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Sammanträde med socialnämnden 

 
Datum: Onsdag den 28 september 2022 
Tid: Klockan 09:00 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

Ledamöter 
Sture Olsson (M), ordförande 
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande 
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Kovan Akrawi (S) 
Lisbeth Ek (S) 
Maria Henriksson (S) 
Birgitta Lindh (C) 
Malin Åslund (KD) 
Emanuel Ström (KD) 
Jonathan Kahrs (M) 
Marita Ljus (SD) 
Jonas Larsson (SD) 
Iowan Hedendahl (V) 
 

Ersättare 
Ingrid Schwanborg (S) 
Maria Vångell Rehn (C) 
Margareta Warrén Stomberg (M) 
Anette Andersson (S) 
Kjell Bertilsson (S) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Christiane Uhle Johansson (C) 
Angel Garcia (KD) 
Mattias Olerot (KD) 
Ing-Marie Larsson (L) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Anette Larsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
 

Tjänstepersoner 
Magnus Schedin, socialchef 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
 

Presskonferens 
Onsdagen den 28 september klockan 11:45, Stadshuset.  
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Verksamhetsinformation till socialnämnden - Missbruksvården i Falköpings kommun 
Dnr 2022/00016   
Tid: 09:05 – 09:45  (30+10) 

Föredragande: 
Elisabeth Andersson, verksamhetschef 
Maria Johansson, enhetshchef 
 

2.  Förordnande beslutanderätt i vissa ärenden enligt LVU och LVM för perioden 2022-10-
01 - 2022-12-31 
Dnr 2021/00075   
Tid: 09:45 
Föredragande: 
Helena Broberg, förvaltningsjurist 
 

3.  Antagande av delegationsbestämmelser för socialnämnden 
Dnr 2022/00135   
Föredragande: 
Helena Broberg, förvaltningsjurist 
 

 

4.  Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 
Dnr 2022/00131   
Tid: ca 10:10 
Föredragande: 
Karin Stigner, SAS/verksamhetsutvecklare 
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 
 

5.  Antagande av dokumenthanteringsplan för socialnämnden 
Dnr 2022/00129    
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

6.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2022/00005   
 

7.  Rapporter till socialnämnden 2022 
Dnr 2022/00004    
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

Sture Olsson (M)  

Ordförande 
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Carin Karlsson   Nämndsekreterare      carin.karlsson@falkoping.se  
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Förordnande beslutanderätt i vissa ärenden enligt LVU 
och LVM för perioden 2022-10-01 - 2022-12-31 

Förslag till beslut 

1  Socialnämnden beslutar att förordna enhetscheferna Sara Andersson 

och Heidi Hansen samt förste socialsekreterare Antonie Bräuer till 

beslutsfattare då nämndens beslut inte kan avvaktas gällande beslut om 

att begära biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården för att 

genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande, 43 § 1 st, 

p. 2 LVU. 

2  Förordnandet gäller perioden 2022-10-01 – 2022-12-31 eller, om 

förändringar i ovan angivna personkrets sker, till dess frågan om 

förordnande beslutas på nytt.        

Bakgrund 

Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, framgår att många beslut med stöd av 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, inte får delegeras 

till tjänsteperson. Däremot finns det i LVU stöd för att förordna ledamot och, 

när det gäller begäran om  biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården för 

att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt 43 § 

1 st, p. 2 LVU, viss namngiven tjänsteperson att besluta om nämndens beslut 

inte kan avvaktas. Syftet är att det alltid ska finnas någon som är 

beslutsbehörig att tillgå.  

Socialnämnden har tidigare (SN § 54/2021, SN § 116/2021 samt SN § 51/ 

2022) förordnat ordförande, förste och andre vice ordförande, enhetschef för 

barn och unga, förste socialsekreterare samt handläggare vid socialjouren, 

samtliga namngivna, som beslutsfattare när det gäller begäran om biträde av 

Polismyndigheten/Kriminalvården för att genomföra beslut om vård eller 

omedelbart omhändertagande.  

Efter en omorganisation inför hösten 2022 handläggs ärenden gällande barn 

och unga av två olika enheter. Enhetschefer för var sin enhet är Sara 

Andersson och Heidi Hansen. De behöver därför förordnas som 

beslutsfattare.  
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Sedan juni 2022 är Antonie Bräuer en av tre förste socialsekreterare för barn 

och unga. De fungerar som arbetsledare och tar aktiv del i det löpande 

arbetet vilket gör dem lämpliga som beslutsfattare i aktuell fråga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-09-13       

Beslutet ska skickas till 

Helena Broberg, förvaltningsjurist 

Elisabeth Andersson, verksamhetschef 

Sara Andersson, enhetschef                                                                               

Heidi Hansen, enhetschef 

Antonie Bräuer, förste socialsekreterare 

 

 

 

Helena Broberg 

Förvaltningsjurist 
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§ 310 Dnr 2021/00075  

Förordnande beslutanderätt i vissa ärenden enligt LVU 
och LVM för perioden 2022-10-01 - 2022-12-31 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att förordna enhetscheferna Sara 

Andersson och Heidi Hansen samt förste socialsekreterare Antonie 

Bräuer till beslutsfattare då nämndens beslut inte kan avvaktas gällande 

beslut om att begära biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården för att 

genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande, 43 § 1 st, 

p. 2 LVU.  

2 Förordnandet gäller perioden 2022-10-01 – 2022-12-31 eller, om 

förändringar i ovan angivna personkrets sker, till dess frågan om 

förordnande beslutas på nytt.       

Bakgrund 

Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, framgår att många beslut med stöd av 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, inte får delegeras 

till tjänsteperson. Däremot finns det i LVU stöd för att förordna ledamot och, 

när det gäller begäran om  biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården för 

att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt 43 § 

1 st, p. 2 LVU, viss namngiven tjänsteperson att besluta om nämndens beslut 

inte kan avvaktas. Syftet är att det alltid ska finnas någon som är 

beslutsbehörig att tillgå.  

Socialnämnden har tidigare (SN § 54/2021, SN § 116/2021 samt SN § 51/ 

2022) förordnat ordförande, förste och andre vice ordförande, enhetschef för 

barn och unga, förste socialsekreterare samt handläggare vid socialjouren, 

samtliga namngivna, som beslutsfattare när det gäller begäran om biträde av 

Polismyndigheten/Kriminalvården för att genomföra beslut om vård eller 

omedelbart omhändertagande.  

Efter en omorganisation inför hösten 2022 handläggs ärenden gällande barn 

och unga av två olika enheter. Enhetschefer för var sin enhet är Sara 

Andersson och Heidi Hansen. De behöver därför förordnas som 

beslutsfattare.  

Sedan juni 2022 är Antonie Bräuer en av tre förste socialsekreterare för barn 

och unga. De fungerar som arbetsledare och tar aktiv del i det löpande 

arbetet vilket gör dem lämpliga som beslutsfattare i aktuell fråga.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-09-13       
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Paragrafen skickas till  
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Antagande av delegationsbestämmelser för 
socialnämnden 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till  ändring 

av socialnämndens delegationsbestämmelser. 

2 Delegationsbestämmelserna gäller från och med den 1 oktober 2022 och 

ersätter delegationsbestämmelserna antagna av socialnämnden den 21 

april 2021, § 53        

Bakgrund 

Socialförvaltningen har under 2022 sett över socialnämndens 

delegationsbestämmelser vilket ska ske löpande och minst en gång per år.  

Eftersom dokumentet ska avspegla det verkliga behovet hos nämnden och 

förvaltningen behöver arbetet kring delegationsbestämmelserna pågå 

kontinuerligt.  

 

Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram. Förutom en del 

förtydliganden samt språkliga ändringar och korrigeringar som inte medför 

någon ändring i sak, föreslås i huvudsak följande större förändringar. 

 

 En anpassning av delegater har gjorts utifrån var besluten som regel 

fattas i praktiken, exempelvis när det gäller flera beslut till följd av 

offentlighets- och sekretesslagen där ordningen på delegater har ändrats 

så att biträdande förvaltningschef fattar beslut i första hand, i andra hand 

förvaltningschef och i tredje hand förvaltningsjurist respektive 

medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 Avsnittet gällande ekonomiärenden har anpassats till ett framtaget 

förvaltningsövergripande förslag. Förslaget innebär en justering av vissa 

beloppsnivåer anpassade till lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Förslaget innebär även en rad förtydliganden. Till följd av att det inte 

uttryckligen regleras i Falköpings kommuns bestämmelser om 



 

  2(3) 

 

 

ekonomisk ersättning till förtroendevalda när sammanträdesarvode ska 

utgå vid annan aktivitet än sammanträde ska beslut om sådant arvode 

anses utgöra ett delegationsbeslut. Som delegat anges socialnämndens 

ordförande. En komplettering har även gjorts med en delegationspunkt 

gällande beslut att justera i nämndens verksamhetsplan då 

kommunfullmäktige beslutat att förändra budgetramen under 

innevarande år. Behovet av justeringar har aktualiserats bl.a. till följd av 

fördelning av centrala lönepotter. Som delegat anges förvaltningschef. 

Om det däretmot är större förändringar som påverkar nämndens mål, 

inriktning, omfattning eller kvalitet måste dessa beslutas av nämnd med 

hänvisning till delegationsförbudet i 6 kap. 38 § kommunallagen.  

 Tidigare delegationsbestämmelser saknade bestämmelser gällande beslut 

om att ansöka om bidrag från offentliga myndigheter till socialnämndens 

verksamhet, såsom statsbidrag och bidrag från Migrationsverket. Detta 

har därför lagts till. Delegat är i första hand ekonom på förvaltningen och 

i andra hand biträdande förvaltningschef.  

 En delegationspunkt gällande beslut att anta dokumenthanteringsplan har 

lagts till för att underlätta hanteringen. I första hand ska beslut fattas av 

biträdande förvaltningschef och i andra hand av förvaltningschef, detta 

utifrån gällande ansvarsfördelning inom förvaltningen.  

 Ett förvaltningsövergripande förslag gällande ärenden enligt 

förvaltningslagen har tagits fram. Socialnämndens 

delegationsbestämmelser innehåller sedan tidigare flera av dessa 

delegationspunkter. Delegationspunkter för beslut gällande rättelse, 

föreläggande att styrka sin behörighet eller avhjälpa brist samt att avslå 

en skriftlig framställning om att avgöra ett ärende som inte har avgjorts 

inom sex månader har emellertid lagts till. Vissa delegationspunkter har 

även flyttats från andra avsnitt i delegationsbestämmelserna till avsnitt 

2.1. som avser utredning förvaltningslagen.   

 En anpassning har gjort utifrån de nya bestämmelser som följer av Lex 

Lilla Hjärtat som trädde ikraft den 1 juli 2022. Nya delegationspunkter 

har införts under avsnitt 3.2 som gäller beslut med stöd av LVU. Beslut 

om provtagning av vårdnadshavare eller förälder vid umgänge eller vid 

prövning av vårdens upphörande delegeras till socialnämndens 

arbetsutskott. Det föreligger delegationsförbud till tjänsteperson. I 

brådskande ärenden får beslut fattas av ordförande med stöd av 

kommunallagens bestämmelse om ordförandebeslut. Beslut om 

uppföljning vid upphörande av LVU-vård för dem under 18 år samt 

beslut om upphörande av sådan uppföljning delegeras till förste 

socialsekreterare. Därutöver har delegationspunkter gällande särskilt 

övervägande av flyttningsförbud i samband med prövning av vårdens 

upphörande förts in gällande såväl LVU- som SoL-placeringar i 

familjehem (gällande unga under 18 år). Även här råder 

delegationsförbud till tjänsteperson varvid beslutanderätten ges till 

socialnämndens arbetsutskott.  
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 En delegationspunkt gällande fastställande av konsekvensbedömning 

avseende dataskydd enligt artikel 35 GDPR införs. Som delegat anges 

verksamhetschef.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande, 2022-09-09 

 Socialförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser       

Beslutet ska skickas till 

Socialchef, Magnus Schedin  

Biträdande socialchef , Eva Olofsson 

Verksamhetschef Myndighet och Hälso- och sjukvård, Elisabeth Andersson 

Förvaltningsjurist, Helena Broberg 

Intranät och hemsida   

 

 

 

 

Helena Broberg 

Förvaltningsjurist 
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§ 311 Dnr 2022/00135  

Antagande av delegationsbestämmelser för 
socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås besluta att anta socialförvaltningens förslag till  

ändring av socialnämndens delegationsbestämmelser. 

2 Delegationsbestämmelserna gäller från och med den 1 oktober 2022 och 

ersätter delegationsbestämmelserna antagna av socialnämnden den 21 

april 2021, § 53       

Bakgrund 

Socialförvaltningen har under 2022 sett över socialnämndens 

delegationsbestämmelser vilket ska ske löpande och minst en gång per år.  

Eftersom dokumentet ska avspegla det verkliga behovet hos nämnden och 

förvaltningen behöver arbetet kring delegationsbestämmelserna pågå 

kontinuerligt.  

Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram. Förutom en del 

förtydliganden samt språkliga ändringar och korrigeringar som inte medför 

någon ändring i sak, föreslås i huvudsak följande större förändringar. 

 En anpassning av delegater har gjorts utifrån var besluten som regel 

fattas i praktiken, exempelvis när det gäller flera beslut till följd av 

offentlighets- och sekretesslagen där ordningen på delegater har ändrats 

så att biträdande förvaltningschef fattar beslut i första hand, i andra hand 

förvaltningschef och i tredje hand förvaltningsjurist respektive 

medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 Avsnittet gällande ekonomiärenden har anpassats till ett framtaget 

förvaltningsövergripande förslag. Förslaget innebär en justering av vissa 

beloppsnivåer anpassade till lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Förslaget innebär även en rad förtydliganden. Till följd av att det inte 

uttryckligen regleras i Falköpings kommuns bestämmelser om 

ekonomisk ersättning till förtroendevalda när sammanträdesarvode ska 

utgå vid annan aktivitet än sammanträde ska beslut om sådant arvode 

anses utgöra ett delegationsbeslut. Som delegat anges socialnämndens 

ordförande. En komplettering har även gjorts med en delegationspunkt 

gällande beslut att justera i nämndens verksamhetsplan då 

kommunfullmäktige beslutat att förändra budgetramen under 

innevarande år. Behovet av justeringar har aktualiserats bl.a. till följd av 

fördelning av centrala lönepotter. Som delegat anges förvaltningschef. 

Om det däretmot är större förändringar som påverkar nämndens mål, 

inriktning, omfattning eller kvalitet måste dessa beslutas av nämnd med 

hänvisning till delegationsförbudet i 6 kap. 38 § kommunallagen.  

 Tidigare delegationsbestämmelser saknade bestämmelser gällande beslut 

om att ansöka om bidrag från offentliga myndigheter till socialnämndens 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

verksamhet, såsom statsbidrag och bidrag från Migrationsverket. Detta 

har därför lagts till. Delegat är i första hand ekonom på förvaltningen och 

i andra hand biträdande förvaltningschef.  

 En delegationspunkt gällande beslut att anta dokumenthanteringsplan har 

lagts till för att underlätta hanteringen. I första hand ska beslut fattas av 

biträdande förvaltningschef och i andra hand av förvaltningschef, detta 

utifrån gällande ansvarsfördelning inom förvaltningen.  

 Ett förvaltningsövergripande förslag gällande ärenden enligt 

förvaltningslagen har tagits fram. Socialnämndens 

delegationsbestämmelser innehåller sedan tidigare flera av dessa 

delegationspunkter. Delegationspunkter för beslut gällande rättelse, 

föreläggande att styrka sin behörighet eller avhjälpa brist samt att avslå 

en skriftlig framställning om att avgöra ett ärende som inte har avgjorts 

inom sex månader har emellertid lagts till. Vissa delegationspunkter har 

även flyttats från andra avsnitt i delegationsbestämmelserna till avsnitt 

2.1. som avser utredning förvaltningslagen.   

 En anpassning har gjort utifrån de nya bestämmelser som följer av Lex 

Lilla Hjärtat som trädde ikraft den 1 juli 2022. Nya delegationspunkter 

har införts under avsnitt 3.2 som gäller beslut med stöd av LVU. Beslut 

om provtagning av vårdnadshavare eller förälder vid umgänge eller vid 

prövning av vårdens upphörande delegeras till socialnämndens 

arbetsutskott. Det föreligger delegationsförbud till tjänsteperson. I 

brådskande ärenden får beslut fattas av ordförande med stöd av 

kommunallagens bestämmelse om ordförandebeslut. Beslut om 

uppföljning vid upphörande av LVU-vård för dem under 18 år samt 

beslut om upphörande av sådan uppföljning delegeras till förste 

socialsekreterare. Därutöver har delegationspunkter gällande särskilt 

övervägande av flyttningsförbud i samband med prövning av vårdens 

upphörande förts in gällande såväl LVU- som SoL-placeringar i 

familjehem (gällande unga under 18 år). Även här råder 

delegationsförbud till tjänsteperson varvid beslutanderätten ges till 

socialnämndens arbetsutskott.  

 En delegationspunkt gällande fastställande av konsekvensbedömning 

avseende dataskydd enligt artikel 35 GDPR införs. Som delegat anges 

verksamhetschef.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande, 2022-09-09 

 Socialförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser       

  

 

Paragrafen skickas till  
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Inledning 

Dessa delegationsbestämmelser gäller för socialnämnden och dess 

förvaltning, socialförvaltningen. Förvaltningschef är socialchefen.   

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) avses att en nämnd 

ger någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Ett beslut som en delegat 

fattar med stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma rättsverkan 

som om det fattas av socialnämnden. Det innebär att ärendet är avgjort efter 

fattat beslut och endast kan ändras av högre instans efter ett överklagande i 

lagstadgad ordning. Socialnämnden, eller chef, kan således inte ändra ett 

sådant beslut. Socialnämnden kan emellertid när som helst återkalla 

delegationen.  

Enligt 6 kap. 38 § KL får vissa typer av ärenden inte delegeras. Dessutom 

finns det i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL) angivet situationer då 

delegationsförbud råder samt då delegation endast får ske till arbetsutskott. 

Det är beslutsfattarens ansvar att inte fatta beslut som står i strid med dessa 

begränsningar.  

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i 

enlighet med gällande lagar, förordningar och vägledande bestämmelser 

samt i enlighet med för nämnden bindande avtal. Den delegerade 

beslutanderätten är dessutom begränsad till socialnämndens 

verksamhetsområde.  

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska 

dock alltid göras minst en gång per år.  

 

Skillnaden mellan delegationsbeslut och 
verkställighetsbeslut 

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet som regel kan överklagas och ska anmälas till nämnden 

till skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas 

av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 

vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot 

sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där 

det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och 

alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det 

dagliga arbetet.  
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Delegation med stöd av andra lagrum än  
6 kap. 37 § KL 

Ordförandebeslut, 6 kap. 39 § KL 

Med stöd av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller, vid förfall för 

denne, förste och andre vice ordföranden i nämnd ordning att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

Kompletterande beslutanderätt 

I 10 kap. 6 § SoL, med hänvisning till lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 

regleras den s.k. kompletterande beslutanderätten. Det innebär att det direkt 

av lag följer att ordföranden eller annan förordnad ledamot/person har rätt 

att fatta beslut i angivna frågor när huvuddelegatens beslut inte kan 

avvaktas.  

Behörig kompletterande beslutsfattare framgår av särskilt förordnande.  

Vidaredelegation 

Socialchefen får i sin egenskap av förvaltningschef och med 

tillämpning av 7 kap. 6 § KL vidaredelegera sin beslutanderätt 

till annan anställd. Sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligt som ett 

vanligt delegationsbeslut till socialnämnden.  

För övriga delegater är vidaredelegation inte tillåtet.  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut som fattats med stöd av dessa delegationsbestämmelser ska anmälas 

till socialnämnden vid dess nästkommande sammanträde. Detta sker i form 

av en förteckning över beslutade ärenden.  

Observera att även ordförandebeslut ska anmälas.  

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  
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Delegering till följd av särskild 
yrkeskompetens HSL 

Delegering som följer av särskild yrkeskompetens enligt 1 § hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) ska inte anmälas till socialnämnden. Dessa beslut 

faller utanför kommunallagens regler. 

Allmänna principer för delegationsbeslut 

För dessa delegationsbestämmelser gäller följande. 

 Beslutanderätten får inte utövas av tjänstepersoner i förening vilket 

innebär att det inte är tillåtet att flera delegater beslutar tillsammans. 

Där bestämmelserna anvisar flera numrerade delegater ska beslutet i 

första hand fattas av den förstnämnda delegaten ensam. Först i 

dennes frånvaro går beslutsrätten över till övriga delegater i angiven 

ordning. 

 Inom socialnämndens ansvarsområde finns flera skilda 

verksamheter. Beslutsområdet för delegeringen begränsas till att i 

förekommande fall omfatta ärenden inom respektive delegats 

ansvarsområde/verksamhetsområde eller som har tilldelats delegaten 

i annan ordning (t.ex. genom ställföreträdarskap).  

 Delegerad beslutanderätt gäller även nyanställda och 

befattningshavare som inte är tillsvidareanställda. Detta förutsätter 

vägledning och samråd med överordnade i den utsträckning som 

behövs.  

 En tillförordnad befattningshavare omfattas av samma delegation 

inom ramen för tjänsten, som tjänstens ordinarie befattningshavare. 

Motsvarande gäller tjänstgörande ordförande i fråga om beslut 

delegerade till en nämnds- eller utskottsordförande med undantag 

från kompletterande beslutanderätt enligt lag där ett särskilt 

förordnande krävs för samtliga personer som har getts denna 

beslutanderätt. 

 Delegationen gäller inte för  uppdragstagare eller konsulter.  

 Vid angiven delegats frånvaro har överordnad tjänsteperson hos 

nämnden samma rätt att fatta beslut enligt delegationsordningen 

inom sitt kompetensområde som angiven delegat. 
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 Enligt 6 kap. 38 § KL omfattar den delegerade beslutanderätten inte 

ärenden som avser 

- verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

- framställning eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden 

med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 

fullmäktige har överklagats,  

- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

- ärenden som väckts genom medborgarförslag och lämnats 

över till nämnden och  

- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får 

delegeras 

 Delegerad beslutanderätt i inköps- och upphandlingsfrågor får 

utnyttjas endast inom ramen för av nämnden antagen budget eller 

kostnadskalkyl för visst projekt. 

 Rätten att skriva under avtal och attestera inköp följer motsvarande 

nivåer som gäller för upphandling och inköp. Det innebär att den 

som är delegat och har rätt att fatta beslut om att upphandla eller 

avropa upp till ett visst belopp även har rätt att skriva under avtal till 

följd av upphandlingen eller avropet samt har rätt att attestera de 

fakturor på motsvarande belopp som följer av beslutet.  
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Delegation med stöd av 6 kap. 37 § KL 

 

1. Administrativa ärenden 

1.1 Personalärenden 

Alla personalärenden ska beslutas i enlighet med gällande kommunala riktlinjer, beslut och budget 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

1.1.1 Inrätta samt pröva återbesättning 

av befattningar  

 Verksamhetschef 

 

 Enhetschef   

 

 Övriga medarbetare 

 

  

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

Närmaste chef med 

fullt 

personalansvar* 

* I samråd med överordnad 

chef 

1.1.2 Beslut om anställning 

 Verksamhetschef 

 

 Enhetschef   

 

 Övriga medarbetare 

 

 

                                                                              

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar             

 

Innefattar även beslut om 

lönesättning och 

löneförmåner 

1.1.3 Beslut om anställning på deltid 

gällande samtliga medarbetare  
 Förvaltningschef 

 

 

I samråd med HR-chef 

utifrån politiskt fattat beslut 

om heltid  

1.1.4 Beslut om lönesättning vid 

löneöversyn  

 Verksamhetschef 

 

 Enhetschef   

 

 Övriga medarbetare 

  

             

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar             

 

1.1.5 Beslut om förbud av bisyssla 

gällande samtliga medarbetare 

AB § 8            

7 § LOA 

HR-chef Se riktlinje för bisyssla 
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1.1.6 Yttrande kring bisyssla gällande 

samtliga medarbetare 
 Närmaste chef med 

fullt personalansvar             

 

Se riktlinje för bisyssla 

 

Yttrande lämnas till HR-

chef 

1.1.7 Beslut om disciplinär påföljd  

 Verksamhetschef 

 

 Enhetschef   

 

 Övriga medarbetare 

 

AB § 11  

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar             

 

I samråd med HR 

1.1.8 Beslut om avstängning 

 Verksamhetschef 

 

 Enhetschef   

 

 Övriga medarbetare 

 

AB § 10  

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar             

 

I samråd med HR 

1.1.9 Beslut om tjänstledighet 

 Verksamhetschef 

 

 Enhetschef   

 

 Övriga medarbetare 

 

  

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar             

Exempel: föräldraledighet, 

studieledighet, prova annat 

arbete, förtroendemanna-

uppdrag, ledighet för önskad 

sysselsättningsgrad, pension. 

Gäller även beslut om 

ekonomiska förmåner under 

tjänstledighet  

1.1.10 Informera samt föra förhandlingar 

enligt MBL  

 Förvaltningsövergripande 

åtgärder 

 

 Ärenden inom respektive 

verksamhet/enhet 

11, 14, 19 och 

38 §§ MBL 
 

                                   
Förvaltningschef 

 

 

Närmaste 

beslutsfattande chef 

inom respektive 

verksamhet eller 

enhet 
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1.1.11 Beslut om uppsägning på grund av 

arbetsbrist och personliga 

förhållanden gällande samtliga 

medarbetare 

7 § LAS Förvaltningschef I samråd med HR 

 

Gäller även varsel 

1.1.12 Beslut om avsked gällande 

samtliga medarbetare 

18 § LAS Förvaltningschef I samråd med HR 

1.1.13 Beslut om förkortad 

uppsägningstid vid uppsägning 

från medarbetarens sida 

 Verksamhetschef 

 

 Enhetschef  

 

 Övriga medarbetare 

  

                                 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar    

          

 

1.2 Ekonomiärenden 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

1.2.1 Utse attestanter  Förvaltningschef  

1.2.2 Beslut om att sammanträdesarvode 

ska utgå för annan aktivitet än 

sammanträde för socialnämndens 

förtroendevalda 

 SN:s ordförande  

1.2.3 Beslut om inköp av varor och 

tjänster genom direktupphandling, 

vilket innefattar samtliga beslut 

som krävs enligt LOU och 

kommunens styrdokument kring 

inköp och upphandling, inom 

vederbörande verksamhetsområde 

och inom ramen för gällande 

budget, till ett belopp uppgående 

till 

 högst 100 000 kronor  

 

 

 högst det maximala belopp 

för direktupphandling som 

anges i gällande lag 

  

 

 

 

 

                                   

Verksamhetschef/   

Enhetschef/övrig 

tjänsteperson med 

eget budgetansvar                                                                                   

 

Förvaltningschef 

Delegerad beslutanderätt i 

inköpsfrågor gäller endast 

inom ramen för av nämnden 

antagen budget eller 

kostnadskalkyl för visst 

projekt.  

Inköp av varor och tjänster 

inom behörig 

befattningshavares 

verksamhetsområde, inom 

ramen för gällande budget 

och i enlighet med giltigt 

ramavtal eller separat avtal 

betraktas som verkställighet 
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1.2.4 Beslut om inköp av varor och 

tjänster genom upphandling, som 

överskrider gränsen för 

direktupphandling, vilket 

innefattar samtliga beslut som 

krävs enligt LOU och kommunens 

styrdokument kring inköp och 

upphandling 

 Förvaltningschef Vid upphandling över 

gränsen för 

direktupphandling ska en 

beställning av uppdraget 

göras till Upphandlings-

enheten i Skövde 

1.2.5 Beslut om ramavtal, vilket 

inkluderar alla de beslut som krävs 

i enlighet med LOU och 

kommunens interna styrdokument 

för upphandling, som endast berör 

den egna nämnden/förvaltningen 

 Förvaltningschef Kommunövergripande 

ramavtal, dvs. ramavtal som 

berör fler än en nämnd, 

ansvarar kommunstyrelsen 

för. Exempel: fönsterputs 

och livsmedel 

1.2.6 Beslut om försäljning av 

utrangerat material och inventarier 

upp till 25 000 kr  

 Enhetschef Utrangerat material ska i 

första hand erbjudas 

verksamhet inom 

kommunen.  

Samråd ska ske med 

förvaltningsekonom. 

1.2.7 Utbetalning av skadestånd 

(exempelvis ersättning för skada 

orsakad av personal) upp till ett 

prisbasbelopp 

3 kap. SkL Verksamhetschef Ersättning för personskador 

(oavsett belopp) övriga 

ersättningsanspråk över ett 

prisbasbelopp ska anmälas 

till kommunens 

försäkringsbolag för 

utredning. 

Samråd ska ske med jurist. 

Besked om att inte lämna 

ersättning kan lämnas av 

annan än delegat. 

1.2.8 Beslut om utdelning ur 

donationsfonder för sociala 

ändamål för vilka socialnämnden 

har ansvaret. Avge yttrande eller 

upprätta förslag till utdelning i 

ärenden om fondutdelning. 

 Ekonom på 

förvaltningen 

 

1.2.9 Beslut om utdelning ur fonder som 

är knutna till speciella 

verksamheter 

 Ekonom på 

förvaltningen 

Sker efter framställan av 

enhetschef 
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1.2.10 Beslut att justera i nämndens 

verksamhetsplan då 

kommunfullmäktige beslutat att 

förändra budgetramen under 

innevarande år 

 Förvaltningschef Gäller t.ex. enstaka mindre 

förflyttningar av tjänster 

samt budgetramförändringar 

kopplat till centrala poster 

eller liknande.   

Beslut som påverkar 

nämndens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet av 

verksamheten får inte 

delegeras, se 6 kap. 38 § KL 

1.2.11 Ansöka om bidrag från offentliga 

myndigheter, exempelvis 

statsbidrag eller bidrag från 

Migrationsverket, till 

socialnämndens verksamhet  

 1. Ekonom på 

förvaltningen 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

I enlighet med gällande 

rutiner 

1.3 Övrig administration 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

1.3.1 Yttrande i samband med 

samrådsförfarande i mindre 

samhällsplaneringsärenden 

 Utrednings-

sekreterare 
 

1.3.2 Ingå hyresavtal i särskild 

boendeform med enskild hyresgäst 
 Enhetschef  

1.3.3 Anta dokumenthanteringsplan  1. Biträdande 

förvaltningschef 

2. Förvaltningschef 

Samråd ska ske med 

arkivarie  

 

 

2. Utredning m.m. 

2.1 Förvaltningslagen 

Beslut enligt förvaltningslagen i samband med överklaganden regleras i avsnitt 12 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

2.1.1 Beslut att avslå en skriftlig 

framställning om att avgöra ett 

ärende som inte har avgjorts inom 

sex månader 

12 § 1 st FL 1. Verksamhetschef 

2. Biträdande 

förvaltningschef 
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2.1.2 Beslut att avskriva ett ärende från 

vidare handläggning om en 

ansökan/framställning har 

återkallats eller frågan förfallit av 

annan anledning 

 Förste 

socialsekreterare/ 

Enhetschef  

Ansökan återkallas, klienten 

avliden eller saken på annat 

sättförlorat aktualitet 

Även då ett ärende flyttas 

över tilll annan kommun. 

2.1.3 Beslut att avvisa 

 ett ombud/biträde 

 

 

 

 ett ärende/ansökan 

 

14 § FL 

 

SNAU 

      

Förste 

socialsekreterare/ 

Enhetschef  

 

Efter samråd med jurist 

 

T.ex. ej behörig person 

ansöker eller ansökan är 

ofullständig. Sakfrågan 

prövas inte 

Observera! Beslut om att 

avvisa ett överklagande som 

kommit in för sent, se punkt 

12.2.3 

2.1.4 Beslut att förelägga 

 part eller ombud att styrka 

ombudets behörighet 

genom en fullmakt 

 

 den enskilde att avhjälpa 

en brist i en 

framställning/ansökan 

 

15 § 2 st FL 

 

 

20 § 2 st FL 

 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetschef 

 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetschef 

Om specialreglering finns i 

annan lag eller förordning 

ska den bestämmelsen dock 

tillämpas istället enligt 4 § 

FL.  

Av föreläggandet ska även 

framgå att följden av att 

föreläggandet inte följs kan 

bli att ansökan inte tas upp 

till prövning.  

Observera att det här är fråga 

om ett formellt föreläggande. 

En anmodan att styrka sin 

behörighet eller avhjälpa 

brist kan göras av annan än 

delegat.  

