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Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-01-05
Diarienummer: SN.2018.1

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Delegationsordning

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Delegationsordningen godkänns av vuxen- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Förändringar i lagstiftning och organisation föranleder en mer genomgripande
förändring av delegationsordningen. Många förändringar är föreslagna. Förslaget
är därför ny delegationsordning. Text som föreslås att utgå är skrivet i rött och
överstruket. Text som är ny är skrivet i grönt och understruket.

Ärendebeskrivning

Förändringar i lagstiftning och organisation inom vuxen- och
omsorgsförvaltningen föranleder en mer genomgripande förändring av
delegationsordningen.

Läsanvisning

Text som föreslås att utgå är skrivet i rött och överstruket. Text som är ny är
skrivet i grönt och understruket. Ny text kan antingen ersätta det som utgår eller
vara helt ny.

De kapitel eller punkter som inte berörs är helt utelämnade. Därför är inte kapitel
5 som avser personalfrågor överhuvudtaget med i texten.

Förvaltningens synpunkter

Då det är många förändringar som föreslås är det lämpligt att betrakta förslaget
till ny delegationsordning som en helt ny delegationsordning. Inte endast som en
reviderad.

Ekonomiska konsekvenser

Delegationsordningen i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser, däremot kan
ansvaret för handlingar som påverkar ekonomi förflyttats.



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Juridiska konsekvenser

Med den föreslagna delegationsordningen ska aktuell lagstiftning vara inkluderad.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslag till beslut i ärendet kan inte få konsekvenser som leder till för- eller
nackdelar för kvinnor/män och flickor/pojkar.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Delegationsordningen utgör ett av kommunens styrdokument och kan inte ses
gå emot andra av de kommunala styrdokumenten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-05

2. Föreslagen delegationsordning

Beslutet ska skickas till:

 Verksamhetschefer

 Enhetschefer

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare



Förslag till förändringar i delegationsordningen. 

Läsanvisning 

Text som är grön och understruken föreslås ta med och är ny. Text som är röd och överstruken föreslås tas bort. 

Endast de kapitel som innebär någon förändring finns i textmassan. Endast de punkter (i varje kapitel) som 

innebär en förändring finns med. De andra är inte medtagna. Skälet därtill är att underlätta för läsaren med en 

mindre textmassa. Texten går i samma följd som delegationsordningen och ser likadan ut. Numreringar av 

kapitel ses som redaktionella ändringar vilka kommer att ske efter beslut om förslag till delegationsordning. 

 

Första delen Delegationsbeslut är förändrad då ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018. 

Det blev tydligare med en ny skrivning även om allt inte är nytt. Framförallt har hänvisning till paragrafer tagits 

bort. Kommunens jurist har varit behjälplig med skrivningarna i den delen. 

 

 

Delegationsbeslut 

Regler om delegering av ärenden från nämnden återfinns i kommunallagen samt i socialtjänstlagen.  

Delegationsbeslut är ett beslut som fattas av nämnden, men där nämnden har beslutat att flytta över 

beslutanderätten till någon annan. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden fattat dem. Nämnden kan när 

som helst återkalla givna delegationer. Nämnden har däremot inte rätt att ompröva ett av delegat redan fattat 

beslut. Ärenden som delegerats till tjänstemän kan alltid beslutas av överordnad chef.  

 

Med samråd avses att konsultation i ärendet har skett med den som samråd ska ske med och att detta har 

beaktats i ärendet. När samråd skett bör detta dokumenteras genom en anteckning i ärendet. Av anteckningen 

ska eventuellt avvikande meningar framgå, samt hur dessa vägts in i ärendet. 

 

De beslut som fattas på delegation måste alltid rymmas inom nämndens budget. 

Vem kan nämnden delegera till? 

Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden till: 

-    nämndens presidium 

-    ett utskott av nämnden 

-    en enskild ledamot eller ersättare 

-    en anställd hos kommunen 

 

Begränsning i delegationen för vuxen- och omsorgsnämnden 

Biståndshandläggare inom verksamhetsområde Administration och Bistånd samt handläggare/socialsekreterare  

inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg får fatta egna myndighetsbeslut tidigast efter sex månaders 

tjänstgöring i kommunen. 

Med Enhetschef (EC) inom områden som avser myndighetsutövning avses endast EC på myndighet. 

Socialjour får endast fatta beslut utanför ordinarie öppettider. 

 

Förkortning av delegater 

VC Verksamhetschef för;  Individ- och familjeomsorgen -  Äldreomsorg, funktionsstöd samt hälso- och 

sjukvård -  Administration och Bistånd  

VCIFO Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen 

VCÄFH Verksamhetschef för äldreomsorg, funktionsstöd samt hälso- och sjukvård 

VCAoB Verksamhetschef för administration och bistånd 

 

1. INLEDA/AVSLUTA 
UTREDNINGAR med mera 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 



1.1 
Beslut om att inleda utredning 

(vuxna). 
11 kap. 1 § SoL 

VCIFO, VC,EC, Ssekr,  

socialjour 
 

1.2 

Beslut om att utredning inte skall 

inledas eller att inledd utredning 

skall läggas ned (barn och vuxna). 

11 kap. 1 § SoL 
VCIFO, ECAoB, 

VC,EC,socialjour 
 

1.3 
Beslut om att inleda utredning 

(barn). 
11 kap. 1 § SoL VCIFO, Ssekr,  Tas bort helt 

1.3 
Beslut om att utredning inte skall 

föranleda åtgärd. 
11 kap. 1 § SoL VCIFO VC, EC  

1.4 

Beslut om uppföljning när 

utredning avslutad insats, efter 

placering upphört mm 

11kap. 4A-4C §§ SoL VC, EC Helt nyinsatt 

 1.5 
Beslut om att avsluta utredning 

med insats. 
11 kap. 1 § SoL 

Delegat för beviljad 

insats 
 

1.6 
Förlängning av utredningstid i 

ärenden som rör barn.   
11 kap. 2 § SoL VCIFO VC,EC  

1.7 

Beslut om framställning om 

överflyttning av ärende till annan 

kommun. 

2a kap. 10 § SoL SU        VC 
Avser även ärenden enligt 

LVU och LVM. 

1.8 
Beslut i fråga om mottagande av 

ärende från annan kommun. 
2a kap. 10 § SoL SU      VC  

 

2. OFFENTLIGHETS- OCH 
SEKRETESSLAGEN samt 
PERSONUPPGIFTSLAGEN 

 

  

Beslut om att lämna ut 

handling fattas av den som 

har handlingen i sin vård 

om det inte är viss 

befattningshavare enligt 

särskilt beslut som skall 

göra detta. (Ang. 

överklagande, yttranden 

m.m. se avsnitt 6). 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.1 

Beslut om avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till 

enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnande till 

enskild. 

Beslut om att en handling inte är 

att anse som allmän och därför inte 

ska lämnas ut. 

2 kap. TF, 15 kap. 6 

och 7 §§  

OSL Kap 21,22, 23,  

24, 25, 26 m.fl. 

FC, VCIFO, kanslichef 

 

VC och ECAoB 

 

 

2.3 Lämna uppgifter om adress till 

polis, eller annan myndighet. 

12 kap 10 § SoL,  

7 kap. 4 §, 10 kap. 2, 

18a, 19, 21-23 §§ OSL 

FC, VCIFO  VC  

2.4  Lämna uppgifter om utgiven 

ekonomisk hjälp på begäran av 

annan myndighet. 

12 kap.7 § SoL  VCIFO, Ssekr, VC,EC  

 

 

3.  GOD MAN/FÖRVALTARE 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om behov av 

god man/förvaltare. 

5 kap. 3 § SoF VCIFO, Ssekr, Bih 

ECAoB VC, EC 

OBS! Ansökan om 

överflyttning av vårdnaden 

beslutas av vuxen- och 

omsorgsnämnden.  



3.2 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att behov av 

god man/förvaltare inte längre 

föreligger. 

