenvård 

 

 

 

Beskrivning: Detta avser utredningar avseende vuxna. Det är ansökan som 
avser missbruksvård eller våld i nära relation. 

Kommentar: Antal pågående utredningar har varierat under årets första kvartal.   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Antal utredningar Vuxen 2017 

Påbörjade

Pågående

Avslutade

0
5

10

15
20
25
30

35
40
45

Antal utredningar vuxen 2018 

Påbörjade Pågående Avslutade



Statistikuppföljning första kvartalet 2018  

 

21 
 

  

 

 

 

Beskrivning: Detta beskriver antal placeringar av missbrukare enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om Vård av Missbrukare (LVM). 

Kommentar: Under första kvartalet varierar antalet placeringar enligt SoL 
mellan 3 och 4. Antalet placeringar enligt LVM är 1. 
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Beskrivning: Antal insatser som avser öppenvård för vuxna i egen regi. 

Kommentar: Under årets första månader ligger antalet insatserna på 23 
stycken.   
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2.3.1 Avslutsorsaker 

Avslutsorsaker finns för insatser missbruksvården från 1 januari 2016. De utgår 
från om målet med insatsen är uppfylld.

 

 

 

Beskrivning: Denna graf beskriver hur många av de avslutade insatserna där 
målen har uppfyllts, delvis uppfyllts eller icke uppfyllts. 

Kommentar: Under årets första kvartal avslutades 14 insatser inom missbruks-
vården. Av de 14 insatser som har avslutats under året har 2 avslutats då målet 
med insatsen har uppfyllts. 
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2.4 Boende 

 

 

Beskrivning: Detta beskriver antal boende i sociala lägenheter uppdelat på 
vuxna och ungdomar.  

Kommentar: Under årets första kvartal har antalet vuxna boende i sociala 
lägenheter legat i stort sett stilla. Nyanlända som kommer till kommunen från 
anläggningsboenden får en bostad med socialt kontrakt.    
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3 Äldre- och funktionsnedsatta 

3.1 Insatser enligt SoL 
Socialstyrelsen har gjort ett byte av tjänst avseende sammanställande av 
uppgifter inom området för äldre. Det har gjort att siffror för första kvartalet 
2018 saknas. Vid statistikuppföljningen för första halvåret 2018 kommer det 
troligen att finnas siffror som kan redovisas.  

 

 

 

Beskrivning: Detta beskriver utförd tid inom hemtjänsten uppdelad i egen regi 
och privat regi.  

Kommentarer: Utförd tid i egen regi och i privat regi är i stort sett detsamma 
under första kvartalet 2018. Under 2017 har ny avstämningsmetod för att 
stämma av beviljad tid mot utförd tid införts. Detta har medfört bättre kontroll 
på den tid som hemtjänstutförare utför hos den enskilde.  
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3.2 Trygghetslarm 
Nedan följer en sammanställning av statistik för trygghetslarm. Det är mellan        
2 279 och 2 627 larm per månad vilket blir 76 till 84 larm per dag. Av dessa 
ringer larmcentralen ut 1 074 till 1 285 till den utförare som brukaren har valt. 
Det betyder att knappt häften av de larm som kommer till larmcentralen rings 
ut till utföraren. I december 2017 hade 407 brukare trygghetslarm. 

 

 

 

Beskrivning: Antal larm som har besvarats inom utsatt tid under första 
halvåret. Utförare ska besvara larm inom 30 minuter. 

Kommentar: Antalet larm som besvaras inom 30 minuter ligger i stort sett 
stilla, i förhållande till antal larm, under årets första kvartal.   
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Personal på larmcentralen noterar vad som är orsaken till varje larm Det finns 
29 olika larmorsaker och vilka har sammanförts för att få en mer överskådlig 
bild. Under begreppet akut finns larmorsakerna; akut, andningsbesvär, EP-
larm och ramlat. Under begreppet behov av hjälp finns larmorsakerna; toalett, 
uppstigning, läggning och väntar på hemtjänst. Under begreppet olika typer av 
larm finns larmorsakerna; dörrlarm, fallarm, larmmatta, rörelselarm, röstlarm 
och sänglarm. Under begreppet installation finns larmorsakerna; installation, 
provlarm och service. Under begreppet uppfattar ej finns larmorsakerna; 
uppfattar ej och utan talkontakt. Upprepat larm innefattar endast denna 
larmorsak. Ej svar innefattar endast denna larmorsak.  Under begreppet 
diverse finns larmorsakerna; diverse, ej utringt, manuell post, okänd larmtyp 
och samtal. Personal på plats innefattar endast denna larmorsak.   

 

 

 

 

Beskrivning: Ett urval av larmorsaker per månad. 
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Kommentar: Registreringarna av upprepat larm har stigit under årets första 
kvartal. Det är ett fåtal personer som står för en stor del av larmen. Det är oftast 
personer som känner stor oro.   