2.1.5 Rättelse av beslut som innehåller 

en uppenbar oriktighet till följd av 

skrivfel, räknefel eller liknande 

förbiseende 

 När ursprungsbeslutet har 

fattats på delegation, 

tjänsteperson 

 

36 § FL  

 

                                   

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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 När ursprungsbeslutet har 

fattats på delegation, 

SNAU 

 

 När urpsrungsbeslutet har 

fattats av socialnämnden 

 

SN:s ordförande 

 

                                      

SN:s ordförande 

2.2 Socialtjänstlagen 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

2.2.1 Beslut att inleda/inte inleda 

utredning samt att lägga ned inledd 

utredning 

11 kap. 1 § 

SoL 

Socialsekreterare/ 

Biståndshandläggare 

Gäller även då klienten inte 

hörts av trots erbjudande om 

kontakt, t ex hyresstörning 

och LOB 

2.2.2 Beslut att förlänga tidsfristen för 

att inleda/inte inleda utredning 

efter anmälan gällande barn och 

unga 

11 kap. 1a § 2 

st SoL 

Enhetschef Kräver synnerliga skäl 

2.2.3 Beslut om att utredning inte ska 

föranleda åtgärd 

11 kap. 1 § 

SoL 

Förste 

socialsekreterare 

 

2.2.4 Beslut om förlängning av 

utredningstid > 4 månader 

11 kap. 2 § 

SoL 

Verksamhetschef Observera! Kräver särskilda 

skäl 

Gäller utredningar om skydd 

och stöd till barn.  

2.2.5 Beslut att inleda uppföljning när 

utredning avslutats utan beslut om 

insats 

11 kap. 4 a § 

SoL 

Förste 

socialsekreterare 
 

2.2.6 Beslut att inleda uppföljning när 

placering i ett familjehem eller 

HVB har upphört 

11 kap. 4 b § 

SoL 

Förste 

socialsekreterare 
 

2.2.7 Beslut att avsluta uppföljning  11 kap. 4 c § 

SoL 

Förste 

socialsekreterare 
 

2.3 Överflyttning av ärenden 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

2.3.1 Beslut om framställning om att 

flytta över ett ärende till nämnd i 

annan kommun 

2 a kap. 10 § 

SoL 

SNAU Gäller även ärenden enligt 

LVU och LVM 
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2.3.2 Beslut gällande mottagande av 

ärende från annan kommun 

2 a kap. 10 § 

SoL 

SNAU  

2.3.3 

 

Ansökan om överflyttning av 

ärende hos Inspektionen för vård 

och omsorg samt att avge yttrande 

och överklaga beslut med 

anledning av sådan ansökan. 

2 a kap. 11 § 

SoL 

SNAU När kommunerna inte är 

överens 

 

 

3. Barn och unga 

3.1 Beslut med stöd av SoL 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

3.1.1 Beslut om bistånd åt barn och 

ungdom i form av vård (placering/ 

omplacering) i familjehem 

4 kap. 1 § SoL SNAU Längst till 21 års-dagen 

3.1.2 Beslut om tillfällig vistelse i 

jourhem eller tillfällig placering 

(omplacering) i familjehem för 

barn och ungdom 

 Max 3 månader 

 Över 3 månader 

 Konsulentstött familjehem 

(oavsett tid) 

4 kap. 1 § SoL  

 

                              

Förste 

socialsekreterare 

SNAU 

 

SNAU 

Observera! Inte varaktig 

vård. Ska endast 

undantagsvis ske längre än 3 

månader.  

Den totala placeringstiden 

ska räknas in.  

Gäller även tillfällig 

placering i nätverket och 

förlängning/omplacering 

3.1.3 Beslut om bistånd åt barn och 

ungdom i form av vård inom 

kommunens egna hem för vård 

eller boende  

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Observera! För 

biståndsbeslut på externt 

boende är SNAU delegat (se 

3.1.4). I de fall 

förutsättningarna för 

verkställighet ändras och 

extern placering behövs 

krävs därför ett nytt beslut 

av behörig beslutsfattare.   

3.1.4 Beslut om bistånd åt barn och 

ungdom i form av vård (placering/ 

omplacering) utanför kommunens 

egen verksamhet. 

4 kap. 1 § SoL SNAU 

 

Se anmärkning för punkt 

3.1.3 
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3.1.5 Beslut om att bistånd i form av 

vård utanför hemmet (placering) 

ska upphöra 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Exempelvis då samtycke 

saknas eller efter bedömning 

att syftet med vårdplanen är 

uppfyllt och att det inte finns 

skäl för LVU-ansökan 

3.1.6 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/familj 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 

3.1.7 Beslut om förordnande och 

entledigande av 

kontaktperson/familj 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 

3.1.8 Beslut om bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser för barn, unga 

och familjer 

 hos extern aktör 

 

 inom ramen för KRAFT    

              

 inom kommunens 

organisation i övrigt 

4 kap. 1 § SoL  

 

 

Enhetschef 

Enhetschef 

              

Socialsekreterare 

Observera! För interna 

respektive externa 

öppenvårdsinsatser gäller 

olika delegater. I de fall 

förutsättningarna för 

verkställighet ändras och 

externa öppenvårdsinsatser 

behövs krävs därför ett nytt 

beslut av behörig 

beslutsfattare.   

3.1.9 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats (ej placering) 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

3.1.10 Medgivande att ett barn tas emot 

för stadigvarande vård och fostran 

i ett enskilt hem som inte tillhör 

någon av föräldrarna eller annan 

som har vårdnaden om honom 

eller henne 

6 kap. 6 § SoL SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Ett beslut om att bereda ett 

barn vård i ett visst 

familjehem är att betrakta 

som ett medgivande enligt 6 

kap. 6 § SoL. Utredning av 

familjehemmet ska alltid 

ske. 

3.1.11 Medgivande för jourhem att vid 

upprepade tillfällen ta emot barn 

för tillfällig vård och fostran 

6 kap. 6 § 3 st 

SoL 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

3.1.12 Övervägande om vård i annat hem 

än det egna fortfarande behövs 

 

6 kap. 8 § SoL SNAU 

 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL  

Ska ske minst en gång var 

sjätte månad. Även vid  

privata placeringar som 

nämnden har lämnat 

medgivande till.  
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3.1.13 Särskilt övervägande av 

flyttningsförbud vid begäran om 

att vård av barn i familjehem ska 

upphöra 

 

6 kap. 8 a § 

SoL 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL  

 

3.1.14 Särskilt övervägande om 

överflyttning av vårdnad 

6 kap. 8 b § 

SoL                

6 kap. 8 § FB 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL  

Ska ske när barnet varit 

placerat i samma familjehem 

i två år  

Observera! Beslut om att 

ansöka om överflyttning 

fattas av socialnämnden 

3.2 Beslut med stöd av LVU 

* Kompletterande beslutanderätt enligt lag (LVU/LVM) 

Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten ska anmälas på nämndens nästa 

sammanträde. Kompletterande beslutanderätt ska inte förväxlas med den beslutanderätt ordförande har enligt        

6 kap. 39 § KL.  

Behöriga beslutsfattare är namngivna genom särskilt förordnande 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

3.2.1 Beslut om omedelbart 

omhändertagande  

 om arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas 

6 § LVU SNAU 

    

*SN:s ordförande               

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande  

 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

3.2.2 Beslut om omedelbart 

omhändertagande i de fall svensk 

domstol inte är behörig att besluta 

om beredande av vård. 

 om arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas 

6 a § LVU SNAU 

 

       

 

*SN:s ordförande               

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

I de fall person under 18 år 

vistas i Sverige utan att ha 

hemvist här.  

3.2.3 

 

Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 eller 6 a 

§ LVU ska upphöra 

9 § 3 st samt  

9 b § 2 st 

LVU 

SNAU 

 

Med tanke på att LVU 

innebär en tvångsåtgärd ska 

det släppas omedelbart när 

förutsättningarna inte längre 

föreligger. Arbetsutskottets 
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möte (ordinarie eller 

extrainsatt) kan därmed 

sällan avvaktas i praktiken. 

Ordförande kan då fatta 

beslut med stöd av 

bestämmelserna i KL. 

3.2.4 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten att 

omhändertagandet enligt 6 a § ska 

fortsätta.  

9 a § LVU SNAU  

3.2.5 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten om vård enligt 

LVU 

4 § LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

3.2.6 Beslut om att återta en ansökan om 

vård enligt LVU 

 SNAU Kan inte göras av 

tjänsteperson 

3.2.7 Beslut om att hos 

förvaltningsrätten begära förlängd 

tid för ansökan om vård 

8 § LVU Enhetschef Det krävs särskilda skäl för 

förlängning. 

Arbetsanhopning är inte 

tillräckligt 

3.2.8 Beslut om hur vården ska ordnas 

och var den unge ska vistas under 

vårdtiden 

 om arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas  

11 § 1 st LVU SNAU 

                               

*SN:s ordförande    

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande  

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL         

 

3.2.9 Beslut om att den unge får vistas i 

sitt eget hem under vårdtiden                                                          

 om arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas 

11 § 2 st LVU SNAU 

                          

*SN:s ordförande               

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande  

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Observera! Vården ska alltid 

inledas utanför hemmet 

3.2.10 Beslut rörande den unges 

personliga förhållanden i den mån 

beslutet inte är att hänföra till 11 § 

1 och 2 st. LVU eller till 

utlandsvistelse 

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

familjehemmet eller hemmet 

för vård eller boende 

3.2.11 Beslut om att den unge får vistas 

utomlands under vårdtiden 

 Kortare tid än två veckor 

 Överstigande två veckor 

11 § 4 st LVU  

                

Enhetschef          

SNAU 

 

3.2.12 Övervägande om behov av vård 

med stöd av 2 § LVU fortfarande 

föreligger 

13 § 1 st LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 



  

19 

Ska ske minst en gång var 

sjätte månad 

3.2.13 Omprövning och beslut om vården 

med stöd av 3 § LVU fortfarande 

behövs eller om den ska upphöra 

13 § 2 st LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL  

Ska ske minst en gång var 

sjätte månad 

3.2.14 Särskilt övervägande av 

flyttningsförbud vid prövning av 

om vård enligt LVU ska upphöra 

gällande barn som är placerade i 

familjehem, endast för den som är 

under 18 år 

13 b § LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL  

 

3.2.15 Särskilt övervägande om 

överflyttning av vårdnad  

13 c § LVU 6 

kap. 8 § FB 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Ska ske när barnet varit 

placerat i samma familjehem 

under två år  

Observera! Beslut om att 

ansöka om överflyttning 

fattas av socialnämnden 

3.2.16 Övervägande om 

umgängesbegränsning eller 

hemlighållande av vistelseort 

fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL  

Ska ske minst en gång var 

tredje månad.  

Observera! 

Ursprungsbeslutet ska fattas 

av socialnämnden. 

Delegeringsförbud gäller, se 

HFD 2016 ref. 74. När 

nämndens beslut inte kan 

avvaktas kan ordförande 

fatta beslut med stöd av 6 

kap. 39 § KL. 

3.2.17 Beslut om provtagning av 

vårdnadshavare eller förälder inför 

umgänge, vid vård enligt 2 § LVU 

 om arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas 

32 a § LVU SNAU 

 

*SN:s ordförande               

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande  

 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL  

Kan t ex avse narkotika, 

alkohol och andra 

berusningsmedel.   
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Får endast fattas i den mån 

åtgärden är försvarlig med 

hänsyn till dess syfte och 

övriga omständigheter. I 

beslutet ska särskilt anges 

provtagningsmetod och 

syftet med åtgärden.Om 

vårdnadshavare eller 

föräldrar motsätter sig 

provtagning får förhållandet 

tillmätas den betydelse för 

socialnämndens beslut som 

omständigheterna motiverar. 

3.2.18 Beslut om provtagning av 

vårdnadshavare inför prövning av 

vårdens upphörande, vid vård 

enligt 2 § LVU       

                                                                    

 om arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas 

 

32 b § LVU SNAU 

 

 

                                

*SN:s ordförande               

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande  

 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Se anmärkning för punkt 

3.2.17 

3.2.19 Beslut om att vården enligt LVU 

ska upphöra 

21 § 1 st LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL  

3.2.20 Beslut om att inleda uppföljning 

vid upphörande av vård enligt 

LVU, för barn under 18 år. 

21 b § LVU Förste 

socialsekreterare 

Underrättelse om inledd 

uppföljning ska ske till 

vårdnadshavare och den 

unge om denne är över 15 år.  

Får pågå som längst sex 

månader eller fram till dess 

utredning enligt 11 kap. 1 § 

SoL inleds.  

3.2.21 Beslut om att uppföljning vid 

upphörande av vård enligt LVU 

ska avslutas 

21 c § LVU Förste 

socialsekreterare 

Underrättelse om avslutad 

uppföljning ska ske till 

vårdnadshavare och den 

unge om denne är över 15 år.  

 

3.2.22 

 

Beslut om regelbunden kontakt 

med särskilt kvalificerad 

kontaktperson eller behandling i 

öppna former 

22 § 1 st LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 
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3.2.23 Prövning av och beslut om att ett 

beslut om förebyggande insats ska 

upphöra att gälla 

 

22 § 3 st LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Prövning ska ske minst en 

gång var sjätte månad 

 

3.2.24 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

 om arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas 

27 § LVU SNAU                                                                                     

                                 

* SN:s ordförande              

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Endast om det är sannolikt 

att flyttningsförbud behövs 

och rättens beslut inte kan 

avvaktas 

Ska underställas 

förvaltningsrätten 

3.2.25 Beslut om att ett tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § LVU 

ska upphöra  

30 § 2 st LVU SNAU 

 

Ska upphöra genast när 

förutsättningar inte längre 

finns. Det innebär att det ofta 

blir ett ordförandebeslut med 

stöd av 6 kap. 39 § KL.  

3.2.26 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

24 § LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Görs av den socialnämnd 

som lämnat medgivande till 

placeringen.  

3.2.27 Övervägande om flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Ska ske  minst en gång var 

tredje månad 

3.2.28 Beslut i fråga om flyttningsförbud 

ska upphöra 

26 § 2 st LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Gäller även beslut om 

flyttningsförbud fattat av 

förvaltningsrätten 

3.2.29 Beslut om läkarundersökning, att 

utse läkare samt plats för 

läkarundersökningen 

 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare  Omfattar även kostnad för 

undersökningen 
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3.2.30 Beslut om tillfälligt utreseförbud 

 

 Om arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas  

31 d § LVU SNAU 

                         

*SN:s ordförande               

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

En typ av interimistiskt 

beslut, jfr omedelbart 

omhändertagande 

Ska underställas 

förvaltningsrätten 

3.2.31 Beslut om att ansöka om 

utreseförbud  

31 a-b §§ 

LVU 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Vid påtaglig risk för att 

underårig ska föras 

utomlands i syfte att ingå 

äktenskap eller könsstympas 

3.2.32 Omprövning och beslut om 

utreseförbud fortfarande behövs  

31 c § 1 st 

LVU 

SNAU Ska ske var sjätte månad 

3.2.33 Beslut om att utreseförbudet ska 

upphöra 

31 c § 2 st 

LVU 

SNAU Ska upphöra när den unge 

fyller 18 år 

3.2.34 Beslut om tillfälligt undantag från 

utreseförbudet – för viss resa 

31 i § LVU SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

3.2.35 Anmälan om behov av offentligt 

biträde samt yttrande över sådan 

ansökan 

39 § LVU Socialsekreterare  

3.2.36 

 

Beslut att begära (samt återkalla) 

handräckning av Polismyndigheten 

eller Kriminalvården för att    

genomföra läkarundersökning 

 När arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas 

43 § 1 st, p.1 

LVU              

      

  

SNAU 

                                    

* SN:s ordförande               

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Om efterlysning är aktuell 

kan detta anges i 

handräckningsbegäran 

3.2.37 Beslut att begära (samt återkalla) 

handräckning av Polismyndigheten 

eller Kriminalvården för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av 

LVU    

 När arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas 

43 § 1 st, p. 2 

LVU 

SNAU 

 

 

 

 

 

* SN:s ordförande               

1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 

*Särskilt förordnad 

tjänsteperson 

Om efterlysning är aktuell 

kan detta anges i 

handräckningsbegäran 

Observera! Kompletterande 

beslutanderätt för 

tjänsteperson gäller endast i 

förordnande namngiven 

person. Annan tjänsteperson 

på samma nivå omfattas 

därmed inte av 

beslutanderätten. 
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3.3 Verkställighet ungdomsövervakning 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

3.3.1 Beslut att utse särskild handläggare 

under verkställighet för person 

som har dömts till 

ungdomsövervakning 

9 § lagen om 

verkställighet 

av ungdoms-

övervakning 

Enhetschef Ska medverka vid 

verkställighetsplaneringen  

och redovisa socialtjänstens 

bedömning av vilka åtgärder 

och insatser som bör ingå i 

den individuella 

verkställighetsplanen 

 

3.4 Föräldraskap, föräldrabalken 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

3.4.1 Godkännande av 

faderskaps/moderskaps/ 

föräldraskapsbekräftelse 

 då parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden och är 

övertygade om att barnet är 

deras gemensamma: S-

protokoll 

 

 övriga fall 

1 kap. 4 §       

1 st FB 
 

 

Handläggare 

 

 

 

                  

Familjerätts-

sekreterare 

Se MFoF:S föreskrifter och 

allmänna råd 

 

Utredning ska anses vara 

inledd när nämnden fått 

födelseanmälan eller rätten 

förklarat en man inte vara far 

enligt 1 kap. 2§ FB 

3.4.2 Beslut om att inleda utredning om 

fastställande av faderskap när dom 

eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB Familjerätts- 

sekreterare 

 

3.4.3 Beslut om att återuppta nedlagd 

utredning 

2 kap. 1 § FB Familjerätts-

sekreterare 

 

3.4.4 Beslut om att inleda utredning om 

någon annan man än den som är 

gift med barnets moder kan vara 

far till barnet 

2 kap. 9 § 1 st 

FB 

Familjerätts-

sekreterare 

Beslut att inte påbörja 

utredning eller att lägga ned 

en påbörjad utredning får 

inte delegeras (se 10 kap. 5 § 

SoL) och fattas därför av 

socialnämnden 

3.4.5 Beslut att väcka och föra talan i 

mål om faderskap 

3 kap. 5 § 2 st 

och 6 § 2 st 

FB 

Familjerätts-

sekreterare 
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3.5 Adoption 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

3.5.1 Medgivande att ta emot ett 

utländskt barn i syfte att adopteras 

6 kap. 12 § 

SoL 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Ska ha lämnats innan barnet 

lämnar ursprungslandet 

Observera! Medgivandet är 

giltigt i 3 år 

3.5.2 Beslut att återkalla medgivande till 

adoption 

6 kap. 13§ 

SoL 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

3.5.3 Beslut att ge samtycke till att 

adoptionsförfarandet får fortsätta 

efter att visst barn har föreslagits 

6 kap. 14 § 

SoL 

Familjerätts-

sekreterare  

 

3.5.4 Beslut att inte ge samtycke till att 

adoptionsförfarandet får fortsätta 

efter att visst barn har föreslagits 

6 kap. 14 § 

SoL 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Det förutsätts att nämnden 

vid tvekan angående de rätts-

liga förutsättningarna för 

adoptionens genomförande 

konsulterar den förmedlande 

adoptionsorganisationen och 

Myndigheten för familjerätt 

och föräldraskapsstöd 

(MFoF) 

3.5.5 Beslut att utse utredare i 

adoptionsärenden 

4 kap. 14 § FB Enhetschef Gäller de fall då 

socialnämnden får i uppdrag 

av allmän domstol att utföra 

en utredning. Yttrandet ska 

därefter inte tas i SNAU 

eller nämnd.  

3.6 Vårdnad, boende och umgänge, föräldrabalken 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

3.6.1 Lämnande av 

upplysningar/utredning till allmän 

domstol i vårdnads-/boende- och 

umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Familjerätts-

sekreterare 

Gäller inte 

vårdnadsöverflyttning vid 

placering 
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3.6.2 Lämnande av upplysningar inför 

intermistiskt beslut i allmän 

domstol 

6 kap. 20 § FB Familjerätts-

sekreterare 

Om yttrandet avser 

ställningstagande får det inte 

delegeras 

3.6.3 Beslut att utse utredare i vårdnads-

/ boende- och umgängesärenden 

6 kap. 19 § 

andra stycket 

FB 

Enhetschef  

3.6.4 Beslut om att tillsätta/entlediga 

kontaktperson i umgängesärenden  

4 kap. 1 § SoL Familjerätts-

sekreterare 

 

3.6.5 Beslut att utse viss person att 

medverka vid umgänget, 

umgängesstöd  

6 kap. 15 c § 

FB 

Familjerätts-

sekreterare 

 

3.6.6 Upprätta och godkänna avtal i 

vårdnads-/ boende- och 

umgängesärenden 

6 kap. 6, 14 a  

och 15 a §§ 

FB 

Familjerätts-

sekreterare 

 

3.6.7 Godkännande av avtal om 

underhållsbidrag där 

betalningsperioden överstiger tre 

månader 

7 kap. 7 § FB Familjerätts-

sekreterare 
 

3.7 Medgivande till åtgärd utan vårdnadshavares samtycke 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

3.7.1 Beslut om medgivande till vissa 

åtgärder för stöd till barn då endast 

en av två vårdnadshavare 

samtycker 

6 kap. 13 a § 

FB 

SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 5 § 

SoL.  

Beslutet om insatsen som 

sådan får fattas av ordinarie 

delegat 

3.8 Ekonomiska beslut i samband med insats/beslut barn och unga  

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

3.8.1 

 

 

 

Beslut om ersättning till 

familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

 enligt riktlinjer 

 
 utöver riktlinjer  

  

                    

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

Se aktuellt cirkulär från SKR 
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3.8.2 Beslut om ersättning till 

familjehem för förlorad 

arbetsinkomst  

 Max 6 månader 
 

 
 Över 6 månader 

  

 
 

 

Enhetschef                                         

                            

SNAU  

 

3.8.3 Beslut om skälig ersättning till 

särskilt förordnad vårdnadshavare 

6 kap. 11 §  

SoL 

Förste 

socialsekreterare 

 

3.8.4 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till 

kontaktperson/familj 

 enligt riktlinjer 

 

 utöver riktlinjer 

 

 i umgängesärenden 

 

                                                      

                

               

Socialsekreterare 

Enhetschef                

Familjerätts-

sekreterare 

Se aktuellt cirkulär från SKR 

3.8.5 Beslut om ersättning från föräldrar 

vars barn är under 18 år och får 

vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § SoL  

6 kap. 2 § SoF 

 

Socialsekreterare 

 

Se aktuellt cirkulär från SKR 

Observera! Genom detta 

uppfylls försörjningsansvaret 

3.8.6 Beslut om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt om 

återkrav för avgift enligt 8 kap. 1 § 

SoL 

9 kap. 3 § 1 st  

SoL 

Enhetschef 

 

Om föräldern inte betalar 

frivilligt. Det finns inte 

något krav på att först gå via 

inkassobolag.   

3.8.7 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 

1 § SoL  

9 kap. 4 § SoL Enhetschef  

3.8.8 Beslut om att föra talan hos 

förvaltningsrätt om återkrav för 

ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 § 

SoL 

9 kap. 3 § SoL                SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Gäller ekonomiskt bistånd 

vid inledd utredning och 

placering som utgetts med 

för högt belopp enligt i lagen 

angivna kriterier 

3.8.9 Framställning till 

Försäkringskassan om ändring av 

betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag när barnet är placerat 

av socialnämnden.  

 

106 kap. 6-7 

§§ SFB 

Ekonomiassistent 

 

Begäran om ändring av 

betalningsmottagare p.g.a. 

särskilda skäl enligt 16 kap. 

18 § SFB får inte delegeras. 

Särskilda skäl kan 

exempelvis vara att 

barnbidraget används till att 

finansiera missbruk 
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3.8.10 Framställning till Centrala 

Studiestödsnämnden om att 

studiehjälp för omyndig 

studerande bör betalas ut till 

nämnden eller annan 

 

2 kap. 33 §     

2 st StuF 

Ekonomiassistent 

 

 

3.8.11 Beslut om ekonomiskt bistånd 

under utredning, insats och 

placering upp till  

 10 % av prisbasbeloppet  

 

 30 % av prisbasbeloppet 

 

 Övrigt 

4 kap. 1 § SoL          

                         

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

SNAU 

Avser sådant ekonomiskt 

bistånd som är direkt kopplat 

till utredning, insats och 

placering och som 

socialnämnden enligt 

reglementet ansvarar för;  

exempelvis kostnader för 

resor till utredningsmöten 

och umgängesresor 

Observera att ansvaret för 

övrigt ekonomiskt bistånd 

ligger på kompetens- och 

arbetslivsnämnden.  

 
 

4. Vuxen (exkl. äldreomsorg) 

4.1 Beslut enligt SoL 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

4.1.1 Beslut om bistånd åt vuxna inom 

kommunens egna hem för vård 

eller boende 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Observera! För 

biståndsbeslut på externt 

boende är SNAU delegat (se 

4.1.3). I de fall 

förutsättningarna för 

verkställighet ändras och 

extern placering behövs 

krävs därför ett nytt beslut 

av behörig beslutsfattare.   

4.1.2 Beslut om bistånd i form av bostad 

med särskild service för 

funktionshindrade/psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Härutöver bör beslut alltid 

fattas om vilka insatser 

utöver boendet som ska 

tillkomma.  

4.1.3 Beslut om bistånd åt vuxna i form 

av vård eller boende utanför 

kommunens egen verksamhet 

(inkl. familjehem) 

4 kap. 1 § SoL 

 

SNAU Se anmärkning för punkt 

4.1.1. 
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4.1.4 Beslut om upphörande av bistånd 

åt vuxna i form av vård eller 

boende (placering) 

 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Exempelvis då samtycke 

saknas eller efter bedömning 

att syftet med vårdplanen är 

uppfyllt  

4.1.5 Beslut om skyddat boende för 

våldsutsatt person 

 Upp till tre månader 

 

 Över tre månader 

4 kap. 1 § SoL    

Socialsekreterare/ 

samordnare våld i 

nära relationer                                                  

 SNAU 

Den sammantagna 

placeringstiden ska räknas 

in.   

4.1.6 Beslut om insatser i hemmet 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

4.1.7 Beslut om bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser för vuxna 

 Hos extern aktör 

 

 Inom kommunens 

organisation 

4 kap. 1 § SoL  

                    

Enhetschef 

Socialsekreterare 

Observera! För interna 

respektive externa 

öppenvårdsinsatser gäller 

olika delegater. I de fall 

förutsättningarna för 

verkställighet ändras och 

externa öppenvårdsinsatser 

behövs krävs därför ett nytt 

beslut av behörig 

beslutsfattare.   

4.1.8 Beslut om bistånd i form av hjälp i 

hemmet 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

4.1.9 Beslut om bistånd i form av 

korttidsvistelse inom kommunens 

egna boenden 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

4.1.10 Beslut om köp av plats i annan 

kommun eller hos annan 

vårdgivare 

 SNAU Observera! LOU 

4.1.11 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

4.1.12 Beslut om förordnande och 

entledigande av kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 

4.1.13 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats (ej placering) 

 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   
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4.2 Beslut enligt LVM 

* Kompletterande beslutanderätt enligt lag (LVU/LVM) 

Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten ska anmälas på nämndens nästa 

sammanträde. Kompletterande beslutanderätt ska inte förväxlas med den beslutanderätt ordförande har enligt        

6 kap. 39 § KL.  

Behöriga beslutsfattare är namngivna genom särskilt förordnande 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

4.2.1 Beslut om att inleda utredning om 

skäl för tvångsvård 

7 § LVM Förste 

socialsekreterare 

 

4.2.2 Beslut om att utredning inte ska 

inledas eller att påbörjad utredning 

ska läggas ned alternativt övergå i 

en utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

7 § LVM Förste 

socialsekreterare 

 

4.2.3 Beslut om läkarundersökning samt 

utse läkare för undersökningen 

9 § LVM Förste 

socialsekreterare 

Beslut om 

läkarundersökning ska fattas 

om sådan inte är uppenbart 

obehövlig. 

4.2.4 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av missbrukare 

 När arbetsutskottets beslut inte 

kan avvaktas 

13 § LVM SNAU 

* SN:s ordförande                 

1:e vice ordförande   

2:e vice ordförande 

Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

4.2.5 Beslut om att ansöka hos 

förvaltningsrätten om beredande 

av vård 

11 § LVM SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

4.2.6 Beslut att återkalla ansökan om 

vård 

 SNAU Kan inte göras av 

tjänsteperson vid exempelvis 

muntlig förhandling 

4.2.7 Beslut att inte ansöka om vård 

enligt LVM efter beslut om 

omedelbart omhändertagande 

18 § LVM Förste 

socialsekreterare 

 

4.2.8 Beslut att ett omedelbart 

omhändertagande ska upphöra 

18 b § LVM SNAU Kan i regel inte avvaktas 

varvid ordförandebeslut får 

tas 

4.2.9 Beslut om att begära handräckning 

av polis/kriminalvård för att föra 

en missbrukare till 

läkarundersökning 

45 § p. 1 

LVM 

SNAU 

 

Kriminalvård om 

missbrukaren är 

frihetsberövad, annars polis 

När arbetsutskottets beslut 

inte kan avvaktas kan 

ordförande fatta beslut med 

stöd av bestämmelserna i 

KL. 
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4.2.10 Beslut om att begära 

polishandräckning för inställelse 

vid vårdinstitution 

45 § p. 2 

LVM 

Socialsekreterare   

 

4.3 Boendefrågor, sociala kontrakt m.m. 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

4.3.1 Beslut om tecknande av 

hyreskontrakt med hyresvärd för 

andrahandsuthyrning samt 

hyresgarantier 

 Enhetschef  

4.3.2 Beslut om bistånd i form av socialt 

kontrakt 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

4.3.3 Skriva på hyresavtal samt säga upp 

sociala kontrakt 

 Enhetschef  

4.4 Ekonomiska beslut i samband med insats/beslut vuxen 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

4.4.1 Beslut om kostnad för 

läkarundersökning i samband med 

utredning och placering 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

4.4.2 Beslut om ersättning till 

kommunen för uppehälle vid stöd 

och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär när bistånd 

ges i form av plats vid hem för 

vård eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § SoL 

och 6 kap. 1 § 

SoF  

Socialsekreterare  

4.4.3 Beslut om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt om 

återkrav för avgift enligt 8 kap. 1 § 

SoL 

 

9 kap. 3 §   

SoL 

Enhetschef 

 

Om den enskilde inte betalar 

frivilligt. Det finns inte 

något krav på att först gå via 

inkassobolag.          

Observera! Gäller endast 

avgift enligt 8 kap. 1 § 1 och 

2 st SoL 

4.4.4 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 

1 § SoL 

9 kap. 4 § SoL Enhetschef  

4.4.5 Beslut om att föra talan hos 

förvaltningsrätt om återkrav för 

ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 § 

SoL 

9 kap. 3 § SoL                SNAU Får inte delegeras till 

tjänsteperson, 10 kap. 4 § 

SoL 

Gäller ekonomiskt bistånd 

vid inledd utredning och 

placering som utgetts med 

för högt belopp enligt i lagen 

angivna kriterier 
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4.4.6 Beslut om att ta ut avgift för 

bostad med särskild service 

8 kap. 2 § SoL Socialsekreterare Obs! Måste följa av 

avgiftsbeslut fattat av 

kommunfullmäktige 

4.4.7 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till 

kontaktperson 

 Inom socialpsykiatrin 

enligt riktlinjer 

 

 

 Övrigt enligt riktlinjer 

 

 Utöver riktlinjer 

                                                      

                  

                 

Samordnare inom 

verksamheten för 

funktionsnedsättning 

 

         

Socialsekreterare 

 

Enhetschef/ 

Verksamhetschef          

Se aktuellt cirkulär från SKR 

4.4.8 Beslut om ekonomiskt bistånd 

under utredning, insats och 

placering upp till  

 10 % av prisbasbeloppet  

 

 30 % av prisbasbeloppet 

 

 Övrigt 

4 kap. 1 § SoL          

                         

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

                             

SNAU 

Avser sådant ekonomiskt 

bistånd som är direkt kopplat 

till utredning, insats och 

placering och som 

socialnämnden enligt 

reglementet ansvarar för;  

exempelvis kostnader för 

resor till utredningsmöten 

och umgängesresor 

Observera att ansvaret för 

övrigt ekonomiskt bistånd 

ligger på kompetens- och 

arbetslivsnämnden. 