5 kap. 3 § SoF Ssekr, Bih VCIFO, 

ECAoB   VC, EC 

 

3.3 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om förhållanden 

betr. förvaltningen av underårigs 

egendom. 

5 kap. 3 § SoF VCIFO, ECAoB 

VC, EC, Ssekr 

Avser all slags egendom 

och inkomster inklusive 

tilläggspension 

3.4 Framställan till domstol om behov 

av målsägandebiträde för 

underårig. 

5 kap. 2 § SoF VCIFO 

VC, EC, Ssekr 

 

 

4. EKONOMI UPPHANDLING, 
INKÖP, AVTAL med mera 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.3 

 

Teckna resp. säga upp kontrakt för 

lägenhet i särskilt boende samt 

särskilt anpassat boende 

(individnivå). 

 

EC,  

 

 

 

 

Teckna respektive säga upp avtal 

av lokaler, försäljning, köp av plats 

(individnivå). 
 

VC, ECAoB 

 

Rätt att ingå/säga upp/ förlänga 

avtal avseende löpande ärenden 

inom det egna 

verksamhetsområdet. 

 FC, VC 

 
  

 
  

4.7 Avyttring av lös egendom   

 
- upp till ett basbelopp per gång  VC, ECAoB 

- upp till 5 basbelopp per gång  FC 

 

 

6. ÖVERKLAGANDEN, 
YTTRANDEN, ANMÄLNINGAR  
TILL DOMSTOL OCH 
MYNDIGHETER 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1 

 

Beslut om att föra talan i ärenden 

eller mål vid allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol.  

10 kap. 2 § SoL FC, VC  

6.2 

 

Utse ombud att föra nämndens 

talan. 

10 kap. 2 § SoL FC, VC  

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 



6.6 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

förvaltningsrätt och kammarrätt i 

LSS-ärenden. 

27 § LSS, 6 kap. 36 § 

KL 

 Bih  

VC 

ECAoB 

Samråd med VC 

6.11 Yttrande till allmän domstol i 

brottmål. 

31 kap. 1 § 1 st. BrB VCIFO Upphävd enligt lag 

2006:891. Punkt 1 1a. 

6.12  Yttrande till allmän domstol när den 

som begått brottslig gärning kan bli 

föremål för LVM-vård. 

31 kap. 2 § 1 st. BrB VCIFO 

VC, EC, Ssekr 

Ssekr med mer än 12 

månaders erfarenhet av 

aktuellt område 

6.13 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning. 

46 § LVM VCIFO 

VC,EC, Ssekr 

Ssekr med mer än 12 

månaders erfarenhet av 

aktuellt område 

6.14 Yttrande till åklagarmyndigheten. 11 § LUL  EC, Ssekr  

 6.15 Yttrande till åklagare med 

anledning av eventuell utredning 

beträffande den som är under 15 år. 

31 § och 33 § LUL  VCIFO 

VC, EC, Ssekr 

 

6.16 Begäran hos åklagare om förande av 

bevistalan. 

37 § LUL VCIFO 

VC, EC, Ssekr 

 

6.17 Anmälan om behov av offentligt 

biträde. 

3 § Lagen om 

offentligt biträde 

VCIFO, Ssekr, VC, 

EC,  

 

6.18 Yttrande över ansökan om rättshjälp 

genom offentligt biträde samt 

yttrande över kostnadsräkning. 

3 § Lagen om 

offentligt biträde och  

7 § förordningen om 

offentligt biträde. 

VCIFO 

VC 

 

6.19 Yttrande enligt namnlagen. 45 och 46 §§ 

namnlagen 

VCIFO, Ssekr VC, 

EC, 

 

 

6.20 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

- vid samtycke 

 

ej samtycke 

6 kap. 14 § SoL   
VCIFO, Ssekr VC, EC, 

 

 

SU 

Se Kommunförbundets 

cirkulär 1997:79  

  

6.21 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § o 5 kap. 2 § 

körkortsförordningen 

VCIFO, VC, EC,Ssekr 

 

 

6.22 Yttrande till passmyndighet vid 

utfärdande av pass utan 

vårdnadshavares medgivande. 

3 § 2 st. 

passförordningen 

VCIFO 

VC, EC, Ssekr 

 

6.23 Yttrande i ärenden om förordnande 

av god man eller förvaltare för 

någon som har fyllt 16 år. 

11 kap. 16 § 2 st. FB VCIFO, Ssekr, Bih 

ECAoB 

VC,EC 

 

 

 

 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.24 Yttranden angående 

värdeautomatspel 

44 § Lotterilagen  

 

VCIFO, VC, utredare 

IFO 

 

6.25 Upplysningar i vapenärenden  VCIFO, Ssekr, VC,EC 

 

Uppgifter får endast 

lämnas ut om den enskilde 

har samtyckt till det (JO 

1983/84 s. 188 f.). 

6.26  Inleda och avsluta utredning och 

fatta beslut om dödsboanmälan.  

 

20 kap. 8 a § ÄB VCIFO, VC, Utredare 

IFO, Ssekr, Sass  

Utvecklingssekr IFO 

Folkbokföringsmyndighet 

skall underrättas om vem 

som är delegat. 



6.27 Inleda och avsluta utredning och 

fatta beslut om dödsboförvaltning. 

18 kap. 2 § 2 st. ÄB  VCIFO, VC, Utredare 

IFO, Ssekr, Sass 

Utvecklingssekr IFO 

 

Innebär rätten att tillfälligt 

ta hand om/avveckla 

egendom, överlämna 

ansvaret för egendom till 

dödsbodelägare, god man 

eller Allmänna arvsfonden. 

  

6.28 Beslut att ordna gravsättning. 5 kap. 2 § 

begravningslagen 

VCIFO, Utredare 

IFO,  

Utvecklingssekr IFO 

 

Kommunen har rätt till 

ersättning för kostnaderna 

av dödsboet. 

6.33 Beslut om  att polisanmäla(n) 

angående vissa brott mot någon som 

inte har fyllt 18 år. 

 

Beslut att inte polisanmäla angående 

Vissa brott mot någon som inte har 

fyllt 18 år 

  

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 21 § OSL 

 

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 21 § OSL 

VCIFO VC, EC 

FC, VC, EC 

 

 

VC 

FC,VC 

Avser misstanke om brott 

enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 

samt misstanke om brott 

för vilket inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse 

två år. 

Beslut om att polisanmäla(n) 

angående misstanke om vissa 

grövre brott. 

 

 

Beslut att inte polisanmäla(n) 

angående misstanke om vissa 

grövre brott. 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 21 § OSL 

 

 

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 21 § OSL 

FC, VC  

 

 

 

 

VC 

FC, VC 

Avser misstanke om brott 

för vilket inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse 

i 1 år, försök till brott för 

vilket det inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse 

i 2 år, eller försök till brott 

för vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare straff 

än fängelse i 1 år, om 

gärningen innefattar försök 

till överföring av sådan 

allmänfarlig sjukdom som 

avses i 1 kap. 3 § 

smittskyddslagen.  

Beslut om att polisanmäla(n) 

angående att förindra ett 

förestående eller avbryta ett brott, 

avseende straff för vissa trafikbrott.  

 

Beslut att inte polisanmäla(n) 

angående att förindra ett 

förestående eller avbryta ett brott, 

avseende straff för vissa trafikbrott.  

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 21 § OSL 

4 § Lag om straff för 

vissa trafikbrott 

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 21 § OSL 

4 § Lag om straff för 

vissa trafikbrott 

FC, VCIFO VC, EC 

 

 

 

 

FC, VCIFO VC, EC 

 

Avser t.ex. rattfylleri. 

6.34 Begäran om registerutdrag från 

polisen. 

11 § 8a-d, förordning 

om belastnings-

register (1999:1134) 5 

kap. 2 § och 6 – 10 

och 12 – 16 §§ SoL, 

LVU och LVM. 

