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Vuxen- och omsorgsförvaltningen UPPFÖLJNING

Upprättad:
Diarienummer:

2018-05-03
SN.2018.5

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter mars 2018

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

Verksamheterna består av Nämndkostnader, Förvaltningsledning,
Äldreomsorg/Funktionsnedsättning/Hälso- och sjukvård, Individ- och
familjeomsorg samt Administration och Bistånd. Fr.o.m. 1 januari 2018 har en
förändring skett, Intäkter hemtjänst och kostnad för den totala hemtjänsten har
flyttats från Administration och Bistånd och återfinns nu under Verksamhetschef
ÄFH.

Nämndens budget är -192 120 tkr , avvikelsen mot budget efter mars är -1 082 tkr.

För flertalet enheter har sjukfrånvaron varit hög under första kvartalet och extra
personal har tagits in, både timanställda och inhyrda vilket gör att kostnaderna är
högre än utrymmet i budgeten.

På helår prognostiseras ett underskott med -4 500 tkr som redovisas under
respektive enhet.

Prognos: -4 500 tkr i budgetavvikelse

Enligt kommunens styrprinciper är nämnden skyldig att så snart en avvikelse
befaras eller har konstaterats vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att
budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade
underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet.
Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar
förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid
nästkommande nämndsammanträde.
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Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse

   2018 mars Mars

Nämndkostnader -30 8 0 0

Förvaltningsledning -9 560 1 866 6 000 0

Individ- och familjeomsorg -24 111 -720 -2 500 0

Äldreoms/funktionsned/HSE -136 479 -2 297 -8 000 0

Därav:

· Hemtjänst -4 815 -116 -1 000

· Äldreboende -47 606 -301 0 0

· Boende LSS -15 360 274 0

· Daglig verks. LSS -14 261 -229 0

· Assistans och
service -179 108 0

· Hälso- och sjukvård -18 772 -9 0

· Övrigt -35 486 -2 024 -7 000

Administration o bistånd -21 940 61 0 0

Totalt -192 120 - 1 082 - 4 500 0

Förvaltningen

Förvaltningen är uppdelad på fyra områden:

- Förvaltningsledning

- Individ- och familjeomsorg

- Äldre, funktionsnedsatta och hälso- och sjukvård

- Administration och bistånd

Förvaltningsledning

Under enheten finns kostnader för förvaltningschefen och kommunikatör samt en
"pott" på 4 782 tkr för oförutsedda händelser i verksamheterna. Utfallet efter mars
månad är positiv avvikelse mot budget på 1 866 tkr. Enligt prognos beräknas ett
överskott såvida inget oförutsett händer.

Prognos: +6 000 tkr i budgetavvikelse

Individ och familjeomsorg (IFO)

Under verksamhetsområdet IFO finns kostnader för personal (ekonomi och
barn/familj) Här finns även kostnader för ekonomiskt bistånd, placeringar HVB-,
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familje- och jourhem. Här redovisas även kostnaderna för ensamkommande
flyktingbarn.

I nuläget visar verksamheten en negativ avvikelse med -720 tkr mot budget. Den
stora negativa avvikelsen efter mars månad beror på att man hyrt in personal till en
kostnad av 961 tkr. Antalet ärenden ökar och antalet anmälningar har drastiskt ökat.
Även ökade kostnader då antalet placeringar ökar p.g.a. missbruk och socialt
nedbrytande beteende.

Årsprognos beräknas till -2 500 tkr, men kan komma att öka om behovet av inhyrd
personal fortsätter.

Prognos: -2 500 tkr i budgetavvikelse

Äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning

Totalt för verksamhetsområdet som har en årsbudget på -136 479 tkr är avvikelsen
efter mars -2 297 tkr.

Kostnaden för de externa placeringarna är högre än den tilldelade budgetramen. I
budgeten är intäkten från Försäkringskassan ca 900 tkr högre budgeterat än vad
senare beräkningar visar att enheten kommer få i ersättning. Utöver detta har en
justeringspost på 5 588 tkr lagts in för att balansera kostnaderna, vilket inte kommer
kunna hämtas hem under året.

Prognos: -8 000 tkr i budgetavvikelse

* Hemtjänst

Avvikelsen för hemtjänsten är totalt -116 tkr mot budget, varav Gnesta hemtjänst
-274 tkr och Björnlunda hemtjänst +158 tkr. Under årets första kvartal har det varit
mycket sjukfrånvaro inom personalgruppen och det har sett lite olika ut,
Björnlunda hemtjänst har inte behövt ta in extrapersonal och håller sig därmed
inom budget. För Gnesta hemtjänst ser det annorlunda ut, här har det behövts ta in
extra personal vilket direkt genererar en högre personalkostnad och att budgeten
inte hålls.

Arbetet för att få en bättre planering, med bra grundbemanning och färre vikarier
fortsätter.

Prognos: - 1 000 tkr i budgetavvikelse

* Äldreboende

Avvikelsen för äldreboendena är -301 tkr efter mars, varav Ekhagen +194 tkr,
Frustunagården -249 tkr och Liljedalshemmet -246 tkr. Mycket sjukfrånvaro under
perioden vilket gett ökade personalkostnader samt att enheterna p.g.a. vårdtyngd
varit tvungna att bemanna upp.

Årsprognos: Enligt budget
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* Boende LSS

Enheterna har en positiv avvikelse med 274 tkr, LSS-boendena är Kullagatan,
Ringvägen, Regnbågen och Mårdstigen. Alla boendena har en positiv avvikelse mot
budget.

Årsprognos: Enligt budget

* Daglig verksamhet LSS, Dagverksamhet SoL samt Boende och Boendestöd SoL

Enheten har en negativ avvikelse med -229 tkr mot budget, här ligger kostnaderna
för Åsbackas dagliga verksamhet, Landshammarsgatan samt Sambavägen och
Flammans bokcafé. Daglig verksamhet Åsbacka och dagverksamheten Flamman
arbetar med fokus på praktik och den öppna arbetsmarknaden.

Årsprognos: Enligt budget

*Assistans och service

Enheten har ansvar för ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans och
personer med LASS. Enheten har en avvikelse med 108 tkr mot budget, främst
lägre personalkostnader som gör den positiva avvikelsen. Uppbokning av beräknade
intäkter t om mars för att få ett så korrekt utfall som möjligt.

Årsprognos: Enligt budget

* Hälso- och sjukvård

Enheten är i fas enligt budget, -9 tkr efter mars. Under 2017 har flertalet åtgärder
vidtagits för att hålla budget, dessa ger nu effekt.

Årsprognos: Enligt budget

* Övrigt

I övrigt ingår kostnaderna för LSS såsom boende, daglig verksamhet, assistans,
totala kostnaden för hemtjänsten och intäkter för hemtjänst (den summa som
brukaren betalar). Här ligger även kostnader för verksamhetschefen, kurser,
utbildningar och arbetskläder för hela verksamhetsområdet. Enheten har en
avvikelse med -2 024 tkr efter mars. Kostnaden för de externa placeringarna är
högre än den budgetram man fått tilldelad. En justeringspost på 5 588 tkr finns
här, vilket inte kommer hämtas hem under året. En extern placering tas hem i april
och förväntas då ge en besparing på 620 tkr resterande del av året (helårseffekt 930
tkr)

Anledningen till det stora underskottet är de externa placeringarna som kostar
mera, samt hemtjänsten som är dyrare än beräknat.

Årsprognos: - 7 000 tkr i budgetavvikelse
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Administration- och bistånd

Kostnader för enhetschef samt övrig personal som arbetar inom enheten. Här finns
även kostnader för färdtjänst, riksfärdtjänst, bostadsanpassning,
biståndshandläggare, förvaltningsservice, bilar, verksamhetssystem, personliga
ombud, trygghetslarm, betalningsansvar till Landstinget och seniordagar.

Enheten har en årsbudget på -21 940 tkr. Efter mars månad har enheten en positiv
avvikelse på 61 tkr mot budget.

Prognos: Enligt budget

Gnesta Ungdomsboende – Ensamkommande flyktingbarn.

(Denna verksamhet ligger ej med i driftsbudget, utan månadsvis avräkning mot
balanskonto görs.)

Antalet ensamkommande barn i Sverige har minskat drastiskt de senaste åren, så
även inom Gnesta kommun. Då efterfrågan minskar kommer HBV-verksamheten
ställas om till ett stödboende. Verksamheten befaras att gå med underskott för
2018. I nuläget svårbedömt i vilken omfattning, dels påverkar ny lagstiftning samt
att andra oklarheter finns, kartläggning och utredning pågår. Viss summa finns på
balanskonto, men då kostnaderna för året troligtvis kommer överstiga den
upparbetade summan kommer ett underskott att hamna på driftsbudgeten istället.

Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Överenskommelse med kommunens styrdokument

Ekonomiuppföljning görs efter mars, augusti och oktober månad i enlighet med
beslut i Framtidsplanen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

Beslutet ska skickas till:

- Ekonomienheten

Ann Malmström

Förvaltningschef

Malin Ohlsson

Ekonom
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Upprättad:

Diarienummer: SN.2018.55

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Vuxen- och omsorgsnämnden godkänner informationen om egenavgifter

inom SoL och LSS

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avgiftsspecifikation för
egenavgifter inom förvaltningens område gällande bistånd för ärenden för äldre
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Avgifterna är indexuppräknade enligt aktuell maxtaxa, som fastställdes enligt
beslut i vuxen- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Se ärende SN.2017.82.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05.04

2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och LSS

Beslutet ska skickas till

~ Linda Bergström, Förvaltningschef

Ann Malmström Sophia Åhlin

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Avgifter och taxor år 2018 inom äldreomsorg och 
omsorg om personer med funktionsnedsättning i 
Gnesta kommun 

Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerat i lag. 
Lagen fastställer en högsta nivå (maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte 
överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens 
avgiftsutrymme. Den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för 
boendekostnad och normala levnadskostnader. Avgifterna träder i kraft 1 januari 
2018. 

Prisbasbelopp (PBB) för år 2018 

Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas 
fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av 
konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från 
Statistiska centralbyrån (SCB). 

Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna 
utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att 
avgifterna både kan sänkas och höjas. 

Prisbasbeloppet enligt Statistiska centralbyråns för år 2018 är 45 500 kr.  

Beräkning av maxtaxa (högkostnadsskydd) år 2018 

Enligt socialtjänstlagen får avgifterna sammanlagt uppgå till högst en 12 del av 
0,5392 gånger prisbasbeloppet (PBB).  

Socialstyrelsen fastställer årligen/beräkningar/justeringar av förbehållsbeloppet och 
maxtaxa för omvårdnadsavgift. Maxtaxa för år 2018 är 2044 kr  

 
Beräkning av minimibelopp år 2018 

Minimibeloppet är normala levnadskostnader.  

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, 
dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, 
hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 

- För ensamboende äldre 
beräknas minimibeloppet 1/12 del av 1,3546 gånger prisbasbeloppet. År 
2018 är det 1,3546 x 45 500/12 = 5136,19 kr. 