 

5. LSS 

5.1 Beslut enligt LSS 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

5.1.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ 

LSS 

Socialsekreterare Beslut om 

personkretillhörighet fattas 

inte särskilt utan är en del av 

beslut om insats enligt 9 § 

LSS. Beslut om 

personkretstillhörighet kan 

följaktligen inte heller 

överklagas särskilt. 
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5.1.2 Beslut om biträde av personlig 

assistans 

7 § och 9 §   

p. 2 LSS 

Socialsekreterare  Avser inte personer som fyllt 

65 år. 

5.1.3 Beslut om ekonomiskt stöd för att 

bekosta personlig assistans vid 

tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 §   

p. 2 LSS 

Socialsekreterare  

5.1.4 Beslut om ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig 

assistans 

7 § och 9 §   

p. 2 LSS  

Socialsekreterare  

5.1.5 Beslut om ledsagarservice 7 § och 9 §   

p. 3 LSS 

Socialsekreterare  

5.1.6 Beslut om biträde av 

kontaktperson 

7 § och 9 §   

p. 4 LSS 

Socialsekreterare  

5.1.7 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 § och 9 §   

p. 5 LSS 

Socialsekreterare 

 

 

5.1.8 Beslut om korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet 

7 § och 9 §   

p. 6 LSS 

Socialsekreterare  

5.1.9 Beslut om korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år utanför det 

egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov 

 

7 § och 9 §   

p. 7 LSS 

Socialsekreterare 

 

 

5.1.10 Beslut om boende i familjehem för 

barn och ungdomar 

7 § och 9 §   

p. 8 LSS 

SNAU  

5.1.11 Beslut om boende i bostad med 

särskild service för barn och 

ungdomar 

 Köpt plats 

 

 Inom kommunens egen 

verksamhet 

7 § och 9 §   

p. 8 LSS 

 

                                

SNAU                                          

Enhetschef   

Observera! För intern 

respektive extern placering  

gäller olika delegater. I de 

fall förutsättningarna för 

verkställighet ändras och 

extern placering behövs 

krävs därför ett nytt beslut 

av behörig beslutsfattare.   

5.1.12 Beslut om boende för vuxna i 

bostad med särskild service etc. 

 Köpt plats 

 

 

 Inom kommunens egen 

verksamhet 

7 § och 9 §   

p. 9 LSS 

                           

SNAU                                                                                

Enhetschef 

Observera! För intern 

respektive extern placering  

gäller olika delegater. I de 

fall förutsättningarna för 

verkställighet ändras och 

extern placering behövs 

krävs därför ett nytt beslut 

av behörig beslutsfattare.   
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5.1.13 Beslut om daglig verksamhet för 

personer i yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig 

 

7 § och 9 §   

p. 10 LSS 

Socialsekreterare Personkrets 1 och 2 

5.1.14 Beslut om upphörande av insats 

enligt LSS 

 Socialsekreterare  

5.1.15 Förhandsbesked om rätt till insats 

enligt LSS för person som inte är 

bosatt i kommunen 

16 § 2 st LSS Enhetschef  

5.1.16 Beslut om att utreda behoven för 

enskild på tillfälligt besök i 

kommunen och besluta om insatser 

enligt LSS 

16 § 3 st LSS Socialsekreterare  

5.1.17 Beslut om att anmäla behov av 

ersättning för personlig assistans 

till försäkringskassan 

15 § LSS 

51 kap.  SFB 

Socialsekreterare . 

5.1.18 Godkännande av familjehem 6 kap. 6 § 2 st 

SoL 

SNAU 

 

 

5.1.19 Upprätta avtal med brukare enligt 

LSS 

 Enhetschef 

assistansenheten 

 

5.2 Kompletterande beslut enligt SoL 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

5.2.1 Beslut om insatser i hemmet 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

5.2.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i 

hemmet 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

5.2.3 Beslut om bistånd i form av 

korttidsplats/avlastningsplats/ 

växelvård etc. 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

5.3 Ekonomiska beslut i samband med insats/beslut LSS 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

5.3.1 Beslut i fråga gällande förhöjd 

ersättning (timkostnad) för biträde 

personlig assistans 

 

 Enhetschef  



  

34 

5.3.2 Beslut om att utbetala 

assistansersättning till annan 

person än den som är berättigad till 

insatsen 

11 § LSS Socialsekreterare  

5.3.3 Ingå avtal med privata 

assistansbolag till följd av beslut 

att betala ut assistansersättning till 

annan än den som är berättigad 

assistansersättning 

 Enhetschef   

5.3.4 Beslut om avgift från föräldrar 

vars barn är under 18 år och får 

omvårdnad i ett annat hem än det 

egna 

20 § LSS,        

5 § LSS-

förordningen  

6 kap 2 § SoF 

Socialsekreterare Beslutet är inte överklagbart 

 

5.3.5 Beslut om ersättning till 

familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

 enligt riktlinjer 

 

 utöver riktlinjer 

  

 

                            

Socialsekreterare 

                       

Enhetschef 

Se aktuellt cirkulär från SKR 

5.3.6 Beslut om ersättning till 

kontaktperson (arvode och 

omkostnadsersättning) 

 

 enligt riktlinjer 

 

 

 

 utöver riktlinjer 

 

  

                      

 

Samordnare 

verksamheten för 

funktionsnedsättning 

             

Verksamhetschef 

funktionsnedsättning 

Se aktuellt cirkulär från SKR 

5.3.7 Beslut om återbetalningsskyldighet 

 

12 § LSS Socialsekreterare  

5.3.8 Beslut avseende kostnad för ADL-

bedömning i  samband med 

utredning om personlig assistans 

 Enhetschef  
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6. Äldreomsorg m.m. 

6.1 Beslut enligt SoL 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

6.1.1 Beslut om bistånd i form av hjälp 

i hemmet 

4 kap. 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare  

6.1.2 Beslut om tillfällig utökning av 

bistånd i form av hjälp i hemmet 

avseende kväll/natt/helg att 

upphöra nästföljande vardag 

4 kap. 1 § 

SoL 

Sjuksköterska  

6.1.3 Beslut om bistånd i form av 

särskilt boende för service och 

omvårdnad av äldre 

4 kap. 1 § 

SoL 

Enhetschef Observera! 

Härutöver bör beslut alltid 

fattas om vilka insatser 

utöver boendet som ska 

tillkomma 

6.1.4 Beslut om bistånd i form av 

korttidsplats/ 

avlastningsplats/växelvård etc.  

4 kap. 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare  

6.1.5 

 

Beslut om tillfällig placering på 

äldreomsorgens korttidsboende 

kväll/natt/ helg till 

nästkommande vardag 

4 kap. 1 § 

SoL 

Sjuksköterska  

6.1.6 Beslut om bistånd i form av trygg 

hemgång 

4 kap. 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare Beviljas under en 

utredningsperiod gällande 

behov av SoL och HSL-

insatser. Gäller inte om det 

enbart är fråga om HSL- 

insatser.  

6.1.7 Beslut om bistånd i form av plats 

i dagverksamhet 

4 kap. 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare  

6.1.8 Beslut om ledsagarservice 4 kap. 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare  

6.1.9 Beslut med anledning av ansökan 

från enskild om insatser enligt 

SoL inför planerad bosättning i 

kommunen.  

2 a kap. 8 § 

SoL 

Enhetschef  

6.1.10 Beslut om köp av plats i annan 

kommun eller hos annan 

vårdgivare 

 SNAU Observera! LOU 
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6.2 Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

6.2.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst 

med regelkompletteringar 

6-9 §§ Lagen 

om färdtjänst 
1.Färdtjänsthandläggare 

2. Biståndshandläggare 

 

6.2.2 Beslut om att återkalla tillstånd 

till färdtjänst 

 om förutsättningar för 

tillstånd inte längre finns 

 

 

 

 om tillståndshavaren 

gjort sig skyldig till 

allvarliga och upprepade 

överträdelser av de 

föreskrifter och villkor 

som gäller 

 

12 § Lagen 

om färdtjänst 
 

 

1.Färdtjänsthandläggare 

2. Biståndshandläggare 

 

 

 

SNAU 

 

6.2.3 Beslut om tillstånd till 

riksfärdtjänst 

4-7 §§ Lagen 

om 

riksfärdtjänst 

1.Färdtjänsthandläggare 

2. Biståndshandläggare 

 

6.2.4 Beslut om att återkalla tillstånd 

till riksfärdtjänst 

 om förutsättningar för 

tillstånd inte längre finns 

 

 

 om tillståndshavaren 

gjort sig skyldig till 

allvarliga och upprepade 

överträdelser av de 

föreskrifter som gäller för 

riksfärdtjänst 

 

9 § Lagen om 

riksfärdtjänst 
 

  

1.Färdtjänsthandläggare 

2. Biståndshandläggare 

                                          

SNAU 

 

6.3 Ekonomiska beslut i samband med insatser äldreomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

6.3.1 Beslut om avgift  8 kap. 4-9 §§ 

SoL 

Ekonomihandläggare  
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6.3.2 Beslut om nedsättning av eller 

befrielse från avgift inom äldre- 

och handikappområdet 

4 kap. 2 § 

SoL 

Enhetschef  

6.3.3 Avskrivning av dödsboskulder 8 kap. 2 § 

SoL 

Enhetschef  

6.3.4 

 

Jämkning av avgift för hjälp i 

hemmet, service och omvårdnad, 

boende samt dubbla 

boendekostnader 

8 kap. 2 § 

SoL          

KFS 2018:13 

Enhetschef 

 

 

 

 

7. Bostadsanpassning 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

7.1.1 Beslut om 

bostadsanpassningsbidrag upp till 

 

 ½ prisbasbelopp  

 

 

      

 3 prisbasbelopp 

 

 Övrigt 

Lagen om 

bostads-

anpassnings-

bidrag 

 

 

 

Hjälpmedel-

samordnare/hjälp-

medelstekniker 

 

Enhetschef  

 

SNAU 

 

 

 

8. Alkohollagen  

8.1 Stadigvarande serveringsstillstånd 

Handläggningen sker genom Tillståndsenheten i samverkan (TIS). För samtliga punkter gäller att ordförande i 

respektive kommun kan fatta beslut med stöd av 6 kap. 39 § KL om nämndens/arbetsutskottets avgörande inte kan 

avvaktas.  

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

8.1.1 Allmänheten, slutet sällskap 8 kap 2 §  AL SNAU   
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8.1.2 Cateringverksamhet i slutna 

sällskap 

8 kap 4 § AL SNAU   

8.1.3 Paustillstånd 8 kap 2 § AL SNAU  

8.1.4 Anmälan om serveringslokal vid 

catering 

8 kap 4 § AL Handläggare  

8.1.5 Ändringar i tillstånd (tex 

serveringstid, utökad 

serveringsyta, alkoholdryck) 

8 kap. 2, 14 

och 19 §§ AL 

Handläggare  

8.1.6 Provsmakning vid tillverkning 8 kap 7 § AL SNAU  

8.1.7 Ändringar i ägarförhållande med 

samma juridiska person; 

bolagsändring 

9 kap 11 § AL Handläggare  

8.1.8 Servering i gemensamt 

serveringsutrymme 

8 kap 14 § AL Handläggare  

8.2 Tillfälliga serveringstillstånd 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

8.2.1 Servering till allmänheten 8 kap 2 § AL Handläggare  

8.2.2 Slutna sällskap 8 kap 2 § AL Handläggare  

8.2.3 Paustillstånd 8 kap 2 § AL Handläggare  

8.2.4 Servering i gemensamt 

serveringsutrymme 

8 kap 14 § AL Handläggare  

8.2.5 Provsmakning vid arrangemang 8 kap 6 § AL Handläggare  

8.2.6 Ansökan från konkursbo 9 kap 12 § AL Handläggare Ansökan ska behandlas med 

förtur 

8.3 Övrigt 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

8.3.1 Beslut att inleda tillsynsärende 9 kap. 17-18 

§§ AL 

Handläggare  

8.3.2 Beslut att avsluta tillsynsärende 

utan åtgärd 

9 kap 17-18 

§§ AL 

Handläggare  

8.3.3 Beslut i frågan om erinran 9 kap 17 § AL Handläggare  

8.3.4 Beslut i frågan om varning 9 kap 17 § AL SNAU  
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8.3.5 

 

Beslut om att meddela varning och 

förbud till den som bedriver 

detaljhandel med eller servering av 

folköl 

9 kap 19 § AL SNAU  

8.3.6 Beslut om förbud eller 

inskränkning av viss försäljning av 

alkoholdrycker för visst tillfälle 

3 kap 10 § AL SNAU  

8.3.7 Beslut om återkallelse av tillstånd 

på tillståndshavarens egen begäran 

eller vid upphörande av 

verksamhet 

9 kap 18 § p.1 

AL 

Handläggare  

8.3.8 Beslut om återkallelse av tillstånd 

(ej på tillståndshavarens egen 

begäran) 

9 kap 18 § p. 

2 och 3 AL 

SNAU  

8.3.9 Avvisa överklagande som 

inkommit försent 

45 § FL Handläggare  

8.3.10 Omprövning av felaktiga beslut 37-39 §§ FL SNAU  

8.3.11 Beslut om att överklaga till 

förvaltningsdomstol 

10 kap 1 § AL SNAU  

8.3.12 Begäran att det överklagade 

beslutet tills vidare inte ska gälla 

48 § FL Handläggare  

8.3.13 Begäran om biträde av 

polismyndighet 

9 kap 9 § AL Handläggare  

8.3.14 Lämna polis-, åtalsanmälan vid 

brott mot alkohollagen 

11 kap. AL Handläggare  

8.3.15 Inhämta upplysningar och 

yttranden från annan myndighet 

8 § FL Handläggare   

8.3.16 Beslut om att avskriva ärende då 

sökanden återtagit ansökan eller då 

sökanden upphört som rättssubjekt. 

8 kap. 1, 2, 4, 

6 och 7 §§ AL 

Handläggare  

8.3.17 Beslut att avvisa ett ärende då 

ansökan är så bristfällig att en 

prövning i sak inte kan göras.   

20 § 2 st FL Handläggare Observera! I första hand ska 

sökanden ges möjlighet att 

avhjälpa bristen 
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9. Lag om tobak och liknande produkter   

Handläggningen sker genom Tillståndsenheten i samverkan (TIS). För samtliga punkter gäller att ordförande i 

respektive kommun kan fatta beslut med stöd av 6 kap. 39 § KL om nämndens/arbetsutskottets avgörande inte kan 

avvaktas. 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

9.1 Beslut att bevilja eller avslå 

stadigvarande försäljningstillstånd 

för tobaksförsäljning; detalj-, 

distans- och partihandel. 

5 kap. 3 § 

LTLP 

SNAU  

9.2 Beslut att bevilja eller avslå 

tillfälligt försäljningstillstånd för 

tobaksförsäljning; detalj-, distans-  

och partihandel 

5 kap. 3 § 

LTLP 

Handläggare  

9.3 Beslut vid anmälan om ändringar i 

ägarförhållande med samma 

juridiska person 

5 kap. 7 § 

LTLP 

Handläggare  

9.4 Beslut med anledning av anmälan 

om förändrad verksamhet när 

tillståndshavare avlidit eller fått 

förvaltare enligt 11 kap. 7 § 

föräldrabalken med uppdrag som 

omfattar rörelsen 

5 kap. 8 § och        

8 kap. 2 § 

LTLP 

Handläggare  

9.5 Beslut efter ansökan från 

konkursbo 

5 kap. 9 § 

LTLP 

Handläggare Ansökan ska behandlas med 

förtur 

9.6 Beslut vid anmälan av försäljning 

av elektroniska cigaretter eller 

påfyllningsbehållare 

5 kap. 5 § 

LTLP 

Handläggare  

9.7 Beslut att inleda tillsynsärende 7 kap. 3-4 §§ 

LTLP 

Handläggare  

9.8 Beslut att avsluta tillsynsärende 

utan åtgärd 

7 kap 3-4  §§ 

LTLP 

Handläggare  

9.9 Beslut att meddela föreläggande 

eller förbud gällande tobaksvaror 

och örtprodukter för rökning 

7 kap. 9 § 

LTLP 

SNAU Får förenas med vite 

  

9.10 Beslut att meddela varning 7 kap. 11 § 

LTLP 

SNAU  

9.11 Beslut att återkalla tillstånd för 

tobaksförsäljning (ej egen begäran) 

7 kap. 10 § 

LTLP 

SNAU  
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9.12 Beslut att återkalla tillstånd på 

tillståndshavarens egen begäran 

eller vid upphörande av 

verksamhet 

7 kap. 10 §    

p.1 LTLP 

Handläggare  

9.13 Beslut att meddela föreläggande 

eller förbud gällande e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare 

7 kap. 12 § 

LTLP 

SNAU  

9.14 Beslut att meddela varning eller 

förbud gällande försäljning av e-

cigaretter och påfyllningsbehållare 

7 kap. 13 § 

LTLP 

SNAU  

9.15 Beslut om föreläggande eller 

förbud enligt 12 och 14 §§ får 

förenas med vite 

7 kap. 15 § 

LTLP 

SNAU  

9.16 Begäran om upplysningar, 

handlingar, varuprover och 

liknande 

7 kap. 17 § 

LTLP 

Handläggare  

9.17 Begäran om att få tillträde till 

områden, lokaler och andra 

utrymmen samt göra 

undersökningar och medta prov 

7 kap. 18 § 

LTLP 

Handläggare  

9.18 Begäran om handräckning från 

Polismyndigheten 

7 kap 19 § 

LTLP 

Handläggare  

9.19 Beslut om överklagande 9 kap 1 § 

LTLP 

SNAU  

9.20 Avvisa överklagande som 

inkommit försent 

45 § FL Handläggare  

9.21 Begäran att det överklagade 

beslutet tillsvidare inte ska gälla 

48 § FL Handläggare  

9.22 Inhämta upplysningar och 

yttranden från annan myndighet 

8 § FL Handläggare  

9.23 Beslut om att avskriva ett ärende  Handläggare  

9.24 Beslut att avvisa ett ärende då 

ansökan är så bristfällig att en 

prövning i sak inte kan göras.   

20 § 2 st FL Handläggare Observera! I första hand ska 

sökanden ges möjlighet att 

avhjälpa bristen 
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10. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Handläggningen sker genom Tillståndsenheten i samverkan (TIS). För samtliga punkter gäller att ordförande i 

respektive kommun kan fatta beslut med stöd av 6 kap. 39 § KL om nämndens/arbetsutskottets avgörande inte kan 

avvaktas.  

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

10.1 Kontroll av försäljning av vissa 

receptfria läkemedel 

20 § LHRL Handläggare  

10.2 Anmälan till Läkemedelsverket av 

brister vid försäljning av vissa 

receptfria läkemedel 

21 § LHRL Handläggare  

 

 

11.  Kommungemensam socialjour  

Avser akuta beslut utanför kontorstid som inte kan avvakta beslut av ordinarie tjänsteperson eller 

nämnd/arbetsutskott  

* Kompletterande beslutanderätt enligt lag (LVU/LVM) 

Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten ska anmälas på respektive 

kommuns nästa nämndssammanträde. Kompletterande beslutanderätt ska inte förväxlas med den beslutanderätt 

ordförande har enligt 6 kap. 39 § KL.  

Behöriga beslutsfattare är namngivna genom särskilt förordnande.  

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

11.1 Beslut att inleda/inte inleda 

utredning samt att lägga ned inledd 

utredning 

11 kap. 1 § 

SoL 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

11.2 Beslut om att en utredning inte ska 

föranleda åtgärd 

11 kap. 1 § 

SoL 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

11.3 Beslut om akut bistånd 

kommunens yttersta ansvar 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

11.4 Beslut om bistånd i avvaktan på 

nästkommande vardag/arbetsdag 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

11.5 Beslut om bistånd i form av 

placering av underårig i enskilt 

hem, i avvaktan på nästkommande 

vardag/arbetsdag 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare i 

socialjouren 
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11.6 Beslut om bistånd till hem för vård 

och boende, i avvaktan på 

nästkommande vardag/arbetsdag 

4 kap. 1 SoL Socialsekreterare i 

socialjouren  

 

11.7 Beslut om bistånd, 

ungdomsboende, i avvaktan på 

nästkommande vardag/arbetsdag 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

11.8 Beslut om polisanmälan av vissa 

brott mot underårig 

12 kap. 10 § 

SoL 

10 kap. 21-23 

§§ OSL 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

11.9 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av ungdom 

under 20 år 

6 § 1 och 2 st 

LVU 

*SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

 

11.10 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av barn och 

ungdom under 18 år när svensk 

domstol inte är behörig att besluta 

om beredande av vård  

6 a § LVU *SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

 

11.11 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande ska upphöra 

9 § 3 st LVU Socialnämndens 

ordförande 

Ordförandebeslut enligt KL, 

tjänstgörande ordförande har 

beslutanderätten 

11.12 Beslut om hur vården ska ordnas 

och var den unge ska vistas under 

vårdtid 

11 § 1 och 3 st 

LVU 

*SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

 

 

11.13 Beslut om att den unges vistelseort 

inte ska röjas för förälder eller 

vårdnadshavare 

14 § 2 st p. 2 

LVU 

Socialnämndens 

ordförande 

Ordförandebeslut enligt KL, 

tjänstgörande ordförande har 

beslutanderätten 

11.14 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

27 § 2 st LVU *SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

 

11.15 Beslut om tillfälligt utreseförbud 

för barn under 18 år 

31 d § LVU *SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 
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11.16 Beslut att begära samt återkalla 

polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande enligt LVU 

43 § p. 2 LVU *SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

*Särskilt förordnad 

tjänsteperson 

Om efterlysning är aktuell 

kan detta anges i 

handräckningsbegäran 

Observera! Kompletterande 

beslutanderätt för 

tjänsteperson gäller endast i 

förordnande namngiven 

handläggare på socialjouren. 

Annan tjänsteperson på 

samma nivå omfattas 

därmed inte av 

beslutanderätten.  

11.17 Beslut att inleda/inte inleda 

utredning eller att inledd utredning 

läggs ned 

7 § LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

11.18 Beslut om läkarundersökning för 

den som är föremål för utredning 

samt utse läkare för 

undersökningen  

9 § LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

11.19 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM *SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

 

11.20 Beslut att begära biträde av polis 

för att föra den som är föremål för 

utredning till beslutad 

läkarundersökning 

45 § p 1 LVM *SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

 

11.21 Beslut att begära biträde av polis 

för att föra den som ska beredas 

vård enligt denna lag till ett LVM-

hem eller sjukhus 

45 § p 2 LVM *SN:s ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

 

 

 

12. Omprövning, överklagande, yttranden m.m.   

12.1 Omprövning 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

12.1.2 Omprövning av beslut och 

yttrande i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av 

delegat 

37-39 §§ FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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12.2 Överklaganden/övrig process 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

12.2.1 Utfärda fullmakt att föra 

socialnämndens talan inför 

domstol och andra myndigheter i 

individärenden enligt SoL, LSS, 

LVU och LVM 

10 kap. 2 § 

SoL 

1. Förvaltningschef 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

 

Kan begränsas till att avse 

muntliga förhandlingar i 

vissa instanser etc. 

12.2.2 Utfärda fullmakt att föra 

socialnämndens talan inför 

domstol och andra myndigheter i 

andra ärenden än vad som anges i 

punkt 12.2.1 

 1. SN:s ordförande 

2. Förvaltningschef 

Observera! Gäller inte 

laglighetsprövning enligt 

kommunallagen 

12.2.3 Beslut om avvisning av 

överklagande som kommit in för 

sent 

 När ursprungsbeslutet 

fattats på delegation, 

tjänsteperson 

 

 När  ursprungsbeslutet har 

fattats på delegation, 

SNAU 

 

 När ursprungsbeslutet 

fattats av socialnämnden 

45 § FL   

                            

1. Delegaten i 

ursprungsbeslutet               

2. Förvaltningsjurist 

                                                     

1. Enhetschef 

2. Förvaltningsjurist                              

 

1. Förvaltningschef 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

3. Förvaltningsjurist 

Observera! Gäller endast 

förvaltningsbesvär 

Rättidsprövning sker av 

ansvarig handläggare. Om 

överklagandet inte anses ha 

inkommit i rätt tid lämnas 

ärendet till behörig delegat 

för avvisning.  

 

12.2.4 Överklagande när 

ursprungsbeslutet har fattats på 

delegation, tjänsteperson 

 

 Yrkande om inhibition i 

dessa fall 

 

10 kap. 1-2 §§ 

SoL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet       

 

                               

1. Delegaten i 

ursprungsbeslutet       

2. Förvaltningsjurist 

Gäller även överklagande av 

dom meddelad av högre 

instans.  

 

12.2.5 Avge yttrande i mål där 

ursprungsbeslutet fattats på 

delegation, tjänsteperson  

10 kap. 1-2 §§  Delegaten i 

ursprungsbeslutet     
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12.2.6 

 

 

 

Överklagande i mål när 

ursprungsbeslutet fattats av SNAU 

 Yrkande om inhibition i 

dessa mål 

10 kap. 1-2 §§ 

SoL 

 

SNAU       

                                                                                                                                                                              

1. SN:s ordförande 

2. Förvaltningsjurist 

 

12.2.7 Avge yttrande i mål där 

ursprungsbeslutet fattats av SNAU 

10 kap. 1-2 §§ 

SoL 

 

SNAU  

12.3 Offentligt biträde/målsägandebiträde för enskild 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

12.3.1 Beslut att anmäla behov av 

offentligt biträde 

3 § Lagen om 

offentligt 

biträde 

Socialsekreterare För offentligt biträde i 

ärenden om LVU, se även 

avsnitt 3.2 

12.3.2 Yttrande över ansökan om 

rättshjälp genom offentligt biträde  

3 § Lagen om 

offentligt 

biträde 

Enhetschef Anmälan av behov av 

offentligt biträde, se 

respektive avsnitt gällande 

LVU och LVM 

12.3.3 Yttrande över kostnadsräkning 

från offentligt biträde 

7 § 

Förordningen 

om offentligt 

biträde 

Förste 

socialsekreterare/ 

Enhetschef/ 

Förvaltningsjurist 

 

12.3.4 Anmäla behov av 

målsägandebiträde för barn 

 

5 kap. 2 § SoF Enhetschef  

12.4 Yttranden i andra ärenden (inte överklaganden) och uppgiftslämnande m.m.  

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

12.4.1 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning 

46 § LVM Socialsekreterare  

12.4.2 Yttrande till åklagarmyndigheten 

vid misstanke o brott begånget av 

någon som inte har fyllt 18 år 

11 § första 

stycket LUL 

 

Socialsekreterare  

12.4.3 Yttrande till åklagarmyndigheten 

med anledning av ev. utredning 

beträffande misstänkt under 15 år 

 

31 § LUL Socialsekreterare  

12.4.4 Begäran hos åklagare om förande 

av bevistalan 

 

38 § LUL Socialsekreterare  
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12.4.5 Lämnande av upplysningar och 

förslag på åtgärder till åklagare, 

domstol och frivårdsmyndighet 

6 § Lag 

(1991:204) 

om särskild 

person-

utredning i 

brottmål m.m. 

 

Socialsekreterare  

12.4.6 Yttrande till allmän domstol när 

den som begått brottslig gärning 

kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap. 2 §   1 

st BrB 

 

Socialsekreterare  

12.4.7 Yttrande till domstol gällande byte 

av namn 

44 och 45 §§ 

Lagen om 

personnamn 

Socialsekreterare  

 

12.4.8 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och  

5 kap. 2 § 

Körkorts- 

förordningen 

 

Socialsekreterare  

12.4.9 Yttrande till passmyndighet vid 

utfärdande av pass utan 

vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st Pass-

förordningen 

Socialsekreterare  

 

12.4.10 Yttrande till Försvarsmakten vid 

antagande till hemvärnet 

5 § 

Hemvärns-

förordningen 

Socialsekreterare Samtycke från berörd 

person krävs 

 

12.4.11 Yttrande till polismyndighet i 

vapenärende 

RPSFS        

2009:13 

 

Socialsekreterare Samtycke från berörd 

person krävs 

12.4.12 Yttrande till tillsynsmyndighet 

 enskilt ärende 

 verksamhetsfråga 

  

Enhetschef 

SNAU 

Tillsynsmyndighet är t.ex. 

Socialstyrelsen, JO, JK, 

Arbetsmiljöverket och IVO. 

Om frågan är av principiell 

betydelse ska 

socialnämnden avge 

yttrande. 

                                  

Observera! Ytrande 

gällande särskild avgift för 

ej verkställda gynnande 

beslut, se 12.4.13 

12.4.13 Yttrande till myndighet eller 

domstol i ärenden och mål 

gällande särskild avgift för ej 

verkställda gynnande beslut 

16 kap. 6 a § 

SoL 28 a § 

LSS 

SNAU  
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13.  Anmälningar m.m. 

13.1 Lex Maria 

Rapporter tas emot för utredning av medicinskt ansvarig sjuksköterska i enlighet med ”Rutin för 

avvikelsehantering i verksamheter enligt HSL, SoL och LSS”.   

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

13.1.1 Beslut om anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, 

behandling eller undersökning 

3 kap. 3–5 §§ 

Patientsäker-

hetslagen  

1. Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

2. Förvaltningschef 

 

Vårdgivaren ansvarar för att 

utredning och anmälan görs. 

I verksamhetsanmälan till 

IVO enligt 3 kap 5§ 

Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) anges vem som 

svarar för Lex- 

Mariaanmälningarna. Se 

också HSLF-FS 2017:41. 

13.2 Lex Sarah     

Rapporter enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS tas emot för utredning av socialt ansvarig samordnare i enlighet 

med ”Rutin för avvikelsehantering i verksamheter enligt HSL, SoL och LSS”.   

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

13.2.1 Avsluta utredning med beslut när 

anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) inte görs.  

14 kap. 6 § 

SoL 

24 e § LSS 

Socialt ansvarig 

samordnare 

 

13.2.2 Anmälning/rapportering av Lex 

Sarahärenden till IVO 

14 kap. 7 § 

SoL 

24 f § LSS 

SOSFS 

2011:5 

Socialt ansvarig 

samordnare 

 

 

13.2.3 Avsluta Lex Sarah-utredning 

enligt SoL/LSS i ärenden då 

anmälan till IVO gjorts 

6 kap. 2 § 

SOSFS 

2011:5 

 

 

Socialt ansvarig 

samordnare 

 

13.2.4 Mottagande av information 

gällande Lex Sarah om påbörjad 

utredning samt när utredning är 

avslutad 

14 kap. 3 § 

SoL 

24 b § LSS 

SNAU  
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13.3 Lex Maja 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

13.3.1 Anmäla vanvård av djur till 

länsstyrelsen eller 

polismyndigheten 

10 kap. 20 a 

OSL 

Enhetschef Anmälan ska göras i samråd 

med den som 

uppmärksammat vanvården  

13.4 Polisanmälningar 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

13.4.1 Beslut om polisanmälan angående 

misstanke om vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

  

12 kap. 10 § 

SoL                  

10 kap.  

21-23 §§ OSL 

 

Enhetschef Avser misstanke om brott 

enligt 3, 4 och 6 kap. BrB 

samt misstanke om brott för 

vilket inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i 

ett år.  

 

13.4.2 Beslut om polisanmälan angående 

brott mot den egna verksamheten  

12 kap. 10 § 

SoL                

10 kap. 2 § 

OSL 

Enhetschef Kan avse bidragsbedrägeri 

men även stöld, 

skadegörelse, hot och våld 

gentemot tjänsteperson. 

Observera! En enskild 

tjänsteperson som utsätts för 

brott kan även polisanmäla 

detta som målsägare 

13.5 God man/förvaltare 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

13.5.1 Anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man eller förvaltare  

5 kap. 3 § SoF   Socialsekreterare/ 

Biståndshandläggare/ 

Enhetschef 

 

13.5.2 Anmälan till överförmyndaren att 

förhållandena talar för att en 

förälder inte kommer att förvalta 

sitt barns egendom på 

betryggande sätt.  