VCIFO, VC, ECC     

Ssekr 

 

6.35 Yttrande till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) över ansökan om 

tillstånd att bedriva enskild 

verksamhet. 

7 kap. 1 § SoL SU  VC 

ECAoB 

Anmäls till SU 



7. BESLUT SOM KAN 
DELEGERAS TILL UTSKOTT 
MEN INTE TILL TJÄNSTEMAN 

Enligt 10 kap. 4 § SoL 
 

 
 

7.22 Beslut att begära polishandräckning 

för att genomföra 

läkarundersökning. 

43 § 1. LVU SU 

VON och ordförande 

i VON 

Jämför 8.5. 

7.23 Beslut att begära polishandräckning 

för att genomföra beslut om vård 

eller omhändertagande med stöd av 

LVU. 

43 § 2. LVU SU, VC, socialjour Jämför 8.6. 

8. BESLUTANDERÄTT 
ENLIGT LAG  

(S.k. kompletterande beslutanderätt, 

ordförandebeslut) 

 

  

Beslutanderätten får 

användas när nämndens 

beslut inte kan avvaktas. 

Beslut skall anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av ungdom 

under 20 år. 

6 § 1 och 2 st.  

LVU 

Nämndens ordf., vice 

ordf. Ledamöter och 

ersättare i sociala 

utskottet 

 

Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut 

 

 

8.2 Beslut om hur vården skall 

ordnas och var den unge skall 

vistas under vårdtiden. 

11 § 1 och 3 st. LVU Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut 

             

 

8.3 Beslut om att den unge får 

vistas i sitt eget hem under 

vårdtiden. 

11 § 2 och 3 st. LVU Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut 

             

 

8.4 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud. 

27 § 2 st. LVU Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut 

 

8.5 Beslut att begära 

polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning. 

43 § 1. LVU SU Vuxen- och 

omsorgsnämnden, 

nämndens ordförande            

 



8.6 Beslut att begära polishand-

räckning för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av 

LVU. 

43 § 2. LVU Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut 

             

 

 

 

8.7 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av 

missbrukare. 

13 § LVM Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut 

 

9. EKONOMISKT BISTÅND 

   

 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.1 Beviljande av försörjningsstöd 

enligt riksnorm och riktlinjer. 

 

Nödprövning 

4 kap. 1,3 §§ SoL 

 

 

4 kap.1§ 

VCIFO, Ssekr, VC, EC, 

handläggare IFO 

 

VC, EC, Ssekr, handl 

IFO, socialjour 

  

9.2  Livsföring i övrigt (gällande 

tandvård avses endast akut 

tandvård, för övrig tandvård se 

9.3 och 9.4). 

4 kap 1, 2 §§ SoL VCIFO, Ssekr, VC,EC  

9.3 Utöver riksnorm och riktlinjer 

upp till 10 000 kr per ärende 

och år. 

4 kap. 1 § SoL alt 

4 kap. 2 § SoL 

VCIFO VC,EC,Ssekr 

 

Ssekr i samråd med VCIFO 

9.4 Utöver ovanstående gränser. 4 kap. 1 § SoL alt 

4 kap. 2 § SoL 

SU VC,EC,Ssekr Ssekr i samråd med VCIFO 

9.5 Med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärd. 

4 kap. 1 § SoL och 4 kap. 

4 § SoL 

VCIFO, Ssekr, VC,EC, 

handläggare IFO 

 

9.6 Med vägrande av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd. 

4 kap. 1 § SoL och 4 kap. 

5 § SoL 

VCIFO, Ssekr, VC,EC  

9.7 Beslut om bistånd i form av 

förmedling av egna medel. 

4 kap. 1 § SoL VCIFO, Ssekr, VC,EC  

9.8 Avslag i alla ärenden gällande 

ekonomisk bistånd. 

4 kap. 1 § SoL VCIFO, Ssekr, VC,EC   

9.9 Beslut om ekonomiskt bistånd 

till begravningskostnader och 

utgifter i omedelbar anslutning 

till dödsfallet. 

4 kap. 1 § SoL 

4 kap. 2 § SoL 

VCIFO, Ssekr, VC,EC Kan återkrävas endast om 

den beviljas med villkor om 

återbetalningsskyldighet 

enligt 4.2. 

9.10 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 1 § och  

9 kap. 2 § SoL 

VCIFO, Ssekr, VC,EC 

SU 

Återkrav får endast ske om 

biståndet getts under villkor 

om återbetalning och har 

delgivits skriftligen. 

9.11 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 2 § SoL 

9 kap. 2 § SoL VCIFO,  Ssekr, VC, EC 

SU 

Återkrav får endast ske om 

biståndet getts under villkor 

om återbetalning och har 

delgivits skriftligen. 

9.12 Beslut att bevilja ekonomiskt 

bistånd mot återkrav 

 SU, VC,EC, Ssekr, 

handläggare IFO 

 

9.13 Beslut om avbetalningsplan av 

sådant återkrav som beslutas i 

enlighet med 9 kap. 1,2 §§ SoL 

 VC, EC, Ssekr, 

handläggare IFO 

 

Verkställighet.  



 Hyresskulder 

- Upp till en månad 

- Över två månader 

4 kap 2 § SoL  

EC, Ssekr 

VC, 

 

9.14 Beslut om skuldsanering 4 kap 2 § SoL SU  

9.15 Beslut om socialt kontrakt 4 kap 1 § SoL SU SU 

9.16 Beslut om 

Borgensåtagande/ 

Hyresgaranti/ 

Socialt kontrakt 

4 kap 2 § SoL VC   

9.17 Beslut om framställning till 

försäkringskassa om ändring av 

betalningsmottagare för 

allmänt barnbidrag 

106 kap 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken 

EC, Ssekr 

 

 

9.18 Underrättelse till 

försäkringskassan om att barn 

med underhållsstöd placerats i 

familjehem respektive 

återflyttat till boförälder 

106 kap 8 § 

socialförsäkringsbalken 

EC, Ssekr 

 

 

9.19 Fordran att enskild som har 

sjukpenning och som är 

placerad i HVB-hem eller 

familjehem som ger behandling 

åt missbrukare betalar vuxen- 

och omsorgsförvaltningen för 

sitt uppehälle 

106 kap 13 § 

socialförsäkringsbalken 

EC, Ssekr 

 

 

9.20 Beslut om att underrätta 

försäkringskassa om att 

nämnden ska uppbära 

ersättning för ekonomiskt 

bistånd som utgivits som 

förskott på förmån. 

107 kap 5 § 

socialförsäkringsbalken, 

9 kap 2 § SoL 

EC, Ssekr 

 

 

 

10. Missbruksvård 

Öppenvård IFO 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10.1 

Beslut om bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser för 

missbrukare. 

 

Vård och behandling i 

öppenvård intern och i 

samverkan mellan GOT 

 

- Behandling för barn 

och ungdom 

- Behandling för vuxna 

mot alkohol, 

narkotika, dopning 

samt spel för pengar. 

4 kap. 1 § SoL VCIFO VC, EC, Ssekr  

10.2 

Vård och behandling i 

öppenvård 

 

- Externa utförare 

 

4 kap. 1 § SoL VC, EC, Ssekr 

Vid inte upphandlade 

insatser krävs samråd med 

VC 



 

11. FAMILJEHEM, HEM FÖR 
VÅRD ELLER BOENDE 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

11.1 

Beslut om bistånd i form av 

tillfällig vistelse i jourhem för 

barn och ungdom. 

4 kap. 1 § SoL VCIFO 

Jfr. 6 kap. 6 § 4 st. SoL: högst 

två månader i jourhem om 

det inte finns särskilda skäl, 

efter att utredning har 

avslutats.  

 

11.1 

 

Beslut om bistånd i form av 

tillfällig vistelse i jourhem, 

utrett familjehem, akuthem för 

barn och ungdom, skyddat 

boende, HVB-hem under högst 

två månader efter avslutad 

utredning enligt SoL 11 kap 2 § 

eller om särskilda skäl 

föreligger, längre tid. 