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Socialkontoret 

 Datum Vår beteckning   

Anna Skrifvars 

Administrativ handläggare 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 

anna.skrifvars@upplands-bro.se 

2018-04-03 SN 18/0053   

Socialnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om föreningsbidrag från 
Brottsofferjouren Stockholm-
Gotland/Verksamhetsområde Norrort för år 
2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren Stockholm-

Gotland/Verksamhetsområde Norrort föreningsbidrag med 70 000 kronor för 

verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland/Verksamhetsområde Norrort ansöker om 

föreningsbidrag med 70 000 kr för verksamhetsåret 2018. Brottsofferjouren har 

till uppgift att hjälpa och stödja brottsdrabbade. Jouren arbetar ideellt med hjälp 

av frivilliga stödpersoner och bedriver även vittnesstödsverksamhet vid 

Attunda tingsrätt. I socialtjänstlagen är det reglerat att socialtjänsten ska ge 

stöd till och bemöta brottsoffer. Brottsofferjouren Stockholm-

Gotland/Verksamhetsområde Norrort kompletterar socialtjänstens verksamhet 

för brottsoffer som är över 18 år och socialkontoret föreslår att föreningen ska 

erhålla bidrag med 70 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018 

• Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

2018 

Ärendet 

Brottsofferjourens uppgift är att hjälpa och stödja brottsdrabbade och är 

verksam inom Stockholms innerstad, Lidingö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 

Upplands Bro, Upplands Väsby och Gotland. Jouren arbetar ideellt med hjälp 

av frivilliga stödpersoner och bedriver även vittnesstödverksamhet vid Attunda 

tingsrätt. 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland kompletterar socialtjänstens verksamhet. 

Då brottsofferstöd till barn och ungdomar tillgodoses av kommunens egna 



 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-04-03 SN 18/0053 

 
 

verksamheter eller i samverkan med grannkommuner, samt det faktum att 

antalet ärenden från Upplands-Bro minskat, föreslår socialkontoret att 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland ska erhålla föreningsbidrag med 70 000 

kronor för år 2018.   

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutsförslaget inte har någon särskild påverkan 

utifrån ett barnperspektiv.  

Socialkontoret 
 
 
 
 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård  

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd  

 

Bilagor 

1 Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

2018 

2 Verksamhetsberättelse 2017 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

3 Verksamhetsplan 2018 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

4 Budget 2017 samt 2018 från Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

Beslut sänds till 

• Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

• Kommunstyrelsen  

• Akt 

• Kamrersassistent  























































































 
 

 
 

Besöksadress: Postadress: Telefon och fax: E-post och web: Bankgiro: Org.nr:  

Sköldvägen 10 A Box 2077 T: 08-120 542 40  info@stockholm-gotland.boj.se 594-9458 802490-7720 

Sollentuna Centrum 191 02 Sollentuna F: 08-120 542 49 www.stockholm-gotland.boj.se   

                  www.facebook.com/bojstockholmgotland 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018 
 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland och dess verksamhetsområden 

skall under verksamhetsåret 2018 fokusera på följande områden: 

 

Kvalitet 

• Dra lärdomar från genomförd kvalitetsundersökning för att kunna ge 

utökad kvalitet i vårt arbete 

 

Marknadsföring 

• Marknadsföra vår verksamhet, styrelsen ansvarar för att ta fram 

underlag till sponsoravtal 

• Bli mer synlig genom regelbundna samtal med socialtjänsten, polis, 

hälso- och sjukvård m fl 

 

Ekonomi 

• Säkerställa en stabil ekonomi inom jouren 

• Utarbeta IOP-avtal med fler kommuner 

 

Styrelsen 

• Arbeta för fler ledamöter i styrelsen 

 

Kansli/Personal 

• Fortsätta att vidareutveckla genomförda säkerhetsrutiner, samt verka 

för att tillhandahålla en fortsatt god arbetsmiljö 

• Genomföra behövlig kompetensutveckling för jourens personal 

• Genomföra medarbetarsamtal  

• Se över våra arbetsbeskrivningar för att klargöra personalens 

ansvarsområden 

 

Stödsamordnarverksamheten 

• Rekrytera, utbilda/fortbilda och hålla utvecklingssamtal med stödjare 

• Öka tillgängligheten på dag- och kvällstid 

• Genomföra uppföljningssamtal för brottsutsatta 

 

Vittnesstödsverksamheten 

• Rekrytera, utbilda/fortbilda och hålla utvecklingssamtal med stödjare 

• Öka tillgängligheten/bemanning av pass i tingsrätten 

• Medvetandegöra hos berörda att vi kan ge information i förväg till 

vittnen, målsägande och anhöriga via telefon eller personliga besök 

• Initiera underlag för kommande utbyggnad av Attunda tingsrätt som 

planeras vara klart 2020 

2018-03-20 



 
 
 

 