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare/ 

Enhetschef 

 

13.5.3 Anmälan till överförmyndare om 

behov av förmyndare, god man 

eller förvaltare  

15 § p. 6 LSS Socialsekreterare/  

Enhetschef 

 

13.5.4 Anmälan till överförmyndare om 

behov av förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare/ 

Biståndshandläggare/ 

Enhetschef 
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13.5.5 Anmälan till överförmyndaren om 

att ett förmynderskap, 

förvaltarskap eller godmanskap 

bör kunna upphöra 

15 § p. 6 LSS Socialsekreterare/ 

Enhetschef 

 

13.5.6 Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man eller 

förvaltare för någon som har fyllt 

16 år 

 

11 kap. 16 § 2 

st FB 

Socialsekreterare/ 

Biståndshandläggare/ 

Enhetschef 

 

13.6 Smittskydd 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

13.6.1 Beslut med anledning av 

anmälningsskyldighet enligt 

smittskyddslagen 

6 kap. 12 § 

SmittskL 

Enhetschef 

 

 

 

 

 

14.  Offentlighet och sekretess 

En allmän handling/uppgift är offentlig om det inte finns en sekretessregel som säger något annat. All personal har 

därför rätt att lämna ut en sådan handling/uppgift. Vem som handlägger begäran framgår av fastställda rutiner. 

Om en handling eller uppgift bedöms omfattas av sekretess meddelas den som begärt ut handlingen. Om denne då 

”nöjdförklarar” sig behövs inte något beslut i enlighet med nedan. Upplys däremot om rätten att få ett skriftligt 

beslut. Om personen inte är nöjd kontaktas delegat i enlighet med punkterna nedan. 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

14.1 Beslut om avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling 

samt om att lämna ut sådan 

handling mot förbehåll.  

2 kap. 14 § 

TF, 

6, 10, 12 och 

26 kap. OSL 

1. Biträdande 

förvaltningschef 

2. Förvaltningschef  

3. Förvaltningsjurist 

Beslut gällande handling/del 

av handling är överklagbart 

14.2 Beslut att inte lämna ut uppgifter 

inom socialtjänsten 

26 kap. 1 och 

5 §§ OSL 

1. Biträdande 

förvaltningschef 

2. Förvaltningschef 

3. Förvaltningsjurist 

Beslut om att inte lämna ut 

uppgift är inte överklagbart 

14.3 Beslut att inte lämna ut uppgifter 

inom kommunal hälso- och 

sjukvård 

26 kap. 1 och 

5 §§ OSL 

1. Biträdande 

förvaltningschef 

2. Förvaltningschef 

3. Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

Beslut om att inte lämna ut 

uppgift är inte överklagbart  

Sekretessen för kommunal 

hälso- och sjukvård regleras 

i 26 kap. OSL (inte i 25 kap. 

OSL som gäller övrig hälso- 

och sjukvård) 
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14.4 Beslut om sekretess gentemot 

vårdnadshavare till skydd för 

underårig 

12 kap. 3 § 

OSL 

1. Biträdnde 

förvaltningschef 

2. Förvaltningschef 

3. Förvaltningsjurist 

Bedömning utifrån 

underårigs mognadsnivå 

 

 

14.5 Beslut att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga 

myndigheter i forskningssyfte 

 

12 kap. 6 § 

SoL 

1. Biträdande 

förvaltningschef 

2. Förvaltningschef 

 

14.6 Beslut om sekretesskydd för den 

som gjort en anmälan eller annan 

utsaga.   

 

26 kap 5 § 

OSL 

1. Verksamhetschef 

2. Förvaltningsjurist 

Om det kan antas att fara 

uppkommer för anmälaren 

eller någon till denne 

närstående utsätts för våld 

eller annat allvarligt men om 

uppgiften röjs 

 

 

15.  GDPR 

Beslut i enlighet med detta avsnitt kan, om inte annat särskilt anges i anmärkningen, överklagas till 

förvaltningsdomstol (som förvaltningsbesvär) enligt 7 kap. 2 § lag (2018:218) om kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Besvärshänvisning ska bifogas beslut. 

Nr  Ärende Lagrum N      Delegat N      Anmärkning 

15.1 Beslut att ta ut en avgift eller vägra 

att tillmötesgå begäran om begäran 

är uppenbart ogrundad eller 

orimlig 

Art. 12.5 

GDPR 

1. Biträdande 

förvaltningschef    

 2. Förvaltningschef 

 

15.2 Beslut om utlämnade av 

registerutdrag samt beslut att 

avvisa begäran om 

registerutdrag  

Art. 15 GDPR IT-samordnare  

15.3 Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse  

 För förvaltningsgemensam 

administration 

Art. 16 GDPR Verksamhetschef 

                                           

Biträdande 

förvaltningschef 

 

 

 

15.4 Beslut om den registrerades rätt till 

radering 

Art. 17 GDPR Verksamhetschef 
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 För förvaltningsgemensam 

administration 

Biträdande 

förvaltningschef 

15.5 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling  

 För förvaltningsgemensam 

administration 

Art. 18 GDPR Verksamhetschef 

                                            

Biträdande 

förvaltningschef 

 

15.6 Beslut om underrättelse till tredje 

man om rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning 

av behandling  

 För förvaltningsgemensam 

administration 

Art. 19 GDPR Verksamhetschef 

 

                                     

Biträdande 

förvaltningschef 

 

15.7 Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet  

 För förvaltningsgemensam 

administration 

 

 

Art. 20 GDPR Verksamhetschef 

                         

Biträdande 

förvaltningschef                               

Registrerad ska ha rätt att få 

ut personuppgifter om sig 

själv som denne lämnat till 

personuppgiftsansvarig på 

strukturerat sätt och har rätt 

att överföra dessa uppgifter 

till en annan  

personuppgiftsansvarig utan 

att den förstnämnda 

personuppgiftsansvarige 

hindrar detta.  

15.8 Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar 

 För förvaltningsgemensam 

administration 

Art. 21 GDPR Verksamhetschef 

 

Biträdande 

förvaltningschef 

 

15.9 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

inklusive instruktioner  

Art. 28.3 

GDPR 

Den delegat som har 

rätt att teckna 

huvudavtalet 

 

15.10 Beslut att anmäla en 

personuppgiftsincident samt 

upprätta anmälan och 

dokumentation  

Art. 33 GDPR 1. Biträdande 

förvaltningschef 

2. Förvaltningschef 

3. Verksamhetschef 

Samråd bör ske med 

dataskyddsombudet 

Överklagandeförbud enligt  

7 kap. 5 § lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

15.11 Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd enligt art. 35 

GDPR 

Art. 35 GDPR Verksamhetschef Samråd bör ske med 

dataskyddsombud innan 
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konsekvensbedömningen 

fastställs. 

Överklagandeförbud enligt  

7 kap. 5 § lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 
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Undertecknande av handlingar 
 

 

 

Sammanfattande förteckningar  

 

Beslut som endast kan delegeras till socialnämndens arbetsutskott                              
10 kap. 4 och 5 §§ SoL 

Listan nedan utgör en sammanställning av de för socialnämnden aktuella delegationer som enligt lag 

endast kan delegeras till arbetsutskottet och inte till tjänsteperson. Delegationen anges under respektive 

verksamhetsområde 

Medgivande att ett barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 

som inte tillhör någon av föräldrarna eller annan som har vårdnaden om honom eller 

henne 

6 kap. 6 § SoL 

Medgivande för jourhem att vid upprepade tillfällen ta emot barn för tillfällig vård 

och fostran 

6 kap. 6 § 3 st SoL 

Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs 6 kap. 8 § SoL 

Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnad 6 kap. 8 b § SoL 

Medgivande att ta emot ett utländskt barn i syfte att adopteras 6 kap. 12 § SoL 

Återkallande av medgivande till internationell adoption 6 kap. 13 § SoL 

Handlingar Undertecknas av 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas 

av socialnämnden  

Socialnämndens ordförande eller vid förfall för denne i tur 

och ordning av förste vice ordförande respektive andre vice 

ordförande 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas 

av socialnämndens arbetsutskott 

Utskottets ordförande eller vid förfall för denne i tur och 

ordning av förste vice ordförande respektive andre vice 

ordförande 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i övrigt som 

tjänsteperson har beslutat om på delegation 

Delegaten i ursprungsbeslutet 

Avtal och andra handlingar till följd av 

verkställighetsbeslut, exempelvis inköp enligt 

ramavtal 

Behörig tjänsteperson 
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Beslut om att vägra samtycke till fortsatt adoptionsförfarande efter att visst barn 

föreslagits 

6 kap. 14 § SoL 

Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om återkrav för ekonomisk hjälp enligt 

9 kap. 1 § SoL 

9 kap. 3 § SoL                

Beslut om medgivande till vissa åtgärder för stöd till barn då endast en av två 

vårdnadshavare samtycker 

6 kap. 13 a § FB 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU 4 § LVU 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 6 § 1 st LVU 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 18 år när 

svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård  

6 a § LVU 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden 11 § 1 st LVU 

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2 st LVU 

Övervägande om behov av vård med stöd av 2 § LVU fortfarande föreligger 13 § 1 st LVU 

Omprövning av om behov av vård med stöd av 3 § LVU fortfarande föreligger 13 § 2 st LVU 

Särskilt övervägande av flyttningsförbud vid prövning av om vård enligt LVU ska 

upphöra gällande barn som är placerade i familjehem, endast för den som är under 

18 år 

13 b LVU 

Övervägande om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 

§ FB 

13 c § LVU  

Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 

2 st punkterna 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU 

Beslut om att vård med stöd av LVU ska upphöra 21 § 1 st LVU 

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson eller 

behandling i öppna former 

22 § 1 st LVU 

Prövning av om beslut om förebyggande insats ska upphöra att gälla 22 § 3 st LVU 

Beslut om att förebyggande insats enligt LVU ska upphöra 22 § 3 st LVU 

Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud 24 § LVU 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU 

Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra    26 § 2 st LVU 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU 

Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 

Beslut om att ansöka om utreseförbud  31 a-b §§ LVU 

Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbudet – för viss resa 31 i § LVU 
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Beslut om provtagning av vårdnadshavare eller förälder inför umgänge, vid vård 

enligt 2 § LVU 

32 a § LVU 

Beslut om provtagning av vårdnadshavare eller förälder inför prövning av vårdens 

upphörande, vid vård enligt 2 § LVU 

32 b § LVU 

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning 43 § 1 st LVU 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM 11 § LVM 

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM 

 
 

Kompletterande beslutanderätt enligt lag (LVU/LVM) 

Listan nedan utgör en sammanställning av kompletterande beslutanderätt. Behörig beslutsfattare namnges 

i särskilt förordnande. Beslutanderätten anges under respektive verksamhetsområde 

Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 

20 år 

6 § 1 och 2 st LVU SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande  

Beslut om omedelbart omhändertagande i de fall svensk 

domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård. 

6 a § LVU SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st LVU SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande 

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

vårdtiden 

11 § 2 och 3 st LVU SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande  

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st LVU 

 

SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande  

Beslut om tillfälligt utreseförbud för barn under 18 år.   

 

31 d § LVU SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande  

Beslut att begära handräckning hos polis/kriminalvård för 

att genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st p. 1 LVU SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande  

Beslut om att begära handräckning hos polis/kriminalvård 

för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

43 § 1 st p. 2 LVU SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande  

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM SN:s ordförande               

1:e vice ordförande           

2:e vice ordförande  
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Verkställighetsbeslut 

 

Exempel på rena verkställighetsbeslut 

Inköp av material, varor och tjänster inom 

vederbörandes verksamhetsområde, inom ramen för 

gällande budget och i enlighet med giltigt ramavtal 

Behörig befattningshavare 

Beslut om rättsliga åtgärder för indrivning av 

nämndens fordringar inom respektive 

verksamhet/enhet 

Behörig befattningshavare 

Tillsättning av tjänst när företrädesrätt enligt LAS 

föreligger 

Närmaste chef med personalansvar 

Godkänna tjänstbarhetsintyg Närmaste chef med personalansvar 

Utfärda tjänstgöringsintyg Närmaste chef med personalansvar  

Assistent 

Entlediga personal på egen begäran då avtalsenligt 

uppsägningstid iakttas (FPST 13 §) 

Närmaste chef med personalansvar 

Bevilja semester Närmaste chef med personalansvar 
Bestyrka tjänstgöringsrapporter Närmaste chef med personalansvar 
Bestyrka övertidsrapporter och körjournaler Närmaste chef med personalansvar 
Bevilja att flextid tas ut utanför fastställd ram Närmaste chef med personalansvar 
Bevilja personalutvecklande medel inom budgetram Närmaste chef med personalansvar 
Tillämpa fastställda avgiftstaxor och liknande  Behörig handläggare 

Lämna ut uppgifter till statistiska centralbyrån 

(SCB) enligt 12 kap. 5 § SoL 

Utredningssekreterare 

Assistent/ekonomihandläggare 

Tilldela/återta behörighetsregistrering för nyttjande 

av dataprogram 
Närmaste chef med personalansvar 

Motta delgivning (i enlighet med reglemente) Behörig befattningshavare 

Bevilja deltagande i kurser, utbildningar, 

studiedagar, konferenser och liknande för 

tjänsteperson 

Närmaste chef med personalansvar 

Bevilja deltagande i kurser, konferenser eller annan 

typ av aktivitet för socialnämndens ledamöter och 

ersättare  

Socialnämndens ordförande 

Bevilja deltagande i kurser, konferenser eller annan 

typ av aktivitet för socialnämndens ordförande. 

Socialnämndens vice ordförande 

Underställa förvaltningsrätt beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt LVU/LVM (inkl. skriva på  

underställelse och PM)  

Ansvarig handläggare 

Beslut att bistå annan kommun med utredning 

enligt 11:4 SoL  

Verksamhetschef 

 

Beslut att begära att annan kommun bistår med 

utredning enligt 11 kap. 4 § SoL 

 

Enhetschef 

Underrätta Försäkringskassan om att barn med 

underhållsstöd placerats i familjehem respektive 

återflyttat till boföräldrar 

 

Socialsekreterare 
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Förkortningsordlista 

 

AB Allmänna bestämmelser 

AL Alkohollagen  

BrB Brottsbalken  

FB Föräldrabalken 

FK Försäkringskassan 

FL Förvaltningslagen 

GDPR General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

HVB Hem för vård eller boende 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

JB  Jordabalken 

KFS Kommunal författningssamling 

KL Kommunallagen 

LAS Lagen om anställningsskydd 

LHRL Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

LOA Lagen om offentlig anställning 

LOB Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 

LOU  Lagen om offentlig upphandling 

LMA Lagen om mottagande av asylsökande  

LSS  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LTLP Lagen om tobak och liknande produkter 

LUL  Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM  Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU  Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

MBL  Medbestämmandelagen 

MFoF Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

OSL  Offentlighets- och sekretesslagen 

SFB  Socialförsäkringsbalken 

SkL Skadeståndslagen 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

SmittskL Smittskyddslagen 

SN Socialnämnden 

SNAU Socialnämndens arbetsutskott 

SoF  Socialtjänstförordningen 

SoL  Socialtjänstlagen  

SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 

StuF Studiestödsförordning 

TIS Tillstånd i samverkan 

TL Tobakslagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

UtlL  Utlänningslag 
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Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 
augusti 2022 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapporten per den 31 

augusti 2022.        

Bakgrund 

Socialnämnden skall genomföra en delårsrapport per den 31 augusti enligt 

kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. 
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BUDGET 2022 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Gemensamt, Vård och omsorg Augusti

Nettobudget 
2022

Nettokostnad 
2022

Resultat/
prognos

Särskilda boenden för äldre 208 070 203 077 4 993

Hemtjänst Biståndsenheten 91 616 85 935 5 681

Hemtjänst kommunens utförare 0 395 -395

Boendestöd 10 328 9 148 1 180

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet 29 533 29 447 86
Resursverksamhet 3 170 2 478 692

Sjuksköterskor 60 458 60 592 -134

Rehabenheten, hjälpmedel 19 026 16 996 2 030
Bostadsanpassning 2 475 3 078 -603

Funktionsnedsättning - Assistans 38 954 43 850 -4 896

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende 68 885 70 748 -1 863

Funktionsnedsättning övrigt 84 669 81 128 3 541

Förvaltningsgemensamt 30 978 24 796 6 182

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer 55 320 53 400 1 919

Summa 703 481 685 066 18 415



Nettobudget 2022 Nettokostnad 2022 Resultat/prognos
Förvaltningsgemensamt 30 978 24 796 6 182
Kapitalkostnader och  gemensamma 
verksamheter 7 101                                5 816                                 1 285                                
Reserver 1 106                                795                                    311                                   
Medarbetarfond mm 1 247                                697                                    550                                   
Verksamhetsutveckling/info 51                                     13                                      38                                     
IT-samordnare 3 868                                3 079                                 789                                   
Utbildningssamordnare 1 519                                968                                    551                                   
Verksamhetsprojekt 2 250                                816                                    1 434                                
Anhörigfrågor 585                                   267                                    318                                   
Lönepott/reserv 1 628-                                -                                     1 628-                                
Tomhyror 3 179                                3 179                                 0                                       
Bostadssubventioner 731                                   178                                    553                                   
Färdtjänst Västtrafik 9 495                                7 880                                 1 615                                
Övrig färdtjänst 480                                   279                                    201                                   
Försäkr, SITHS,Brandlarm m.m. 765                                   601                                    164                                   
Äldresäkerhetsgrupp (SMS) 232                                   227                                    5                                       

Kapitalkostnader, bårhus, STIM m.m. 1 216
Ersättning för vaccinationer 104                                           

Avsatt för delad hyra på 
konferensrummen Ranliden 
som ligger på IFO i år 484                                           
Interna avskrivningar 272                                           
Investeringsbidrag Tertial 1 356                                           

Verksamhetsprojekt 1 443
EJ utnyttjade budgetmedel 1 312                                        
Överskott från 2021 131

Färdtjänst Västtrafik 1 615
Bättre utfall från 2021 än 
bokningen i bokslutet 1 214                                        
Lägre beräknad kostnad 2022 401



Objekt
Ansvar:     Konto: 9455 - LOKAL- OCH MARKHYROR    Verksamhet: 7129 - Tomhyra inom soc    
Objekt Utfall Jan - Dec 2022 Budget Jan - Dec 2022 

31020 - RANLIDEN -973

31030 - BJÖRKTUNA INKL VDC -825

33520 - KOMMUNALT CENTRUM FLOBY -1 003

38050 - JÄRNVÄGSG 6 -185

38310 - TRÄDGÅRDSG 23 DAGC & GARAGE -82

Alla objekt -3 067 -3 067



Barn och unga

2022 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Utfall jan-

april2022

Fam.hem SoL (eget) 14 17 19 15 20 14 16 16 2 984 448

Fam.hem LVU (eget) 19 19 19 21 22 26 24 24 5 638 189

Fam.hem konsulent SoL 8 9 10 10 13 13 15 15 5 437 171

Fam.hem konsulent LVU 6 7 7 6 7 7 7 7 3 306 163

HVB SoL 6 3 3 3 3 2 2 2 3 783 827

HVB LVU 12 13 11 11 11 11 11 11 13 804 612

Ungdomsboendet 6 7 7 5 6 5 4 4 5 657 686

Totalt antal 71 75 76 71 82 78 79 79 0 0 0 0 40 612 096

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2021

Fam.hem SoL (eget) 16 18 17 15 15 15 16 15 14 13 13 13 4 454 172

Fam.hem LVU (eget) 15 15 15 15 20 18 17 16 17 19 19 19 7 297 871

Fam.hem konsulent SoL 9 9 9 9 9 10 9 9 9 8 8 8 6 385 715

Fam.hem konsulent LVU 4 3 2 2 1 2 1 1 4 6 6 6 1 987 606

HVB SoL 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 9 006 284

HVB LVU 4 4 4 5 9 7 9 8 8 10 10 11 17 760 362

Ungdomsboendet 5 5 5 4 5 6 5 6 6 5 4 4 6 769 190

Totalt antal 55 56 54 52 62 61 60 58 62 66 65 67 53 661 200



2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2020

Fam.hem SoL (eget) 16 15 16 17 17 21 21 20 19 19 19 19 5 486 456

Fam.hem LVU (eget) 17 17 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 7 823 419

Fam.hem konsulent SoL 7 7 7 6 7 7 6 6 6 4 3 2 4 999 759

Fam.hem konsulent LVU 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 688 317

HVB SoL 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 7 3 943 789

HVB LVU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 624 212

Ungdomsboendet 3 5 5 5 4 2 3 4 5 6 6 6 6 116 661

Totalt antal 52 53 56 55 52 54 56 56 57 55 54 58 37 682 613

2019 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2019

Fam.hem SoL (eget) 9 9 11 13 13 13 12 12 12 12 14 14 3 511 841

Fam.hem LVU (eget) 16 16 17 18 16 17 17 18 18 18 18 17 7 421 161

Fam.hem konsulent SoL 7 7 8 8 6 7 9 9 9 8 8 7 4 826 997

Fam.hem konsulent LVU 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 160 383

HVB SoL 4 3 2 5 6 5 2 2 5 7 3 3 6 857 596

HVB LVU 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2 11 290 354

Ungdomsboendet 2 3 3 3 6 4 3 2 2 3 4 5 5 395 805

Totalt antal 44 43 47 53 52 52 49 49 52 53 52 51 40 464 137



Vuxen

2022 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Utfall jan-

april2022

Fam.hem SoL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HVB SoL 2 3 3 4 4 6 7 7 2 819 868

HVB LVM 6 6 4 2 1 0 2 2 3 068 944

Totalt antal 8 9 7 6 5 6 9 9 0 0 0 0 5 888 812

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2021

Fam.hem SoL 1 1 1 1 1 1 90 349

HVB SoL 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 967 764

HVB LVM 2 3 3 4 4 4 3 4 5 7 7 5 8 238 894

Totalt antal 5 6 7 7 6 6 4 5 6 8 8 7 9 297 007

2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2020

Fam.hem SoL 1 1 1 1 303 396

HVB SoL 4 2 1 2 403 554

HVB LVM 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 1 727 653

Totalt antal 6 4 2 1 0 1 2 2 3 4 6 7 2 434 603

2019 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2019

Fam.hem SoL 1 1 1 89 361

HVB SoL 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 486 516

HVB LVM 2 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 994 692

Totalt antal 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 4 570 569
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Handlingsplan för verksamhet Individ- och 
familjeomsorgen (IFO), tertial 2 2022 

Bakgrund 
Prognosen efter andra tertialet visar ett underskott på 23,4 miljoner för IFO 

2022. Med anledning av det ska socialnämnden avge en handlingsplan till 

kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna. 

 

Aktuellt läge 
2021 lämnade IFO ett underskott på 17,7 miljoner. Förutsättningarna för att 

hålla budget var dock obefintliga då verksamheten under lång tid varit 

underfinansierad. Främsta anledningen till det stora underskottet ligger i ett 

stort antal placeringar inom flera verksamheter.  

 

De punkter som redovisas nedan är insatser som gjorts för att bromsa 

kostnaderna. Då verksamheten inte har en budget som täcker samtliga 

kostnader, kommer dock inte dessa åtgärder vara tillräckliga för att nå en 

budget i balans.  

 

Fortsatt är det kostnader inom barn- och ungdomsvården som driver 

kostnaderna, men även inom missbruksvård. Barn- och ungdomsvården 

visar ett prognostiserat underskott på 26,5 miljoner, medan missbruksvården 

visar på ett underskott på 4,9 miljoner. 

 

Pågående åtgärder för att sänka kostnaderna 
 

Ekonomiuppföljning 
Ekonomiuppföljning månadsvis med verksamhetschef, enhetschef, förste 

socialsekreterare och ekonom för genomgång av aktuella placeringar. Dessa 

uppföljningar startade under 2020 och fortgår.  
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Den förväntade effekten att det ska leda till en bättre ekonomistyrning och 

en större medvetenhet kring kostnaderna.  

 

Strategi för hemmaplanslösningar barn och unga 
Strategin implementerades under 2020 med förväntad effekt att minska 

placeringar. Det är ett ständigt pågående arbete att rekrytera egna 

familjehem för att minska nyttjandet av konsulentstödda familjehem. En av 

utmaningarna är att kunna rekrytera i den takt behovet av nya uppstår. 

 

Förväntad effekt om antalet egna familjehem ökar i antal är att minska 

antalet placeringar i konsulentstödda familjehem och därmed minska 

kostnaderna.  

 

Utökad samverkan Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samverkansformen mellan socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen fortgår där syftet är att fånga upp barn och unga i 

ett tidigt skede genom tätare samverkan mellan skolor och socialsekreterare 

och därmed kunna erbjuda tidigare insatser.  

 

Ytterligare samverkansinsatser planeras att starta upp under hösten. En 

verksamhet som riktar sig till utsatta barn och unga som ska erbjuda både 

skola och stödinsatser till barnet och familjen är under planering (KRAFT). 

På så sätt räknar båda förvaltningarna med att kunna erbjuda ett kvalitativt 

stöd på hemmaplan och därmed undvika kostsamma externa placeringar.  

 

Tillskott på 500 tkr har beviljats socialnämnden under 2022 från 

kommunens strategiska medel för att utveckla denna samverkan mellan 

förvaltningarna. Förvaltningarna kommer även inför 2023 att göra en 

ansökan om fortsättning då det inte kommer gå att dra några långtående 

slutsatser efter en termin. Även under förutsättning att projektet lyckas så 

kommer sannolikt inte några effekter på budgeten synas förrän tidigast andra 

hälften av 2023.  

 

Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen har hittills haft två spår. 

Det första handlade om att sänka trösklarna runt samverkan mellan 

förvaltningarna för att göra stöd och hjälp mer lättillgängligt för barn, unga 

och deras familjer. Det andra spåret blev att starta en gemensam drift av 

verksamhet för familjer med omfattande behov av stöd från båda 

förvaltningarna (KRAFT) såsom beskrivits ovan. 

 

Ett steg förvaltningarna vill ta är att rikta mer resurser för att fokusera på 

förebyggande åtgärder. För socialförvaltningens del gör underskottet att det 

saknas möjlighet att göra satsningar på detta. Det allra största underskottet är 

kopplat till placeringar av barn och unga och har så varit under många år. 

Skarpa åtgärder för att komma i balans skulle innebära att förvaltningen 

skulle behöva lägga ner såväl utrednings- som insatsverksamhet gentemot de 

barn och unga som har de största behoven och skulle vara direkt 

kontraproduktivt sett till de åtgärder som behöver vidtas för att nå en budget 

i balans.  
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Verksamhetsutveckling barn och unga 
Falköpings kommun har ingått i en samverkan med Minerva i syfte att 

genomföra utredningar och titta på Falköpings arbetssätt i de utredningar 

som genomförs. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och kommer fortlöpa året 

ut.  

 

Förväntad effekt är effektivare utredningsprocess och därmed snabbare 

insatta stödåtgärder. Genom att komma in i ett tidigare skede kan också 

skapa förutsättningar för att stödinsatserna kan vara mer begänsade i sin 

omfattning. Hittills har åtgärden haft effekt och den kö till utredning som 

fanns tidigare under året är idag borta. Nästa steg är att implementera 

arbetssättet i arbetsgruppen som helhet under hösten. 

 

Konsultationsteam vuxen 
Ett konsultationsteam inom vuxenenheten har startats upp för ett par år 

sedan. Syftet med konsultationsteamet är att komma till snabbare avslut av 

befintliga placeringar och även att undvika vissa placeringar helt. 

 

Förväntad effekt är att minska/förkorta antalet placeringar och därmed 

kostnaderna. Arbetssättet har lett till ökad samverkan kring enskilda med 

omfattande problematik men det har inte lett till några minskade kostnader. 

 

Översyn vuxenboenden 
En översyn av vuxenboendets verksamhet har gjorts och en ny organisering 

av arbetet gentemot missbruk har sjösatts. Efterfrågan på vuxenboendets 

platser har ökat och faller det nya arbetssättet väl ut kommer resultat kunna 

skönjas under första halvan av 2023. Dock har missbruksproblematiken för 

enskilda personer progridierat kraftigt under sommaren varpå tvångsvård 

fastställts av domstol. Budgeten för placeringar av vuxna är inte anpassad 

för flera och återkommande tvångsomhändertaganden samtidigt och därför 

kommer inte en effekt av placeringskostnaderna som helhet styras av ett 

ökat antal placeringar på vuxenboendet. 
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2 I SOCIALNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-

lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-

bitioner samspelar med de resurser som kommunen 

avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 

ska även fungera som ett underlag till eventuella 

verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 

mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom so-

cialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgif-

ter enligt lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av  

den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara 

för ensamkommande flyktingbarn enligt lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-

mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

Nämndens organisation 
Nedan synliggörs nämndens organisation, som ut-

görs av fyra verksamhetsområden. All myndighets-

utövning samt den kommunala hälso- och sjukvår-

den är samlad inom verksamhet myndighet och 

hälso- och sjukvård (MYHS). Därutöver finns tre 

verksamheter som arbetar med verkställighet av in-

satser samt delegerad hälso- och sjukvård. Verksam-

het äldreboende innefattar alla särskilda boenden 

inom kommunen. Verksamhet hemstöd arbetar 

gentemot brukare som bor i ordinärt boende. Verk-

samhet funktionsnedsättning riktar sina insatser till 

människor med funktionsnedsättning.  Inom förvalt-

ningen finns också förebyggande insatser, där hjälp 

och stöd kan ges utan ett biståndsbeslut. En förvalt-

ningsgemensam administration finns för att stödja 

förvaltningens verksamheter.  
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Kommunal verksamhet via 

avtalssamverkan 

Avtalssamverkan Gemensamt, Vård och omsorg 

(GVO) 

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som 

gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling 

av transporter och en beställningscentral för färd-

tjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt 

skolskjuts med taxifordon.  

Avtalssamverkan Individ- och familjeomsorg (IFO) 

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns till-

sammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 

kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med 

den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att in-

vånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen 

för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämn-

dernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus 

Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skara-

borgs kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyn-

digheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbju-

der barn under 18 år medicinsk, psykologisk och ju-

ridisk hjälp. 

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skara-

borgs kommuner och östra hälso- och sjukvårds-

nämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten 

och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att 

förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma 

arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.  

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 

tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet regle-

rar samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alko-

hol, tobak och liknande produkter samt kontroll av 

receptfria läkemedel.  

Kommunal verksamhet via privata 

utförare  

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfri-

hetssystem (LOV) avser företag som utför hem-

tjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. 

Detta kräver att utförarna har tillstånd av Inspekt-

ionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns i Fal-

köpings kommun med Systrarna Odhs Hemtjänst 

AB och Tanaad Kooperative Multi Tjänster Ekono-

misk förening.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland sitt 

grannland Ukraina, vilket för Falköpings kommun 

innebar ett förberedelsearbete för eventuellt flykting-

mottagande. För socialförvaltningens del har det 

handlat om förberedelser av boenden. Den massflykt 

till Sverige som förutspåddes kunna påverka Falkö-

ping har ännu inte inträffat och det är oklart 

huruvida kommunen kommer att vara mottagande-

kommun. Ytterligare arbete avvaktas därför i väntan 

på mer information.  

Kommunfullmäktiges 

övergripande mål och Agenda 

2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med Förenta Nationernas 

Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna. 

Kommunens utvecklingsarbete med hjälp av Agenda 

2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen 

ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett 

verktyg för att sortera, prioritera, hitta synergieffek-

ter och följa upp resultatet av det arbete kommunen 

gör. Till varje mål har nämnden kopplat aktiviteter, 

vilka framgår av verksamhetsplanen. I föreliggande 

verksamhetsrapport tas utgångspunkt i verksamhets-

planen och dess aktiviteter. Uppföljning görs i direkt 

relation till respektive aktivitet. Syftet med detta är 

att det ska vara lätt och enkelt att följa nämndens 

progression för respektive prioriterad aktivitet.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemins fortsatta påverkan 

Verksamheterna hade under våren en fortsatt bety-

dande påverkan av covid-19 i form av hög frånvaro 

bland personal av olika anledningar (såsom vård av 

barn, familjekarantän, egen sjukdom). Under andra 

tertialet kunde dock flera begränsningar tas bort 

och verksamheter som varit stängda kunde åter öpp-

nas i och med att sjukdomen inte längre betraktades 

som samhällsfarlig. 

Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompe-

tens 

Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Det rå-

der en generell brist på arbetskraft och redan tidigt 

bedömdes läget avseende vikarieanskaffning inför 

sommarsemestrarna som ovanligt bekymmersamt. 

Detta gällde i synnerhet inom äldreomsorg och per-

sonlig assistans. Vid uppföljning av semesterperi-

oden har det kunnat konstateras att bemanningen 

precis som förväntat inneburit en stor utmaning och 

att denna utmaning kvarstår även framåt.  