4 kap. 1 § SoL 

 

VC, socialjour 

 

Tillfällig vistelse är upp till 

4 månader plus eventuell 

förlängning på två månader 

11.2 

Beslut om bistånd åt barn och 

ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

familjehem. 

 

4 kap. 1 § SoL SU 

Jfr. 7.1. Placeringar av barn 

och ungdom är så 

ingripande åtgärder oavsett 

om de ges med stöd av SoL 

eller LVU att de bör 

beslutas av utskott. 

11.3 

Beslut om upphörande av 

bistånd i form av vård i hem för 

vård eller boende eller i 

familjehem/jourhem 

4 kap. 1 § SoL VCIFO, VC,EC, Ssekr 

 

11.4 

Beslut om bistånd åt barn och 

ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i hem 

för vård eller boende. 

4 kap. 1 § SoL SU  

     

11.5 

Beslut om ek. bistånd åt barn 

och ungdom i samband med 

placering, omplacering eller 

flyttning till och från 

familjehem eller hem för vård 

eller boende. 

4 kap, 1 § SoL 

VCIFO, Ssekr 

 

 

 

11.5 

Beslut om bistånd åt vuxna i 

form av vård/placering/ 

omplacering i jourhem , 

familjehem, skyddat boende 

eller hem för vård eller boende. 

 

SU VC 

 

11.6 

Beslut om ersättning till 

familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning); 

a enligt norm och riktlinjer 

b över norm och riktlinjer 

c ersättning till familjehem för 

förlorad arbetsinkomst 

 

a-VCIFO, SU VC,EC 

Ssekr 

 

b- SU VCIFO VC 

c- VC 

 

11.7 

Beslut om ersättning till särskilt 

förordnad vårdnadshavare som 

tidigare varit 

familjehemsförälder 

6 kap. 11 § SoL SU, VC 
Särskilt avtal bör ska ingås 

mellan nämnden och de nya 

vårdnadshavarna 



11.9 

Beslut om köp av plats i annan 

kommun eller hos annan 

vårdgivare.  

 
SU 

 
 

11.8 Verkställighetsbeslut 4kap 1 § SoL VC, EC  

 

12. KONTAKTPERSON/ 
FAMILJHEM/INSATSER 
PÅ HEMMAPLAN 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

12.1 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj 

 

4 kap. 1 § SoL VCIFO  VC,EC  Ssekr,   

12.2 Beslut om upphörande av 

kontaktperson/-familj 

4 kap. 1 § SoL VCIFO,  VC, EC, Ssekr  

12.3 Beslut om förordnande och 

entledigande av kontaktperson/ 

-familj 

 EC, Ssekr  

12.4 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

  Uppdraget ska regleras 

genom avtal. Se aktuellt 

cirkulär från Sveriges 

Kommuner och Landsting 

 a enligt norm och riktlinjer  a VCIFO,  VC, EC, 

Ssekr 

 

 b utöver norm och riktlinjer  b SU   

12.4 Beslut om insatser på 

hemmaplan 

4 kap. 1 § SoL VCIFO, Ssekr  

     

12.5  Bistånd i form av  

-stödboende, 

jourlägenhet, träningslägenhet,  

-försökslägenhet 

-vandrarhem/tak-över-huvudet 

 

4 kap. § 1 SoL 

 

4 kap.§ 2 SoL 

4 kap § 1 SoL 

 

VC 

 

VC 

EC, Ssekr, socialjour 

Avslag enligt 4 kap 1 § SoL 

 

 

En dag i taget eller i 

samband med helg/röda 

dagar 

12.6 Beslut om bistånd i form övriga 

insatser för barn och vuxna 

4 kap. 1 § SoL VCIFO VC  

 

13. ÖVRIGA ÄRENDEN 
VUXNA 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

13.1 Beslut om bistånd för övriga 

ärenden vuxna. 

4 kap. 1 § SoL VCIFO  

13.2 Beslut om placering på skyddat 

tillfälligt boende enligt 

ramavtal. 

4 kap. 1 § SoL SU, ordf. vice ordf. 

VCIFO 

Vårdförbundet Sörmlands 

ramavtal gäller för perioden 

2014-06-01— 2017-06-01. 

 

14. AVGIFTER, 
ERSÄTTNINGAR, 
ÅTERKRAV  

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 



14.1 

 

Beslut om avgift från föräldrar 

vars barn är under 18 år och får 

vård i ett annat boende än det 

egna. 

8 kap. 1 § 2 st. SoL och 

SoF 6 kap. 2 § 

VCIFO, VC, EC, Ssekr 

ECAoB  

Handläggare IFO 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 

Beslutet är inte 

överklagningsbart 

14.2 Beslut om avgift från föräldrar 

vars barn är under 18 år och får 

vård i ett annat boende än det 

egna (LSS). 

8 kap. 1 § 2 st. SoL och 

SoF 6 kap. 2 § 

LSS 20§ 

LSS förord. 5 § 

 Bih VC 

ECAoB  

Se SKL:s cirkulär 2006:54 

Beslutet är inte 

överklagningsbart 

 

14.3 Beslut om ersättning för 

missbruksvård i form av plats i 

hem för vård eller boende eller 

i familjehem (vuxna). 

8 kap. 1 § 1 st. SoL och 

SoF 6 kap. 1 § 

VCIFO,  VC,EC, Ssekr 

Handläggare IFO 

 

14.4 Beslut om framställning till 

försäkringskassa om ändring av 

betalningsmottagare för 

allmänt barnbidrag när barn är 

placerade utom hemmet. 

4 § 3 st. resp. 7 § Lag om 

allmänt barnbidrag 

106 kap. 6-8 §§ 

socialförsäkringsbalken 

VCIFO, VC, EC, Ssekr Lagen är upphävd 

(2010:111) 

14.5 Beslut om framställan till CSN 

om ändring av 

betalningsmottagare för 

studiehjälp för omyndiga 

studerande som är placerade 

utom hemmet.  

2 kap. 33 § 

studiestödsförordningen 

VCIFO,  VC, EC, Ssekr  

14.6 

 

Beslut om att underrätta 

försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära 

tilläggspension och barntillägg. 

 

Beslut om att underrätta 

försäkringskassa att nämnden 

ska uppbära flerbarnstillägg. 

1-3 §§ kungörelsen 

(1962:393) om rätt att 

uppbära pension 

 

 

SFB 16 kap. 18 § 

VCIFO,  Ssekr  Lagen upphävd (2002:965) 

14.7 Underrättelse till 

försäkringskassan om att barn 

med underhållsstöd placerats i 

familjehem eller HVB-hem 

respektive återflyttat till 

boförälder. 

2 § förordningen 

(1996:1036) om 

underhållsstöd jämfört 

med 11 §  

 

SFB 106 kap. 6-8§§ 

VCIFO, VC, EC, Ssekr  Lagen upphävd (2010:111) 

14.8 Beslut om anmälan till 

försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära del av 

sjukpenning för den som 

bereds vård i sådant hem för 

vård eller boende eller 

familjehem enligt SoL som ger 

vård och behandling åt 

missbrukare.  

3 kap. 15 § AFL 

Socialförsäkringsbalken 

106 kap. 13 § 

VCIFO, VC,EC,Ssekr  Lagen upphävd (2010:111) 

14.9 Beslut om att underrätta 

försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära 

ersättning enligt AFL SFB som 

ersättning för ekonomiskt 

bistånd som utgivits som 

förskott på förmån. 

17 kap. 1 § AFL, 9 kap. 

2 § SoL 

 

Socialförsäkringsbalken 

107 kap. 5 § 

VCIFO, VC, EC, Ssekr  Lagen upphävd (2010:111) 

 

 

14.10 Beslut om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt 

om återkrav enligt 9 kap 2 § och 

8 kap. 1 § SoL 

9 kap. 3 § 1 st.  