- För samlevande äldre 
makar/sambor var för sid beräknas minimibeloppet 1/12 del av 1,1446 
gånger prisbasbeloppet. År 2018 är det 1,1446 x 45 500/12= 4339,94 kr. 

Personer med funktionsnedsättning (under 65 år) har i vissa fall särskilda kostnader 
för bosättning och familjebildning. Levnadskostnader för yngre personer med 
funktionsnedsättning bör efter en individuell prövning beräknas till en nivå som 
överstiger minimibeloppet med 10 %.  

Ensamboende under 65 år (45500/12=3791,6x1,3546=5136,19+10%)=5707 kr. 
Samlevande makar/sambor var för sig under 65 år 
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(45500/12=3791,6x1,1445=4339,9+10%=4822 kr. 
 

Beräkning av avgifter inom äldreomsorg och omsorg om 
personer med funktionsnedsättning år 2018 

Kommunfullmäktige i Gnesta beslutade (SN 2012.145) att från och med 2013 
årligen beräkna avgifterna utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt 
prisbasbelopp, vilket innebär att avgifterna både kan sänkas och höjas. Flera av 
taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbeloppet eller i enlighet 
med konsumentverkets normer. 

 

Beskrivning av produkt (utanför maxtaxa) Avgifter 
2015 

Avgifter 
2018 

Mat särskilt boende äldre med gemensam kosthållning. 
 

3236 kr  3570 kr 

Mat i korttidsboende  
Mat i kortidsboende beräknas på 1/30 av matavgift/månad 
för särskilt boende. Förhöjning på matavgift ingår matpriset.  

108 kr 
 

119 kr 

Mat i ordinärt boende 
År 2018 lunch 
År 2018 frukost/kvällsmål 

 
52 kr 
37 kr 

 
61 kr 
46 kr 

Mat i dagverksamhet 
Mat som serveras vid dagverksamhet omfattar frukost, lunch 
samt kaffe med bröd.       

59 kr 
 
 

61 kr 

Pensionärslunch  
Pensionärslunch på Träffpunktens verksamhet (omfattar 
huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och kaffe) 

52 kr 61 kr 

Hygienartiklar/Förbrukningsartiklar  
Enligt Konsumentverkets normer för förbrukningsvaror och 

vissa sjukvårdsartiklar för en person. 

100 kr/ 
månad 

120 
kr/månad 

 
 

Beskrivning av tjänst (inom maxtaxa) Avgifter 
2015 

Avgifter 
2018 

Maxtaxa – vård- och omsorgsavgift   
 

1780 kr/ 
månad 

2044 kr/ 
månad 

Korttidsboende - Vård och omsorgsavgift   
Omvårdnadsavgift på korttidsboende beräknas på 1/30 av 
maxtaxan. 

59 kr/dygn 68 kr 

Trygghetslarm  
Avgiften är fördelat per månad och avrundat till hela kronor 
och är 5,4 % av 12 del av prisbasbeloppet. Fast avgift per 
månad. 

200 kr/ 
månad 

205 kr/ 
månad 

Egenavgift för borttappad larmknapp - 850 kr 

Egenavgift för ej återlämnat larm - 2400 kr 

Hemtjänst – Vård- och omsorgsavgift  
Inom hemtjänst tas en omsorgsavgift per timme. Avgiften är 
högst 1780 kr/månad (maxtaxa) vilket motsvara sex timmar 
per månad. Avgiften per timme är beräknat som en tolftedel 
av 53,92% av prisbasbeloppet delat med sex. 

297 kr/ 
timme 

341 kr/ 
timme 

Hemsjukvård i ordinärt boende – Personer som är 
inskrivna inom hemsjukvården. Avgiften är per månad och 
ingår i maxtaxan.    

156 kr/ 
månad 

160 kr/ 
månad 

Hemsjukvård i ordinärt boende – Personer som inte är 
inskrivna inom hemsjukvården tas avgift per besök. 

156 kr/ 
besök 

160 kr/ 
besök 
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Taxa för olika hjälpmedel 

Taxa för höftskyddsbyxor debiteras av 
hjälpmedelscentralen/Landstinget. Taxa för ortoser, korsetter 
och kompressionshjälpmedel fastställs till att höjas årligen 
enligt konsumentprisindex med basår oktober 2012. 

Avgifter 
2015 

Avgifter 
2018 

Individuellt utformade   

Liten ortos eller åtgång mindre än 50 cm2  - 108 kr 

Handledsortos eller åtgång mindre än 200 cm2 - 162 kr 

Helhandsortos eller åtgång mindre än 450 cm2  - 272 kr 

Armbågsortos eller åtgång mindre än 450 cm2   - 380 kr 

Epicondylit bandage  - 216 kr 

Prefabricerande mjuk standard modell   

Finger eller tumortos - 108 kr 

Fot - 162 kr 

Handledsortos - 272 kr 

Rygg, knä - 380 kr 

Kompressionshjälpmedel, högst 2 uppsättningar/år   

Kompressionsstrumpa eller ärm - 216 kr 

Par eller byxa - 433 kr 

Kompressionshandske - 108 kr 

 

 

 

Beräkning av matavgifter för LSS verksamheten år 2018  

Avgifterna för måltider inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
(tidigare s.k. Stödverksamhet) beslutade socialnämnden i ärendet SN 2012.145 att 
från och med 2013 årligen beräkna avgifterna utifrån den fastställda procentsatsen 

av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att avgifterna både kan sänkas och höjas.   

Beräkning av avgift för måltider inom omsorg om 
personer med funktionsnedsättning 

Avgifter år 
2015 

Avgifter år 
2018 

Mat inom LSS fritidsverksamhet – År 2018: 45500/365x0,746= 91 kr  

Kostnad per dag 91 kr 93 kr 

Frukost (0,165) 15 kr 20 kr 

Lunch (0,3297) 30 kr 41 kr 

Middag (0,3297) 30 kr 41 kr 

Mellanmål (0,1099) 10 kr 14 kr 

Mat inom daglig verksamhet 

Kostnad per dag 60 kr 93 kr 

Frukost  15 kr 20 kr 

Lunch 30 kr 41 kr 

Kaffe med bröd 10 kr 14 kr 

Kaffe 5 kr 7kr 

Mat inom LSS korttidsvistelse   

Måltider under 16 år per dag 20 93 

Måltider över 16 år per dag 27 93 
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Vuxen- och
omsorgsnämnden

Avgifter IFO

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer aktuella egenavgifter för Individ- och

familjeomsorgens verksamhet

Ärendebeskrivning

Individ- och familjeomsorgens verksamhet inom Vuxen- och
omsorgsförvaltningen har tidigare enbart tagit ut avgifter för barn som är
placerade utanför det egna hemmet.

Efter revidering av aktuella riktlinjer och regelverk vad gäller avgifter inom
Vuxen- och omsorgsförvaltningens område har förvaltningen tagit fram en
avgiftsspecifikation för egenavgifter inom individ- och familjeomsorgens område.

Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.

Egenavgifter för insatser inom individ- och familjeomsorgen regleras enligt
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§, samt i Socialtjänstlagen (2001:453)
8 kap 1§.

Enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får kommunen ta ut en skälig ersättning
för mat och logi av vuxna personer för andra stöd- och hjälpåtgärder där
behandling inte är det huvudsakliga syftet. Den skäliga ersättningen får inte
överstiga kommunens självkostnader.

Kostnaden för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär
regleras enligt Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§. Enligt denna
paragraf får ersättningen högst uppgå till 80 kr per dag.

Föräldrar vars barn får vård i ett annat hem än det egna är skyldiga att bidra till
kommunens kostnader i en skälig utsträckning. Kommunen får i sådana fall
uppbära underhållsbidrag som avser barnet. Underhållsbidraget regleras
Försäkringskassans normberäkning. Föräldrars skyldigheter till att bidra till
kommunens avgifter regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1§ andra
stycket samt Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap 2-4§§.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har gått igenom gällande lagstiftning samt undersökt hos
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närliggande kommuners avgiftshantering och utifrån detta tagit fram en
avgiftsspecifikation för ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Detta utifrån
att det inte finns till exempel ett index som reglerar egenavgifter för matkostnader
inom placeringsvård. Med avgiftsspecifikationen säkerställer förvaltningen en
rättssäker och jämnlik avgiftshantering för placerade barn och vuxna.

Ekonomiska konsekvenser

Individ- och familjeomsorgen har tidigare enbart tagit ut avgifter för barn som får
vård i ett hem annat än deras egna. Genom fastställande av egenavgifter för vård
för vuxna på bland annat HVB säkerställs hantering av placerade barn och vuxna
enligt samma ekonomiska nivåer som övriga kommuner i Sverige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-07

2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter IFOs verksamhet 2018

Beslutet ska skickas till

~ Mats Engström, verksamhetschef

Ann Malmström Sophia Åhlin

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Avgifter och taxor år 2018 inom individ- och 
familjeomsorg i Gnesta kommun 

Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerat i lag. 
Lagen fastställer en högsta nivå (maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte 
överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens 
avgiftsutrymme. Den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för 
boendekostnad och normala levnadskostnader. Avgifterna träder i kraft 1 januari 
2018. 

Prisbasbelopp (PBB) för år 2018 

Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas 
fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av 
konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från 
Statistiska centralbyrån (SCB). 

Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna 
utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att 
avgifterna både kan sänkas och höjas. 

Prisbasbeloppet enligt Statistiska centralbyråns för år 2018 är 45 500 kr.  

Beräkning av maxtaxa (högkostnadsskydd) år 2018 

Enligt socialtjänstlagen får avgifterna sammanlagt uppgå till högst en 12 del av 
0,5392 gånger prisbasbeloppet (PBB).  

Socialstyrelsen fastställer årligen/beräkningar/justeringar av förbehållsbeloppet och 
maxtaxa för omvårdnadsavgift. Maxtaxa för år 2018 är 2044 kr  

 

Egenavgifter för insatser inom individ- och familjeomsorgen regleras enligt 
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§, samt i Socialtjänstlagen (2001:453) 8 
kap 1§.  

Föräldrar vars barn får vård i ett annat hem än det egna är skyldiga att bidra till 
kommunens kostnader i en skälig utsträckning. Kommunen får i sådana fall uppbära 
underhållsbidrag som avser barnet. Underhållsbidraget regleras Försäkringskassans 
normberäkning.  Föräldrars skyldigheter till att bidra till kommunens avgifter 
regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1§ andra stycket samt 
Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap 2-4§§.  
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 Beräkning av egenavgifter inom individ- och familjeomsorg år 2018 
 

 

Egenavgifter, det vill säga avgifter som den enskilde 
ska betala själv 

Avgifter 
2018 

Behandlingshem/enskilda hem  

Vård- och behandling (HVB) kr/dygn 80 kr 

  

Familjehem / jourhem  

Familjehem / jourhem 119 kr 

  

Stöd-/omvårdnadsboende (HVB)  

Frukost, lunch och middag, kr/dag 86 

Frukost och lunch eller middag, kr/dag 52 

Frukost, kr/dag 17 

Boende, kr/dygn 70 

Nattlogi, kr/dygn 50 

Maxkostnaden för placering på HVB är 86 + 70 kr = 
156 kr/ dygnet.   