Det finns en matchningsproblematik i form av att de 

personer som söker vikariat i stor utsträckning sak-

nar såväl formell som reell kompetens och ofta även 

intresse för yrkesområdet. Många gånger har verk-

samheterna inga andra alternativ än att prova att an-

ställa personer som snart visar sig inte fungera, vil-

ket leder till höga introduktionskostnader utan resul-

tat. Då flera branscher öppnats upp igen efter pande-

min har många arbetssökande valt andra områden än 

vård och omsorg. Behovet av att stärka attraktivite-

ten inom yrket och hitta nya sätt att angripa utma-

ningarna framkommer tydligare än någonsin. För att 

öka attraktiviteten har exempelvis introduktionstiden 

för de som rekryterats förlängts, vilket får en direkt 

effekt på personalkostnaderna.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt 

hållbart Falköping genom att verksamheten utgår från alla 

människors lika värde och mänskliga rättigheter. I arbetet med att skapa 

förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping genomförs aktiviteter för att 

bredda förebyggande verksamhet, stärka arbetet med evidensbaserade 

arbetsmetoder och implementera barnkonventionen via Barnrättsresan.

Aktivitet Beskrivning och förväntad effekt Uppföljning Berörd 

verksamhet 

Koppling till  

Agenda 2030 

Fortsatt arbete med 

implementeringen av 

barnkonventionen. 

Genomföra utbildningsinsatser samt se 

över arbetsprocesser. 

Förväntad effekt: 

Stärkt barnrättsperspektiv i all verksamhet 

inom förvaltningen. 

Utbildning i barnkonventionen har genomförts. De enheter 

som arbetar direkt eller indirekt med barn har genomgått 

nämndens anpassning av Barnrättsresan framtagen av Barn-

ombudsmannen. Arbete sker för att identifiera aktiviteter för 

att säkerställa barnperspektivet i tillämpningen av LSS.  

Barnrättsperspektivet genomsyrar ny arbetsprocess inom 

barnavårdsärenden, Falköpingsmodellen.  

 

Övergripande  

Stärka samverkan 

mellan  

enheter och yrkespro-

fessioner inom för-

valtningen för att op-

timera de insatser 

som erbjuds. 

Utforma likriktade arbetssätt och samver-

kansformer för långsiktigt insatsarbete där 

en helhet skapas, där den enskilde får rätt 

insats på rätt sätt i kommunens regi i så 

stor utsträckning som möjligt.  

Förväntad effekt: 

Bättre förutsättningar för den enskilde att 

få en långsiktigt god hälsa och utveckling 

genom att hållbara lösningar skapas utifrån 

en tydlig förväntan på respektive yrkes-

roll/enhet.  

Under året har arbetssätt gällande ett konsultationsteam för 

barn och unga konkretiserats allt mer och även medarbetare 

från barn- och utbildningsförvaltningen inkluderas i teamet. 

På så vis stärks kompetensen kring de gränsöverskridande 

frågor som kan uppstå när lösningar ska utformas för ett 

barn på hemmaplan.  

I konsultationsteam vuxen deltar nu även biståndsenheten då 

det finns behov av detta.  

Barn- och ungdomsenheten och boendestöd samverkar i den 

nya insatsen familjestöd. Utfallet av denna följs upp i slutet 

av året.  

Övergripande  

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Uppdragen från myndighet till verkställighet inom området 

barn och unga förtydligas och arbete sker gemensamt för att 

förbättra hela processen.  

I en extern granskning av utredningar enligt lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) lyfts frågan om huruvida 

samverkan kan stärkas mellan missbruksgruppen och t. ex 

Kapellgatan. Detta för att förebygga behov av att omhän-

derta personer som bor i kommunens egna boenden enligt 

LVM. Sådan samverkan är ett viktigt fokusområde för vuxe-

nenhetens arbete framåt.   

Fungerande teamträffar avseende brukare i ordinärt boende 

är fortsatt en utmaning. Utvärdering har skett, men ännu har 

inga beslut tagits kring hur formerna för dessa möten ska se 

ut fortsättningsvis.  

Stärka samverkan 

mellan socialförvalt-

ningen och andra för-

valtningar för att nå 

synergieffekter.  

Utforma arbetssätt för systematisk samver-

kan där tätare dialog mellan olika yrkeska-

tegorier förs, ex. tätare samverkan i barnä-

renden mellan skola och verksamhet 

MYHS.  

Förväntad effekt: 

Snabbare insatser och tydlighet för den en-

skilde som får stöd och hjälp av kommu-

nen. Kortare handläggningstid. Färre barn-

placeringar. 

 

Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialför-

valtningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Den första samverkan handlar om att arbeta tätare kring barn 

och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd 

och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två 

socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och 

unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och 

skolor. Under mars genomfördes en uppföljningsdag med 

såväl samverkansgrupperna som en grupp medarbetare som 

har ledningsfunktioner i förvaltningarna. Medarbetare från 

båda förvaltningarna informerade om sina respektive verk-

samheter eftersom samverkansgrupperna efterfrågat mer 

kunskaper i detta och dialog fördes kring samverkan. Grup-

pen med ledningsansvar fick i uppdrag att revidera samver-

kansrutinen utifrån synpunkter som inkommit.  

Den andra samverkan handlar om att hitta insatsformer där 

socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden 

Övergripande v 
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där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. 

En insatsform har tagits fram och konkretiserats under vå-

ren. Den innebär att skola och socialtjänst under sex måna-

der arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar. 

Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på 

Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktion-

ell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och den-

nes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, för-

bättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna 

i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och 

utveckling. Denna verksamhet startas upp under hösten 2022 

och finansieras genom centrala medel som tilldelats såväl 

socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.  

Utreda förutsätt-

ningar för kompe-

tenshöjande insatser 

inom området kring 

psykisk ohälsa hos 

äldre. 

Fortsatt planering för hur utbildning i 

första hjälpen till psykisk hälsa kan använ-

das för att ge effekt i verksamheten.  

Förväntad effekt: 

Ökade förutsättningar för äldres möjlighet 

att tala om sitt psykiska mående. En ökad 

trygghet hos personal att hantera och möta 

äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och 

motverka suicidalitet hos äldre. 

Arbetsledare inom verksamhet hemstöd samt delar av re-

sursteam äldreboende har genomgått ”Våga-fråga”-utbild-

ningar. Enhetschefer äldreboende planeras att utbildas under 

hösten. Nästa steg är att sprida kunskapen hos medarbetare 

för att stärka arbetet kring äldres psykiska hälsa. 

 

Verksamhet 

äldreboende och 

verksamhet 

hemstöd 

 

Bredda lågtröskel-

verksamhet  

utifrån ny social-

tjänstlag. 

 

Identifiera sätt att resursoptimera och 

bredda den förebyggande verksamheten, 

ex. kompetensutveckling för att certifiera 

personal i evidensbaserade metoder och ut-

öka stödverksamhet i gruppform.  

Förväntad effekt: 

Möjlighet för fler enskilda att ta del av  

insatser utan biståndsbedömning. Erbjuda 

Förberedelsearbete pågår inför uppstart av öppen mottag-

ning och gruppverksamhet utan biståndsbeslut riktad till 

målgruppen för vuxenenheten.  

Övergripande  
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effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån 

det behov enskilda har. 

Utveckla arbetet vi-

dare med ”Agera 

mera” (frivilligverk-

samhet).  

 

Socialförvaltningen i samverkan med kul-

tur- och fritidsnämnden. ”En väg in” för de 

Falköpingsbor som vill bidra genom att 

vara frivilliga i kommunens verksamheter.  

Förväntad effekt: 

Öka kommuninvånarnas engagemang 

inom social välfärd genom att få fler frivil-

liga som kan vara behjälpliga.  

Motverka ensamheten och isoleringen. 

Frivilligverksamheten har öppnats upp igen efter att ha varit 

pausat under covid-19. Nya frivilliga har rekryterats, men 

ännu har inga besök hemma hos enskilda genomförts. 

 

Verksamhet  

hemstöd 

 

Identifiera teknikstöd 

för äldre för att före-

bygga ensamhet samt 

öka delaktighet och 

självständighet. 

Följa upp tjänsten ”Digital fixare” (en per-

son som  är anställd för att komma ut till 

brukare och visa hur teknik kan användas i 

ett brett perspektiv). Syftet är att skapa för-

utsättningar för inkludering i samhället för 

äldre och funktionsnedsatta.   

Förväntad effekt: 

Ökad känsla av inkludering i samhället och 

lättare tillgång till samhällstjänster. 

IT-fixare har startat upp igen efter att i början av året ha varit 

pausad utifrån pandemin och tjänsten används av många 

äldre. Möjlighet finns nu att boka IT-fixaren även för bru-

kare på äldreboende.  

Verksamhet 

hemstöd, 

äldreboende och 

funktions-

nedsättning. 

 

Kommentar till verksamhetsuppföljning 
En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal 

barnplaceringar har ökat över flera års tid. Ingen förändring kan heller skönjas. 

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är 

hur de lyckas i skolan. Ett tätare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt 

kunna identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir 

så ohållbar att barnet behöver placeras utanför hemmet. Därav har de samverkans-

grupper som beskrivs ovan i matrisen kommit till stånd. Det tar dock tid att hitta 

rätt former för samverkan och arbetssättet behöver revideras för att dels fungera i 

praktiken och även för att nå de effekter som är önskvärda.  

Vidare samverkan sker sedan direkt riktat mot målgruppen barn/unga som riskerar 

att placeras, som har en hög skolfrånvaro eller anmärkningsvärda svårigheter i 
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skolan tillsammans med ett destruktivt beteende. Ett av målen med denna samver-

kan är att på sikt kunna minska andelen externt placerade barn och unga och istäl-

let finna hemmaplanslösningar som motsvarar barnets behov. Att arbeta med bar-

net i sitt eget sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar. Utö-

kad så kallad lågtröskelverksamhet, som erbjuds utan att föregås av biståndsbe-

dömning, kan också öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten 

i ett tidigare skede. Därför kommer ett arbete ske under året för att identifiera möj-

liga lågtröskelverksamheter. Därtill kommer verksamheterna försöka att planera 

för en omställning för att möta den nya socialtjänstlagen som föreslagits träda i 

kraft 2023.  

En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psy-

kisk ohälsa och ensamhet. Insatser genomförs därför för att stärka frivilligverk-

samheten riktad till äldre samt skapa förutsättningar för äldre att exempelvis kunna 

öka sin digitala kompetens vilket kan stärka målgruppens inkludering i samhället. 

Den digitala fixare som anställts i kommunen kan nu också bokas av verksamhet 

äldreboende. 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en  

tillitsbaserad styrning 

 

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och 

patientsäkerhet i de nationella författningskraven.  

Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt 

lag och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens 

område. 

Aktivitet Beskrivning och förväntad effekt Uppföljning Berörd 

verksamhet 

Koppling till  

Agenda 2030 

Förbättrad och  

effektiviserad doku-

mentation.  

Kvalitetshöjande insatser vad gäller ut-

formningen av dokumentation 

(SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet 

med journalgranskning. Utveckla och in-

föra dokumentation i mobil.  

Förväntad effekt: 

Minskad administrativ tid och mer tid hos 

enskild brukare/patient. Ökad kvalitet på 

social dokumentation samt bättre kunskap 

om vad som dokumenteras när, var och 

hur.  Öka delaktigheten för brukare. 

Utbildning i social dokumentation har genomförts inom 

barn- och ungdomsenheten. En översyn av beslutsformule-

ringar inom verksamhetsområdet pågår. Fokuserat arbete 

kring utredningar sker också inom ramen för konsultupp-

drag. Syftet är dels att komma ikapp med utredningsarbete 

genom att konsultfirman utför utredningstjänster, men 

också att arbeta med metodutveckling av utredningsarbetet 

för ökad produktivitet och effektivitet. 

En extern granskning av utredningar enligt LVM har ge-

nomförts. I granskningen konstateras att de klienter som 

placerats enligt LVM är personer med ett kraftigt och fort-

gående missbruk, att handläggarna har gjort en korrekt be-

dömning. Dock lyfts det faktum att utredningarna i de 

flesta fall är av alldeles för stor omfattning. 

En generell förändring i och med bytet av verksamhetssy-

stem 2020-2021 är att myndighet och verkställighet inte 

längre kan läsa varandras dokumentation, vilket är mer 

korrekt enligt gällande regelverk. Detta kräver dock nya 

arbetssätt och utvecklingsarbete pågår fortsatt för att fast-

ställa dessa. En effektivisering av dokumentation till följd 

Övergripande 
 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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av det nya verksamhetssystemet är att man vid myndig-

hetshandläggning inom äldreomsorg inte längre gör lika 

många nya utredningar som tidigare.  

Inom personlig assistans har ett fokuserat arbetet skett för 

att upprätta och kvalitetssäkra genomförandeplaner för alla 

brukare i det nya verksamhetssystemet. Alla arbetsgrupper 

har nu kommit igång med detta arbete.  

Resursoptimering vad 

gäller personal och lo-

kaler. 

Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och 

liknande används optimalt. Hitta sätt att ar-

beta där personal arbetar så optimalt som 

möjligt utifrån givet uppdrag och den tid 

som finns.  

Förväntad effekt: 

Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö 

och hållbarhetsperspektiv. 

Lokaler inom daglig verksamhet (LSS) har optimerats för 

att kunna ta emot större antal brukare eftersom andelen 

brukare inom denna insatskategori kommer öka. Utfallet 

har varit lyckat, men lokalerna är nu fulla igen. Fortsatta 

omflyttningar av brukare och verksamhet har skett. Utma-

ningen med lokaler bedöms därför kvarstå även framåt.  

Två personalgrupper inom boendestöd har slagits samman 

till en. Syftet är att optimera arbetstiden utifrån vad perso-

nalen idag rapporterar in i IntraPhone.  

Övergripande 
 

Arbete mot en digitali-

serad  

socialtjänst. 

Utvidga möjligheten till elektronisk själv-

service för enskilda som söker stöd och 

hjälp, t. ex tidsbokning och information. 

Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksam-

hetssystemet, automatisering av handlägg-

ning. 

Förväntad effekt: 

Utöka den enskildes möjlighet till själv-  

bestämmande och ansvarstagande, samt  

möjlighet att följa sitt ärende.  

Effektiv handläggning och transparens 

gentemot den enskilde. Minskad miljöpå-

verkan.  

En betydande förändring och förenkling har skett avseende 

bekräftelse av faderskap, genom att  nyblivna föräldrar nu 

kan göra detta direkt på Skatteverkets hemsida i stället för 

att besöka socialtjänsten.  

Förberedelseaktiviteter sker för att möjliggöra migrering 

av data ur verksamhetssystemet till kommunens e-arkiv. 

 

 

 

Övergripande 
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Efterforska vad utförar-

verksamheterna behö-

ver för tekniska hjälp-

medel framöver för att 

på ett strategiskt sätt 

möta välfärdsutma-

ningarna. 

Arbeta i en förvaltningsövergripande ar-

betsgrupp med representanter från verk-

samheterna som följer området och före-

slår tekniska lösningar.  

Förväntad effekt: 

Större utveckling och involvering av mer 

teknik i verksamheten. Möjliggöra för  

brukare/patienter att klara sig självständigt 

längre i sitt eget boende. 

I stället för en förvaltningsövergripande grupp kring tek-

niska lösningar kommer arbete framåt att ske i arbetsgrup-

per med verksamhetsrepresentanter utifrån specifika frå-

gor. Till exempel har en sådan arbetsgrupp för digital till-

syn genom trygghetskamera startat upp.  

Mobil dokumentation och mobilt arbetssätt är ett viktigt 

utvecklingsområde inom utförarverksamheterna. Området 

bevakas och hanteras brett i samverkan med verksamhet, 

IT-avdelning och leverantörer. Aktiviteter har genomförts 

vad gäller såväl användarperspektiv och teknik som säker-

het och avtalsmässiga förutsättningar gentemot privata ut-

förare.  

Inom funktionsnedsättning har antalet licenser utökats för 

appen Wellbee, en planeringsapp där personal lägger in 

bilder, filmer, påminnelser etc. till brukare. Licenser har 

även delats till ungdomsboendet.  

 

 

Övergripande 
 

Införa Individbaserad 

systematisk uppfölj-

ning (ISU) i  

verksamheten. 

Öka kompetensen inom förvaltningen ge-

nom deltagande i praktisk utbildning i ISU 

där pilot genomförs inom korttidsboende 

för äldre samt i Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) projekt SU Kvinnofrid. 

Förväntad effekt: 

En samlad bild över resultat av insatser för 

olika målgrupper samt förberedelse inför 

ny socialtjänstlag.  

Praktisk utbildning har avslutats och uppföljning av kort-

tidsvistelse för perioden november 2021 till mars 2022 har 

genomförts. Projekt SU Kvinnofrid fortgår och resultat 

väntas under hösten. Aktiviteter för spridning av erfaren-

heterna från dessa projekt planeras och verksamheterna 

inom vuxen/missbruk är i särskilt fokus för kommande 

uppföljningar.  

 

 

 

Verksamhet 

MYHS i 

samverkan med 

verkställighet. 
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Genomföra kompetens-

höjande insatser utifrån 

äldreomsorgslyftet. 

Omvårdnadsutbildning för anställda som 

saknar fullständig grundutbildning. Kom-

petenshöjning inom demens, psykiatri och 

bemötande, möjlighet för personal att läsa 

utbildningar på yrkeshögskola (YH).  

Förväntad effekt: 

Höjd grundkompetens i verksamheten. 

Ökad kvalitet kring de brukare som har en 

demenssjukdom. Ökad trygghet i omvård-

nadspersonalens yrkesroll vid utmanande 

situationer. 

Grundutbildning startar under hösten 2022 och pågår till 

och med sommaren 2023. Demensutbildning har genom-

förts för en grupp inom verksamhet hemstöd. I verksamhet 

äldreboende har fortsatt arbete skett utifrån utbildning i 

professionellt bemötande och en föreläsning har hållits.  

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd 

 

Ökad brukarmedverkan 

inom äldreboende. 

 

Arbeta tillsammans med brukarna med re-

sultatet av den nationella brukarundersök-

ningen.  

Förväntad effekt: 

Skapa dialog kring förväntningar på verk-

samheten hos brukare och anhöriga (kring 

exempelvis sociala aktiviteter) för att tyd-

liggöra vilka förbättringsområden verk-

samheten behöver fokusera på. 

Resultat av brukarundersökningen publicerades i juni och 

det kan konstateras att det finns ett generellt utvecklings-

behov gällande aktiviteter och socialt innehåll. Handlings-

planer på enhetsnivå tas fram utifrån dialog i samband med 

brukarråd och anhörigträffar.                          

Verksamhet 

äldreboende 

 

Hitta arbetssätt för mer 

effektiv användning av 

personalresurser utifrån 

brukares behov. 

För att kunna ta ställning till hur planering 

och uppföljning av verksamheterna bäst 

kan ske i framtiden följs erfarenheterna av 

IntraPhone inom korttiden Trädgårdsgatan 

17 samt äldreboendet S:t Olofsgatan 11.  

Förväntad effekt: 

Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen  

samt effektiv användning av personalresur-

ser. 

Planering i IntraPhone fortgår på S:t Olofsgatan 11. Kort-

tidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering 

och loggning vidare. Utvärdering kommer att ske inom 

kort och planeringsverktyget kommer fortsatt användas. 

Det finns nu ett avtal som innebär att planeringsverktyget 

utan ytterligare kostnader för förvaltningen skulle kunna 

användas av alla utförarverksamheter.  

 

 

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd. 
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Utforma arbetssätt för 

en professionell kon-

takt som följer bru-

kare/patient genom de  

insatser som denne får 

inom förvaltningen. 

Berörda verksamheter utreder förutsätt-

ningar för att skapa en huvudkontakt 

gentemot förvaltningen som kan hålla 

samman insatser för varje brukare/patient. 

Förväntad effekt: 

Tydlighet kring helheten av de insatser 

som ges, undvika att enskilda bollas runt 

mellan verksamheter och professioner.  

Några konkreta aktiviteter har ännu inte genomförts. Övergripande 
 

 

Kommentar till verksamhetsuppföljning 
Vård- och omsorgsverksamheternas förutsättningar att bedriva verksamhet har un-

der senare tid ställts på sin spets och både medarbetares och chefers villkor har ut-

manats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förutsättningar 

för chefer i kommunal vård och omsorg att utöva sitt uppdrag. I rapport 2021:3 

konstateras att chefer inom alla verksamhetsnivåer har komplexa uppdrag och slits 

ofta mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakt med medar-

betare. Samtidigt stiger brukares, anhörigas och allmänhetens förväntningar på 

vården och omsorgen och rekryteringsutmaningen ökar. 

Utifrån situationen som beskrivs ovan i kombination med den kommande välfärds-

utmaningen blir det allt viktigare att resursoptimera både vad gäller personal, loka-

ler och arbetssätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt 

yrkeskategori med rätt kompetens utifrån givet behov kommer vara av än större 

vikt i framtiden när andelen personer som är i behov av insatser förväntas öka. 

Därför är det av vikt att se över arbetssätt och personalplanering samt tydliggöra 

vilka ambitionsnivåer som är rimliga utifrån given resurstilldelning. Detta hänger 

också samman med att ta större steg vad gäller de möjligheter som digitaliseringen 

ger. I de fall välfärdsteknik kan användas bör arbetssätt utvecklas där detta inkorp-

oreras. Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden. 

Förvaltningen fortsätter arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Ett 

arbete pågår kring att konkretisera vad TSL kan innebära i olika delar inom orga-

nisationen och för olika funktioner. Samtliga kommunens chefer har haft två ut-

bildningstillfällen. Under hösten kommer arbetet att fortsätta i de olika verksam-

heterna och i samarbete med HR-avdelningen tas arbetsmaterial fram för kommu-

nen som helhet. 
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Kommunens uppföljningsarbete 
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 

som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 

och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Nämnden tog under 2021 fram en ny modell för 

uppföljningsarbete, vilken grundar sig på dialogba-

serad uppföljning. Förvaltningens ekonomer och 

SAS/verksamhetsutvecklare träffar de olika verk-

samheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att 

ha en nära dialog kring verksamhetens progression.  

I samband med att denna modell för uppföljningsar-

bete togs fram skapades även en tydligare visuali-

sering av planerade aktiviteter och uppföljning av 

dessa. Verksamhetsuppföljningen presenteras i en 

matris med aktiviteter vilka följs upp under året uti-

från sin specifika rad. Syftet med detta är att på ett 

snabbt och överskådligt sätt kunna följa utveckl-

ingen kopplat till respektive aktivitet i verksamhets-

planen.
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Verksamhetsuppföljning  

 

 

Nämndens verksamhetsuppföljning 
Antalet brukare med hemtjänst minskade något un-

der årets första månader, men per augusti är antalet 

åter i nivå med läget i slutet av 2018. Den beställda 

tiden ökar igen jämfört med samma period 2021. För 

närvarande råder balans mellan tillgång och efterfrå-

gan på äldreboendeplatser. 

Antalet barnplaceringar har ökat sedan redovis-

ningen per april. 

Volym och kvalitet 
Ombyggnaden av två avdelningar på Frökindsgården 

pågår och förväntas bli färdigställd enligt plan under 

2022. Platserna minskas med 9, ombyggda lägen-

heter  blir därmed större och mer anpassade till da-

gens krav på boende och arbetsmiljö. I samband med 

öppning av de nya lägenheterna på Frökindsgården 

minskas samtidigt 10 platser på Elvagården. 

Förväntad utveckling 
Antalet placeringar inom IFO förväntas fortsatt vara 

högt då det i dagsläget inte finns några indikationer 

på minskat behov.  

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER AUG  

UTFALL 2022 

PER AUG 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVIK 

Äldreomsorg

Antal brukare hemtjänst/mån*) e/t 793 840 800 -40

Antal hemtjänsttimmar/mån*) e/t 21 985 23 000 22 190 -810

Antal SÄBOplatser e/t 370 366 366 0

Individ- och familjeomsorg

Antal barnplaceringar/mån*) 60 76 e/t e/t e/t

Antal vuxenplaceringar/mån*) 6 7 e/t e/t e/t
*)
 Avser ett genomsnitt för perioden
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Personaluppföljning  
 

 

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
Utmaningen inför sommaren med rekryteringen 

blev som befarat. Framförallt har verksamheterna 

äldreboende och hemstöd haft mycket svårt att re-

krytera medarbetare. Sökande har saknat underskö-

terskeutbildning och körkort. 

Frånvaro 
Av Socialförvaltningens medarbetare har 37,26 % 

ingen sjukfrånvaro alls under januari-augusti 2022 

(39,82 % 2021) och 22,2 % har 1-5 sjukfrånvaroda-

gar under januari-augusti 2022 (26,5 % 2021). 

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga an-

ställda per avdelning, inklusive anställda med tim-

lön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visas siffrorna för samma period 

2021 januari-augusti. 

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror för-

sämring och svarta ingen större skillnad mot samma 

period föregående år. 

Diagrammet nedan visar dock att sjukfrånvaron för 

hela förvaltningen fortfarande ligger på högre ni-

våer än innan pandemin (åren 2018 och 2019). 

 

 

 

 

 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 

60 dgr 

- 29 år 30 – 49 

år 

50 år - 

Förvaltningen 

totalt 

11,2 % 

(9,4) 

 11,8 % 

(9,9) 

8,4 % 

(7,2) 

33,7 % 

(34,0) 

9,0 % 

(8,5 )  

10,8 % 

(9,3) 

 12,5 % 

(10,0) 

Funktionsned-

sättning 

12,9 % 

(11,4)  

14,0 % 

(12,0)  

9,6 % 

(9,6)  

24,2 % 

(24,8)  

   

Hemstöd 9,9 % 

(7,5)  

10,6 % 

(8,1)   

6,6 % 

(4,1)  

37,2 % 

(30,8)  

   

Myndighet o 

Hälso o sjuk-

vård 

8,0 % 

(5,3)  

8,7 % 

(5,7) 

3,9 % 

(3,3)  

40,7 % 

(30,2)  

   

Särskilda bo-

enden och re-

surs 

12,0 % 

(11,0)  

12,2 % 

(11,5)  

10,4 % 

(7,3)  

39,5 % 

(44,9)  

   

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER AUG  

UTFALL 2022 

PER AUG 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVIK 

Årsarbetare 1 225 1 011 1 224 1 194 -30

Pensionsavgångar1) 30 30 19 37 18

Rekryteringar2) 97 164 e/t e/t e/t

1) 
Antalet unika personer med externa avgångar enligt händelsedatum från den kommunala verksamheten med anledning av pension

2)
 Det tota la  antalet externa rekryteringar enl igt händelsedatum från den kommunala  verksamheten från januari  t.o.m. utvald period under året. 
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Förväntad utveckling 
Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera behörig 

och kompetent personal till nämndens verksamheter. 

Arbete för att möta denna utmaning sker bland annat 

genom traineeanställningar inom myndighetshand-

läggning, allmän specialisttjänstgöring för sjukskö-

terskor och inom ramen för VO-College. 

Under hösten genomförs språkutbildning för cirka 

30 personer inom verksamhet Särskilda boenden för 

äldre. Alla enheter kommer att ha utbildade språk-

ombud under 2022. 

Under hösten fortsätter utbildningar i bland annat  

handledning, psykiatri, demensvård och trafikutbild-

ning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I SOCIALNÄMNDEN I 19 

Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Justeringar enl. KF §11 avser internhyresföränd- 

ringar, ändrade internkostnader för städ samt flytt 

mellan GVO och IFO i samband med omorganisat-

ion och flytten till Ranliden. 

Justeringen i KS §55 avser strategiska utvecklings- 

medel. 

Justeringen i KS § 98 avser tillskott ur lönepott för 

slutligt utfall för fackliga avtal utom Vårdförbun-

det. 

Nämnden har inte fått beslut om tillskott för löner 

för Vårdförbundet 2022. Totalt belopp uppgår till 

1.628 tkr. Lönerna har fördelats ut hos berörda 

verksamheter så att jämförbarhet mot budget är 

möjlig. I väntan på fullmäktiges beslut ligger belop-

pet med minus under Förvaltningsgemensamt. 

Riktade medel i flerårsplan 
Kommunfullmäktige beslutade om 2.000 tkr till 

förstärkning av öppen dagverksamhet med syfte att 

motverka ensamhet bland äldre. 

Medlen har använts för att anställa två aktivitets-

samordnare och en IT-fixare. 

 

Förväntad utveckling 
Prognosen för nämndens båda ramar visar ett un-

derskott på 4.944 tkr.  

Inom GVO-ramen förväntas det ekonomiska resul-

tatet för 2022 visa överskott. Överskottet förklaras 

av lägre personalkostnader än budgeterat, statliga 

ersättningar för sjukfrånvaro och möjlighet att ut-

nyttja statliga bidrag istället för budgeterade medel. 

För verksamheter som har nattpersonal ändrades 

heltidsmåttet från 1 april, vilket innebär en ökad 

kostnad på 2.700 tkr för 2022 och ca 3.600 tkr på 

helårsbasis. För 2022 kommer ingen justering av 

budget för denna ökade kostnad att ske. 

Förvaltningen har sökt och fått utbetalt prestations-

baserat statsbidrag för ökad sjuksköterskebeman-

ning. Utbetalda medel ska fördelas jämnt under be-

viljad period, 1 januari 2022 till 31 december 2023. 

Det innebär att nämnden redovisar en intäkt  per 31 

augusti som förbättrat resultatet med 1.500 tkr. 

Kostnaderna för placeringar inom IFO förväntas 

öka, dels på grund av ökade dygnskostnader vid ex- 

terna placeringar, dels på volymökningar. Då ut- 

vecklingen pekar på en högre andel externa place- 

ringar istället för placeringar i egna familjehem 

kommer även detta medföra ökade kostnader, även 

om volymen skulle vara oförändrad. 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 55 KS § 98 

GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Gemensamt, Vård och omsorg -696 800,0 -2 854,0 -3 827,0 -703 481

Individ- och familjeomsorg -144 200,0 454,0 -500,0 -144 246

SUMMA BUDGET -841 000 -2 400 -500 -3 827 -847 727
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Ekonomiska rapporter 

per augusti 2022 

Socialnämnd 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

Utfall 
Periodens budget är inte periodiserad utifrån variat-

ioner under året utan är jämnt fördelad med 12-delar. 

Det gör att jämförelser med budget vid delårsbokslut 

inte ger en helt sann bild av avvikelser.  

En analys i jämförelse med utfallet per 2021-08 vi-

sar att såväl intäkterna som kostnaderna är högre. De 

intäkter för avgifter som ökat avser till största delen 

fakturerade intäkter för kost, hemtjänst, äldreomsorg 

och hälso- och sjukvård. Statsbidrag har under årets 

första 8 månader kunnat intäktsföras med 8.000 tkr 

mer än 2021-08. 

Förklaringen till att interna intäkter är lägre 2022-08 

än 2021-08 är att intern ersättning till kommunala  

hemtjänstutförare för augusti har inte bokförts i au-

gusti på grund av tidig stängning av redovisningen. 

Ersättningen ligger kring cirka 6.000 tkr per månad. 

Samma förklaring återspeglas för interna kostnader. 

Personalkostnaders ökning består i ökade löner, to-

talt 16.700 tkr. på helårsbasis, motsvarar cirka 9.300 

tkr per 2022-08. Sjuklöner har ökat med 2.500 tkr 

och övertidslöner 2.100 tkr som en konsekvens av 

svårigheter att rekrytera vikarier. 

Ökade verksamhetskostnader är mest hänförligt till 

placeringskostnader. 

Prognos 
Prognosen för avgifter är lagd utifrån att antalet 

äldreboendeplatser blir färre när Frökindsgården 

öppnar efter renoveringen.  

Nämnden har erhållit ett 10-tal olika statsbidrag. Bi-

dragen är i princip uteslutande specifikt förutbe-

stämda i såväl tid som användningsområde och stäl-

ler krav på redovisning och återbetalning om de inte 

utnyttjas på angivet sätt. I den mån statsbidrag kan 

användas till budgeterade verksamhetskostnader ger 

det ett plus till redovisat resultat. Per augusti bedöms 

den effekten uppgå till 4.500 tkr inom äldreomsor-

gen. Det råder osäkerhet kring storleken varför ef-

fekten tas in i prognosen i oktober. 

På kostnadssidan kommer hösten och vintern sanno-

likt medföra ökade el- och matpriser. I prognosen 

har inte tagits någon höjd för det. Däremot är de 

ökade bränslepriserna för fordon inräknade. 

Åtgärder för att nå balans 
Separat handlingsplan för IFO bifogas. 