SoL 

VCIFO VC  



14.11 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 

2 §. 

9 kap. 4 § SoL SU VC  

 

15. VÅRD Av UNGA ENLIGT 
LVU 

  Se även avsnitt 7 och 8. 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

15.1 

 

Begäran om förlängd tid för 

ansökan om vård.  

8 § LVU VCIFO VC, EC  

15.2 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § 

LVU skall upphöra. 

9 § 3 st. LVU Ordf., vice ordf.  

 

 

15.3 Beslut rörande den unges 

personliga förhållanden i den 

mån beslutet inte är att hänföra 

till 11 § 1 och 2 st. LVU. 

11 § 4 st. LVU VCIFO, VC, EC, Ssekr T.ex. kortare vistelse utom 

familjehemmet eller 

hemmet för vård eller 

boende 

15.4 Beslut om hur rätt till umgänge 

med den unge skall utövas. 

   

 - när överenskommelse inte kan 

nås med föräldern eller 

vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 1. LVU SU  

 - när överenskommelse inte kan 

nås med föräldern eller 

vårdnadshavaren och i 

avvaktan på utskottets beslut. 

14 § 2 st. 1. LVU VCIFO VC, EC, 

socialjour 

Ska till nästkommande SU 

15.5 Beslut om att den unges 

vistelseort inte skall röjas för 

föräldern eller 

vårdnadshavaren 

- i avvaktan på utskottets beslut 

14 § 2 st. 2. LVU SU 

 

 

VC, EC, socialjour 

VCIFO, ordf. vice ordf. 

 

 

ska till nästkommande SU 

15.6 Beslut om att ett tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § 

LVU skall upphöra. 

30 § 2 st. LVU Ordf., vice ordf. 

Vuxen- och 

omsorgsnämndens 

ordförande, vice 

ordförande 

Jämför 8.4. 

15.7 Beslut om den unges umgänge 

med förälder eller andra 

vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt 

flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås. 

 

31 § LVU SU  

15.8 Beslut om läkarundersökning, 

att utse läkare samt plats för 

läkarundersökningen. 

32 § 1 st. LVU VCIFO,  VC, EC, Ssekr  

 

16. VÅRD AV MISSBRUKARE 
ENLIGT LVM 

  Se även avsnitt 7 och 8. 

 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

16.1 

 

Beslut om att inleda utredning 

om det finns skäl för 

tvångsvård. 

7 § LVM VCIFO, VC, EC, Ssekr  

socialjour 

 

 



16.2 Beslut om att utredning  7 § LVM  Ssekr med mer än 12 månaders 

erfarenhet av aktuellt område 

 - inte skall inledas eller   VCIFO  

 - att påbörjad utredning skall 

läggas ned alternativt 

 VCIFO VC, EC, Ssekr Ssekr med mer än 12 månaders 

erfarenhet av aktuellt område 

 - övergå i en utredning enligt 

11 kap. 1 § SoL 

  EC Ssekr  

16.3 Beslut om läkarundersökning 

samt utse läkare för 

undersökningen. 

9 § LVM VCIFO, VC, EC, 

socialjour, Ssekr 

Beslut om 

läkarundersökning skall 

fattas om sådan inte är 

uppenbart obehövlig. 

16.4 Beslut om att begära 

polishandräckning för att föra 

en missbrukare till 

läkarundersökning. 

45 § 1. LVM VCIFO VC, EC, 

socialjour 

 

16.5 Beslut om att begära 

polishandräckning för 

inställelse vid LVM-hem eller 

sjukhus. 

45 § 2. LVM VCIFO VC, EC, 

socialjour 

 

 

16.6 Beslut om ersättning från den 

enskilde till kommunen för 

missbruksvård i form av plats 

vid hem för vård eller boende 

eller i familjehem (vuxna). 

8 kap. 1 § SoL och 6 kap. 

1 § SoF 

VCIFO, VC, EC, Ssekr  

16.7 Beslut om att anmäla oro till 

annan kommun med 

hänvisning till § 6 LVM 

§ 6 LVM EC Ssekr  

17. FÖRÄLDRABALKEN (FB) 

   

Jfr. 10 kap. 5 § SoL 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

17.1 Inleda och avsluta utredning 

samt godkännande av 

faderskapsbekräftelse. 

 

 

 

Inleda och avsluta utredning 

samt godkännande av 

föräldraskapsbekräftelse.  

1 kap. 4 § 1 st. FB 

 

 

 

 

 

2 kap.8 a § FB 

VCIFO, VC,EC, Ssekr, 

Sass, handläggare 

IFO 

 

 

 

 

 

VCIFO, VC,EC Ssekr, 

Sass handläggare IFO 

 

Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om 

socialnämndens utredning 

och fastställande av 

faderskap (SOSFS 2011:2).  

 

Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om 

socialnämndens utredning 

och fastställande av 

föräldraskap (SOSFS 

2011:3). 

17.2 Beslut om att inleda utredning 

om fastställande av faderskap 

när dom eller bekräftelse finns 

och faderskapet kan 

ifrågasättas. 

2 kap. 1 § FB VCIFO VC,EC  

17.3 Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning. 

2 kap. 1 § FB VCIFO VC,EC   

17.4 Beslut om rättsgenetisk 

undersökning i ärenden om 

faderskap. 

2 kap 6§ FB VCIFO VC,EC 

handläggare IFO 

 

17.5 Beslut om 

överflyttning/mottagande av 

faderskapsutredning 

2 kap. 3 § 2 st FB SU  



17.6 Beslut om nedläggning av 

faderskapsutredning 

2 kap.7 § 1-p 4 p FB SU  

17.7 Beslut att inte påbörja 

faderskapsutredning eller att 

lägga ned påbörjad utredning 

2 kap. 9 § 3 st FB SU  

17.8 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 VCIFO VC,EC 

handläggare IFO 

Beslut att inte påbörja 

utredning eller att lägga ned 

en påbörjad utredning 

ligger på nämnden. 

17.9 Beslut att väcka och föra talan i 

mål om faderskap 

3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 

st. FB 

VCIFO VC,EC Ssekr, 

Sass handläggare IFO 

 

17.10 Beslut att godkänna föräldrars 

avtal om vårdnad, boende och 

umgänge. 

6 kap. 6 § 2 st., 14 a § 2 st., 

15 a § 2 st. FB 

VCIFO VC,EC Ssekr, 

Sass handläggare IFO  

Se cirkulär 1998:174 

17.11 Beslut att ej godkänna 

föräldrars avtal om vårdnad 

boende och umgänge. 

6 kap. 6 §, 14 a §, 2 st., 

15 § 

VCIFO, VC,EC Beslutet kan ej överklagas 

17.12 Lämnande av upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads, boende- 

och umgängesmål. 

6 kap. 19 § FB VCIFO, Ssekr, Sass 

VC,EC handläggare 

IFO 

 

17.13 Lämnande av upplysningar 

inför interimistiskt beslut i 

tingsrätt beträffande vårdnad, 

boende eller umgänge. 

6 kap. 20 § FB VCIFO, Ssekr, Sass 

VC,EC handläggare 

IFO 

 

17.14 Beslut att utse utredare i 

vårdnads- och 

umgängesärenden. 

6 kap. 19 § 2 st. FB VCIFO VC,EC  

17.15 Godkänna avtal om att 

underhållsbidrag skall betalas 

för längre perioder än tre 

månader. 