 

 

Skyddat boende 
 

Frukost, lunch och middag, kr/dag 86 

Frukost och lunch eller middag, kr/dag 52 

Frukost, kr/dag 17 

Boende, kr/dygn 70 

Maxkostnaden för placering på skyddat boende är 86 
+ 70 kr = 156 kr/ dygnet.   

 

 

 

 

Handläggning av dödsboärenden   

Timtaxan för kommunens ersättning för nedlagt arbete till 0,855 % av gällande 
prisbasbelopp + moms (25%). För 2018 blir summan 389 kr/timmen. 
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Upprättad: 2018-05-14

Diarienummer: SN.2018.66

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Förhöjd HAB-ersättning under sommaren 2018

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Deltagare inom daglig verksamhet LSS med habiliteringsersättning ska
erhålla förhöjd dagpenning under semestern 2018 under förutsättning att
nämnden får de ansökta pengarna.

Ärendebeskrivning

Regeringen har gett i uppdrag att under 2108 fördela medel till kommunerna i
form av stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av
kommunerna i syfte att införa eller höja låg dagpenning till dem som deltar i
daglig verksamhet enligt LSS.

Medlen ska rekvireras innan 1 juni, och kan användas till den 31 december 2018.
Under våren 2019 ska återrapportering ske till Socialstyrelsen om hur medlen har
använts.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning avser att betala ut förhöjd
dagpenning under semestern 2018 under förutsättning att de ansökta pengarna
utbetalas av Socialstyrelsen.

Dock kan inte nämnden utlova någon fortsättning under 2019.

Förvaltningens synpunkter

Det har påtalats under flera år från målgruppen att den sommarmånad de har
semester, när daglig verksamhet har stängt, är ekonomin sämre eftersom
habiliteringsersättningen inte betalas ut. Det blir svårare för målgruppen att delta i
de aktiviteter som erbjuds. Under sommarmånaderna har även denna målgrupp
ett behov att kunna unna sig lite extra. Det är dock viktigt att det finns en
medvetenhet att beloppet endast avser 2018.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet bedöms inte vara tillämplig i ärendet.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Beslutet ska skickas till

~ Verksamhetschef ÄFH

Ann Malmström Anne Ringdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef ÄFH
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Upprättad: 2018-05-08

Diarienummer: SN.2018.57

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Omställning HVB - från HVB till stödboende

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer förvaltningens förslag om

omställning av HVB till stödboende.

2. Vuxen- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra den i

ärendet beskrivna omställningen av HVB och stödboenden.

3. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

För närvarande driver Gnesta kommun genom Individ- och familjeomsorgen ett
HVB, Gnesta ungdomsboende, som också delvis har stödboende för
ensamkommande barn och unga. Under senare tid har den svenska politiska
majoriteten upprättat hårdare asyllagar och regler för inresa i Sverige. Därför har
antalet nya ensamkommande barn och unga drastiskt minskat. Idag är det 23 barn
och unga i verksamheten. Individ- och familjeomsorgen beräknar att under
maj/juni är ungdomarna färre än 20 unga.

Det är med utgångspunkt i det drastiskt minskade boendeunderlaget som Individ-
och familjeomsorgen nu föreslår att Gnesta ungdomsboende i sin nuvarande
form ställs om till ett stödboende för ensamkommande barn och unga vuxna.

Ärendebeskrivning

Nuvarande verksamhet
Gnesta ungdomsboende
För närvarande driver Gnesta kommun genom Individ- och familjeomsorgen ett
HVB, Gnesta ungdomsboende, som också delvis har stödboende för
ensamkommande barn och unga. Gnesta ungdomsboende ligger centralt i
Gnesta. I området finns det även två lägenheter som används som stödboende.
Idag är det 23 barn och unga i verksamheten. Individ- och familjeomsorgen
beräknar att under maj/juni är ungdomarna färre än 20 unga.
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Bakgrund
Gnesta ungdomsboende
Under 2015 beslutade Gnesta kommun att öppna Gnesta ungdomsboende
(HVB). Under första året arbetade Gnesta ungdomsboende periodvis med
överbeläggning för att hantera det ökande antalet ankomstbarn och anvisade
asylsökande barn och unga.

Under senare tid har den svenska politiska majoriteten upprättat hårdare asyllagar
och regler för inresa i Sverige. Därför har antalet nya ensamkommande barn och
unga drastiskt minskat. Sverige beräknar att en normalisering har skett. Gnesta
kommun kommer därför endast att anvisas ett ensamkommande barn eller en
ung person under 2018.

Det är med utgångspunkt i det ovan beskrivna drastiskt minskade
boendeunderlaget som Individ- och familjeomsorgen nu föreslår att Gnesta
ungdomsboende i sin nuvarande form ställs om till ett stödboende för
ensamkommande barn och unga vuxna. Ungdomarna på boendet har utvecklas
väl och Individ- och familjeomsorgen ser att en mognad finns så de kan ta nästa
steg till ett vuxenliv med ansvar och självbestämmande.

Förslag
Gnesta ungdomsboende
Individ- och familjeomsorgen räknar med att de som är 18 år fyllda kan bo på
stödboendet. En del av dem strax under 18 år som bor på Gnesta
ungdomsboende kan också flytta över till stödboende. De som har större behov
erbjuds plats på en annan HVB-verksamhet i Nyköpings kommun. Totalt
beräknar kommunen behöva köpa cirka fem HVB-platser. I detta förslag så
upphör Gnesta ungdomsboende som HVB så skyndsamt som möjligt eventuellt
redan 31 maj 2018. Den 1 juni föreslås i så fall att Gnesta ungdomsboende istället
blir Gnesta stödboende som ska drivas som ett stödboende för ensamkommande
barn och unga som under 2018 fyller eller fyllt 18 år och för yngre mellan 16-17
år som av synnerliga skäl kan bo i stödboende. En individuell bedömning ska ske.
Under en övergångsperiod om cirka tre månader (sommar 2018) kommer
stödboendet har flera medarbetare på plats. Detta för att stödja
sammanhållningen, införandet av nya rutiner och regler.

Stödboendet
Stödboende utökar antalet platser. I de två lägenheterna som finns redan idag för
stödboende, så blir det tre platser i vardera. På Platåvägen kommer det bli fem
platser i Hus A och i Hus B respektive Hus C blir det fyra platser i vartdera hus.

Organisatoriskt kommer verksamheten fortsätta tillhöra Individ- och
familjeomsorgen. Verksamhetschefen för IFO kommer bli chef för stöd- och
behandlingsenheten (öppenvården och stödboendet).
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Utifrån de ungdomar som kommer bo i stödboendet beräknas det behövas tre
boendestödjare som arbetar morgontid och eftermiddag/kväll. Under nattiden
kommer nattjouren finnas för stödboendet. Detta är en lösning under
uppbyggnaden av stödboendet för att vidare undersöka vilken organisatorisk
tillhörighet som stödboendet ska ha i framtiden.

Lokalerna som finns idag kommer användas för stödboendet med smärre
förändringar i låssystem och ev. borttagning av någon vägg.

De unga som bor i stödboendet kommer få 85 kr per dygn för att stå för sitt eget
kosthåll. Detta handlägger socialsekreteraren inom individ- och familjeomsorgen.
När ungdomar övergår från HVB till stödboende minskar personaltätheten. Det
innebär att ungdomarna behöver ta ett större eget ansvar för att aktivera sig,
sköta sina kontakter med Arbetsförmedling, sjukvården eller andra
myndighetskontakter. Bedömningen är dock att det är en del i att bli vuxen att
större eget ansvar. Ungdomar under 18 år har goda män eller särskilt förordnade
vårdnadshavare som stöd.

Det kommer att finnas två socialsekreterare som ansvarar för alla placeringarna
inom Individ- och familjeomsorgen. Dessa kommer i ett inledande skede besöka
stödboendet minst en gång i månaden för att följa ungdomarna.

En preliminär budget för resten av 2018 och 2019 har skapats av verksamhetschef
och nuvarande enhetschef och ekonom. Denna kommer behöver redigeras vid
flera tillfällen.

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

HVB-verksamheten beräknar ett underskott under 2018. Underskottet kommer
att balanseras upp av tidigare överskott i verksamheten.

Riskbedömning
Riskbedömning för Gnesta ungdomsboendes medarbetare samt ungdomar har
genomförts gemensamt med arbetsgruppen, se bilagor.

Juridiska konsekvenser
Förslaget har genomgått MBL-förhandling, se bilaga.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-05-08.

2. Riskbedömning ungdom, HVB ställs om till stödboende.

3. Riskbedömning medarbetare, HVB ställs om till stödboende.

4. Förhandlingsprotokoll MBL.

Beslutet ska skickas till

~ Mats Engström, verksamhetschef

~ Karin Pramlid, utredare

Ann Malmström Mats Engström

Förvaltningschef Verksamhetschef

Karin Pramlid

Utredare
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2018-05-02
Riskbedömning vid förändringar i verksamheten – medarbetare/enhetschef: Ställa om Gnesta ungdomsboende till Gnesta stödboende

Faktorer att
bedöma

Påverkar
förändrin
gen?

Konsekvens
av förändringen Konsekvensbeskrivning Åtgärdsförslag

Ansv.
sign

Klart
datum

Ja Nej Obe-
tydlig

Känn-
bar

All-
varlig

Mkt
allvarlig

Kontakt/gemenskap
X X

I samband med att ställa om
verksamheten kommer den gemenskap
som finns i arbetsgruppen att brytas.
Troligen kommer det att upplevas som
hårt, som till exempel att personalen
upplever mindre lust kring arbetet. De
medarbetare som blir kvar på
stödboendet kommer bli tre. Det kan
kännas ensamt för dessa medarbetare.

Medarbetare som får vidare uppdrag
inom Gnesta kommun kommer få
arbeta med en ny grupp kollegor och
nya samordnare/planerare eller
enhetschefer.

Under tiden som är kvar planera
gemensamma aktiviteter, möten,
fikastunder m.m. samt ha en
avslutningskonferens en heldag.

Medarbetarna på stödboendet
kommer from 1 juni ingå under
stöd- och behandlingsenheten och
ha verksamhetschefen som
närmaste chef. Detta för att skapa
ett nytt sammanhang.

De som går över till andra uppdrag
inom kommunen kommer behöva
stöd för att komma in i nuvarande
gemenskap och gruppdynamik.

Risk för ensamarbete
X

Bemanningen på stödboendet kommer
vara t medarbetare. Dessa kommer att
arbeta kvällstid.