 

 

RESULTATRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 27 500 28 415 26 885 40 327 37 263 -3 064

Statsbidrag 23 900 32 596 3 900 5 850 40 127 34 277

Övriga intäkter 57 800 58 218 58 192 87 288 99 486 12 198

Interna intäkter 59 800 53 519 58 333 87 499 89 166 1 667

Summa intäkter 169 000 172 748 147 310 220 964 266 042 45 078

Kostnader

Personalkostnader -458 000 -470 568 -479 408 -715 734 -702 385 13 349

Verksamhetskostnader -137 500 -140 598 -110 881 -166 322 -227 868 -61 546

Kapitalkostnader -3 200 -2 867 -3 153 -4 730 -4 730 0

Interna kostnader -118 500 -115 960 -121 270 -181 905 -183 730 -1 825

Summa kostnader -717 200 -729 993 -714 712 -1 068 691 -1 118 713 -50 022

NÄMNDENS RESULTAT -548 200 -557 245 -567 402 -847 727 -852 671 -4 944
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Verksamhetsrapport 

 

Gemensamt, Vård och omsorg 
Prognosen för 2022 visar ett överskott på 18.415 

tkr. Negativa avvikelser från budget prognosticeras 

i dagsläget för hemtjänst av kommunens utförare, 

delegerad HSL, bostadsanpassning och kostnader 

för assistans och personalkostnader inom gruppbo-

ende LSS. 

Avvikelsen för hemtjänsten förklaras av kostnader i 

samband med sjukfrånvaro och ökade kostnader för 

bilar och drivmedel. 

Det redovisade minuset för sjuksköterskor är helt 

hänförligt till delegerade hälso- och sjukvårdsinsat- 

ser, där antalet patienter ökat. Bostadsanpassning är 

alltid svårt att förutspå, prognosen kommer med 

stor sannolikhet att förändras under året. 

Assistansverksamhetens minus är tudelat. Intäk-

terna för ledsagning, SoL- och LSS-assistans be-

döms bli lägre än budgeterat, men samma belopp 

redovisas också plus på IFO, som är beställare. As-

sistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) redo-

visar, i likhet med tidigare år, ett minus. En stor del 

av förklaringen är att lönerna är högre än vad scha-

blonersättningen från Försäkringskassan ger. 

Personalkostnaderna inom gruppbostäder påverkas 

av att brukare i större omfattning och av olika anled- 

ningar inte deltar i daglig verksamhet, utan av olika 

anledningar stannar hemma. 

Positiva avvikelser prognosticeras för förvaltnings- 

gemensamma kostnader. Utfallet på föregående års 

kostnader för färdtjänst blev bättre än förväntat, vil- 

ket ger ett plus i årets utfall. Ersättning från Omställ- 

ningsfonden ger ett plus på utbildningsbudgeten.  

Övriga gemensamma verksamheter som per augusti 

prognosticerar ett överskott är medel avsatta för 

verksamhetsprojekt, kostnader för gemensamt kon-

tor på Ranliden. 

Partiella vakanser och tjänstledigheter för chefer 

beräknas ge ett överskott vid årets slut. 

Individ- och familjeomsorgen 

IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 

23.359 tkr jämfört med budget. Personalkostnader 

och övriga kostnader lämnar ett överskott enligt 

prognosen. Detta på grund av vakanta tjänster och 

utlånad personal. 

Barn- och ungdomsenhetens förväntas lämna ett 

stort underskott för året. Detta beror på ett ökat an-

tal kostsamma placeringar. I januari 2019 var det 

totalt 44 barn och unga som var placerade. I augusti 

2022 är motsvarande siffra 79 stycken. Förutom att 

VERKSAMHETSRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Gemensamt, Vård och omsorg

Särskilda boenden för äldre -137 800 -136 764 -140 964 -208 070 -203 077 4 993

Hemtjänst Biståndsenheten -53 900 -57 783 -61 077 -91 616 -85 935 5 681

Hemtjänst kommunens utförare 400 -1 873 0 0 -395 -395

Boendestöd -7 000 -5 602 -6 885 -10 328 -9 148 1 180

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -17 500 -19 682 -19 689 -29 533 -29 447 86

Resursverksamhet -2 000 -1 320 -2 113 -3 170 -2 478 692

Sjuksköterskor -38 100 -39 732 -40 305 -60 458 -60 592 -134

Rehabenheten, hjälpmedel -10 000 -10 854 -12 684 -19 026 -16 996 2 030

Bostadsanpassning -2 100 -1 786 -1 650 -2 475 -3 078 -603

Funktionsnedsättning - Assistans -26 400 -29 938 -25 969 -38 954 -43 850 -4 896

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -41 900 -47 524 -45 923 -68 885 -70 748 -1 863

Funktionsnedsättning övrigt -52 800 -50 051 -56 446 -84 669 -81 126 3 543

Förvaltningsgemensamt -8 800 -12 662 -20 652 -30 978 -24 796 6 182

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -31 400 -33 533 -36 879 -55 319 -53 400 1 919

Summa Gemensamt, Vård och omsorg -429 300 -449 104 -471 238 -703 481 -685 066 18 415

Individ- och familjeomsorgen

Personal- och övriga kostnader -30 700 -22 843 -28 661 -42 992 -38 186 4 806

Sjuklöner covid-19 300 0

Verksamhetskostnader Barn -33 600 -39 129 -22 505 -33 757 -60 254 -26 497

Verksamhetskostnader Vuxna -5 200 -5 939 -2 037 -3 055 -7 990 -4 935

Verksamhetskostnader LSS -16 400 -17 955 -19 156 -28 734 -26 212 2 522

Verksamhetskostnader Socialpsyk -2 000 -2 404 -2 465 -3 698 -3 712 -14

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -2 500 -2 336 -1 530 -2 295 -3 394 -1 099

Verksamhetskostnader Ekonomi -13 500 0 0 0 0 0

Insatser riktade mot familjer och vuxna -10 800 -10 432 -11 341 -17 011 -16 017 994

Insatser riktade mot ungdomar -6 100 -8 217 -8 469 -12 704 -12 340 364

Ensamkommande barn 1 600 1 114 500 500

Summa Individ- och familjeomsorgen -118 900 -108 141 -96 164 -144 246 -167 605 -23 359

NÄMNDENS VERKSAMHETSRESULTAT -548 200     -557 245     -567 402     -847 727     -852 671     -4 944     
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antalet placeringar gått upp kraftigt under de sen-

aste åren har även kostnaderna för placeringarna 

ökat markant.  

Under hela 2019 var det i snitt 50 stycken barn och 

unga som var placerade. Därav 29 stycken 

(58,63%) i egna familjehem, vilket är en kostnads-

effektiv placeringsform. Under 2020 var snittantalet 

55 stycken därav 35 stycken (63,37%) placerade i 

egna familjehem. Detta ledde till att kostnaderna för 

placeringar gick ner under 2020 jämfört med 2019. 

Ett kostsamt ärende avslutades i början av 2020 

som även det påverkade ekonomin positivt. Under 

2021 var snittantalet 60 stycken därav 32 stycken 

(53,62%) i egna familjehem. Kostnadsökningen 

mellan 2020 och 2021 hamnade på nästan 16 miljo-

ner kronor och detta beror på att en stor andel av 

nya placeringar har varit kostsamma placeringar på 

hem för vård och boende (HVB). Under årets första 

åtta månader 2022 har snittet ökat ytterligare till 76 

stycken placeringar därav 38 stycken (49,92%) i 

egna familjehem.  

Verksamhetskostnader för vuxna visar på ett under-

skott även för 2022. Antalet placeringar i snitt har 

gått från 6 stycken 2019, 3 stycken 2020, 6 stycken 

2021 och för det första åtta månaderna 2022 ligger 

snittsiffran på 7 stycken. Under sommaren har be-

slut om två nya LVM fattats vilket innebär en ökad 

kostnad med dryg 1,5 miljon. 

Prognosen  för LSS-verksamheten visar på ett över-

skott för  året.  Detta på grund av att flera kost-

samma ärenden har upphört antingen på grund av 

att brukare har avlidit eller att brukare har fått bevil-

jade insatser enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) 

via Försäkringskassan. Detta medför att kommu-

nens kostnader minskar.  

Verksamhetskostnader för socialpsykiatrin visar på 

att budgeten kommer att vara i balans förutsatt att 

ingen ny placering tillkommer under året. Dock 

finns det en farhåga att det kommer tillkomma pla-

ceringar under året vilket sannolikt kommer resul-

tera i att budgeterade medel inte kommer räcka till.  

Kostnaderna för våld i nära relationer är svårt att 

prognosticera, då det är många placeringar som är 

kortvariga och svåra att förutse kostnader för. Efter 

årets första åtta månader visar dock prognosen på 

ett underskott för denna verksamhet. Denna verk-

samhet hanterar även fler typer av ärenden än tidi-

gare, såsom brottsoffer som behöver skyddsplace-

ringar.  

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar 

kostnader för vuxenboendet, behandlingsteam, Fa-

miljecentralen samt Ällagatans förebyggande team. 

Prognosen för enheten visar på ett överskott för 

året, detta på grund av att viss personal är utlånad 

till andra verksamheter samt att vuxenboendets 

verksamhet tillfälligt pausats och inga semestervi-

karier behöver tillsättas. 

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser 

ungdomsboendet, behandlingsteam, ungdomsmot-

tagningen samt fältsekreterarna. Verksamheten vi-

sar på att budgeterade medel kommer räcka för året.  

Prognosen för ensamkommande barn visar i dagslä-

get på ett litet överskott. Antalet barn har minskat 

kraftigt de senaste åren och de barn som Falköping 

har kvar i sin verksamhet är alla placerade i familje-

hem, vilket är en kostnadseffektiv placeringsform.  

Åtgärder för att nå balans 
Separat handlingsplan för IFO bifogas.
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Investeringsrapport 

 

Årets investeringar består per 2022-08 av möbler och 

IT-utrustning. För upprustning av inom- och utom- 

husmiljö kommer statsbidrag att användas, varför ut- 

fallet på helår kommer att visa ett stort plus mot bud- 

get. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGSRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier 

Möbler och övriga inventarier 388 1 900 500 1 400

Datorer 33 2 300 300 2 000

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 421 4 200 800 3 400
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

Kommunfullmäktige har inte givit några uppdrag 

till socialnämnden för 2022.  
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Verksamhetsrapporten visar att nämnden under året 

har påbörjat en progression i de flesta av de aktivi-

teter som prioriterats i verksamhetsplaneringen. 

Dock har pandemin haft en fortsatt påverkan under 

perioden.  

Nämnden har dock ett flertal utmaningar att möta, 

såsom ökat antal placeringar, svårigheter att rekry-

tera behörig och kompetent personal och svårig-

heter att verkställa beslut inom LSS.  

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att arbeta 

fram fler hemmaplanslösningar vad gäller barn som 

riskerar att placeras utanför det egna hemmet. Som 

allt utvecklingsarbete tar det dock tid att skapa in-

satser som får förväntad effekt. Genom tät samver-

kan med andra förvaltningar skapas förutsättningar 

för ett koncept som sannolikt kan ge effekt på 

längre sikt. Ytterligare information om åtgärder 

återfinns i individ- och familjeomsorgens hand-

lingsplan för tertial 2.  
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§ 312 Dnr 2022/00129  

Antagande av dokumenthanteringsplan för 
socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås besluta att anta föreslagen 

dokumenthanteringsplan för socialnämnden.    

2  Socialnämnden föreslås besluta att den nya planen gäller från och med 

den 1 oktober 2022 och ersätter den kommungemensamma planen från 

2017.       

Sammanfattning 

Varje nämnd ska ha en dokumenthanteringsplan som anger hur nämndens 

handlingar ska hanteras. Här anger nämnden hur handlingar ska gallras och 

vart de förvaras. Dokumenthantingsplanen bygger på den 

kommungemensamma mall som tagits fram av kommunarkivarie och 

nämndsekreterargruppen samt SKR:s gallringsråd nr 5 och 6, som är 

gallringsråd för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.      

Bakgrund 

Socialnämnden använder sig idag av den kommungemensamma 

dokumenthanteringsplan som fastställdes 2017-07-27. Det har nu beslutats 

att varje nämnd ska ha en egen dokumenthanteringsplan. Den 

kommungemensamma dokumenthanteringsplanen också ofullständig och 

svår att använda. Förvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till 

dokumenthanteringsplan för nämndens verksamhet. 

Dokumenthanteringsplanen innehåller en del som är gemensam för hela 

kommunen, där hantering av t ex nämndens handlingar, ekonomihandlingar 

och personalhandlingar anges och en del som är specifik för nämndens 

verksamhet, där hantering av de handlingar som bara finns hos 

Socialnämnden regleras. I den gemensamma delen finns en gemensam mall 

som tagits fram av kommunarkivarien och nämndsekreterargruppen. 

Förvaltningen har sedan arbetat fram ett eget förslag till 

dokumenthanteringsplan för de nämndsspecifika handlingarna. Den bygger 

på Sveriges kommuner och regioners gallringsråd nr 5, Bevara eller gallra – 

Råd för den kommunala Socialtjänsten m.m samt gallringsråd nr 6, Bevara 

eller gallra – Råd och patientjournaler och övrig dokumentation i 

landsting/region och kommun. 

I arbetet har de olika verksamhetsdelarna deltagit och synpunkter har 

hämtats in för verksamhetschefer, enhetschefer, medicinska ansvarig 

sjuksköterska samt specialistfunktioner som berörs av planen. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att den föreslagna 

dokumenthanteringsplanen uppfyller lagens krav samt ska fungerar som stöd 

för de medarbetare som hanterar nämndens handlingar.   
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Finansiering 

Dokumenthanteringsplanen innebär inga ekonomiska konsekvenser för 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden – PDF 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-09-09       
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Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att anta föreslagen dokumenthanteringsplan för 

socialnämnden.   

2 Socialnämnden beslutar att den nya planen gäller från och med den 1 

oktober 2022 och ersätter den kommungemensamma planen från 2017.        

Sammanfattning  

Varje nämnd ska ha en dokumenthanteringsplan som anger hur nämndens 

handlingar ska hanteras. Här anger nämnden hur handlingar ska gallras och 

vart de förvaras. Dokumenthantingsplanen bygger på den 

kommungemensamma mall som tagits fram av kommunarkivarie och 

nämndssekreterargruppen samt SKR:s gallringsråd nr 5 och 6, som är 

gallringsråd för Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården      

Bakgrund 

Socialnämnden använder sig idag av den kommungemensamma 

dokumenthanteringsplan som fastställdes 2017-07-27. Det har nu beslutats 

att varje nämnd ska ha en egen dokumenthanteringsplan. Den 

kommungemensamma dokumenthanteringsplanen också också ofullständig 

och svår att använda. Förvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till 

dokumenthanteringsplan för nämndens verksamhet. 

Dokumenthanteringsplanen innehåller en del som är gemensam för hela 

kommunen, där hantering av t ex nämndens handlingar, ekonomihandlingar 

och personalhandlingar anges och en del som är specifik för nämndens 

verksamhet, där hantering av de handlingar som bara finns hos 

Socialnämnden regleras. I den gemensamma delen finns en gemensam mall 

som tagits fram av kommunarkivarien och nämndssekreterargruppen. 

Förvaltningen har sedan arbetat fram ett eget förslag till 

dokumenthanteringsplan för de nämndsspecifika handlingarna. Den bygger 

på Sveriges kommuner och regioners gallringsråd nr 5, Bevara eller gallra – 

Råd för den kommunala Socialtjänsten m.m samt gallringsråd nr 6, Bevara 

eller gallra – Råd och patientjournaler och övrig dokumentation i 

landsting/region och kommun. 
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I arbetet har de olika verksamhetsdelarna deltagit och synpunkter har 

hämtats in för verksamhetschefer, enhetschefer, medicinska ansvarig 

sjuksköterska samt specialistfunktioner som berörs av planen. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att den föreslagna 

dokumenthanteringsplanen uppfyller lagens krav samt ska fungerar som stöd 

för de medarbetare som hanterar nämndens handlingar.   

Finansiering 

Dokumentaheringsplanen innebär inga ekonomiska konsekvenser för 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden – PDF 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-09-09       

Beslutet ska skickas till 

Arkivet 

Eva Olofsson, biträdande socialchef 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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Dokumenthanteringsplanens funktion 
 

Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och 
hanteringen av dem vid socialnämnden och dess verksamheter. 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 
§ arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid 
myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), 
val av material och metod vid framställning av handlingar,  och organisering 
av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning 
(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) 
enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen 
återfinns i en separat dokumentation som redogör för myndighetens 
verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens 
allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för 
kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Offentlighetsprincipen 
En aktuell och för alla tillgänglig dokumenthanteringsplan är ett sätt att slå 
vakt om offentlighetsprincipen. Genom dokumenthanteringsplanen ges 
allmänheten en första orientering om de handlingar och uppgifter som 
förekommer i verksamheten.  

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 
Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd med en inledning (detta avsnitt) 
och en introduktion till regelverket kring allmänna handlingar. Därefter 
följer den egentliga planen över handlingarna: först en allmän del med 
handlingar som kan förekomma i flera olika verksamheter (t ex handlingar 
av tillfällig eller ringa betydelse) och därefter handlingar uppdelade per 
verksamhet. 

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad är likartad i alla nämnder i 
Falköpings kommun avseende inledning, regelverksavsnitt och 
handlingsavsnitten för allmän administration, arkivering, GDPR-
administration, nämndadministration, förtroendevalda, kommunikation, IT, 
HR, ekonomi och upphandling/inköp. Efter dessa avsnitt följer 
handlingsavsnitt för specifika verksamheter i respektive nämnd. 
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Kolumnerna i planen 
Planens kolumner anger handlingstypens benämning, bestämmelse om 
bevarande/gallring och var handlingen förvaras vid nämnden/när den skall 
levereras till kommunarkivet. För handlingar med kort gallringsfrist 
(uppdateras fortlöpande eller vid inaktualitet) anges i vissa fall ”Egen 
ordning” som förvaringsplats. Den innebär att handlingen förvaras hos 
ansvarig chef eller enligt lokal rutin på verksamhetsplatsen. Om handlingen 
är digital innebär det ofta att handlingen förvaras i den gemensamma 
katalogstrukturen (G: eller annan katalog). 

Teknikneutrala bestämmelser 
Som utgångspunkt är dokumenthanteringsplanens bestämmelser om 
handlingar teknikneutrala, dvs samma bestämmelse gäller både handlingar 
på papper och t ex elektroniska handlingar. Endast i de fall bestämmelserna 
skiljer sig, anges handlingens medium särskilt. 

Bestämmelse om förvaring avslöjar om handlingen är fysisk eller 
elektronisk eller kan förekomma som båda. Om Ciceron DoÄ eller annat 
verksamhetssystem anges som förvaring, är handlingen enbart elektronisk. 
Om närarkiv (och leverans till kommunarkiv) anges, är handlingen fysisk. I 
förekommande fall, och med förklarande anmärkning om förvaring, kan 
handling förekomma såväl fysiskt som elektroniskt. 

Innehåll/funktion oberoende av kanal 
Det finns många olika kanaler för handlingar att skickas ut från eller komma 
in till myndigheten: fysisk post, e-post, e-tjänster, SMS, olika sociala 
kanaler mm. En handling får aldrig bedömas enbart utifrån hur den 
befordras. En orosanmälan kan inkomma via SMS, ett reklambudskap 
komma i kuvert med guldkant. Det är alltid handlingens innehåll och/eller 
funktion som avgör hanteringen.  

Regelverk  
Flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hanteringen av allmänna 
handlingar i Sverige. Nämnden ansvarar för de allmänna handlingarna i sin 
verksamhet och beslutar genom denna dokumenthanteringsplan hur 
regelverket skall tillämpas. 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, är en av Sveriges grundlagar och 
reglerar i 2 kapitlet vad som är allmän handling, rätten att ta del av dem och 
syftet med den rättigheten. Den som begär ut en allmän handling som får 
lämnas ut skall genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av 
handlingen på stället, TF 2 kap 15 §.  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, reglerar i 5 kapitlet 
skyldigheten att registrera (diarieföra) allmänna handlingar, vilka uppgifter 
diariet måste innehålla och att diarieföring skall ske så snart handling har 
inkommit eller upprättats. Lagen anger också när det är möjligt att inte 
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diarieföra allmänna handlingar. OSL innehåller också bestämmelser om 
sekretess, dvs tystnadsplikt och förbud mot att lämna ut handlingar. 

Arkivlagen (1990:782) förklarar att en myndighets arkiv bildas av allmänna 
handlingar från verksamheten. Arkivlagen slår fast att 

• arkiven är en del av det nationella kulturarvet  
och att handlingarna skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 
tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,  
2. behovet av informationen för rättsskipningen och förvaltningen, och  
3. forskningens behov. 

Arkivlagen preciserar närmare vad som ingår i vården av arkiv, anger att det 
skall finnas en arkivmyndighet och säger att allmänna handlingar får gallras. 
Arkivlagen anger också att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 
arkivvården inom kommunen. 

Arkivförordningen (1991:446) säger bland annat att handlingar skall 
arkiveras när det ärende de hör till har slutbehandlats, att arkivet skall 
inspekteras regelbundet av arkivmyndigheten och att arkivbildningen skall 
ses över i samband med förändringar av verksamheten. Arkivförordningen 
innehåller också undantag från GDPR avseende arkivhandlingar som 
överlämnats till arkivmyndigheten. Arkivförordningen ger också 
Riksarkivet möjligheter att meddela vissa föreskrifter avseende kommunala 
arkiv. 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, publicerade i serien RA-FS, 
gäller för kommunala arkiv i fråga om godkännande och märkning av 
skrivmateriel och förvaringsmetoder, samt om vad som för olika fall krävs 
av materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet. 
Riksarkivets föreskrifter om när en handling skall anses vara arkiverad 
gäller också för kommunala arkiv.  

Falköpings kommun har beslutat om arkivreglemente för Falköpings 
kommun (KFS 2017:10). Här finns bl a regler om att varje myndighet skall 
upprätta en dokumenthanteringsplan. Vidare förtydligas arkivmyndighetens 
uppgifter, att det skall finnas ett kommunarkiv och att myndigheterna 
(nämnderna) skall samråda med arkivmyndigheten om t ex arkivlokaler eller 
förändringar i arbetssätt eller organisation. 

Allmän handling, offentlighet och sekretess 
Som allmän räknas en handling som förvaras hos myndighet och är att anse 
som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Övriga handlingar är ej 
allmänna. Allmänna handlingar är offentliga eller hemliga om de innehåller 
uppgifter som skyddas av sekretess enligt OSL. 
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Huvudparten av de allmänna handlingar som förekommer hos 
Socialnämnden är offentliga och skall vid begäran lämnas ut skyndsamt av 
den handläggare som vårdar dem. Handlingar med uppgifter som skyddas 
av sekretess skall som regel inte lämnas ut, t ex handlingar i   

• viss personaladministrativ eller personalsocial verksamhet  såsom 
rehab och omplaceringar 

• inlämnade anbud i pågående upphandlingar 
Förvaltningschefen för myndigheten har delegerad rätt att avslå begäran om 
att lämna ut allmän handling eller att besluta om att lämna ut allmän 
handling med förbehåll. Förekommer osäkerhet om en handling får lämnas 
ut eller ej skall frågan alltid hänskjutas till förvaltningschefen. 

Diarieföring (registrering av allmänna handlingar) 
Syftet med diarieförinig (registrering av allmänna handlingar) är att 
allmänheten skall kunna få kännedom om vilka handlingar som finns vid 
myndigheten, kunna begära ut dem och därmed beredas insyn i 
myndighetens verksamhet. Diariet måste alltså vara tillgängligt för 
allmänheten. 

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar skall diarieföras. Handlingar 
som inte omfattas av sekretess behöver dock inte diarieföras om de kan 
hållas ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in 
eller upprättats. Det är allmänhetens möjlighet att på egen hand fastställa 
vilka handlingar som finns, som avgör om diarieföring kan underlåtas. 
Handlingar som är av uppenbart ringa betydelse för verksamheten, såsom 
reklam och vissa typer av cirkulär eller inbjudningar, behöver varken 
registreras eller hållas ordnade. För allmänna handlingar som omfattas av 
sekretess finns inget undantag från regeln om diarieföring. 

Vid diarieföring skall följande uppgifter registreras: 

• datum då handlingen kom in eller upprättades, 
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• diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 
registreringen, 

• uppgift om avsändare eller mottagare, och  
• i korthet vad handlingen rör. 

Diarieföring kan ske manuellt eller i olika verksamhetssystem. Vid 
Socialnämnden sker diarieföring i de verksamhetssystem som anges under 
avsnittet Förvaring av elektroniska handlingar. 

Arkivering 
Aktrensning 
Senast i samband med att ett ärende avslutas skall ärendets akt rensas och 
ordnas av handläggaren. Utkast, minnesanteckningar som inte tillfört 
sakuppgift, gem, plastfickor, registerflikar, notes-lappar och liknande tas 
bort. Handlingar som hör till ärendet skall sorteras med yngsta handlingen 
överst. I förkommande fall används omslag för att hålla ihop delar av 
ärenden (t ex bilagor på flera sidor). 

Även i elektroniska verksamhetssystem är det viktigt att kontrollera ärendets 
innehåll innan det avslutas. Här kan det vara aktuellt att komplettera eller 
uppdatera uppgifter om ärendeägare och liknande. Kontroll av eventuella 
minnesanteckningar bör göras. I förekommande fall bör uppgifter föras in i 
en tjänsteanteckning om det inte gjorts tidigare. Minnesanteckningar tas ofta 
bort automatiskt när ärende avslutas. Om inte, är det viktigt att göra det 
manuellt före avslut av ärende. 

Minnesanteckningar och andra handlingar som är kvar i ärende när det 
avslutas, betraktas som omhändertagna för arkivering och blir allmän 
handling.  

Förvaring av fysiska handlingar 
Myndigheten förvarar arkiv vid följande förvaringsplatser 

• arkivskåp hos handläggare 
• arkivlokal i källarplanet på Ranliden 
• arkivlokal i byggnaden vid Trinnöjegatan 

 
Efter den tid som anges i denna plan överlämnas de handlingar som skall 
bevaras till arkivmyndigheten (kommunarkivet). Arkivhandlingarna övergår 
därmed till arkivmyndigheten och myndigheten har inte längre ansvar för 
vården av handlingarna, och inte heller för eventuellt utlämnande. 

Nämnden ansvarar för att gallring genomförs av de handlingar som 
nämnden  beslutat skall gallras. 

Förvaring av elektroniska handlingar 
Elektroniska handlingar och uppgifter anses arkiverade och förvarade i 
verksamhetssystemet när ärendet är avslutat. För handlingar som skall 
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bevaras för all framtid gäller att de i ett senare skede kommer att föras över 
från verksamhetssystemet till kommunens lösning för långsiktigt bevarande 
(e-arkiv). 

Socialnämnden använder nedanstående verksamhetssystem där allmänna 
handlingar hanteras och i förekommande fall är arkiverade. I 
dokumenthanteringsplanen nedan anges systemnamnet under rubriken 
Förvaring. 

 

Beslut om gallring 
Vilka allmänna handlingar som får gallras och när det skall ske måste 
beslutas i särskild ordning.  För statliga myndigheter anger 
arkivförordningen att Riksarkivet fattar beslut om gallring. Det anges ingen 
särskild beslutsinstans för kommunala myndigheter, varför det ankommer 
på myndighetens styrelse att fatta sådant beslut. Arkivreglementet för 
Falköpings kommun 11 § anger att samråd skall ske med arkivmyndigheten 

Verksamhetssystem Beskrivning Tid (när systemet 
började användas 
och ev när det togs 
ur bruk) 

Ciceron System för diarieföring och 
nämndsadministration 

 

Outlook (e-post) E-postprogram  

Draftit Bl a register över 
personuppgiftsbehandlingar 

 

Procapita Handläggnings- och 
dokumenthanteringssystem, 
socialtjänst och Hälso- och 
sjukvård 

 

Viva Handläggnings- och 
dokumenthanteringssystem, 
socialtjänst och Hälso- och 
sjukvård 

2020 

Intraphone System för registering av 
utförda insatser 

 

Appva System för registrering av 
Hälso- och 
sjukvårdsinsatser 

 



 10 

i viktigare frågor rörande arkivbildningen. Beslut om gallring är en sådan 
fråga. 

Gallringsfristerna i denna dokumenthanteringsplan bygger på råden i serien 
Bevara eller gallra nr 5 Råd för den kommunala socialtjänsten mm samt 
Bevara eller gallra nr 6 Råd om patientjournaler och övrig 
vårddokumentation i landsting/region och kommun, framtagen av Sveriges 
regioner och kommuner, SKR, i samarbete med Riksarkivet. 

Med gallring likställs förlust av sök- och sammanställningsmöjligheter eller 
möjligheter att fastställa handlingens autenticitet. (Det innebär att t ex 
konvertering till PDF av en elektronisk handling eller inskanning av en 
egenhändigt undertecknad handling innebär gallring.)  

Med gallringsfrist förstås den tid som skall förlöpa innan gallring får ske. 
Vid Socialnämnden räknas alltid hela kalenderår i samband med 
gallringsfrist. Om fristen exempelvis är fem år efter att ärende avslutats, 
betyder det att handling skall gallras i januari fem hela kalenderår efter det 
att ärendet avslutades, oavsett när på året det skedde. Gallringsfristen ”vid 
inaktualitet” innebär en gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas 
av medarbetare själv utifrån dess behov av informationen.  

Material, metoder och förvaring 
Enligt arkivreglemente för Falköpings kommun 9§ skall Riksarkivets 
föreskrifter avseende material, metoder vara normerande även för 
kommunen. Arkivmyndigheten i kommunen ges möjlighet att meddela 
närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring.  

Papper 
Pappershandlingar som skall bevaras för alltid skall vara upprättade på 
åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper. Arkivbeständigt papper är 
starkare (men dyrare) och skall användas om det finns anledning att tro att 
papperet kommer att utsättas för slitage. Arkivbeständigt papper uppfyller 
kraven i SS-ISO 11108 och är vattenstämplat med beteckningen ”Svenskt 
Arkiv”. Åldringsbeständigt papper uppfyller kraven i ISO 9706 och är det 
papper som normalt skall finnas i myndighetens skrivare och kopiatorer. 

Elektroniskt format 
Även elektroniska handlingar skall kunna bevaras över tid. För handlingar 
som skall bevaras för all framtid har Falköpings kommun ett så kallat e-
arkiv, dit uppgifter och handlingar tas emot i standardiserade format från 
verksamhetssystemen för långtidsförvaring. Export av uppgifter och 
information från verksamhetssystem till e-arkivet måste i förekommande 
fall utredas och förberedas av myndigheten i samverkan med 
kommunarkivet. 
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Förvaring 
Arkivhandlingar skall skyddas från skada, tillgrepp och obehörig åtkomst 
(jfr arkivlagen 6 § 3.). Det innebär att handlingarna skall förvaras i 
särskilda, låsta utrymmen som har förstärkt skydd mot brand, vattenskada 
och åtkomst. 

Arkivorganisation 
Nämnden är ansvarig för myndighetens arkiv. För att fullgöra praktiska 
uppgifter kopplade till arkivvården finns en arkivredogörare. 
Arkivredogöraren tar bl a fram förslag till dokumenthanteringsplan och 
uppdatering av den, och är myndighetens kontaktperson gentemot 
kommunarkivet. 

Handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse 
Allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, 
oavsett verksamhetsområde, skall gallras när de inte längre 
behövs (vid inaktualitet). Den som har hand om handlingen 
ansvarar för att bedöma om handlingen inte längre behövs och i 
förekommande fall genomföra gallringen omgående. För 
handlingar där innehållet förts över till annan databärare, eller 
där handlingarna ersatts av andra handlingar, gäller att gallring 
får ske först efter kontroll av att överföringen eller den nya 
handlingen inte inneburit någon informationsförlust 

Reklam och övertaliga kopior är typexempel på handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse. Vilka ytterligare handlingar som 
får räknas till denna kategori framgår nedan. (jfr Riksarkivets 
föreskrifter RA-FS 1991:6, ändr gm RA-FS 1997:6) 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
1. Kopior och dubbletter som inte har någon funktion eftersom det 

finns arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll. 
 

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och 
meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. 
 

3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har 
föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 
 

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens 
verksamhetsområde, eller som är meningslösa eller obegripliga, om 
handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller 
enskild för åtgärd. 
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5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga hjälpmedel som har 
tillkommit för att underlätta myndighetens arbete, och som saknar 
betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, 
att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet. 
 

6. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte har påförts 
någon anteckning som tillför ärende sakuppgift. 
 

7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, 
under förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en 
försändelse har inkommit till eller utgått från myndigheten. 
 

8. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering 
och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan 
bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte 
heller i övrigt har någon funktion. 