BOJ STH-GOT BUDGET 2017-2018 Hela-V Hela-V

Konto Intäkter (utan moms) Budget 2017 Budget 2018

3610 Medlemsavgifter 10 000 10 000

3611 Medlemsavgifter föreningar&företag&kommun 1 000 1 000

3698 Trygghetanställning stöd 87 252 87 252

*3984 Bidrag Brottsofferfonden (projekt/GUB) 240 000 185 000

3985 Bidrag Kammarkollegiet Ovillkorat (gäller ej VS) 135 000 150 000

3986 Bidrag Brottsofferfonden  Vittnesstöd Villkorat 515 000 500 000

3987 Kommunala bidrag Ovillkorat 1 703 000 1 800 000

Summa intäkter 2 691 252 2 733 252

Konto Externa kostnader Budget Budget

5010 Lokalhyra 210 000 200 000

5220 Hyra datorutrustning 60 000 5 000

5221 Virtuella arbetsplatser/Office 365 (Lic) 70 000 103 000

5222 Servicekostnad skrivare (utskrift/sida) 12 000 6 000

5910 Annonser/Marknadsföring 3 000 3 000

6110 Kontorsmaterial / förbrukningsmaterial 10 000 10 000

6212 Telefoni/Mobiltelefoni 95 000 100 000

6230 Datorkommunikation MildMedia/Bredband 9 000 9 000

6310 Försäkringar (plus försäkring för datorutrustning) 4 000 0

6530 Ekonomi/HR-tjänster/Revisor 160 000 170 000

6570 Bankavgifter/Porto/Litteratur 15 000 15 000

6980 Förtäring/representation/resor-bilers.- Styrelsen 20 000 15 000

6981 Föreningsavgifter 5 000 10 000

*6984 Projekt/GUB 240 000 185 000

6991 Övriga kostnader 0 25 000

Summa externa kostnader 913 000 856 000

Konto Personalkostnader Budget Budget

7010 Löner 1 115 000 1 148 000

7281 Lönekostnader (Inkl semesterlön) 151 000 155 000

7331 Friskvård & andra personalkostn 15 000 15 000

7411 Collectum (5 %) 55 750 57 400

7510 Arbetsgivaravgift 342 185 360 700

7610 Utbildning & Handledning 100 000 100 000

Summa personalkostnader 1 778 935 1 836 100

Årets resultat -683 41 152



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2018-04-05 SN 17/0156  

Socialnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om obegränsad 
ledsagarservice 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad 

ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett 

odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna 

serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att 

införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser 

förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som 

det gynnar den enskilde individen.  

Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till 

socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska 

göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan 

komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den 

önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 

Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala 

tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt 

medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot 

likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018 

 Bilaga - Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130 

 Bilaga – medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 

november 2016. 

Ärendet 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad 

ledsagarservice till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige tog beslut 
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den 30 november 2016 § 130 om att överlämna medborgarförslaget till 

Socialnämnden för yttrande. Socialnämnden blev tilldelade medborgarförslaget 

för yttrande den 15 december 2017.  

Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett 

odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna 

serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. 

Förslagsställaren anser vidare att en enskild tjänstemans personliga inställning 

och åsikter kan påverka om den enskilde beviljas ledsagarservice i kommunen. 

Genom att införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i 

kommunen så anser förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska 

fördelar samtidigt som det gynnar den enskilde individen.  

Ledsagarservice är en insats som kan beviljas med stöd av såväl 

socialtjänstlagen (2001:453), som lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387). Insatsen syftar till att bryta den isolering som 

äldre och funktionshindrade kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att 

besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet. Ledsagning kan ej ges 

i hemmet, utan är knuten till aktiviteter ute i samhället. 

Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne (3 kap. 5 § SoL). Det gäller även insatser 

som ges med stöd av LSS (6 § LSS). Det betyder att varje utredning ska 

genomsyras av respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet 

och att utredningsarbetet så långt möjligt ska planeras och genomföras 

tillsammans med den enskilde. 

I förarbetena till SoL (prop. 2000/01:80 s. 91) anförs bland annat att en 

sammanvägning ska göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken 

insats som kan komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, 

kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den 

enskildes önskemål. Det finns således inte en obegränsad frihet för den 

enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader, vilket 

förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag. Att införa obegränsad 

ledsagarservice kan även strida mot likställighetsprincipen, 2 kap 2 § 

kommunallagen. Enligt denna princip så ska kommunen behandla sina 

medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för att inte göra det. Att endast 

ge fri ledsagning till vissa grupper innebär risk att likställighetsprincipen inte 

uppfylls. 

Vidare så framgår det i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 för 

handläggning och dokumentation av ärenden enligt SoL, LSS, LVU och LVM 

att ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och 

utvärdering av en beslutad insats. 

Barnperspektiv 

Eva Folke  
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Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa. 

 

 

 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130 

2. Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 november 2016. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Akt 

 

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (37)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-11-30 

 

 

§ 130 Medborgarförslag om obegränsad 
ledsagarservice 

 Dnr KS 16/0326 

Beslut 

Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice överlämnas till 

Socialnämnden för yttrande. 

____________ 

Sammanfattning 

Sven Aivert inlämnade den 3 november 2016 ett medborgarförslag om 

införande av obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta 

kommuninnevånare som är i behov av den service insatsen. 

Kommunfullmäktige föreslås överlämna förslaget till Socialnämnden för 

yttrande. Socialnämndens yttrande kommer sedan att beslutas i 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag som inkom den 3 november 2016. 

Yttranden 

Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagställaren 

 Socialnämnden 
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