Medarbetare kommer att ha larm.
Nya rutiner kommer att finnas för
verksamheten för att förhindra
hot/våld.
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Arbetstid/schema

X X

Bemanningen på boendet kommer att
innebära olika tider, främst kvällstid
må-sö. Nattpatrullen kommer ansvara
för nattillsyn/jouren för stödboendet.

Uppföljning av bemanningen ska
ske regelbundet på APT.

Medarbetarna ska ges löpande
information kring förändring av
uppdrag och arbetstider.

Arbetsmängd
X X

I samband med att ställa om
verksamheten tillkommer
arbetsuppgifter i första skedet, men
vartefter flytten av ungdomar pågår
avtar arbetsmängden i och med att
antalet boende minskar.

Medarbetarna på stödboendet kommer
ha sex-sju ungdomar per medarbetare.

Att planera flyttar för ungdomar i
god tid. Att ta hjälp med
transporttjänster internt på enheten
och externt.

Följa upp mängden på APT och
enskilda samtal med enhetschef.

Möjlighet för studiebesök på ny
arbetsplats ska ses över.

Fysisk belastning
X X

En tillfällig ökad fysisk belastning i
samband med att verksamheten ställs
om till stödboende.

Fördela arbetsuppgifterna så att
ingen blir överbelastad. Informera
om ergonomi/rätt sätt att lyfta t.ex.
använda hjälpmedel som vagnar
och dylikt.
I takt med att ungdomarna flyttar
ut från boendet iordningsställs
deras rum. Detta för att minimera
belastning vid slutskedet av
avvecklingen.
Personal är alltid två vid
förflyttning av möbler.
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Psykisk belastning

X X

Oro bland medarbetare beträffande ev.
fortsatta anställningar och nya
placeringar inom andra verksamheter.

Ge tydlig information till
medarbetarna regelbundet under
processen. Enskilda samtal med
enhetschef innan 31 maj. Göra
medarbetarna delaktiga i processen
om ny placering inom Gnesta
kommun.

Erbjuda information och kunskap
om det nya arbetet.

Möjliggöra för en strukturerad
introduktion för det nya arbetet.

Arbetstempo
X X

Ser inte att verksamheten ställs om
skulle leda till ett större ökat
arbetstempo då målgruppen som är kvar
har mindre behov av omsorg och har
inga särskilda behov.

När personalen går över till sina nya
uppdrag finns det en risk för ökad stress
och oro.

Uppföljning sker via APT samt
kontakt med ny ledning.

Ge tydlig information till
medarbetarna regelbundet under
processen.
Möjliggöra en strukturerad
introduktion för det nya arbetet.

Arbetsinnehåll
X X

Fram tills dess att ungdomarna har
placerats om och tills
verksamhetsförändringen är genomförd
kommer arbetsuppgifterna vara
detsamma.
Efter att verksamheten förändras
arbetsuppgifterna till att mer handla om
stöd.

Att planera flyttar väl och ha tydlig
kommunikation mellan
arbetsledning och medarbetare
rörande sådana arbetsuppgifter
som är nya och ovana.

Upprätta nya rutiner på
stödboendet.
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Ansvarsområde

X X

Eftersom det blir färre medarbetare
inom stödboendet kommer det bli
förändrade ansvarsområden för
framtidens enhetschef och dennes
medarbetare.

Uppföljning på APT. En del av
administrationen kan utföras redan
befintlig administration inom
förvaltningen.

Variation
X X

En del arbetsuppgifter försvinner då
stödboendet har t.ex. självhushåll. Och
en del arbetsuppgifter tillkommer som
t.ex. nyckelhantering.

Uppföljning av arbetet ska ske på
APT. Se över vad boendestödjarna
på stödboendet ska utföra och inte.

Information
X X

Medarbetarna kommer få fortsatt
information från nuvarande enhetschef
och tillträdande enhetschef kring
processerna framöver.

Oro finns bland medarbetarna kring att
de får en ny enhetschef och hur denne
kommer hantera information och
fördelning av arbete.

Snabb och tydlig information ska
skickas till samtliga medarbetare
inom enheten/gruppen.

Uppföljning av arbetet sker på
APT, samt i samtal med
enhetschef.

Möjliggöra för en kontakt med ny
enhetschef så fort de nya
uppdragen är fördelade.

Utbildningsbehov
X X

Medarbetarna som stannar inom
stödboendet ska vara utbildande för
ändamålet. De behöver få information
hur om sin nya enhet.

Den nya enheten träffar
medarbetarna regelbundet för att
medarbetarna ska få en känsla av
sammanhang och information om
det nya uppdraget.

Trivsel
X X

Medarbetarna får färre kollegor inom
stödboendet. De tre medarbetarna
stödboendet har, behöver gilla att arbeta
tillsammans.

Under första tiden är det viktigt att
planera gemensamma aktiviteter,
möten, fikastunder m.m. samt ha
en planeringskonferens ett par
dagar för att skapa en bra grupp
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och lära känna varandra.

Uppföljning enskilt och i grupp
med enhetschef.

Samarbete
X X

Medarbetarna får färre kollegor. De tre
medarbetarna stödboendet har, behöver
gilla att arbeta tillsammans.

Planera gemensamma knytpunkter
i vardagen, där de gamla berättar
för de nya hur de arbetar, så kan
arbetet utvecklas vidare.

Senast revidera 2018-05-02 av Mats Engström
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Ställa om Gnesta ungdomsboende till
Gnesta stödboende
- Ungdomsperspektiv

Socialt perspektiv

Ungdomarna som behöver HVB-placering behöver byta boende. De kommer behöva

skapa nya relationer med nya ungdomar och nya medarbetare. De kan behöva flytt

från kommunen. De kan då gå miste om goda sammanhang. Det kan bli problem

med att obehöriga eller större mängd vänner kommer på besök.

Godemän ska informeras. Ungdomarna kommer att ha max 60 minuter

pendlingsavstånd till Gnesta kommun. Ungdomarna kommer att ha kollektivtrafikkort.

Ungdomarna ska besöka sitt nya HVB innan flytt. Nuvarande medarbetare

tillsammans med socialsekreterare planerar överflyttningen. Nuvarande medarbetare

stödjer att skapa rutiner/förhållningssätt på stödboendet. Det behövs en bra balans

mellan stöd och kontroll. Ungdomen behöver kontakt med medarbetare när det är

obemannat.

Psykiskt perspektiv

Ungdomarna som behöver HVB-placering behöver byta boende. De kommer behöva

skapa nya relationer med nya ungdomar och nya medarbetare. De som bor kvar

kan/kommer uppleva en otrygghet och osäkerhet. En del ungdomar behöver mer

tillsyn än andra. T.ex. de som har ångesten. De ungdomar som är i behov av

medicinering. Ungdomarna ska besöka sitt nya HVB innan flytt. Stödboendet stödjer

mer i början. Medarbetare som arbetar natt presenterar sig. Socialsekreterare följer

upp med regelbundna samtal. De som arbetar på stödboendet behöver vara kända

för ungdomarna, detta skapar större trygghet för ungdomarna. Hantera situationer,

en tydlig beskrivning av ungdomar och hur bemötandet ska ske. Medicineringen kan

ungdomen få hjälp vi vårdcentralen eller andra medarbete som arbetar nära

stödboendet.

Fysiskt perspektiv

Inget berör den fysiska belastningen för ungdomarna.
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Vårdkontakter

De ungdomarna som flyttar till HVB kan behöva byta vårdkontakter. Risken är att

ungdomarna inte påkallar när de har ett behov eller går till vårdkontakten när de

ska. Ungdomarna kan genom vårdvalet välja att fortsätta tillhöra nuvarande

vårdkontakt. En flytt till t.ex. i Nyköping innebär närmare till t.ex. BUP.

Genomförandeplanerna ska vara tydliga, hur stödboendet ska stödja personen och

möjligheten att använda t.ex. teknisk utrustning.

Skola

Ungdomar som flyttar till HVB kan behöva byta skola. Möjligheten att gå kvar i

Gnesta finns tills ungdomen börjar på gymnasiet. Ungdomarna behöver

läxhjälpsläsning. Ungdomarna kommer att ha max 60 minuter pendlingsavstånd till

Gnesta kommun. Ungdomarna kommer att ha kollektivtrafikkort. Vid behov får

boendestödet sätta in flera stödtimmar per ungdom. Stödboendet behöver vara

bemannat på morgonen och kvällar/helger. Civilsamhället, behöver en introduktion.

Stödet

Stödet kommer att bli mindre omfattande. Boendestödet kommer att arbeta aktivt

för att skapa en regelbundenhet och hög personalkontinuitet. Ungdomarna blir mer

självständiga som ett steg till vuxenlivet. Möjligheten till stöd finns kvar genom

boendestödet. Vid behov får boendestödet sätta in flera stödtimmar.

Otrygghet

Ungdomarna kan uppleva en större otrygghet. Tydliga rutiner, regler - Tydlighet hur,

vem och var ungdomen ska vända sig. Nattpatrullen ska göra i alla fall minst ett

besök på natten. Detta planeras i samband med ordinarie rundor. Möjligheten finns

att bo med personer som ungdomen känner sedan tidigare på boendet.

Förvaltningen ska se över dörrlåsen och ev. larma dörrarna, så de inte kan stå

öppna.

Senast revidera 2018-05-02 av Mats Engström
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Vuxen- och
omsorgsnämnden

Vuxen- och omsorgsnämndens redovisning av åtgärder till
IVO i ärende 8.5-28534/2017-9

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Tjänsteskrivelsen lämnas som nämndens redogörelse i ärendet till

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Sammanfattning

Under 2015-2016 genomförde IVO inspektioner gällande myndighetsutövning
enligt LSS i 30 kommuner, varav Gnesta kommun var en av dem. IVO
genomförde den 19 september 2017 en uppföljning av kommunens åtgärder.
IVO fann vid uppföljningen att det fanns fortsatta brister i dokumentation
gällande hur barnperspektivet synliggörs och hur barn kommer till tals. Det fans
även brister i handläggning vad gäller dokumentation av händelser av vikt för
handläggning samt kommunicering vid avslagsbeslut.

Senast 13 april ska nämnden redovisa åtgärder som är vidtagna eller som planeras
vidtas.

Följande åtgärder redovisas till IVO:

· Utredningsmallar har kompletterats med frågor om barnet har kommit till
tals samt vad barnet har bidragit med till utredningen.

· Utredningsmallar har kompletterats med frågor om barnet har informerats
under utredningens gång, samt vad barnet har informerats om.

· Samtliga handläggare har informerats om funktionen ”händelser” i
dokumentationssystemet Treserva, där handläggare ska redovisa
inkommen handling, telefonsamtal, utgående handling samt
kommunicering. ”Händelser” leder till en automatisk journalanteckning.

· Nya riktlinjer för handläggning av LSS-ärenden ska till Vuxen- och
omsorgsnämnden för beslut 24 maj.