 

Observera att loggar för e-post inte räknas till denna kategori handlingar. Ev 
gallring av e-postloggar fattas genom särskilt gallringsbeslut (uppgifterna är 
inte av ringa betydelse). 

Handlingar av tillfällig betydelse  
(Av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, 
eller genom att handlingarna på annat sätt ersatts av nya handlingar.) 

1. Handlingar som har överförts till annat format, t ex pappershandling 
eller e-post i Outlook som sparas som PDF i verksamhetssystem, om 
överföringen endast medfört ringa förlust. För att förlusten skall 
anses ringa krävs att handlingarna inte är autenticerade genom 
signaturer eller motsvarande. De får heller inte vara strukturerade på 
sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. 

 

Observera att särskilt gallringsbeslut behövs för gallring av signerade 
handlingar efter överföring till annan databärare. Likaså behövs särskilt 
gallringsbeslut för gallring av handlingar strukturerade med omfattande 
bearbetningsmöjligheter efter överföring där sådana möjligheter förloras 
(handlingarna är inte av tillfällig betydelse). 

 
2. Handling som inkommit till myndigheten i form av meddelande i 

röstbrevlåda, telefonsvarare och motsvarande, och som tillfört ett 
ärende sakuppgift, under förutsättning att innehållet dokumenterats i 
en tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet.  
 

3. Felaktiga elektroniska uppgifter av registerkaraktär, vilka tillkommit 
genom skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel, under 
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förutsättning att rättning skett. 
 

4. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma 
medium, under förutsättning att de inte längre behövs för sitt 
ändamål, t ex arkivexemplar av upptagningar för automatisk 
databehandling (säkerhets-, mellan- och bruksexemplar) som har 
ersatts av nya exemplar, samt upptagningar som endast framställts 
för överföring, utlämnande, utlån eller spridning av handlingar. 

 

 
Allmän administration 
Allmänt administrativa handlingar som förekommer vid nämnden. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Affischer, informationsblad, 
broschyrer, trycksaker och liknande  

 - - Se avsnittet Kommunikation och 
marknadsföring eller den 
kärnverksamhet där det 
förekommer. 

Anmälningar Gallras vid 
inaktualitet 

Egen ordning Avser anmälningar till aktiviteter 
som arrangeras, t ex 
föreläsningar, skolaktiviteter mm. 

Avtal Se anm Se anm Avtal om upphandling eller inköp 
av vara eller tjänst, inklusive 
tillägg och ändring av avtal – se 
avsnittet upphandling och inköp. 
Avtal som uppstår i annan 
verksamhet – se avsnitt för den 
verksamheten eller handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse. 

Begäran om utlämnande av allmän 
handling eller uppgift i allmän 
handling 

Bevaras/gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron Doä/egen 
ordning 

Begäran som avslås och där 
myndighetsbeslut fattas diarieförs 
och bevaras. 

Begäran som beviljas diarieförs 
ej och gallras vid inaktualitet. 

Begäran som avslås utan att 
myndighetsbeslut efterfrågas 
diarieförs ej, och gallras vid 
inaktualitet. 

Jfr rutin för begäran om 
utlämnande av allmän handling, 
Falnet. 

Beslut från annan myndighet Bevaras/gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 
ordning 

Avser inkommande handling. 
Diarieförs och bevaras om 
beslutet föranleder ärende. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Gallras i annat fall vid inaktualitet, 
jfr handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. 

Brandskydd, fördelning av ansvar 
och arbetsuppgifter 

Gallras vid 
uppdatering 

Brandskyddspärm  

Brandskyddsrond, sammanställning Gallras 5 år Brandskyddspärm  

Enkät Bevaras/gallras Ciceron Doä/egen 
ordning 

Vid enkäter som nämnden 
genomför diarieförs 
sammanställning/rapport och 
andra handlingar som tillför 
ärendet sakuppgift. Inlämnade 
enkätsvar diarieförs ej och gallras 
senast 1 år efter 
sammanställning.  

Vid enkäter som inkommer till 
myndigheten diarieförs 
inkommande fråga och utgående 
svar om enkäten eller svaret från 
myndigheten kan komma att 
efterfrågas eller kan anses ha 
betydelse av annat skäl.  

Jfr remiss. 

E-post  - - E-post är inte en handlingstyp 
utan en distributionsform. I 
princip kan alla handlingstyper 
distribueras via e-post. E-
postsystemet får inte användas 
som lagringsyta för allmänna 
handlingar. Inkomna/expedierade 
handlingar via e-post skall 
hanteras enligt reglerna för 
respektive handlingstyp. 

EU-projekt Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i EU-projekt, 
såsom 

• Ansökan på delegation 
• Beslut om finansiering 
• Avslag/beviljande på 

ansökan 
• Begäran om komplettering 
• Avtal 
• Projektplan 
• Mötesanteckningar 
• Aktivitetsplan 
• Budget 
• Korrespondens  
• Tid- och rese rapporter 
• Avvikelserapport 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

• Delrapport 
• Slutrapport 

Handlingar som registreras i diariet 
men som ej förs till ett ärende som 
diarieförs 

Gallras 3 månader Ciceron DoÄ Gallringsbeslut avseende 
handlingar av tillfällig betydelse, 
se ovan. 

Internkontroll Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i 
internkontrollärende, såsom 

• internkontrollplan  
• uppföljning  
• rapport 
• åtgärdsplan 

Kvalitetsdokument, 
processbeskrivningar 

 

- - Handlingar i kvalitetsarbete 
redovisas i den kärnverksamhet 
där det förekommer 

Manualer, lathundar Gallras vid 
inaktualitet 

Egen ordning  

Mottagnings- och delgivningsbevis Bevaras/gallras Ciceron Doä/egen 
ordning 

Gallras vid inaktualitet enligt 
beslut avseende handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse. I 
förekommande fall kan 
mottagnings-/delgivningsbevis 
vara av vikt för handläggning av 
specifikt ärende. I sådant fall 
diarieförs handlingen och 
bevaras tillsammans med övriga 
handlingar i ärendet. 

Postlista Gallras 3 veckor  G: och 
kommunens 
webbplats 

Gallras vid inaktualitet enligt 
beslut avseende handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse. 

Postöppningsfullmakt Gallras vid 
uppdatering/avslut av 
anställning. 

Egen ordning Medarbetares fullmakt för att 
personligt adresserad 
försändelse får öppnas av annan 
medarbetare. 

Projekt Bevaras Ciceron DoÄ Avser handlingar i projekt som 
diarieförs, såsom: 

• Förstudierapport 
• Projektdirektiv 
• Projektplan 
• Aktivitetsrapport 
• Slutrapport 
• Mötesanteckningar 

Protokoll från samverkansmöten 
med arbetstagarorganisation 

Bevaras Ciceron Doä  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Protokoll, protokollsutdrag från 
annan myndighet 

Bevaras/gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 
ordning 

Avser inkommande handling. 
Diarieförs och bevaras om 
handlingen föranleder ärende. 
Gallras i annat fall vid inaktualitet, 
jfr handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. 

Protokoll/mötesanteckningar från 
ledningsgrupper, avdelningsmöten, 
personalmöten, informationsmöten, 
interna verksamhetsmöten, 
lokalgrupp o dyl 

Bevaras/gallras 
senast efter 1 år 

Ciceron DoÄ/egen 
ordning 

Diarieförs och bevaras om de 
innehåller beslut eller information 
av direkt och varaktig betydelse 
för verksamheten. 

Remisser, 
remissvar  

Bevaras/gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron Doä/egen 
ordning 

Bevaras om remissen leder till ett 
ärende, gallras annars vid 
inaktualitet. 

Revisionsberättelser, revi-
sionsrapporter, granskningsrapporter 

Bevaras Ciceron Doä  

Risk- och konsekvensanalys Bevaras Ciceron Doä Diarieförs i förekommande fall i 
det ärende där analysen görs. 

Styrdokument Bevaras Ciceron DoÄ Pollicies, riktlinjer, strategier, 
rutiner, handlingsplaner. 

Tidningsklipp Bevaras Klippärm Till kommunarkiv efter 3 år 

Tjänsteanteckning - - Ingår i ärende. 

Tjänsteutlåtande - - Ingår i ärende. 

Utbildningsmaterial, eget Bevaras  Ciceron Doä Avser utbildningsmaterial av 
varaktig och betydande kvalitet. 

Överklaganden/begäran om 
omprövning av beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Avser såväl överklagande av 
nämndens beslut, som 
nämndens överklagande av  
annan myndighets/domstols 
beslut. 

 
Arkivering  
Handlingar relaterade till nämndens arkivhantering.  

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Arkivbeskrivning Bevaras   Visual arkiv  

Arkivförteckning Bevaras Visual arkiv  

Arkivreglemente Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumenthanteringsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Gallringsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Dokumenthanteringsplanen 
innehåller gallringsbeslut 
(kolumnen 
Bevaras/gallras). Separata 
gallringsbeslut avseende 
vissa handlingstyper kan 
också fattas av nämnden 
(jfr beslut om gallring av 
pappersförlagor som 
skannats). 

Gallringsutredning Bevaras Ciceron DoÄ I förekommande fall 
utredning som föregår 
gallringsbeslut. 

Leveranskvitto, levererade 
handlingar till kommun-
arkivet 

Bevaras/gallras vid 
inaktualitet 

Pärm 
kommunarkivet/egen 
ordning 

I kommunarkivet bevaras 
leveranskvitto i pärm. Hos 
levererande nämnd gallras 
leveranskvitto vid 
inaktualitet. 

Lånejournal Bevaras Arkivlokal Liggare över lån och 
återlämnade lån avseende 
arkivhandlingar 

Tillsynshandlingar  Bevaras Ciceron DoÄ Arkivmyndighetens tillsyn 
av arkivverksamheten. 
Bevaras såväl hos 
arkivmyndigheten som hos 
den nämnd som varit 
föremål för tillsyn. 

 
GDPR-administration 
Handlingar relaterade till dataskyddsförordningen och nämndens behandling 
av personuppgifter. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälan av dataskyddsombud 
till Integritetsskydds-
myndigheten, och bekräftelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslut i nämnd 

Anmälan om personuppgifts-
incident till egen nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ Inklusive dokumentation 
till ärendet. Här avses alla 
incidenter som anmäls. 

Anmälan om personuppgifts-
incident till Integritets-
skyddsmyndigheten 

Bevaras Ciceron DoÄ Inklusive dokumentatioin 
till ärendet samt 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

efterföljande 
korrespondens. 

Begäran om radering, rättelse, 
begränsning, överflytt och 
invändning 

Bevaras/gallras 3 
månader 

Ciceron Doä/e-tjänst Handlingar i ärende som 
hanteras i Ciceron Doä 
bevaras.Handlingar i 
ärende som enbart 
hanteras i e-tjänsten 
gallras efter tre månader. 

Begäran om registerutdrag Gallras 1 år E-tjänst Inklusive svar och 
registerutdrag. 

Konsekvensbedömning (artikel 
35) för vissa 
personuppgiftsbehandlingar 

Bevaras  Ciceron DoÄ   

Modellavtal Gallras när uppdraget 
är slutfört 

Pärm  

Personuppgiftsbiträdesavtal och 
instruktion för personuppgifts-
biträde 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Registerförteckning över 
personuppgiftsbehandlingar 
(artikel 30) 

Gallras vid 
uppdatering 

Draftit Draftit är här kommunens 
system för att hålla 
förtecking över 
behandlingar. 

Samtycken/återtaganden av 
samtycken till behandling av 
personuppgifter 

Gallras vid inaktualitet Förvaras lokalt Gallras vid inaktualitet 
efter att samtyckestiden 
löpt ut eller att det 
återkallats, förutsatt att 
behandlingen avslutats  
och under förutsättning 
att handlingarna inte 
behövs som bevis i en 
tvist.  

 
Nämndadministration 
Handlingar relaterade till nämndens möten och arbete. Se även avsnittet 
Förtroendevalda. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningsärenden till nämnd, lista Bevaras/gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 
ordning 

Informationen 
bevaras i protokoll. 
Listan gallras vid 
inaktualitet. 

Anslagsbevis (justeringsanslag) Bevaras  Ciceron Doä Avpubliceras från 
digitala 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

anslagstavlan efter 
21 dagar. 
Uppgifterna bevaras 
i Ciceron DoÄ. 

Ansökan om ekonomisk ersättning 
(förlorad arbetsinkomst och 
resekostnader) 

Gallras 2 år Egen ordning  

Delegationsförteckning (lista till nämnd 
över fattade delegationsbeslut) 

Bevaras/gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 
ordning 

Informationen 
bevaras i protokoll. 
Listan gallras vid 
inaktualitet. 

Föredragningslista Bevaras Ciceron DoÄ Ingår i kallelse 

Instruktion för utskott och beredning Bevaras Ciceron DoÄ Jfr Arbetsordning 
och Reglemente 

Kallelse  Bevaras Ciceron DoÄ Häri även 
föredragningslista 

Kungörelse (tillkännagivande) av 
kommunfullmäktigemöte 

Gallras 2 år G: Avser manuellt 
skapad kungörelse 
(tillkännagivande) 
som publiceras på 
hemsidan och 
lagras i G:  
Mötet tillkännages 
även via Cicerons 
digitala 
anslagstavla, men 
där försvinner 
uppgifterna efter 
mötet. 

Motion (kommunfullmäktige) Bevaras Ciceron DoÄ  

Omröstningslista Bevaras/gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron DoÄ/egen 
ordning 

Informationen 
bevaras i protokoll. 
Listan gallras vid 
inaktualitet. 

Protokoll från 
fullmäktige/nämnd/utskott/beredningar/råd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Protokollsanteckning, skriftlig från 
förtroendevald 

Gallras efter 
justering av 
protokoll 

 Återges i protokollet 

Protokollsutdrag Bevaras Ciceron DoÄ I ärende 

Reglemente för nämnd Bevaras Ciceron DoÄ Jfr Arbetsordning 
och Instruktion 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Reservation med skriftlig motivering från 
förtroendevald 

Gallras efter 
justering av 
protokoll 

 Återges i protokollet 

Sammanträdesarvode, ansökan från 
förtroendevald 

Gallras 2 år Egen ordning Avser 
sammanträdes-
arvode som inte 
rapporteras av 
nämndsekreterare 
utan som 
förtroendevald själv 
måste ansöka om 

Sammanträdeslistor, attesterade Gallras 2 år Egen ordning  

Sammanträdesplan Gallras vid 
inaktualitet 

 G: Översikt över 
sammanträden 
under året 

Yrkande, skriftligt från förtroendevald Gallras efter 
justering av 
protokoll 

 Återges i protokollet 

 
Förtroendevalda 
Handlingar relaterade till hantering av nämndens förtroendevalda och deras 
uppdrag. Se även avsnittet Nämndadministration. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökan om ekonomisk 
ersättning (förlorad 
arbetsinkomst och 
resekostnader) 

Gallras 7 år Open-e  

Ansökan om ersättning för 
barntillsynskostnader 

Gallras 7 år Personalsystem, 
närarkiv HR 

 

Ansökan om ersättning för 
resekostnader för 
funktionshindrad  

Gallras 7 år Personalsystem, 
närarkiv HR 

 

Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, och beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Intyg om förlorad 
arbetsinkomst 

Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  

Intyg om förlorad 
arbetsinkomst OB-tillägg 

Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Intyg om förlorad 
semesterförmån 

Gallras 7 år Pärm, närarkiv HR  

IT-konto och andra uppgifter 
avseende förtroendevaldas IT-
stöd 

Gallras 3 månader efter att 
uppdraget upphört 

AD och andra 
systemstöd 

  

Register över förtroendevalda Bevaras FVP Ett utdrag från FVP 
görs en eller två 
gånger per år hos KS 
och bevaras. 

Uppgifter om 
förtroendeuppdrag 
registreras även i 
Ciceron DoÄ. 

Förs hos KS. 

Sammanträdesarvode, 
ansökan från förtroendevald 

Gallras 7 år Open-e Avser sammanträdes-
arvode som inte 
rapporteras av nämnd-
sekreterare utan som 
förtroendevald själv 
måste ansöka om 

Sammanträdesarvode, 
underlag för utbetalning 

Gallras 7 år Närarkiv HR Avser sammanträdes-
arvode som rappor-
teras av nämnd-
sekreterare och är en 
kopia av protokollets 
förstasida där 
närvaron framgår. 

Samtycke till webbpublicering Gallras 3 månader efter att 
uppdraget upphört 

G:  

 
Kommunikation och marknadsföring 
Handlingar relaterade till nämndens kommunikationsinsatser (såväl internt 
som externt) och marknadsföring. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Affischer, informationsblad, 
broschyrer, trycksaker och 
liknande 

Bevaras/pliktleverans  Avser material som tagits 
fram av nämnden. 

Ett exemplar lämnas till 
kommunarkiv för bevarande. 
Ett exemplar skickas för 
pliktleverans. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Se även annonser och 
annan marknadsföring 

Annonser och annan 
marknadsföring  

Bevaras/gallras Ciceron DoÄ, G:, 
närarkiv 

Nämndens egen 
annonsering och annan 
marknadsföring av viktigare 
händelser bevaras. 
Annonser och annan 
marknadsföring som tagits 
fram i diariefört ärende skall 
bevaras i det ärendet. Annat 
digitalt material bevaras på 
verksamhetens digitala yta i 
avvaktan på överföring till 
system för bevarande eller i 
närarkiv (fysiskt material). 

Annonsering och 
marknadsföring av mindre 
betydelsefull karaktär gallras 
vid inaktualitet. 

Se även affischer, 
informationsblad, broschyrer, 
trycksaker och liknande. 

Bild/ljudupptagning/film - - Bevaras/gallras/diarieförs 
enligt bestämmelser för 
ärende i vilket 
bild/ljudupptagning/film 
ingår. 

Material i kommunens 
bilddatabas har egna 
bestämmelser. 

Intranätet (Falnet) Se anmärkning  Nyhetssidorna gallras i 
början av varje år. 

Informationssidorna gallras 
vid inaktualitet. 

Gruppsidorna gallras vid 
inaktualitet. 

Ev bevarande av innehåll 
eller ögonblicksbilder 
hanteras via 
kommunikationsavdelningen. 

Sociala medier Se anmärkning  Inlägg som föranleder ett 
ärende bevaras i det 
diarieförda handlingar. 
Övriga handlingar gallras vid 
inaktualitet. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Webbsida/extern hemsida Se anmärkning  Årlig pliktleverans till KB och 
egen arkivering hanteras via 
kommunikationsavdelningen 
och kommunarkivet. 

 
IT 
Handlingar relaterade till nämndens IT-stöd. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Guider, manualer, 
instruktionsfilmer 

Gallras vid 
inaktualitet 

G:, aktuelt system  

Konversationshistorik, Skype, 
Teams och liknande 

Gallras 3 månader Verksamhetssystem  

Manualer Gallras vid 
inaktualitet 

 G:, aktuellt system  

Register över behörigheter Gallras vid 
inaktualitet. 

Samtliga system som 
innehåller register över 
användare  

Avser både mer cenrala 
register över 
medarbetares 
behörigheter och 
enskilda systems 
register. 

Jfr att vissa 
bestämmelser kan 
innebära att uppgifterna 
måste bevaras under 
längre tid. 

 
HR – Personaladministration 
Handlingar relaterade till nämndens personaladministration. För 
personalhandlingar som går vidare till HR-avdelningen gäller att originalet 
sänds till HR-avdelningen. Om det finns bärande skäl, kan kopia finnas vid 
förvaltningen. Denna skall gallras omgående vid inaktualitet (jfr GDPR och 
uppgiftsminimering). 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anställningsavtal, kopia Gallras vid inaktualitet Egen ordning Original: handling vid 
HR-avdelningen. 

Anhöriga, medarbetares uppgifter 
om 

Uppdateras 
fortlöpande. Gallras 
vid avslut av 
anställning. 

Egen ordning   
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Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anställningsavtal, kopia Gallras vid inaktualitet Egen ordning Original: handling vid 
HR-avdelningen. 

Arbetsmiljö-/skyddsrond - Opus  Handling vid HR-
avdelningen. 

Arbetsmiljöutredning 
 

- Opus Handling vid HR-
avdelningen. 

Arbetsskadeanmälan  Stella ”aj – inte oj”, jfr tillbud, 
anmälan. 

Beredskapslista Uppdateras 
fortlöpande 

Egen ordning   

Bisyssla, uppgift om - e-tjänst Handling vid HR-
avdelningen. 

Flextidssammanställning Gallras 1 år Egen ordning   

Introduktion nyanställda, 
checklista 
 

Gallras vid inaktualitet Egen ordning  

Läkarintyg - - Handling vid HR-
avdelningen 

MBL-förhandling, protokoll 
 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Medarbetarenkät Bevaras Ciceron DoÄ Avser 
sammanställning/rapport 
för förvaltning. 

Samverkansmöte, protokoll Bevaras Ciceron Doä Lokal- eller 
förvaltningssamverkan 

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bevaras  Opus   
Telefonlista, akuta händelser 
 

Uppdateras 
fortlöpande 

Egen ordning   

Tillbud, anmälan Bevaras Stella   ”oj – inte aj”, jfr 
arbetsskadeanmälan. 

Uppsägning, kopia Gallras vid inaktualitet Egem ordning Original: handling vid 
HR-avdelningen. 

Utvecklingssamtal 
 

Gallras 1 år eller vid 
avslut av anställning 

 Novi  

 
Ekonomi 
Ekonomihandlingar vid Socialnämnden och 
ekonomiavdelningens handlingar 
I denna dokumenthanteringsplan tas ekonomihandlingar vid 
socialnämnden förvaltning upp. Handlingar som förekommer 
vid ekonomiavdelningen tas upp i kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. Vid osäkerhet om vilka handlingar 
som skall hanteras vid socialnämnden respektive 
ekonomiavdelningen – se aktuell rutin.  

Bevarande av räkenskapsinformation 
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR), trädde i kraft den 1 januari 2019. Enligt 
bestämmelserna i 3 kap 13 § skall räkenskapsinformation minst 
bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av 
räkenskapsåret. Den tidigare tioåriga bevarandetiden har således 



 25 

kortats ned. Bokföringsnämnden samt SKR:s avdelning för 
juridik gör tolkningen att bestämmelsen kan tillämpas 
retroaktivt. Det innebär att räkenskapsinformation upprättad 
2011 skall gallras år 2019, information upprättad 2012 gallras 
2020 o s v.  

Skannade handlingar 
Om räkenskapsinformation på papper skannas in, gäller 
bevarandetiden för den elektroniska handlingen. 
Pappersförlagan till den skannade handlingen skall gallras fjärde 
året efter utgången av räkenskapsåret. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avskrivning av kundfaktura, 
beslut om 

Gallras 7 år Ekonomisystemet I vissa fall tas beslut i 
form av bfo, attesteras av 
chef och förvaras på 
ekonomiavdelningen 

Bestridande av, invändning mot 
kundfaktura  

Bevaras Ciceron Doä Avser inkommet 
bestridande och följande 
handlingar som uppstår 
vid handläggningen. 

Hanteras av 
myndigheten som 
upprättat kundfakturan. 

Dokumenteras i ekonomi-
systemet. 

Bilaga till kundfaktura Gallras 7 år/vid 
inaktualitet 

Ekonomisystemet Om bilagan behövs för 
att fakturan skall bli 
komplett sparas den lika 
länge som fakturan. 

Bokföring, EU-projekt Bevaras i enlighet med 
beslut från bidragsgivare 

 Se respektive direktiv för 
EU-projektet för 
bevarandeperiod vid 
projektstart.  

Budgetunderlag detaljbudget Bevaras G:/e-arkiv Läggs i mapp som kallas 
e-arkiv. Förs över till 
kommunens system för 
e-arkiv enligt 
överenskommelse med 
kommunarkivet. 

Debiteringsunderlag   Gallras vid inaktualitet   

Följesedel, ej komplement till 
faktura 

Gallras vid inaktualitet   

Följesedel, komplement till 
leverantörsfaktura 

Gallras 7 år Ekonomisystem / Extern 
leverantör - skanning 

Om följesedeln levereras 
och läses in tillsammans 
med fakturan vid 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

ankomst tillhör den 
leverantörsfakturan. Om 
följesedeln levereras vid 
ett annat tillfälle återfinns 
pappersförlagan hos 
respektive attestant. 

Samtliga pappersfakturor 
skannas in till 
ekonomisystemet. 
Pappersförlagan som har 
skannats in gallras från 
och med det fjärde 
räkenskapsåret. 

Kassarapporter/dagrapporter Gallras 7 år  Lämnas till ekonomiavd-
elningen. 

Kassarullar Gallras 7 år   

Kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem Vid begäran om 
utlämnande av faktura 
görs 
sekretessprövningen vid 
förvaltningen. 

Leverantörsfaktura Gallras 7 år 

 

Ekonomisystem / Extern 
leverantör, skanning 

Inkomna pappersfakturor 
hanteras normalt inte vid 
förvaltningen, utan 
skickas för skanning till 
ekonomisystemet. 

Pappersförlagan som har 
skannats in gallras från 
och med det fjärde 
räkenskapsåret. 

Vid begäran om 
utlämnande av faktura 
görs 
sekretessprövningen vid 
förvaltningen. 

Lista över beslutsattestanter 
(lista attest- och 
utanordningsbehörighet) 

Bevaras Ciceron DoÄ Delegationsbeslut/beslut 
i nämnd 

Makulering av kundfaktura Gallras 7 år Ekonomisystem Makulering sker vid 
formaliafel på faktura.  

Dokumenteras genom 
kommentar i 
ekonomisystemet på 
kundfakturan. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Medgivandeblankett, autogiro Gallras vid inaktualitet  Orginalpappret gallras 
efter inskanning i VA 
faktureringssystem. 
Gallras vid upphörande 
eller återkallande av 
medgivande. 

Månadsrapport (prognos) till 
kommunstyrelse 

Bevaras Ciceron DoÄ Underlag levereras från 
respektive förvaltning 
(arbetsmaterial). 

Månadsrapport (prognos) till 
nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Påminnelse, leverantörsfaktura  Gallras vid inaktualitet  Inkomna påminnelser 
skickas alltid till 
ekonomiavdelningen för 
hantering.  

Påminnelse skall aldrig 
skannas in till 
fakturasystemet. 

Underlag till verksamhets-
redovisning + övriga rapporter 

Bevaras G:/e-arkiv Läggs i mapp som kallas 
e-arkiv. Förs över till 
kommunens system för 
e-arkiv enligt 
överenskommelse med 
kommunarkivet. 

Utbetalningsorder (avseende ex 
utbetalning av bidrag) 
 

Gallras 7 år Bevaras fysiskt på 
respektive förvaltning. 

Avser utbetalningsorder 
på papper. Om de 
förekommer, utgör de 
verifikation och sparas 
som räkenskapshandling. 

Verksamhetsplan med budget Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsrapport Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  

 
 

Upphandling och inköp 
Handlingar relaterade till upphandlingar och inköp vid Socialnämnden. 
Upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen (nu 700 000 kr) 
genomförs av upphandlingsenheten i Skövde efter beställning från berörd 
förvaltning. När upphandlingen är tilldelad och klar översänds alla 
upphandlingsdokument till beställaren för registrering och arkivering. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anbud (offert), antaget, vid 
direktupphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anbud (offert), ej antaget, vid 
direktupphandling 

Gallras 4 år G: Förvaras vid varje 
förvaltning under G: i 
särskilt märkt mapp. 

Anbud, antaget, vid 
upphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ Upphandlingarna hanteras 
i systemet Tendsign (via 
Skövde). Antagna anbud 
och övriga handlingar som 
bevaras översänds till 
Falköping för diarieföring 
och arkivering. 

Anbud, ej antaget, vid 
upphandling 

Gallras 4 år    

Anbudsförteckningar, 
anbudsutvärderingar 

Bevaras Ciceron DoÄ Anbudsprotokoll, 
sammanställningar 

Annonsering av 
förfrågningsunderlag 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Avtal Bevaras/gallras 1 år Ciceron DoÄ/egen 
ordning 

Avser avtal om 
upphandling eller inköp av 
vara eller tjänst, inklusive 
tillägg och ändring av 
avtal. Avtal som uppstår i 
annan verksamhet – se 
dokumenthanteringsplan 
för den verksamheten eller 
handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. 

Beroende på lagstiftning 
kan avtal behöva bevaras i 
originalformat/pappersform 
för att styrka ett legalt 
förhållande.  

Avtal av tillfällig eller ringa 
betydelse skall inte 
diarieföras och gallras 
efter 1 år. 

Beställnings/uppdragsblankett Gallras vid inaktualitet  Handling som används när 
man gör ett mer 
specificerat avrop mot ett 
ramavtal. Kan se olika ut. 
Gallras när 
uppdraget/tjänsten är 
slutförd. 
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Dokumentation av direkt-
upphandling 

Bevaras Ciceron DoÄ Upphandling-
myndighetens blankett 

Frågor, svar och komp-
letteringar under annonsering 

Gallras 4 år     

Förfrågningsunderlag 
(offertförfrågan) 

Bevaras Ciceron DoÄ   

Prisjustering/prisuppräkning Gallras vid inaktualitet G: Information om 
prisförändringar enligt 
index i avtal. 

Förvaras vid varje 
förvaltning under G: i 
särskilt märkt mapp. 

Rekvisition vid avrop Gallras 7 år  Används vid rekvisition 
mot avrop. Betraktas om 
bilaga till faktura. 

Tilldelningsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till den som har 
delegation på att fatta 
beslutet 

Tilldelningsmeddelande Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till alla som har 
lämnat anbud 

Uppdragsbeställning  Bevaras Ciceron DoÄ  

Uppsägning av avtal Bevaras Ciceron DoÄ  

Överprövning/överklagande Bevaras Ciceron DoÄ  
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Socialnämndens handlingar 
 

Alla ärenden enligt socialtjänstlagen, LVU, LVM, LSS 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningar som tillhör ärenden 
eller ger upphov till ärende 
 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 
 

Anmälningar som inte ger upphov 
till ärende 

Gallras 1 år Kronologiska pärmen, 
”Kronpärm” 

 

Ansökningar med ev bilagor, 
ärendeblad, utredningar, beslut i 
enskilt ärende 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Akt/Verksamhets-
system 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Begäran om handräckning Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva 
 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Dokumentation av planering som 
rör enskild, genomförandeplan, 
vårdplan etc 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Akt/Verksamhets-
system 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Dokumentation under 
genomförande av insatser, t ex 
journalanteckningar 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Akt/Verksamhets-
system 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 

Efterlysningar Bevaras/gallras  
5 år 
 

Verksamhetssystem/per
sonakt 
 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Hyreskontrakt och tillhörande 
hadnlingar för bostäder som 
tillhandahålls av socialtjänsten. 
Hyreskontrakt äldreboende. 

Gallras 2 år efter det 
att kontraktet upphört 
att gälla 

Hos handläggare Gallring under 
förutsättning att 
hyresskuld inte kvarstår 

Hyror; fakturor, underlag som hör 
till P-akt 

Gallras efter 5 år efter 
avslutat ärende 

Hos handläggare  
 

Inkomna, utgående eller 
upprättade handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig 
karaktär 

Gallras vid inaktualitet  Se också under rubriken 
Handlingar av tillfällig 
eller ringa karaktär ovan. 

Kallelse till möte med 
handläggare, rättegång mm 

Gallras vid inaktualitet   

Kontaktperson, kontaktfamilj; 
förteckning över 
kontaktpersoner/kontaktfamiljer 

Gallras efter 5 år efter 
avslut 

Viva 
 
 

 

Larmloggar Gallras 2 år Hos respektive chef 
 

 

Nyckelkvittenser till brukares hem 
 

Gallras 2 år efter 
avslutas insats 

Hos respektive chef 
 

 

Rapporter, utredningar och 
anmälningar; Lex Sarah 14 kap 2 
§ SoL, 24a § LSS 
 

Bevaras 
 

Ciceron DoÄ Till kommunarkivet efter 
10 år 
 

Statsbidragsansökningar/utbetaln
ingslistor över statsbidrag i 
enskilda ärenden 
 

Gallras 7 år Hos respektive chef  

Underlag till 
statsbidragsansökningar 

Gallras 2 år Hos respektive chef 
 

 

Uppsägning hyresavtal Gallras 2 år Hos handläggare. 
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Utbetalningar IFO 
 

Gallras 7 år Hos respektive chef  

Varningsbrev och uppsägningar 
med mottagningsbevis 
 
 

Gallras 2 år Hos handläggare  

Våld i nära relationer,  handlingar 
i ärende om 
 
 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Viva 
 

Bevaras dag 5 – 15 – 25 
Begränsad behörighet 
till uppgifterna. Ingår i 
personakter och bevaras 
enligt de rutinerna. 