7 kap. 7 § 2 st. FB VC,EC handläggare 

IFO VCIFO Ssekr, 

Sass 

Se Kommunförbundets 

cirkulär 1996:167  

17.16 Beslut om att väcka talan i 

tingsrätt om att utse särskilt 

förordnad vårdnadshavare 

6 kap. 8 § FB Vuxen och -

omsorgsnämnen 

 

17.17 Beslut att väcka talan i tingsrätt 

om att utse särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

6 kap. 8 a § FB Vuxen och -

omsorgsnämnen 

 

17.18 Beslut att väcka talan i tingsrätt 

om att utse särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

6 kap. 7 § FB Vuxen och -

omsorgsnämnen 

 

17.19 Beslut om att anmäla till 

tingsrätt om att utse särskild 

förordnad vårdnadshavare 

6 kap. 9 § FB Vuxen och -

omsorgsnämnen 

 

17.20 Beslut att väcka talan i tingsrätt 

om att överflytta vårdnad från 

särskild förordnad 

vårdnadshavare till förälder 

 

Beslut om att ansöka i tingsrätt 

om att entlediga och/eller utse 

nya vårdnadshavare 

 

6 kap. 10 § FB 

 

 

 

 

6 kap. 10 c § FB 

Vuxen och –

omsorgsnämnen 

 

 

 

Vuxen och -

omsorgsnämnen 

 

17.21 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om behov av 

god man/förvaltare 

42 § 2 st SoFs EC, Ssekr  



17.22 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att behov 

av förvaltare inte längre 

föreligger  

42 § 2 st SoFs EC, Ssekr  

ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SoL 

19 ENLIGT 
SOCIALTJÄNSTLAGEN 
(SoL) 

  (Angående överklagande, 

yttranden m.m. se avsnitt 6). 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

19.1 Beslut om bistånd i form av 

arbete, sysselsättning, 

rehabilitering för psykiskt 

funktionsnedsättning. 

4 kap. 1 § SoL Bih 

 ECAoB VC 

 

19.2 Beslut om bistånd i form av 

boendestöd för psykiskt 

funktionsnedsättning. 

4 kap. 1 § SoL Bih 

ECAoB VC 

 

19.3 Beslut om bistånd i form av 

hemtjänst 

(service samt omvårdnad). 

4 kap. 1 § SoL Bih 

ECAoB VC  

19.4 Beslut om bistånd i form av 

särskilt boende enl. SoL  

4 kap. 1 § SoL ECAoB VC 

SU 

 

 Köp av verkställighet i annan 

kommun 

   

 Köp av verkställighet hos 

privata vårdgivare. 

 SU  

19.5 Beslut med anledning av 

ansökan om förhandsbesked. 

2 kap. 3 § SoL  Bih 

ECAoB VC  

19.6 Beslut om bistånd i form av 

korttidsvård, avlastningsplats 

eller växelvård.  

4 kap. 1 § SoL  

ECAoB VC  

19.7 Beslut om bistånd i form av 

plats i dagverksamhet.  

4 kap. 1 § SoL Bih 

ECAoB VC  

19.8 Beslut om ledsagarservice. 4 kap. 1 § SoL Bih 

ECAoB VC  

 AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR 

med mera 

  
 

19.9 Beslut om avgift. 8 kap. 2 § SoL avgiftshandläggare 

 ECAoB VC  

19.10 Jämkning av avgift för 

hemtjänst samt boende. 

8 kap. 2 § SoL  

ECAoB VC 

 

19.11 Beslut om nedskrivning av eller 

befrielse från skuld avseende 

debiterad avgift inom äldre- 

och handikappområdet. 

4 kap. 2 § SoL FC 

ECAoB VC 

 

19.12 Beslut om försäljning av platser 

vid särskilda boenden, daglig 

verksamhet, korttidstillsyn, 

korttidsvistelse 

 VCÄFH VC  

19.13 Beslut huruvida omprövning 

ska ske 

27 § FL VC  



19.14 Omprövning av beslut 27 § FL VC  

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING LSS 

20. STÖD OCH SERVICE TILL 
VISSA 
FUNKTIONSNEDSATTA 
(LSS) 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

20.1 Beslut om 

personkretstillhörighet. 

1 och 7 §§ LSS Bih VC 

ECAoB 

Beslut om 

personkretstillhörighet 

fattas inte särskilt utan är en 

del av beslut om insats 

enligt 9 § LSS och kan 

följaktligen inte heller 

överklagas särskilt. 

20.2 Biträde av personlig assistent. 7 § och 9 § 2. LSS  Bih VC 

ECAoB 

 

20.3 Ekonomiskt stöd för att bekosta 

personlig assistent vid tillfälligt 

utökade behov. 

7 § och 9 § 2. LSS  Bih  

ECAoB VC 

 

 

20.4 Ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig 

assistent. 

7 § och 9 § 2. LSS Bih  

ECAoB VC 

 

 

20.5 Ledsagarservice 7 § och 9 § 3. LSS Bih  

ECAoB VC 

 

 

20.6 Biträde av kontaktperson. 7 § och 9 § 4. LSS Bih  

ECAoB v VC 

 

 

20.7 Avlösarservice i hemmet. 7 § och 9 § 5. LSS 

 

Bih  

ECAoB VC 

 

 

20.8 

 

Korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet 

7 § och 9 § 6. LSS 

 

Bih 

ECAoB VC 

 

 

 - Köp av korttidsvistelse i 

annan kommun eller annan 

vårdgivare enligt riktlinjer 

 

 VCÄFH VC 

 

 

 

 - Köp av korttidsvistelse i 

annan kommun eller annan 

vårdgivare utöver riktlinjer. 

 SU  

20.9 Korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § 7. LSS Bih  

ECAoB VC 

 

 

20.10 Beslut om boende i familjehem 

för barn och ungdomar. 

7 § och 9 § 8. LSS SU Jfr. 7.1. 

 

20.11 

 

Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till 

familjehem/avlastningsfamilj/ 

kontaktperson 

  

 

Se aktuellt cirkulär från 

Sveriges Kommuner och 

Landsting 



 - enligt norm och riktlinjer  Bih  

ECAoB VC 

 

 

 - utöver norm och riktlinjer  SU  

20.12 Beslut om boende i bostad med 

särskild service för barn och 

ungdomar 

7 § och 9 § 8. LSS 

 

 

ECAoB VC 

 

 

 

 - Köp av boende  som drivs av 

annan än kommunen. 

 SU  

20.13 Beslut om boende för vuxna i 

bostad med särskild service etc. 

7 § och 9 § 9. LSS  

ECAoB VC 

 

 

 - Köp av boende för vuxna 

som drivs av annan än 

kommunens egna 

verksamhet. 

 SU  

20.14 Beslut om daglig verksamhet 

för personer i yrkesverksam 

ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar 

sig  

7 § och 9 § 10. LSS  Personkrets 1 och 2. 

 - inom kommunens verksamhet  Bih  

ECAoB VC 

 

 

 - annan  SU  

20.15 Beslut om att utbetala 

assistansersättning till annan 

person än den som är 

berättigad till insatsen 

11 § LSS FC  

20.16 Beslut om upphörande av 

insats enligt LSS. 

 Bih  

ECAoB VC 

 

 

20.17 Beslut om 

återbetalningsskyldighet. 

12 § LSS FC  

20.18 Förhandsbesked om rätt till 

insats enligt LSS för person som 

inte är bosatt i kommunen. 

16 § 2 st. LSS Bih  

ECAoB VC 

 

 

20.19 Beslut om att utreda behoven 

för enskild på tillfälligt besök i 

kommunen och besluta om 

insatser enligt LSS. 

16 § 3 st. LSS  Bih  

ECAoB VC 

 

 

20.20 Beslut om att ingå avtal med 

vårdgivare enligt 17 a § LSS. 

 FC Upphävts i lag 2011 

Situationen regleras i 20.12 

och 20.13 denna 

delegationsordning 

20.20 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  

Bih  

ECAoB VC 

 

Beslutet är inte 

överklagningsbart. 

 

 

20.21 Beslut om att anmäla behov av 

assistansersättning till 

försäkringskassan. 

SFB Bih  

ECAoB VC 

 

Gäller under förutsättning 

att den enskilde ansökt om 

personlig assistent enligt 

LSS, inte enligt SoL. 