· När riktlinjer är antagna ska nya rutiner för handläggning arbetas fram,
förväntas vara klart september 2018.
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Ärendebeskrivning

IVO genomförde den 19 september en inspektion för att följa upp tidigare
inspektion av handläggning för LSS ärenden, med IVOs dnr 8.5-28534/2017-9

Vid inspektionen fann IVO följande:

Det finns fortfarande brister i dokumentation om hur barnperspektivet beaktas
och synliggörs.

Det finns fortfarande brister i kommunicering vid avslagsbeslut.

Händelser av vikt för handläggningen dokumenteras inte alltid i journal och olika
uppgifter förekommer i beslut och journal.

IVO lyfter även upp att nämnden bör se över vilka automatiserade fraser som
finns i verksamhetssystemet.

IVO ställde efter uppföljningen följande krav på Vuxen- och omsorgsnämnden:

· När det gäller insatser som rör barn ska det framgå av dokumentationen
att barnet informerats, framfört åsikter eller orsaker till varför det inte
skett

· Uppgifter som kommit in från annan än den sökande och som har
betydelse för utgången av ett ärende kommuniceras vid avslagsbeslut

· Kommunicering av handlingar framgår av dokumentationen samt när och
om synpunkter kommit in

· Uppgifter som är av betydelse för handläggningen i ett ärende
dokumenteras i en social journal.

Förvaltningens synpunkter

Vuxen- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner
förvaltningens synpunkter som redovisning av åtgärder till IVO.

1.1 Barnperspektivet i utredning
Nämnden har efter mottagna krav från IVO ändrat i utredningsmallar i
journalsystemet Treserva. I utredningsmallarna finns numera rubrikerna
”Information till barnet/den unge” och ”Information från barnet/den unge”.
Under rubrikerna ska handläggaren redovisa vad barnet/den unge har informerats
om eller varför barnet inte har informerats, samt hur barnet har deltagit i
utredningen eller varför detta inte har skett.

LSS-handläggare har informerats skriftligt om ändringarna i utredningsmallen.

Då utredningsmallarna för närvarande är både för barn- och vuxenärenden går
det inte att göra rubrikerna obligatoriska. En översyn av utredningsmallar och
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rutiner för handläggning är planerad till sommaren 2018.

1.1.1 Dokumentation i utredning
Samtliga handläggare har informerats om att de ska använda funktionen
”händelser” i journalsystemet Treserva. Detta för att säkerställa att samtliga
handläggare dokumenterar händelser av vikt enhetligt och konsekvent med
samma rubriker.

De rubriker som initialt kommer användas är ”inkommen handling”,
”telefonsamtal”, ”utgående handling” och ”kommunicering”. I samband med att
översyn av handläggningsrutiner sker under sommaren 2018 kan dessa rubriker
tänkas förändras eller utökas med flera.

Samtliga biståndshandläggare har informerats om detta på verksamhetsmöte samt
skriftligt via e-post. Handläggarna kommer vid nästa verksamhetsmöte ha
genomgång med IT-samordnare kring funktionaliteten av ”händelser”.

1.1.2 Planerade åtgärder

Förvaltningen har under vintern 2017/2018 arbetat fram flertalet riktlinjer kring
handläggning och verkställighet för både SoL-ärenden och LSS-ärenden. Dessa är
planerade att antas i nämnden den 24 maj 2018.
Då riktlinjerna är antagna kommer dessa implementeras i verksamheterna, samt
att rutiner kring praktiskt genomförande kommer att tas fram. Detta planeras vara
klart september 2018.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte aktuellt då ärendet handlar om svar till IVO.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-04-10

2. Beslut IVO med dnr 8.5-28534/2017-9

Beslutet ska skickas till

~ Linda Bergström, verksamhetschef AoB

~ Inspektionen för vård och omsorg, Box 423, 701 48 Örebro

Ann Malmström Sophia Åhlin

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Inspektionen för vård och omsorg 

BESLUT 

2018-03-13 Dnr 8.5-28534/2017-9 1(5) 

Gnesta kommun 
Socialnämnden 
646 80 Gnesta 

Gnesta kommun 

Ink: 2013 -03- 14 
Dnr:  

För handläggning•  

Ärendet 
Uppföljning av tidigare tillsyn avseende handläggning av ärenden enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i 
Gnesta kommun. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på 
åtgärder: 

Nämnden ska säkerställa att: 

• När det gäller insatser som rör barn ska det framgå av 
dokumentationen att barnet informerats, framfört åsikter 
eller orsaker till varför det inte skett 

• Uppgifter som kommit in från annan än den sökande och 
som har betydelse för utgången av ett ärende kommuniceras 
vid avslagsbeslut 

• Kommunicering av handlingar framgår av dokumentationen 
samt när och om synpunkter kommit in 

• Uppgifter som är av betydelse för handläggningen i ett 
ärende dokumenteras i en social journal 

Redovisningen av vidtagna åtgärder eller planerade åtgärder med 
tidplan ska vara IVO tillhanda senast den 13 april 2018. 

Skälen för beslutet 
• Det finns fortfarande brister i dokumentationen avseende hur 

barnperspektivet synliggörs och hur barn kommer till tals 
• Det finns fortfarande vissa brister i hur kommunicering sker vid 

avslagsbeslut 
• Händelser av vikt för handläggningen av ärenden dokumenteras 

inte alltid i journal och det förekommer olika uppgifter i beslut 
och journal 

Övrigt som framkommit i tillsynen: 
• Det kan finnas ett behov för nämnden att se över hur de 

automatiserade texterna är formulerade i verksamhetssystemet. 

Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 Fax 
Box 423 registrator.nnitt@ivo.se Org nr 202100-6537 
701 48 Örebro www.ivo.se 
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Gnesta kommun 
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För handlåggning•  

Ärendet 
Uppföljning av tidigare tillsyn avseende handläggning av ärenden enligt 
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Gnesta kommun. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på 
åtgärder: 

Nämnden ska säkerställa att: 

• När det gäller insatser som rör barn ska det framgå av 
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samt när och om synpunkter kommit in 

• Uppgifter som är av betydelse för handläggningen i ett 
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• Det finns fortfarande brister i dokumentationen avseende hur 

barnperspektivet synliggörs och hur barn kommer till tals 
• Det finns fortfarande vissa brister i hur kommunicering sker vid 

avslagsbeslut 
• Händelser av vikt för handläggningen av ärenden dokumenteras 

inte alltid i journal och det förekommer olika uppgifter i beslut 
och journal 

Övrigt som framkommit i tillsynen: 
• Det kan finnas ett behov för nämnden att se över hur de 

automatiserade texterna är formulerade i verksamhetssystemet. 

Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 Fax 
Box 423 registrator.rnitt@ivo.se Org nr 202100-6537 
701 48 Örebro www.ivo.se 
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Det finns fortfarande brister avseende barnperspektivet 
IVO bedömer att det fortfarande finns brister i hur barnperspektivet 
synliggörs i ärendehandläggningen och hur barnen ges möjlighet att komma 
till tals. I granskningen av akter framkom att barnperspektivet i ett av de 
granskade ärendena visserligen finns med som rubrik. IVO bedömer dock 
texten vara generellt hållen om vad som menas med barnperspektivet, inte 
vad beslutet kommer att innebära för det enskilda barnet. Inte i något av de 
båda ärenden som granskats framgår vad barnets åsikter är, varken direkt 
eller indirekt. Det framgår inte heller orsaken till att barnet inte kommit till 
tals. 

Av såväl 6 a § LSS framgår att när åtgärder rör barn ska barnets bästa 
beaktas. Av 4 kap. 12 — 18 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, framgår bland annat att 
det av dokumentationen ska framgå hur barnets bästa har beaktats. 
Vidare ska det framgå vilka åsikter som barnet eller den unge fört fram 
och hur hänsyn tagits till barnets eller den unges åsikter i förhållande 
till hans eller hennes ålder och mognad. Om barnet inte fört fram sina 
åsikter i frågor som rör barnet ska det framgå hur tillvägagångssättet 
varit för att så långt som möjligt klarlägga barnets eller den unges 
inställning på annat sätt. 

I intervjun med handläggaren framkom att hon försöker träffa barnet 
och se till barnets behov. Om det är möjligt försöker hon att prata med 
barnet. Går det inte att träffa barnet utgår hon från inlämnade intyg för 
att se till barnets behov. Hur dokumentationen kring barnets bästa och 
barnperspektivet görs skulle dock kunna förbättras, enligt 
handläggaren. 

Enhetschefen angav att hon talat om barnperspektivet med 
handläggaren och att det finns med i utredningarna. Hon angav att 
handläggaren alltid träffar de barn som berörs av ansökan om insatser. 
Enhetschefen angav att barnperspektivet inte alltid dokumenteras och 
att de ska bli bättre på det. 

I tillsynen har två akter som avser barn granskats. Inte i någon av de 
handlingar som granskats framgår om barnet informerats, hur barnet 
gjorts delaktig eller att handläggaren fatt information på annat sätt om 
vad barnet tycker. Det framgår inte heller orsaken till detta. I en av de 
granskade utredningarna finns barnperspektivet med som rubrik, men 
texten är generell och handlar om vad barnperspektivet innebär och 
utgår inte från det specifika barnet. 

Det finns fortfarande brister i hur handlingar kommuniceras vid 
avslagsbeslut 
IVO bedömer att det fortfarande finns brister i hur nämnden 
kommunicerar handlingar inför ett avslagsbeslut. Enligt 17 § 
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förvaltningslagen (1986:223), FL, får ett ärende som avser 
myndighetsutövning mot någon enskild inte avgöras utan att den som 
är sökande har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet 
genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig 
över den. 

Det finns ingen skyldighet för nämnden att kommunicera uppgifterna 
skriftligt, utan nämnden väljer själv på vilket sätt som är bäst i det 
enskilda fallet. IVO vill dock påtala att för att fullgöra den skyldighet 
som följer av 17 § FL måste den enskilde få tillfälle att yttra sig över de 
uppgifter som han eller hon inte själv tillfört ärendet Enligt 5 kap. 12 § 
SOSFS 2014:5 ska det framgå av dokumentationen vilka synpunkter 
som den enskilde fört fram till nämnden i samband med 
kommuniceringen. 

I ett av avslagsbesluten framgår att inhämtade uppgifter inte 
kommunicerats med den enskilde, trots att handläggaren tagit kontakt 
med en privat verksamhet och då fått uppgifter som haft betydelse för 
beslutet. Av de granskade handlingarna framgår inte heller att det finns 
samtycke till att denna kontakt tagits. 

I det andra avslagsbeslutet som granskats framgår att datum för beslut 
och kommunicering är detsamma Enligt dokumentationen har det skett 
en muntlig kommunicering av förslag till beslut genom telefonsamtal 
med en sjukvårdsinrättning. I samma notering framgår att utredningen 
är kommunicerad med den enskilde. I de granskade handlingarna 
framgår inte om den enskilde haft någon synpunkt på utredningen eller 
valt att inte lämna någon synpunkt på utredningen. 