Överklagande med bilagor, 
yttranden över överklagat beslut, 
beslut/domar i 
förvaltningsdomstol 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Akt/Verksamhets-
system 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

 
Alkoholtillstånd, Tobakstillstånd 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningar om detaljhandel 
med öl 

Gallras vid inaktualitet Närakiv  

Anmälningar om utsedda 
serveringsansvariga personer 

Gallras vid inaktualitet Hos tillstånd i 
samverkan, TIS 

 

Domar rörande tillstånds- och 
tillsynsärenden 

Bevaras Närakiv  

Korrespondens rörande 
serveringstillstånd 

Bevaras/gallras 5 år Hos tillstånd i 
samverkan, TIS 

Handlingar i 
tillsynsärenden som 
leder till utredning om 
varning, sanktion eller 
återkallelse av tillstånd 
bevaras, se ovan. 

Restaurangrapporter Gallras 10 år Hos tillstånd i 
samverkan, TIS 

 

Tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten samt till slutna 
sällskap, handlingar i ärende om 

Gallras 5 år Närakiv  

Tillståndsbevis, stadigvarande 
serveringstillstånd (inkl 
planritningar) 

Bevaras Närakiv  

Tillsynsrapporter vid kontroll av 
detaljhandel med öl 

Bevaras/gallras 5 år Närakiv Bevaras i tillsynsärendet 
som leder till utredning 
om förbud eller varning. 

Tillsynsrapporter vid 
restauranginspektioner 

Bevaras/gallras 5 år Närakiv 

 

Handlingar i 
tillsynsärenden som 
leder till utredning om 
varning, sanktion eller 
återkallelse av tillstånd 
bevaras, se ovan. 
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Underlag för beslut rörande 
stadigvarande serveringstillstånd 

Bevaras Närakiv  

Utredningar och förslag till beslut 
samt beslut i tillsynsärenden 
gällande  återkallande av 
serveringstillstånd, varningar och 
sanktioner 

Bevaras Närakiv  

Utredningar och förslag till beslut 
i ärenden gällande stadigvarande 
serveringstillstånd 

Bevaras Närakiv Handläggs av Tillllstånd 
i samverkan, TIS 

Överklaganden gällande 
tillstånds- och tillsynsärenden 

Bevaras Närakiv  

 

Avgifter 
Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avgiftsbeslut Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Beräkningsunderlag 
 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Hos handläggare 
 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Bostadskostnader; beslut om 
nedsättning av avgift till följd 
av dubbla boendekostnader 
 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Respektive akt i 
arkivet/pärm. 
 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Inkomstuppgifter Gallras 2 år Hos handläggare 
 

Eget arkivskåp: 
Året + föregående år 
hos resp. ekonomi-
handläggare. 
Till närarkiv efter 2 år 
 

 
Barn och unga; placeringsärenden, familjehem 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Eftergift av förälders 
ersättningsskyldighet för barns 
vård i annat hem än det egna 

Bevaras Personakt/Viva  

Familjehem; ansökan om att bli 
familjehem, utredningar om 
enskilda familjehem 
 

Gallras 5 år 
efter inaktualitet 

Hos handläggare 
 

 

Familjehem; avtal med 
familjehem, kopia 

Gallras 2 år Hos handläggare 
Original i P-akt 

 

Familjehem; 
familjehemsutredning för specifikt 
barn ”matchningsutredning” 
 

Bevaras 
 

Personakt Till kommunarkivet 5 år 
efter avslutat ärende. 
 

Familjehem; förteckning över 
barn som vistas i familjehem eller 
annat enskilt hem 
 

Gallras vid inaktualitet Hos handläggare  
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Inkommande och utgående 
handlingar av betydelse i 
ärenden, under placering. 

Bevaras Personakt/Viva  

Placeringsärenden: Anmälningar, 
ärendeblad, utredningar, beslut, 
journalanteckningar, planeringar. 

Bevaras Personakt/Viva  

Placeringsärenden: Ansökan om 
vård till förvaltningsrätt, 
anmälning om behov av vård, 
yttranden, domar, 
placeringsmeddelande från 
Statens institutionsstyrelse, SIS 

Bevaras Personakt/Viva  

 
Bostadsanpassning 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Bostadsanpassning; beslut om 
bostadsanpassningsbidrag och 
återställningsbidrag 
 

Gallras 
7 år efter beslutsårets 
utgång 

Hos handläggare  

Bostadsanpassning; 
dokumentation om material och 
installationer som behövs för 
framtida reparation och underhåll 
 

Gallras 
7 år efter beslutsårets 
utgång 

Hos handläggare  

Bostadsanpassning; protokoll 
över beslut om 
bostadsanpassningsbidrag och 
återställningsbidrag 
 

Bevaras Hos handläggare Till kommunarkiv efter 5 
år 

Bostadsanpassning; register över 
åtgärdade lägenheter 
 

Bevaras Hos handläggare Till kommunarkiv efter 5 
år 

Bostadsanpassning; 
statistiksammanställningar 
 

Bevaras Hos handläggare Till kommunarkiv efter 5 
år 

 
Budget- och skuldrådgivning 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Statistikunderlag/statistik som 
sammanställts till årsstatistik eller 
motsvarande 

Gallras vid inaktualitet   

Ärenden rörande 
budgetrådgivning 

Gallras 5 år Personakt/verksam-
hetssystem 

Ärendeblad, 
minnesanteckningar, 
skuldöversikter, kalkyler, 
förslag till 
hushållsbudget 

Ärenden rörande skuldrådgivning Gallras 5 år Personakt/verksam-
hetssystem 

Ärendeblad, 
minnesanteckningar, 
skuldöversikter, kalkyler. 
Underlag från långivare, 
kopior av 
korrespondens, 
överenskommelser med 
fordringsägare 



 34 

 

Ärenden rörande skuldsanering 
prövade enligt 
skuldsaneringslagen 

Gallras 5 år  Personakt/verksam-
hetssystem 

Ärendeblad, 
minnesanteckningar, 
skuldöversikter, kalkyler. 
Underlag från långivare, 
kopior av 
korrespondens, 
överenskommelser med 
fordringsägare. 
Kopior av ansökan till 
och beslut från 
Kronofogdemyndigheten 
samt förekommande 
tingsrättsbeslut. 

 
Funktionshinder 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

ASS/LSS; Beställning/justering Gallras 1 år Hos handläggare/ 
verksamhetssystem 
 

 

LSS/ASS; Månadsrapporter 
hemtjänst 
 

Gallras 2 år Intrafon  
 

LSS; Närvarolista för dagcenter, 
korttidshem – underlag för 
debitering 

Gallras 2 år Hos handläggare 
(årets). 
Närarkiv 

Innevarande år hos 
handläggare, 
föregående år i närarkiv. 

ASS; utbetalningsbesked från 
Försäkringskassan enligt 
Socialförsäkringsbalken 

Gallras 7 år Hos handläggare 
 

Ersatt ASS totalt och per 
person (original). 
 

 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Ansökningar, utredningar, beslut Gallras 5 år Hos handläggare  
 
Hälso- och sjukvård 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Anmälningar; Lex Maria 
 

Bevaras 
 

Ciceron DoÄ 
 

Till kommunarkiv efter  
10 år. 

Avvikelserapportering HSL 
 

Gallras 10 år Viva 
 

 
 

Fallincidenter; sammanställning 
 

Gallras 5 år Viva 
 

 

Handlingar rörande 
ansvarsförbindelser för 
akutläkemedelförråd och 
narkotikakontroll 

Gallras 3 år efter 
upprättande 

Läkemedelspärm på 
respektive enhet 

 

Handlingar rörande 
besiktningsprotokoll, 
serviceprotokoll samt 
ankomstkontroller, 
felanmälningar, 
servicebeställningar av 

Gallras 3 år efter 
upprättande 

Hos Rehabenheten 
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medicintekniska 
produkter/grundutrustning. 

Handlingar som dokumenterar 
händelser som har medfört eller 
kunnar medföra en allvarlig 
vårdskada (lex Maria) 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Handlingar rörande ansökan om 
inrättande samt avveckling av 
kommunalt akutläkemedelsförråd 

Gallras 2 år efter 
upprättande 

Hos medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 

Handlingar rörande 
förbrukningsjournal avseende 
journal för förrådsadministration 
av narkotika. 

Gallras 10 år efter 
sista anteckning 

Pärm i respektive förråd 
samt i Appva 

 

Handlingar rörande 
patientbundna checklistor och 
checklistor som används som 
stöd i det dagliga arbetet 

Gallras efter avslutad 
åtgärd 

  

Handlingar rörande underlag till 
beslut om delegering av 
medicinsk arbetsuppgift 

Gallras då beslut om 
delegering fattats 

Appva  

Hälso- och sjukvårdsjournal Gallras 10 år Personakt/Viva  
Loggar över åtkomst till uppgift 
om enskild persons 
läkemedelsskåp samt 
läkemedelsförråd 

Gallras 10 år efter 
upprättande 

Patientjournal Loggar tas fram vid 
behov. 

Register över medicintekniska 
produkter 

Bevaras Hos medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

 

 
Familjerätt 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Adoptionsärenden  Bevaras Personakt/Viva  Ansökningar om 
medgivande am 
adoption, utredningar, 
utdrag ur register, intyg, 
anmälan om förslag på 
barn, handlingar som rör 
barnets ursprung, 
yttranden i 
adoptionsärende, beslut, 
medgivande, ansökan till 
tingsrätten om adoption, 
dom. 

Faderskapsärenden  Bevaras Personakt/Viva  Underrättelse från 
skatteverket, s-protokoll, 
MF-protokoll, 
Faderskaps-, 
föräldraskapserkännand
e, intyg mm. 
 

Återkallelse av medgivande till 
adoption 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva 
 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Ärenden om vårdnad, boende, 
umgänge 

Bevaras/gallras  
5 år  
 

Personakt/Viva Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
Tingsrättens begäran 
om utredning, utdrag ur 
register, personbevis, 
utedningar, 
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överenskommelser, 
imkomna och utgående 
handlingar av betydelse 
i ärendet, avtal, remiss 
och remissvar gällande 
samarbetssamtal, domar 
etc 

 
Yttranden till andra myndigheter 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Yttranden i körkortsärenden Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva  Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 
 

Yttranden till åklagare, andra 
myndigheter och allmän domstol 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva  Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Yttrande i vapenärenden Bevaras/gallras  
5 år 

Personakt/Viva 
 

Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

 
Äldreomsorg 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Avtal om handhavande av 
annans medel 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva  Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Förteckning över brukare Gallras vid inaktualitet Hos respektive 
verksamhet 

 

Signeringslistor för insatser Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva  Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
 

Slussen Rapport (liggande lista) Gallras 2 år Hos handläggare 
System för 
kommunikation med 
VGRegionen 

 
 

Överenskommelser om insatser i 
särskilt boende, 
levnadsberättelser 

Bevaras/gallras  
5 år 
 

Personakt/Viva  Födda dag 5-15-25 
bevaras. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-09-19 

SN 2022/00005  
 

 

 

 
 

  

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2022-08-01 – 2022-08-31.        

Sammanfattning  

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.       

Beslutsunderlag 

Delegationslistor 

Individ- och familjeomsorg – VIVA  181 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  645 

Bostadsanpassningsbidrag 10 

Jämkning dubbla boendekostnader 0 

Tillståndsenheten i samverkan 1 

Personal/anställningar 

Tillsvidare 25 

Visstid 14 

Timanställda 25 

Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-01 § 236 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-04 § 237 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-17 §§ 238 – 261 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-31 §§ 262 – 269  

       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2022-08-17 

SN 2022/00004  
 

 

 

 
 

  

Rapporter till socialnämnden 2022 

Förslag till beslut 

1 Informationen noteras till protokollet.         

Sammanfattning  

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande:  

- Xx      

Beslutsunderlag 

        

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-27 
 

 

  
 

 

§ 79 Dnr 2022/00089  

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen 

under mandatperioden 2023-2026 enligt upprättat förslag, vilket innebär 

att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då dess 

ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär att all 

verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och förpliktelser för 

tekniska nämnden, övergår till kommunstyrelsen i och med tekniska 

nämndens upphörande från och med den 1 januari 2023. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att det under kommunstyrelsen inrättas ett 

utskott för stöd och service för att hantera bland annat operativa 

driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en instruktion för utskottet. 

3  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 

instruktionen för utskottet för social hållbarhet i enlighet med att utskottet 

ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

4  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bestämmelser för ekonomisk 

ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag. Bestämmelserna 

gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 25 juni 2018, § 102. 

5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut om 

arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57. 

6  Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för partistöd enligt framtaget 

förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2015, § 122. 

7  Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram en plan för och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 

förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget 

förslag. 

8  Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1 

ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en 

gemensam förvaltningsorganisation.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Patrik Björck 

(S), Ingvor Arnoldsson (S), Ingvor Bergman (S), Kovan Akrawi (S), Niclas 

Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S), Inga-Lill 

Bergsten (S), Corry Thuresson (S), Heléne Svensson (S), Monica Janzon (S), 
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Bengt Lundqvist (S), Anna-Bella Nordh-Fahlqvist (S), Fredy Neüman (S) 

och Lisbeth Ek (S) reserverar sig till förmån för Fredy Neümans (S) yrkande.  

Sammanfattning 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag 

att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden 

2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk 

ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk 

organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden 

organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens 

förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt 

utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en 

utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport. 

Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom 

förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 101/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

Tekniska nämnden § 29/2022 

Kommunstyrelsen § 57/2022 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2022-01-27, samt bilaga 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2021-09-30 

Kommunfullmäktige § 129/2021 

Kommunstyrelsen § 173/2021 

Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) och Erik Kyrkander (V) yrkar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Fredy Neüman (S) och Johanna Svensson (S) yrkar gällande beslutspunkt 1 

att tekniska nämnden bibehålls i nuvarande organisation samt att avslå 

beslutspunkterna 2 och 8.  
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Yttranden 

Pema Malmgren (M), Vanja Wallemyr (C) och Milada Wurm (SD) yttrar 

sig.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 

respektive Fredy Neümans (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.   
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 Kommunstyrelsen 

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den 

politiska organisationen under mandatperioden 2023‒2026 enligt 

upprättat förslag, vilket innebär att tekniska nämnden upphör från 

och med den 1 januari 2023 då dess ansvarsområden flyttas till 

kommunstyrelsen. Detta innebär att all verksamhet och all personal, 

samt övriga rättigheter och förpliktelser för tekniska nämnden, 

övergår till kommunstyrelsen i och med tekniska nämndens 

upphörande från och med den 1 januari 2023. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det under 

kommunstyrelsen inrättas ett utskott för stöd och service för att 

hantera bland annat operativa driftsfrågor och servicefrågor inom det 

tekniska området. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en 

instruktion för utskottet. 

3 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att revidera instruktionen för utskottet 

för social hållbarhet i enlighet med att utskottet ska bestå av nio 

ledamöter och nio ersättare. 

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 

bestämmelser för ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt 

framtaget förslag. Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 

2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2018, § 

102. 

5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut 

om arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57. 

6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regler för 

partistöd enligt framtaget förslag. Reglerna ska gälla från och med 

den 1 januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26 

oktober 2015, § 122. 
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7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen 

i uppdrag att ta fram en plan för och genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda under 

mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget förslag. 

8 Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 

1 ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda 

en gemensam förvaltningsorganisation.  

Sammanfattning  

Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag 

att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden 

2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk 

ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk 

organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden 

organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens 

förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt 

utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en 

utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport. 

Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom 

förslaget.  

Bakgrund 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen 

Uppdraget för beredningen för översyn av den politiska organisationen har 

varit att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför 

mandatperioden 2023-2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för 

ekonomisk ersättning. Beredningen har lämnat förslag till 

kommunfullmäktige om den politiska organisationen för nästa mandatperiod, 

vilket även omfattar fullmäktigeberedningar och valberedningens 

sammansättning. Beredningen har även lämnat förslag på bestämmelser för 

ekonomisk ersättning, regler om partistöd och förslag om 

kompetensutveckling för förtroendevalda. 

Förslag på politisk organisation 

Beredningens förslag på politisk organisation inför nästa mandatperiod 

innebär att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då 

dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsen 

föreslås frågorna organiseras genom utskott. Förslaget har motiverats med att 

kommunövergripande frågor av strategisk karaktär bör samlas under 

kommunstyrelsen centralt vilket ger bättre förutsättningar för 

helhetsperspektiv för att skapa samsyn, bättre samordning samt 

effektivisering.  

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 129, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation där 

inriktningen är att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till 

kommunstyrelsen, som organiseras med utskott under kommunstyrelsen. 

Inriktningen är att den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 

2023. 
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Utifrån kommunfullmäktiges beslut gav kommunstyrelsen 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag bland annat att utreda hur tekniska 

nämndens ansvarsområden kan delas in i två utskott under kommunstyrelsen, 

ett för servicefrågor och ett för samhällsplanering. Dessa två ska samordnas 

med kommunstyrelsens befintliga ansvarsområden inom respektive område.  

Utredningen genomfördes av Conectura AB. I utredningen har föreslagits att 

tekniska nämnden från och nästa mandatperiod upphör och att ett nytt utskott 

bildas under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få 

ett utökat uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och 

strategiska frågor rörande samhällsbyggnadsfrågor. Ett tekniskt utskott 

bildas som får uppdraget att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor 

inom det tekniska området.  

Den 6 april, § 57, beslutade kommunstyrelsen att godkänna slutrapporten om 

utredningen av flytt av tekniska nämndens ansvarsområden. 

Kommunstyrelsen beslutade även att skicka förslaget som presenteras på sid 

12-15 i rapporten om ny politisk organisation på remiss till tekniska 

nämnden med svar till kommunstyrelsen senast den 9 maj 2022. 

Tekniska nämnden beslutade den 25 april 2022, § 29, att ställa sig bakom 

förslaget som presenteras på sidorna 12-15 i rapporten om ny politisk 

organisation. 

 

Tekniska nämnden är idag anställningsmyndighet för personalen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Om beslut fattas om att avveckla tekniska 

nämnden behöver kommunstyrelsen ta över rollen som 

anställningsmyndighet. Samtidigt tar kommunstyrelsen över övriga avtal och 

förpliktelser som ingåtts av tekniska nämnden. 

Ett beslut om flytt av tekniska nämndens ansvarsområden till 

kommunstyrelsen innebär därmed att all verksamhet och all personal, samt 

övriga rättigheter och förpliktelser för tekniska nämnden, övergår till 

kommunstyrelsen i och med tekniska nämndens upphörande från och med 

den 1 januari 2023.  

Kommunstyrelsens utskott för stöd och service 

Inför mandatperioden 2023-2026 föreslås ett nytt utskott bildas under 

kommunstyrelsen för att hantera operativa driftsfrågor och servicefrågor 

inom det tekniska området. Utskottet föreslås benämnas ”kommunstyrelsens 

utskott för stöd och service” och ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare, 

samt ha ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande.  

I utredningen föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få ett utökat 

uppdrag att bereda och i vissa fall besluta i långsiktiga och strategiska frågor 

rörande samhällsbyggnadsfrågor. I och med detta behöver en tydlig 

gränsdragning tas fram mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsens utskott för stöd och service, vilket kommer att framgå av 

instruktioner för utskotten samt i kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Inför mandatperioden 2019-2022 inrättade kommunfullmäktige ett utskott 

för sociala hållarbetsfrågor under kommunstyrelsen. I den instruktion för 
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utskottet som senare fastställdes av kommunstyrelsen framgår följande om 

utskottets sammansättning.  

”Utskottet ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs bland 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Alla partier som är 

representerade i kommunfullmäktige ska beredas en plats i utskottet. Om ett 

parti är representerat i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen, ska 

partiet beredas en plats som adjungerad ledamot. Om ett parti enbart innehar 

en plats som ersättare i utskottet ska även det partiet beredas en plats som 

adjungerad ledamot, för att möjliggöra för alla partier att närvara vid 

utskottets sammanträden. En adjungerad ledamot har närvaro- och 

yttranderätt, men inte rösträtt.” 

En utredning har genomförts av utskottets arbetssätt. Det relativt stora 

antalet närvarande ledamöter och ersättare har upplevts begränsande för 

utskottets dialog och arbete. Samtidigt som bredden, där samtliga 

fullmäktigepartier är representerade samt kopplingen till samtliga nämnder, 

är nödvändig för att kunna hantera dessa tvärsektoriella långsiktiga frågor. 

Därför föreslås en ändring av utskottets instruktion för att minska antalet 

ledamöter till nio, begränsa närvarorätten till tjänstgörande ledamöter samt 

fortsatt adjungera för att säkerställa närvaro för samtliga fullmäktigepartier 

och samtliga nämnders ordförande. Utskottet föreslås fortsatt ha ett 

presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande. 

 

Valberedningens sammansättning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning består valberedningen idag av 13 

ledamöter och 13 ersättare.  

 

Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att 

kommunfullmäktiges valberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare 

för varje parti representerat i kommunfullmäktige. Av 3 kap. 2 § 

kommunallagen framgår att fullmäktige får inrätta beredningar. I 

kommentaren till lagen framgår att fullmäktige i princip fritt får bestämma 

sammansättning, arbetsformer etc. för beredningen. Enligt Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) är det möjligt att fullmäktige kan besluta 

om att en fullmäktigeberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare från 

varje parti. Det blir ett bestämt antal ledamöter när valet är genomfört. Det 

allmänna valbarhetskravet i 4 kap. 3 § kommunallagen är tillämpligt på 

valberedningens ledamöter.  

Kommunledningsförvaltningen vill dock uppmärksamma att val till 

fullmäktigeberedning kan komma att genomföras som ett proportionellt val 

enligt 5 kap. 58 § kommunallagen om så begärs. Även om det kanske främst 

är en teoretisk risk att ett av de större partierna skulle vilja att platserna 

bestäms proportionellt i sådant fall. Om proportionellt valsätt har begärts av 

tillräckligt antal ledamöter ska lagen om proportionellt valsätt tillämpas och 

förvaltningen bedömer att det då är lagen som styr hur fördelningen av 

platser ska ske utefter det antal platser som ska tillsättas i 

fullmäktigeberedningen.  

Ändringen om valberedningens sammansättning tas upp i kommande 

revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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Nämndorganisation 

Följande nämndorganisation föreslås inför mandatperioden 2023-2026. I 

tabellen framgår även sammansättning av antalet ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsens utskott, valberedningen, 

överförmyndaren, samt revisionen. 

Organ Ledamöter Ersättare Kommentar 

Kommunfullmäktige 51 27 Oförändrat antal 

Kommunstyrelsen 13 13 Oförändrat antal 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

5 5 Oförändrat antal 

Kommunstyrelsens 

utskott för social 

hållbarhet 

9 9 Förändrat antal 

ledamöter och 

ersättare 

Kommunstyrelsens 

utskott för stöd och 

service 

5 5 Nytt utskott 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

13 13 Oförändrat antal 

Byggnadsnämnden 11 11 Oförändrat antal 

Kompetens- och 

arbetslivsnämnden 

11 11 Oförändrat antal 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

11 11 Oförändrat antal 

Nämnden för 

samhällsskydd 

mellersta Skaraborg  

12 12 Oförändrat antal  

Revisionen 7  Oförändrat  

Socialnämnden 13 13 Oförändrat antal 

Tekniska nämnden 11 11 Upphör 

Valberedningen * * * En ledamot och 

en ersättare från 

varje parti, som 

tillsatts i val till 

kommunfullmäktige 

för aktuell 

mandatperiod 

Valnämnden  7 7 Oförändrat antal 

Överförmyndare 1 1 Oförändrat antal 

 

Bestämmelser för ekonomisk ersättning för förtroendevalda 

Föregående översyn av arvodebestämmelserna innebar mer omfattande 

förändringar. Kommunrevisionen har också granskat arvodesbestämmelserna 

(år 2018) och funnit att regelverket fungerar väl. Av den anledningen har 

inriktningen denna gång varit en enklare översyn, för att ta fasta på 

revideringar nödvändiga av administrativa eller juridiska skäl.  

Utifrån partiernas inledande synpunkter och förslag på ändringar i 

arvodesbestämmelserna har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag 

på ändringar som sedan sänts på remiss till partigrupperna.  
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De huvudsakliga förändringarna innefattar bland annat ett tydliggörande i 

bestämmelserna kopplat till förtroendevalda med årsarvode och därmed en 

tjänstgöringsgrad om 40 procent eller mer. Det innebär att 

tolkningsutrymmet har minskat och att årsarvoderade förtroendevalda med 

40 procents tjänstgöringsgrad eller mer, har möjlighet att få ersättning för 

andra uppdrag i likhet med andra förtroendevalda i det organet, i enlighet 

med § 21, näst sista stycket. 

När det gäller frivilliga ersättningar har ett nytt förslag på formulering tagits 

fram. Detta avser § 16 samt § 25, där två kommuncentralt anordnade 

budgetdagar ska anses ingå i uppdragsarvodet för vice ordföranden i nämnd. 

Utöver detta ges gruppledare för partier som saknar representation i 

nämndernas presidier möjlighet att erhålla sammanträdesarvode för 

deltagande under dessa dagar. 

När det gäller förste och andre vice ordförande har några exempel på 

arbetsuppgifter som bör ingå inom ramen för uppdragsarvodet tagits fram. 

En ny formulering har införts i § 21 samt § 23 om att en förtroendevald inte 

kan uppbära ett eller flera årsarvoden eller uppdragsarvoden som genererar 

mer än kommunstyrelsens ordförande, det vill säga mer än 100 procent 

av Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter per 

månad. 

Ett avsnitt om ”Förtroendevald med årsarvode vid föräldraledighet”, § 29 har 

lagts till. Detta är en möjlighet som tillkommit genom den senaste ändringen 

kommunallagen. Den innebär att förtroendevalda med årsarvode, en 

tjänstgöringsgrad om 40 procent har vid föräldraledighet rätt till samma 

ekonomiska förmåner som enligt lag och kollektivavtal tillkommer 

kommunens anställda. Vidare är det upp till kommunfullmäktige att avgöra 

hur ersättare ska utses. 

Utöver smärre språkliga förändringar och förtydliganden så har 

sammanträdesarvodet och samtliga arvoden i ”Bilaga 1” räknats om utifrån 

Riksdagsarvodesnämndens fastställda arvode för riksdagsledamöter. Siffror 

markerade i rött är siffror som innebär reella kostnadsförändringar. Två nya 

instanser har tillkommit i bilagan, vilka består av lekmannarevisor respektive 

kommunstyrelsens övriga utskott. 

Då arvode för kommunala lekmannarevisorer nu föreslås framgå av 

arvodesbestämmelserna föreslår beredningen att kommunstyrelsen från och 

med den 1 januari 2023 upphäver tidigare fattat beslut om årsarvode från den 

4 april 2001, § 57. 

Regler för partistöd 

I beredningens uppdrag gällande översyn av den politiska organisationen har 

ingått att se över regler för kommunalt partistöd. Nivån på partistödet har 

legat på samma nivå under en lång period. En höjning har därför gjorts 

samtidigt som en årlig justering kommer att ske genom en 

uppräkningsmodell baserat på riksdagsledamotsarvodet. I övrigt har 

dokumentet uppdaterats språkligt och med hänvisningar till nya 

kommunallagen. 

Kompetensutvecklingsinsatser för förtroendevalda 

Alla förtroendevalda ska omfattas av ett kompetensutvecklingsprogram. 

Grundprogrammet innebär ett minimum av fortbildningsinsatser för 
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förtroendevalda. Beredningen har hämtat in följande synpunkter från 

partigrupperna inför nästa mandatperiods utbildningar. 

 Bra med gemensamma övergripande delar tidigt under 

mandatperioden som bör innehålla bl.a.: 

o Kommunallag, förvaltningslag, offentlighet- och sekretess 

o Kommunens organisation, reglementen och 

delegationsbestämmelser, roller politik – förvaltning, 

arvodesbestämmelser 

o Info om centrala funktioner i kommunen, vad har man ”rätt 

till” i kontakter med förvaltningen? 

o Info om IT-stöd och teknik och om hur man hittar på 

hemsidan och intranätet 

o Fullmäktigeuppdraget – vad innebär det? 

o Hur jobbar kommunen mot de övergripande målen 

o Information om de olika nämndernas och uppdrag och 

förvaltningarnas verksamheter 

 Utbildning bör även ordnas mitt i mandatperioden för dem som 

kommer in under perioden 

 Påfyllnadsutbildning – om man inte är helt ny som förtroendevald 

 Delarna om fördjupad utbildning för presidier bör komma redan 

under våren första året 

 Viktigt också att balansera de utbildningsinsatser som genomförs i 

kommunens regi med den kompetensutveckling som de politiska 

partierna ansvarar för 

Utbildningarna bör filmas och tillgängliggöras tillsammans med övrig 

dokumentation på politikerportalen. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med förslagen från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen. Beredningen har under arbetets gång hämtat in synpunkter 

från partigrupperna i de olika delarna av sitt uppdrag. Gällande förslaget om 

att flytta tekniska nämndens ansvarsområden till kommunstyrelsen har 

tekniska nämnden i sitt yttrande beslutat att ställa sig bakom förslaget som 

presenterats i utredningens slutrapport.  

Gällande kompetensutveckling för förtroendevalda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att det även ska ingå utbildning om 

tillitsbaserad styrning. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för justering av nivån för partistödet behöver tas med i 

budgetarbetet för år 2023. En uppskattad ökad kostnad för höjning av 

partistödet enligt förslaget är ca 390 000 kr per år. Även kostnader för 

genomförande av utbildningsinsatser för förtroendevalda behöver tas med i 

budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

Tekniska nämnden § 29/2022 

Kommunstyrelsen § 57/2022 
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Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2022-01-27, samt bilaga 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2021-09-30 

Kommunfullmäktige § 129/2021 

Kommunstyrelsen § 173/2021 

Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Partigrupperna 

Ekonomiavdelningen 

Löneenheten 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 


	Föredragningslista
	Formalia

	Förordnande beslutanderätt i vissa ärenden enligt LVU och LVM för perioden 2022-10-01 - 2022-12-31
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Förordnande beslutanderätt i vissa ärenden enligt LVU och LVM för perioden 2022-10-01 - 2022-12-31
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Antagande av delegationsbestämmelser för socialnämnden
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Antagande av delegationsbestämmelser för socialnämnden
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Socialnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Prognos GVO-ramen
	Förv.gemensamt
	Tomhyror
	Antagande av dokumenthanteringsplan för socialnämnden
	Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag

	Dokumenthanteringsplan för socialnämnden
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Dokumenthanteringsplanens funktion
	Offentlighetsprincipen
	Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad
	Kolumnerna i planen

	Teknikneutrala bestämmelser
	Innehåll/funktion oberoende av kanal

	Regelverk
	Allmän handling, offentlighet och sekretess
	Diarieföring (registrering av allmänna handlingar)
	Arkivering
	Aktrensning
	Förvaring av fysiska handlingar
	Förvaring av elektroniska handlingar

	Beslut om gallring
	Material, metoder och förvaring
	Papper
	Elektroniskt format
	Förvaring

	Arkivorganisation

	Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse
	Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

	Allmän administration
	Arkivering
	GDPR-administration
	Nämndadministration
	Förtroendevalda
	Kommunikation och marknadsföring
	IT
	HR – Personaladministration
	Ekonomi
	Upphandling och inköp
	Socialnämndens handlingar
	Alla ärenden enligt socialtjänstlagen, LVU, LVM, LSS
	Alkoholtillstånd, Tobakstillstånd
	Avgifter
	Barn och unga; placeringsärenden, familjehem
	Bostadsanpassning
	Budget- och skuldrådgivning
	Funktionshinder
	Färdtjänst och riksfärdtjänst
	Hälso- och sjukvård
	Familjerätt
	Yttranden till andra myndigheter
	Äldreomsorg

	Anmälan av delegationsbeslut
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Delegationslistor
	Personal/anställningar
	Socialnämndens arbetsutskott

	Beslutet ska skickas till

	Rapporter till socialnämnden 2022
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Beslut-202200089-KS-§ 79 (002).pdf
	Överlämnande av förslag från beredningen för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservation
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Yttranden
	Beslutsgång


	Tjänsteutlåtande (002).pdf
	Överlämnande av förslag från beredningen för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering och ekonomiska konsekvenser Kostnader för justering av nivån för partistödet behöver tas med i budgetarbetet för år 2023. En uppskattad ökad kostnad för höjning av partistödet enligt förslaget är ca 390 000 kr per år. Även kostnader för g...
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till