20.22 Anmälan till överförmyndare 

att person som omfattas av LSS 

är i behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man. 

 

15 § 6. LSS Bih  

ECAoB VC 

 

 

 

20.23 Anmälan till överförmyndare 

att förmyndare, förvaltare eller 

god man inte längre behövs. 

15 § 6. LSS Bih  

ECAoB VC 

 

 

 

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST 

22. LAG OM FÄRDTJÄNST   
 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

22.1 Beslut om tillstånd till 

färdtjänst. 

7 § Lag om färdtjänst Bih  

ECAoB VC 

 

22.2 Rätt till ledsagare. 8 § Lag om färdtjänst Bih  

ECAoB VC 

 

22.3 Föreskrifter vid beslut om 

färdtjänst. 

9 § Lag om färdtjänst Bih  

ECAoB VC 

 

 

23. LAG OM 
RIKSFÄRDTJÄNST 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

22.1 Beslut om riksfärdtjänst. 5 § Lag om riksfärdtjänst Bih  

ECAoB VC 

 

22.2 Rätt till ledsagare. 6 § Lag om riksfärdtjänst Bih  

ECAoB VC 

 

22.3 Föreskrifter vid beslut om 

riksfärdtjänst. 

7 § Lag om riksfärdtjänst Bih  

ECAoB VC 

 

 



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-12-29
Diarienummer: SN.2017.103

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Statsbidrag för personligt ombud 2018

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Ansökan om statsbidrag för två heltidstjänster inom verksamhet personligt
ombud för 2018 godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommuner har ett samverkansavtal gällande
personligt ombudsverksamhet. De personliga ombuden är två heltidsanställda
som Nyköpings kommun har arbetsgivaransvaret för.

Deras arbetsuppgifter är att stödja psykiskt funktionsnedsatta personer för att få
till stånd samordnade samhällsinsatser och företräda klienten vid dennes behov av
stöd.

Ärendebeskrivning

Statsbidrag utbetalas till verksamheter med personliga ombud så som anges i SFS
2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut statsbidrag till en kommun utifrån
bestämmelser i SFS 2013: 522 §§ 2-6 och 8.

Syfte

Syftet med personligt ombud är att stödja psykiskt funktionsnedsatta, få till stånd
goda och samordnade samhällsinsatser samt tydliggöra myndigheters
ansvarsområden. Ombuden samarbetar med klienten på dennes uppdrag och
företräder klienten vid behov. Ombudens insatser är för klienten kostnadsfria och
frivilliga.

Organisation

Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommuner har ett samverkansavtal gällande
personligt ombudsverksamhet. Ledningsgruppen för verksamheten består av
representanter från varje kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Landstingets primärvård och psykiatri samt brukarorganisation.
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De personliga ombuden är två heltidsanställda. Nyköpings kommun har
arbetsgivaransvaret.

Förvaltningens synpunkter

Nyköping som har arbetsgivaransvaret är också de samverkande kommunernas
företrädare gentemot Länsstyrelsen. Nyköpings kommun samordnar ansökan till
Länsstyrelsen. Vuxen- och omsorgsnämnden behöver därför ge sitt godkännande
till Nyköping för att ansöka om medel för fortsatt verksamhet. Förvaltningen
föreslår att nämnden godkänner ansökan om statsbidrag för 2018 för verksamhet
med personliga ombud.

Ekonomiska konsekvenser

Inga tillkommande kostnader följer av beslut.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslut i ärendet föranleder inga för- eller nackdelar för kvinnor eller män.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-12-29

2. Nyköpings kommun, Vård och omsorgsnämnden , protokoll 2017-12-14

Beslutet ska skickas till:

 Länsstyrelsen

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare



Utdragsbestyrkande Justerandes signatu 

NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-14 

VON § 105 Dnr VON17/115 

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 
Statsbidrag utgår för verksamheten personligt ombud, ansökan sker till 
Länsstyrelsen. 

Bifogad ansökan har skickats till Länsstyrelsen. Ett nämndbeslut behöver 
komplettera ansökan. 

Verksamheten personligt ombud är ett samarbete mellan Nyköping, Gnesta 
och Oxelösunds kommuner. Nyköpings kommun har arbetsgivaransvaret för 
ombuden. Nu ansöks om bidrag för 2,0 tjänst. Kostnader som inte täcks av 
statsbidrag fördelas mellan kommunerna utifrån invånarantal. 

En ledningsgrupp för verksamheten finns. Ledningsgruppen består av 
representant för kommunerna Gnesta, Oxelösund och Nyköping, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Primärvården, Psykiatrin och 
brukarorganisation. Gruppen leds av Nämndansvarig tjänsteman. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna ansökan om statsbidrag för personligt ombud för 2018 enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27. 

Beslut till: 
Länsstyrelsen 
Oxelösunds kommun för kännedom 
Gnesta kommun för kännedom 
Kommunstyrelsen 



Harines Holmberg 

NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-14 

Plats och tid Stadshuset sal B, torsdag 14 december kl. 13:31 - 15:48 

Ledamöter och ersättare Beslutande 
Veronica Andersson (S), ordf 
Helena Dahlström (V), 1:e v ordf 
Johan Schenström (M), 2:e v ordf 
Fekade Gebremichael (S) 
Lena O'Connor (S) 
Kenneth Bjurström (MP) 
Maria Gilstig (M) 
Magdalena Jerlström (C) 
Lena Delaplane (L) 
Michael Tullander (SD) 
Lars-Eric Antonsson (S) 

Ersättare 
Eila Ulf (S) 
Yvonne Danielsson (MP) 
Per Andersson (V) 
Orvar Windisch (M) 
Martin KilMn Smith (M) 
Annika Bengtsson (KD) 
Monica Salomonsson (SD) 

Övriga deltagare 

Underskrifter 

Fastighetschef Mikael Karlsson (Kommunfastigheter), Säkerhetssamordnare 
Kristina Östergren Silverarvfe (DSO) t om del av § 93, Teamchef Sofia Gustavsson 
(DSO) t om § 93, Enhetschef Eva-Lena Nordin (DSO) t om § 93, nämndansvarig 
tjänsteman Solweig Eriksson Kurg, nämndansvarig tjänsteman Marie Johnsson, 
myndighetschef Stefan Gjuse (DSO), ekonomichef Fredrik Dahlin (DSO), 
divisionschef Stefan Heinebeck (DSO), administrativ chef Birgitta Harvyl (DSO), 
verksamhetschef Carina Bark (DSO), praktikant Alma Sugi'd (DSO) 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Han es Holm‘ 

gi'97i(f 
Veronica Andersson  

Paragrafer 92 — 109 

Johai Schenström 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-12-14 Sista dag för överklagande 2018-01-11 

2017-12-18 Datum för anslags nedtagande 2018-01-12 

Kommunle gskontoret/kansti-7 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslag uppsatt den 

Protokollet förvaras hos 

Underskrift 

Utdragsbestyrkande 



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-12-27
Diarienummer: KS.2017.330

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Medborgarförslag - Hjärtstartare och lyftsele till
Dagverksamheten, Träffpunkten Gnesta och Ekhagen
Björnlunda

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Medborgarförslaget bifalles vad gäller hjärtstartare på Träffpunkten i Gnesta.

2. Medborgarförslaget avslås vad gäller hjärtstartare på Träffpunkten vid
Ekhagen och införskaffande av lyftsele .

Sammanfattning

Medborgarförslaget avser hjärtstartare på de öppna dagverksamheterna
Träffpunkten i Gnesta centralort samt Träffpunkten i anslutning till Ekhagens
särskilda boende i Björnlunda. Förslaget avser även lyftselar samt
personalutbildning. Förvaltningen har varit i kontakt med förslagsställaren den 27
december 2017. En hjärtstartare kostar mellan 11 tusen och 20 tusen kronor i
inköp. Det är även möjligt att hyra hjärtstartare och då betala månadskostnad
istället.