Det finns brister i dokumentation och handläggning av ärenden 

IVO bedömer att det fortfarande finns vissa brister vid handläggning av 
ärenden och dokumentation i journal. 

Av 4 kap 9 § SOSFS 2014:5 framgår bland annat att åtgärder som vid 
handläggning av ett ärende, faktiska omständigheter och händelser av 
betydelse fortlöpande ska dokumenteras i journalen. IVO kan 
konstatera att ett av de granskade avslagsbesluten avsåg en annan insats 
än den som den enskilde ansökt om. I de handlingar som IVO granskat 
fanns inte någon uppgift om att handläggaren talat med den sökande 
om detta innan nämnden fattat beslut i ärendet. Inte heller finns någon 
uppgift om att den enskilde återtagit sin ansökan och inkommit med en 
ny ansökan om en annan insats, vilket är en brist. 

IVO kan dock inte avgöra om bristen är att dokumentation inte förts i 
enlighet med gällande regelverk för dokumentation eller om nämnden 
fattat beslut om en insats som den enskilde inte ansökt om (i strid med 
8 § LSS) medan man avstått från att fatta beslut om de insatser ansökan 
avser, vilket inte är förenligt med förvaltningslagens bestämmelser. 
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I granskningen av akter kan IVO konstatera att det i flera fall 
förekommer uppgifter i journalen som inte överensstämmer med 
uppgifter i beslutet. I ett flertal fall uppges olika beslutsdatum i beslut 
och journal. Det är inte heller alltid som uppgifter om vilken period 
beslutet avser är detsamma i beslut som i journal. 

Det framgår inte alltid vad som kommit fram i möten med sökande/ 
vårdnadshavare eller att handlingar inkommit som styrker t.ex. 
funktionsnedsättningen i journalen. 

I de två avslagsbeslut som granskats angavs i journalen att 
motiveringen var att "behovet kan tillgodoses på annat sätt". Detta 
bedöms inte vara förenligt med formuleringen i 7 § LSS, där det 
framgår att en person som omfattas av LSS personkrets har rätt till 
insatser om det finns behov och dessa behov inte tillgodoses på annat 
sätt. I båda ärendena kan IVO se att det är automatiserad text som 
klippts in från verksamhetssystemet. Nämnden kan därför behöva se 
över att den automatiserade texten i verksamhetssystemet är formulerad 
i enlighet med gällande lagstiftning. 

I de utredningar och beslut som IVO granskat är däremot 
motiveringarna formulerade som "behovet tillgodoses med redan 
beviljade insatser" respektive "kommer att tillgodoses med insatser 
som beviljats" , vilket bedöms vara i enlighet med 7 § LSS. I 20 § FL 
framgår att de skäl som legat till grund för ett beslut som avser 
myndighetsutövning mot enskild ska framgå. I det ena ärendet avser 
ansökan två olika insatser — bostad med särskild service och 
kontaktperson. IVO vill med anledning av detta påtala vikten av att i de 
fall utredningar och beslut avser flera olika insatser behöver det vara 
tydligt varför var och en av insatserna avslås. 

Underlag 
• IVO:s beslut med dnr: 8.5-21400/2015 
• Protokoll fört vid intervju med handläggare 
• Protokoll fört vid intervju med enhetschef och nämndens 

ordförande 
• Granskning av sex akter 

Ytterligare information 
IVO har med stöd av 26 § LSS genomfört en inspektion avseende 
myndighetsutövningen inom LSS området. Inspektionen ägde rum den 
19 september 2017 och var en uppföljning av den tillsyn av 
myndighetsutövningen enligt LSS som IVO genomförde 2015. I den nu 
aktuella tillsynen genomfördes intervjuer med handläggare, 
avdelningschef och nämndens ordförande IVO granskade även sex 
akter, varav två avsåg avslagsbeslut. Syftet med tillsynen var att följa 
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upp om och hur de åtgärder som nämndens redovisade vid efter förra 
tillsynen fått effekt. 

Inhämtat material har kommunicerats med nämnden. Inga synpunkter 
har inkommit i samband med detta. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Birgitta Johannesson. I 
den slutliga handläggningen har inspektörerna Therese Berglind och 
Gustav Grek deltagit. Inspektören Ramona Persson har varit 
föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

k 

Birgi. a Johaniesson 

 

Ramona Persson 
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Det finns fortfarande brister avseende barnperspektivet 
IVO bedömer att det fortfarande finns brister i hur barnperspektivet 
synliggörs i ärendehandläggningen och hur barnen ges möjlighet att komma 
till tals. I granskningen av akter framkom att barnperspektivet i ett av de 
granskade ärendena visserligen finns med som rubrik. IVO bedömer dock 
texten vara generellt hållen om vad som menas med barnperspektivet, inte 
vad beslutet kommer att innebära för det enskilda barnet. Inte i något av de 
båda ärenden som granskats framgår vad barnets åsikter är, varken direkt 
eller indirekt. Det framgår inte heller orsaken till att barnet inte kommit till 
tals. 

Av såväl 6 a § LSS framgår att när åtgärder rör barn ska barnets bästa 
beaktas. Av 4 kap. 12— 18 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, framgår bland annat att 
det av dokumentationen ska framgå hur barnets bästa har beaktats. 
Vidare ska det framgå vilka åsikter som barnet eller den unge fört fram 
och hur hänsyn tagits till barnets eller den unges åsikter i förhållande 
till hans eller hennes ålder och mognad. Om barnet inte fört fram sina 
åsikter i frågor som rör barnet ska det framgå hur tillvägagångssättet 
varit för att så långt som möjligt ldarlägga barnets eller den unges 
inställning på annat sätt. 

I intervjun med handläggaren framkom att hon försöker träffa barnet 
och se till barnets behov. Om det är möjligt försöker hon att prata med 
barnet. Går det inte att träffa barnet utgår hon från inlämnade intyg för 
att se till barnets behov. Hur dokumentationen kring barnets bästa och 
barnperspektivet görs skulle dock kunna förbättras, enligt 
handläggaren. 

Enhetschefen angav att hon talat om barnperspektivet med 
handläggaren och att det finns med i utredningarna. Hon angav att 
handläggaren alltid träffar de barn som berörs av ansökan om insatser. 
Enhetschefen angav att barnperspektivet inte alltid dokumenteras och 
att de ska bli bättre på det. 

I tillsynen har två akter som avser barn granskats. Inte i någon av de 
handlingar som granskats framgår om barnet informerats, hur barnet 
gjorts delaktig eller att handläggaren fått information på annat sätt om 
vad barnet tycker. Det framgår inte heller orsaken till detta. I en av de 
granskade utredningarna finns barnperspektivet med som rubrik, men 
texten är generell och handlar om vad barnperspektivet innebär och 
utgår inte från det specifika barnet. 

Det finns fortfarande brister i hur handlingar kommuniceras vid 
avslagsbeslut 
IVO bedömer att det fortfarande fmns brister i hur nämnden 
kommunicerar handlingar inför ett avslagsbeslut. Enligt 17 § 
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förvaltningslagen (1986:223), FL, får ett ärende som avser 
myndighetsutövning mot någon enskild inte avgöras utan att den som 
är sökande har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet 
genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig 
över den. 

Det finns ingen skyldighet för nämnden att kommunicera uppgifterna 
skriftligt, utan nämnden väljer själv på vilket sätt som är bäst i det 
enskilda fallet. IVO vill dock påtala att för att fullgöra den skyldighet 
som följer av 17 § FL måste den enskilde få tillfälle att yttra sig över de 
uppgifter som han eller hon inte själv tillfört ärendet. Enligt 5 kap. 12 § 
SOSFS 2014:5 ska det framgå av dokumentationen vilka synpunkter 
som den enskilde fört fram till nämnden i samband med 
kommuniceringen. 

I ett av avslagsbesluten framgår att inhämtade uppgifter inte 
kommunicerats med den enskilde, trots att handläggaren tagit kontakt 
med en privat verksamhet och då fått uppgifter som haft betydelse för 
beslutet. Av de granskade handlingarna framgår inte heller att det finns 
samtycke till att denna kontakt tagits. 

I det andra avslagsbeslutet som granskats framgår att datum för beslut 
och kommunicering är detsamma. Enligt dokumentationen har det skett 
en muntlig kommunicering av förslag till beslut genom telefonsamtal 
med en sjukvårdsinrättning. I samma notering framgår att utredningen 
är kommunicerad med den enskilde I de granskade handlingarna 
framgår inte om den enskilde haft någon synpunkt på utredningen eller 
valt att inte lämna någon synpunkt på utredningen. 

Det finns brister i dokumentation och handläggning av ärenden 

IVO bedömer att det fortfarande finns vissa brister vid handläggning av 
ärenden och dokumentation i journal. 

Av 4 kap 9 § SOSFS 2014:5 framgår bland annat att åtgärder som vid 
handläggning av ett ärende, faktiska omständigheter och händelser av 
betydelse fortlöpande ska dokumenteras i journalen. IVO kan 
konstatera att ett av de granskade avslagsbesluten avsåg en annan insats 
än den som den enskilde ansökt om. I de handlingar som IVO granskat 
fanns inte någon uppgift om att handläggaren talat med den sökande 
om detta innan nämnden fattat beslut i ärendet. Inte heller finns någon 
uppgift om att den enskilde återtagit sin ansökan och inkommit med en 
ny ansökan om en annan insats, vilket är en brist. 

IVO kan dock inte avgöra om bristen är att dokumentation inte förts i 
enlighet med gällande regelverk för dokumentation eller om nämnden 
fattat beslut om en insats som den enskilde inte ansökt om (i strid med  
8 § LSS) medan man avstått från att fatta beslut om de insatser ansökan 
avser, vilket inte är förenligt med förvaltningslagens bestämmelser. 
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I granskningen av akter kan IVO konstatera att det i flera fall 
förekommer uppgifter i journalen som inte överensstämmer med 
uppgifter i beslutet. I ett flertal fall uppges olika beslutsdatum i beslut 
och journal. Det är inte heller alltid som uppgifter om vilken period 
beslutet avser är detsamma i beslut som i journal. 

Det framgår inte alltid vad som kommit fram i möten med sökande/ 
vårdnadshavare eller att handlingar inkommit som styrker t.ex. 
funktionsnedsättningen i journalen. 

I de två avslagsbeslut som granskats angavs i journalen att 
motiveringen var att "behovet kan tillgodoses på annat sätt". Detta 
bedöms inte vara förenligt med formuleringen i 7 § LSS, där det 
framgår att en person som omfattas av LSS personkrets har rätt till 
insatser om det fmns behov och dessa behov inte tillgodoses på annat 
sätt. I båda ärendena kan IVO se att det är automatiserad text som 
ldippts in från verksamhetssystemet. Nämnden kan därför behöva se 
över att den automatiserade texten i verksamhetssystemet är formulerad 
i enlighet med gällande lagstiftning. 