Ärendebeskrivning

Medborgarförslaget avser hjärtstartare på den öppna dagverksamheterna
Träffpunkten i Gnesta centralort samt i anslutning till Ekhagens särskilda boende
i Björnlunda. Förslagsställaren anser även att lyftselar skall inhandlas och att
personal ska få utbildning i hjärt- och lungräddning samt akutsjukvård.

Personalens utbildning och lyftselar överlåter nämnden på respektive chef att
besluta om.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har i telefonsamtal den 27 december 2017 gett förslagsställaren
möjlighet att ytterligare förklara sitt förslag och meddelat ärendets gång. En
hjärtstartare kan komma att fylla en viktig funktion för en drabbad person. Den
kan komma att användas av både personer som är deltagare i verksamhet och av
personal på plats. En hjärtstartare ökar möjligheten att kunna ingripa och utföra
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en handling som kan ha den största betydelsen för en individ och för dem som är
närvarande i en händelse då en individ drabbas.

Chefer ansvarar för personalens arbetsmiljö och att personalen har lämplig
kompetens.

Ekonomiska konsekvenser

En hjärtstartare är en investering mellan 11 och 20 tusen kronor eller om
hjärtstartare hyrs är kostnaden mellan 300 och 400 kronor per månad. Kostnaden
är också beroende av eventuella redan ingångna avtal.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Både medborgarförslaget och beslutet påverkar män och kvinnor på samma sätt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 27 december 2017

2. Medborgarförslag

3. Protokoll från kommunfullmäktige

Beslutet ska skickas till:

 Förslagsställaren

 Förvaltningschef

Ann Malmström

Förvaltningschef



GNESTA 
KOMMUN MEDBORGARFÖRSLAG 

• ANKOM 
2017 - 10 - 30 

Kommunfullmäktige 
646 80 Gnesta 

Förslag 
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

„1-1J/9/e7-s759-27/4-eg_ S4//17-  
444y,e/?As74/7/71/J-7---;/v 7,-e/747 /‹K  	 

Motivering 

/144 ,4L4/?:  	 /e.e7-77-4/7/7-.«;  
ac# /9/ 77".gäll Å/9 A- i k /77 

C 	t 4e3  l'EÄ/ 	/4/7 /4//W/j4.6-'1  
/7 9  cr,e),9- 	7e  	 

/h9/(0 	4,0 I " &.7:*  	-71-7  	 

/7 I  	a git<7-.5y(.2 v#57'.42p-i k7 , 
• 

Information om behandling av personuppgifter 	- 
N! 

För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att 
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt, förslag. 	- 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till intemetpublicering 

Jag samtycker inte till internetpublicering 

Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor. 

Namnteckning 

Namnförtydliga 

' 
/0 

,Datum 

30 ot7,-20/?  

	- 	• 	  
Postadress& 

/(17r —  

Adress 

keiA 

e_mK 

1- E-postadress 

(2171-ii - 	i  Pbt,  E, Sfj 
1 Telefon 

Gnesta kommun 1 Blankett för medborgarförslag 



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018.01.02
Diarienummer: SN.2017.38

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS kvartal 3 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns två icke verkställda beslut från andra kvartalet
2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). En av dessa har tackat nej till erbjuden kontaktperson.
Den andra sökande gällande kontaktperson har erbjudits ett boende i vilket
insatsen gällande kontaktperson utgår.

En ansökan om bostad med särskild service är inte verkställd sedan första
kvartalet men ansökan är återtagen 2017-08-21.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten är inte aktuell för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-02

Beslutet ska skickas till:

 Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-01-03
Diarienummer: SN.2017.38

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS fjärde kvartalet 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet, oktober - december 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från andra kvartalet 2017
om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Svårigheten består i att hitta en kontaktperson som matchar den sökandes
önskemål/behov.

För funktionsstödsområdet finns från tredje kvartalet två ej verkställda gynnande
beslut. Det ena avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet med önskan om
familjehem. Inget lämpligt familjehem har kunnat erbjudas. Det andra beslutet
avser avlösarservice i hemmet. Ingen lämplig person har ännu kunnat erbjudas.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporteringen föranleder ingen analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-03

Beslutet ska skickas till:

 Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-01-10
SN.2018.2

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av vuxen- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning (antaget
2016-09-08). Dessa beslut skall redovisas till vuxen- och omsorgsnämnden.
Redovisningen innebär inte att vuxen- och omsorgsnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det vuxen- och omsorgsnämnden
fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att vuxen- och omsorgsnämndens
protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla.
Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum
då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.

~ Förteckning över anställningar 2017-11-01 - 2017-12-31



Vuxen- och omsorgsförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar

utfärdade mellan 2017-11-01 – 2017-12-31
Handläggare
Organisation: Individ- och familjeomsorgen
Tillsvidare, From: 2017-11-01
Utfärdat av: Mats Engström, Verksamhetschef

Vårdbiträde
Organisation: Ekhagen
Tillsvidare, From: 2017-12-08
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen

Administrativ assistent
Organisation: Individ- och familjeomsorgen
Tillsvidare, From: 2017-11-01
Utfärdat av: Mats Engström, Verksamhetschef

Socialsekreterare
Organisation: Individ- och familjeomsorgen
Tillsvidare, From: 2018-01-26
Utfärdat av: Mats Engström, Verksamhetschef

Socialsekreterare
Organisation: Individ- och familjeomsorgen
Tillsvidare, From: 2017-12-27
Utfärdat av: Mats Engström, Verksamhetschef

Utvecklingssekreterare
Organisation: Individ- och familjeomsorgen
Tillsvidare, From: 2017-11-01
Utfärdat av: Mats Engström, Verksamhetschef

Undersköterska
Organisation: Gnesta hemtjänst
Tillsvidare, From: 2017-10-23
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar
utfärdade mellan 2017-11-01 – 2017-12-31
Vårdbiträde
Organisation: Björnlunda hemtjänst
Efter 67 år, 2017-12-11 - 2018-03-12
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Vårdbiträde
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2018-01-01 - 2018-12-31
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen

Samordnare
Organisation: Gnesta hemtjänst
Vikariat, 2017-11-20 - 2017-12-20
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef

Undersköterska
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2018-01-01 - 2018-12-31
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Undersköterska
Organisation: Gnesta hemtjänst



Vikariat, 2017-10-23 - 2018-04-08
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef
Undersköterska
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2018-01-01 - 2018-12-31
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Undersköterska
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2017-11-15 - 2017-12-31
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Vårdbiträde
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2017-11-07 - 2018-11-07
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Handledare
Organisation: Gnesta ungdomsboende
Vikariat, 2018-01-01 - 2018-07-31,
Utfärdat av: Elin Insulander Hjelm, Enhetschef
Socialsekreterare
Organisation: Individ- och familjeomsorgen
Allm visstidsanställning, 2018-01-02 - 2018-03-25
Utfärdat av: Mats Engström, Verksamhetschef
Undersköterska
Organisation: Frustuna
Vikariat, 2017-11-06 - 2018-01-07
Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef
Vårdbiträde
Organisation: Frustuna
Vikariat, 2017-11-06 - 2018-01-07
Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef
Vårdbiträde
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2017-12-11 - 2018-03-10
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-01-10
SN.2018.3

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som vuxen-
och omsorgsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för vuxen- och
omsorgsnämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet
finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från Social utskottet 2017-11-16

~ Protokoll från Sociala utskottet 2017-11-30

~ Protokoll från Sociala utskottet 2017-12-14

~ Protokoll från Pensionärs- och omsorgsrådet 2017-11-29

~ Protokollsutdrag från Gemensam patientnämnd 2017-12-04 -
Uppföljning av kontrollplan 2017

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2017-11-03

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2017-12-08

~ Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård - Verksamhetsplan med budget 2018-2020

~ Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård - Trygg hemgång och samverkan - riktlinjer för samverkan vid in-
och utskrivning av patienter i sluten vård i Sörmland
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