I de utredningar och beslut som IVO granskat är däremot 
motiveringarna formulerade som "behovet tillgodoses med redan 
beviljade insatser" respektive "kommer att tillgodoses med insatser 
som beviljats", vilket bedöms vara i enlighet med 7 § LSS. 120 § FL 
framgår att de skäl som legat till grund för ett beslut som avser 
myndighetsutövning mot enskild ska framgå. I det ena ärendet avser 
ansökan två olika insatser — bostad med särskild service och 
kontaktperson. IVO vill med anledning av detta påtala vikten av att i de 
fall utredningar och beslut avser flera olika insatser behöver det vara 
tydligt varför var och en av insatserna avslås. 

Underlag 
• IVO:s beslut med dnr: 8.5-21400/2015 
• Protokoll fört vid intervju med handläggare 
• Protokoll fört vid intervju med enhetschef och nämndens 

ordförande 
• Granskning av sex akter 

Ytterligare information 
IVO har med stöd av 26 § LSS genomfört en inspektion avseende 
myndighetsutövningen inom LSS området. Inspektionen ägde rum den 
19 september 2017 och var en uppföljning av den tillsyn av 
myndighetsutövningen enligt LSS som IVO genomförde 2015. I den nu 
aktuella tillsynen genomfördes intervjuer med handläggare, 
avdelningschef och nämndens ordförande IVO granskade även sex 
akter, varav två avsåg avslagsbeslut. Syftet med tillsynen var att följa 
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upp om och hur de åtgärder som nämndens redovisade vid efter förra 
tillsynen fått effekt. 

Inhämtat material har kommunicerats med nämnden. Inga synpunkter 
har inkommit i samband med detta. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Birgitta Johannesson. I 
den slutliga handläggningen har inspektörerna Therese Berglind och 
Gustav Grek deltagit. Inspektören Ramona Persson har varit 
föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

'k4 
Birgitta Joha is esson 

Ramona Persson 
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Upprättad: 2018-05-03
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Vuxen- och
omsorgsnämnden

Riktlinjer HSE 2018

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna "ID-märkning inom

Gnesta kommuns särskilda boenden" och "Hjärt- lungräddning i särskilt

boende i Gnesta kommun och " Patientsäkerhet i Gnesta kommun".

Sammanfattning

Ärendet omfattar tre olika riktlinjer. Den första är "Riktlinje för ID- märkning

inom Gnesta kommuns särskilda boenden", den andra är "Riktlinje för hjärt-

lungräddning i särskilt boende i Gnesta kommun". Den tredje är "Riktlinje för

patientsäkerhet i Gnesta kommun".

Riktlinjerna ska vara ett stöd för anställda inom vuxen- och omsorgsförvaltningen

i utförandet av hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett kvalitativt och rättssäkert sätt.

Ärendebeskrivning

För att säkerställa olika handlingar och utförandet av arbetsuppgifter inom den

kommunala hälso- och sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, ska

det finnas riktlinjer. Samtliga tre riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig

sjuksköterska.

Avsikten är att riktlinjerna ska säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i vården för

den enskilde patienten. Riktlinjerna ska vara ett stöd för anställda i utförandet av

ett kvalitativt gott arbete för den enskilde som är i behov av hälso- och

sjukvårdsinsatser.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdshetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-03

2. Riktlinje för ID-märkning inom Gnesta kommuns särskilda boenden.

3. Riktlinje för hjärt-lungräddning(HLR) i särskilt boende i Gnesta kommun.

4. Riktlinje för patientsäkerhet i Gnesta kommun.
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Beslutet ska skickas till

Birgitta Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Nina Överkvist, enhetschef HSE

Ann Malmström Birgitta Larsson

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS)



Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

ID-märkning inom Gnesta
kommuns särskilda
boenden

Riktlinje VON

Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

SN.2018.7 Tills vidare

Dokumentinformation Dokumentet gäller för

VOF

ID-märkning inom Gnesta

kommuns särskilda boenden
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Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

ID-märkning inom Gnesta kommuns särskilda boenden VON

Innehåll

ID-märkning inom Gnesta kommuns särskilda boenden 3

ID-märkning när patient/brukare åker till sjukhus 3

Uppgifter som ska finnas på ID-band 3

ID-märkning i samband med dödsfall 3

Behov av ID-märkning vid andra tillfällen t.ex. vid

utlämnande av läkemedel 4

ID-märkning inom Gnesta kommuns särskilda boenden
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Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

ID-märkning inom Gnesta kommuns särskilda boenden VON

ID-märkning när brukare åker till sjukhus

I samband med akut läkar- eller sjukhusbesök ska brukare, som inte själv kan

uppge sin identitet, förses med ID-band. Detta för att brukarens identitet på ett

enkelt och säkert sätt ska kunna fastställas.

Sjuksköterska, som bedömer att brukaren ska åka till sjukhuset ansvarar för att

denne förses med ID-band och bör personligen utföra uppgiften.

Annan personal kan på sjuksköterskas begäran förse brukaren med ID-band. I

dessa fall är det viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att personalen vet

vilka uppgifter som ska stå på ID-bandet och att denne ansvarar för att

brukarens personuppgifter är korrekta.

Om sjuksköterska inte kan förse brukaren med ID-band och inte heller anser sig

kunna överlåta uppgiften åt annan personal får brukaren åka till sjukhuset utan

ID-band. I dessa fall ska sjuksköterska ta ställning till hur brukaren ska kunna

identifieras på sjukhuset. Kan närstående möta upp på sjukhuset? Kan

vårdpersonal följa med till sjukhuset? Finns legitimation som kan skickas med

till sjukhuset?

Uppgifter som ska finnas på ID-band

 Brukarens personnummer, samtliga 10 siffror.

 Brukarens efternamn och tilltalsnamn.

 Initialer på den som fyllt i ID-bandet.

 Datum då uppgifter på ID-bandet fyllts i.

Den person vars initialer står på ID-bandet ansvarar för att uppgifterna är
korrekta. Om inte brukaren själv kan kontrollera uppgifterna ska kontroll
göras mot legitimation eller annan handling där identitet säkerställts.
Den som förser brukaren med ID-band ska dokumentera det i hälso- och
sjukvårdsjournalen, alternativt i SoL-dokumentation.

ID-märkning i samband med dödsfall

När en person avlider och kommunens personal ansvarar för
omhändertagandet av den döda gäller samma principer för
identitetskontroll. Uppgiften ska då utföras av sjuksköterska eller läkare.

Behov av ID-märkning vid andra tillfällen, t ex vid

överlämnande av läkemedel

Under semestertider, när antalet vikarier ökar, kan det ibland vara lämpligt
att förse brukare som inte själv kan uppge sin identitet med ID-band. Detta
ska dock ske i samråd med närstående/god man.
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i särskilt boende i Gnesta
kommun

Riktlinje 2018-05-24 VON
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Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

SN.2018.7 Tills vidare

Dokumentinformation Dokumentet gäller för

VOF

Hjärt- lungräddning (HLR) i

särskilt boende i Gnesta kommun
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Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Hjärt- lungräddning (HLR) i särskilt boende i Gnesta

kommun

2018-05-24 VON

Innehåll

Hjärt- lungräddning i Särskilt boende i Gnesta kommun 3

Läkare ansvarar för 3

Sjuksköterska ansvarar för 3

Omvårdnadspersonal ansvarar för 3

När ställningstagande inte finns dokumenterat 3
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Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans

Hjärt- lungräddning (HLR) i särskilt boende i Gnesta

kommun

2018-05-24 VON

Hjärt- lungräddning i särskilt boende i Gnesta kommun
Hjärtstopp ska alltid behandlas med hjärt- och lungräddning (HLR) om det inte finns

ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras.

Exempel på lämplig text i dokumentationen är: XX, läkare, har tagit ställning och

beslutat att vid hjärtstopp ska HLR inte påbörjas. Patient och/eller närstående är

informerade. Begreppet Ej HLR används

Leg sjuksköterska och leg läkare är alltid skyldiga att påbörja HLR om inte

ställningstagande till Ej HLR finns dokumenterat. Legitimerad personal ska alltid

påbörja HLR om det inte är uppenbart oetiskt eller bedöms vara ogenomförbart och

utsiktslöst. Omvårdnadspersonal ska ha tillgång till ställningstagande.

Läkare ansvarar för

I samverkan med sjuksköterska genomförs vårdplanering tillsammans med patienten

där ställningstagande kring HLR diskuteras. Läkaren dokumenterar eventuellt

ställningstagande till Ej HLR i den medicinska journalen

Sjuksköterska ansvarar för:

I samverkan med läkare genomförs vårdplanering tillsammans med patienten

och/eller närstående där ställningstagande kring HLR diskuteras. Sjuksköterskan

dokumenterar eventuellt ställningstagande till Ej HLR i omvårdnadsjournalen

Sjuksköterskan ansvarar för att samtlig omvårdnadspersonal har tillgång till

ställningstagandet.

Omvårdnadspersonal ansvarar för:

Omvårdnadspersonal räknas inte som hälso- och sjukvårdspersonal inom den

kommunala hälso- och sjukvården. Omvårdnadspersonal kan påbörja HLR efter tydliga

anvisningar från legitimerad sjuksköterska/läkare eller 112, men har inte skyldighet

att påbörja HLR.

När ställningstagande inte finns dokumenterat

All personal ska tillkalla hälso- och sjukvårdspersonal eller ambulans samt påbörja

HLR om de har reell kompetens och försäkrat sig om att det inte finns dokumenterat

Ej HLR. De är dock inte skyldiga att påbörja HLR.
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Riktlinje för patientsäkerhet i Gnesta kommun 2018-05-24 VON 

 

 
 

1.Riktlinje för patientsäkerhet i Gnesta kommun .................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

1.1 Bakgrund och syfte ..................................................................................... 3 

1.2 Förord ........................................................................................................ 3 

1.3 Säker vård kräver samarbete ....................................................................... 3 

1.4 Fakta om vårdskador ................................................................................... 3 

1.5 Personer med särskild risk ........................................................................... 3 

1.6 Definition vårdskada ................................................................................... 4 

1.7 Det professionella ansvaret ......................................................................... 4 

2 Vanliga orsaker till vårdskador .............................................................................................. 4 

2.1 Brister i kommunikation .............................................................................. 4 

2.2 Brister i samordning och organisation .......................................................... 4 

2.3 Förseningar ................................................................................................. 4 

2.5 Andra exempel på vad som kan gå fel .......................................................... 4 

2.6 Läkemedel .................................................................................................. 5 

2.7 Trycksår ...................................................................................................... 5 

2.8 Undernäring................................................................................................ 5 

2.9 Vårdrelaterade infektioner (VRI). ................................................................ 5 

3 Kompetenser för säker vård .................................................................................................. 6 

3.1 Inom kompetensområdet ............................................................................ 6 

3.2 Yrkeskunskap (tekniska färdigheter) ............................................................ 6 

3.3 Icke-tekniska färdigheter ............................................................................. 6 

3.4 Kunskaper om vårdprocesser och nätverk .................................................... 6 

3.5 Förbättringskunskap ................................................................................... 6 

4 Verktyg för säker vård              6 

4.1 Avvikelserapportering ................................................................................. 7 

4.2 journalgranskning ....................................................................................... 7 
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1 Riktlinje för patientsäkerhet i Gnesta kommun 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Denna skrift har tillkommit för att medarbetare och chefer behöver förstå att vi 

alla tillsammans har ett ansvar för patientsäkerheten i kommunen. Syftet med 

skriften om patientsäkerhet är att alla inom vuxen- och omsorgsförvaltningen ska 

få grundläggande kunskap angående patientsäkerhet 

1.2 Förord 

För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga 

kärnkompetenser. Förutom kärnkompetensen säker vård i sig, utgörs de av 

personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

informatik. De är alla inbördes beroende av varandra. 

1.3 Säker vård kräver samarbete 

Säker vård innebär att ha kunskap om risker i vården och att arbeta på ett sådant 

sätt att risker minimeras. Detta ansvar är gemensamt för vårdens alla 

professioner. Men det räcker inte med kunskaper utifrån den egna professionen. 

Säker vård kräver samarbete med andra professioner och med patienter och 

närstående, oavsett var vården ges. Därigenom skapas det allra bästa utfallet för 

dem vi är till för. 

Vårdskador undviks genom god yrkeskunskap, ett etiskt förhållningssätt och ett 

tätt interprofessionellt och verksamhetsöverskridande samarbete, grundat på 

respekt för och kännedom om sin egen och andras kompetenser. Patientsäkerhet 

är en ständigt pågående process. 

1.4 Fakta om vårdskador 

Nästan var tionde patient som vårdas på sjukhus råkar ut för en skada som inte 

har med den underliggande sjukdomen att göra och som hade kunnat undvikas 

(vårdskada). 

Vanligast är vårdrelaterade infektioner (VRI), skador som hör ihop med felaktig 

läkemedelsanvändning och kirurgiska skador. Man har också börjat tala om 

vårdskador när det är en felaktig, försenad eller utebliven diagnos.  

Socialstyrelsens lägesrapport för patientsäkerhet 2015 visar att vårdskador 

medförde att cirka 3000 patienter under 2014 fick bestående men av varierande 

allvarlighetsgrad. För omkring 1400 patienter bidrog eller ledde vårdskadorna till 

att de avled. 

År 2013 uppskattade Sveriges kommuner och landsting (SKL) att vårdskadorna 

medförde 750 000 extra vårddagar per åt till en kostnad av cirka 6,5 miljarder 

kronor. 

1.5 Personer med särskild risk 

Patienter som har många vårdkontakter löper större risk att drabbas av skador. 

Dit hör till exempel multisjuka äldre, långvarigt sjuka personer och patienter inom 

psykiatrin. Ju äldre patienten är, desto större risk är det att drabbas av vårdskada. 
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1.6 Definition vårdskada 

Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada. En vårdskada definieras i 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)som lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder 

hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Enligt patientsäkerhetslagen utmärks en allvarlig vårdskada av att sen är: 

 Bestående och inte ringa, har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat 

vårdbehov eller avlidit. 

1.7 Det professionella ansvaret 

Personal som arbetar inom hälso- och sjukvård är ansvarig för att arbeta enligt 

patientsäkerhetslagen och följa regelverk och föreskrifter som styr hur vården ska 

ges, bland annat hälso- och sjukvårdslagen(2017:30), tandvårdslagen(1985:525) 

och socialtjänstlagen (2001:453). 

2 Vanliga orsaker till vårdskador 

 

2.1 Brister i kommunikation 

Bristande kommunikation, såväl mellan vårdens professioner som med patienter 

och närstående, är ofta en bakomliggande faktor vid vårdskador. 

Kommunikation bygger på ömsesidighet, men trots goda avsikter kan det bli fel: 

 Det jag säger kan uppfattas på ett annat sätt än vad jag menade. 

 Det kan vara rätt uppfattat men bara en del av budskapet går fram. 

 Det kan vara rätt uppfattat men feltolkat när det gälle buskapets 

innebörd. 

2.2 Brister i samordning och organisation 

En viktig orsak till vårdskador är brister i samordningen av vården, när flera 

vårdgivare är inblandade. Det gör att människor riskerar vårdskador på grund av 

oklara ansvarsförhållanden. Teamarbete minskar de riskerna. 

2.3 Förseningar 

Förseningar då hjälpmedel provas ut och levereras hem och brister i mottagandet 

inom kommunal vård, primärvård eller hemtjänst. 

2.4 Brist på delaktighetet    

Delaktighet i den egna vården innebär att personen är införstådd med 

behandlingen och att man tagit hänsyn till personliga önskemål. Patientens 

delaktighet kan också innebära att närstående är med och till exempel diskuterar 

utformningen och anpassning av eftervård vid exempel stroke. 

2.5 Andra exempel på vad som kan gå fel 

Det kan bli fel i telefonsystemet och aktuella aktörer runt patienten kan inte nås. 

Journalsystemet kan slås ut så viktiga uppgifter inte går att nå. 
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2.6 Läkemedel 

Kan vara felordinerat från läkare eller att fel dos ges på fel tid eller till fel patient. 

Det kan bli fel till exempel då ett dropp ska blandas. Det finns många faktorer 

angående läkemedel som kan bli fel. 

2.7 Trycksår 

En patient kan till exempel bli liggande för länge i samma ställning utan att få hjälp 

att ändra kroppsställning och ådra sig trycksår. 

2.8 Undernäring 

En patient kan bli undernärd av många olika orsaker bland annat: 

 Sväljsvårigheter 

 Dålig munstatus 

 Dåligt näringsupptag 

 Depression 

Det finns fler exempel men dessa är de vanligaste. 

2.9 Vårdrelaterade infektioner (VRI). 

Det finns ett antal vårdrelaterade infektioner som en patient kan drabbas av: 

 Vinterkräksjuka 

 Urinvägsinfektioner 

 Postoperativa sårinfektioner 

 Pneumonier (lunginflammationer) 

 Blodburna smittor (hepatit, HIV) 

 Infektioner relaterade till kärlkatetrar 

 Gastroenterit (magsjuka) 

 

2.10 Frågor vi kan ställa oss som jobbar inom hälso- och 

sjukvården  

 Bjuder vi systematiskt in patienterna till medverkan i den egna vården?  

 Ger vi patienterna verktyg så att de kan använda sig av inbjudan? 

 Har vi organiserad patientutbildning - är det möjligt att ha? 

 Hur ser vårdteamen ut runt våra vanligaste patientgrupper?  

 Vad behöver patienter och närstående veta för att kunna bidra till en säker 

vård? 

 Känner sig den enskilda patienten delaktig i sin vård? Hur vet vi det? 

 Ger vi patienterna verktyg så att de kan använda sig av inbjudan? 

 Har vi organiserad patientutbildning - är det möjligt att ha?’ 

 Hur ser vårdteamen ut runt våra vanligaste patientgrupper?  

 Vad behöver patienter och närstående veta för att kunna bidra till en säker 

vård? 
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 Känner sig den enskilda patienten delaktig i sin vård? Hur vet vi det? 

3 Kompetenser för säker vård 

 

3.1 Inom kompetensområdet 

Vid säker vård talar man ofta om både tekniska och icke-tekniska färdigheter. 

För att alla anställda i hälso- och sjukvården ska kunna skapa en säker vård 

krävs med andra ord både kunskaper och färdigheter knutna till den egna 

professionen (tekniska färdigheter) som kompletterande kognitiva och 

sociala färdigheter (icke-tekniska färdigheter). 

3.2 Yrkeskunskap (tekniska färdigheter) 

För säker vård krävs ett yrkeskunnande som innefattar de tekniska kunskaper 

och färdigheter vi får från våra grundutbildningar, men de behöver med tiden 

utvecklas. Det är viktigt att verksamhetsledningen skapar goda 

förutsättningar för kontinuerlig fortbildning och regelbundet stämmer 

avmedarbetarnas kompetens och utbildningsbehov. 

3.3 Icke-tekniska färdigheter 

Att ha så kallade icke-tekniska färdigheter innebär bland annat ha förmå att 

sätta sig in i patientens behov, lösa problem, hantera stress samt fatta beslut. 

Detta ökar möjligheterna för en personcentrerad vård där patienter och 

närstående blir delaktiga i vården. I organisationer med krav på hög säkerhet 

gäller tydliga regler för vilka egenskaper och beteenden som representerar 

ett säkert och professionellt handlande. 

3.4 Kunskaper om vårdprocesser och nätverk 

Det är viktigt att personalen har kompetens att hantera samverkan mellan 

landsting, kommunen och andra inblandade. 

3.5 Förbättringskunskap 

I det dagliga arbetet finns det stora möjligheter att arbeta för en säker vård. 

Kontinuerliga riskanalyser och sammanställningar av avvikande händelser ger 

en god kunskap om vilka utmaningar som finns i verksamheten. När 

personalen och ledningen, gemensamt och med stöd av varandra och 

patienter, har en gemensam bild av vad man vill uppnå kan hållbara och 

verkliga förändringar åstadkommas. 

Det finns ett antal välutvecklade kvalitetsregister som ska användas både för 

att identifiera förbättringsområden och för att följa upp förbättringsarbeten. 

3.6 Kompetens att förstå och använda sig av och utveckla bra IT-

system  

IT i vården, e-hälsa och säkra IT-system är en viktig del i arbetet för en säker 

vård. IT-system som speglar och stödjer vardagligt arbete eller 

kommunikation kan bidra starkt till säker vård. 
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4 Verktyg för säker vård 

4.1 Avvikelserapportering 

I dag finns avvikelserapporteringssystem vid vårdens alla verksamheter. Där kan 

medarbetare, och i vissa verksamheter även patienter och närstående, rapportera 

avvikelser och risker. Viktigast är de åtgärder som sker direkt för att undvika 

vårdskador, men för att verksamheten ska kunna lära och förbättras är det bra att 

samla och analysera informationen. Då kan lärdomar dras även av dem som inte 

var med vid händelsen. Avvikelserna ska tas upp på arbetsplatsträffar där 

patientansvarig sjuksköterska deltar och går igenom HSL-avvikelser som ett led i 

förbättringsarbetet. 

4.2 journalgranskning 

Genom att använda dokumenterad information om vårdåtgärder, diagnoser, 

mätvärden eller text kan man få en indikation om att en vårdskada kan ha skett. 

Data samlas in och analyseras för att hitta vanligt förekommande vårdskador som 

kan följas över tid för att följa upp årgärder som har gjorts. 

4.3 Händelseanalyser 

Genom att analysera vad som har lett fram till en vårdskada kan man bättre förstå 

och åtgärda bakomliggande brister i systemet. Det kallas för att man gör en 

händelseanalys. 

4.4 Riskanalyser 

Vid en riskanalys försöker man istället i förväg analysera risker som kan 

uppkomma till exempel inför en omorganisation eller inför en period med 

förändrade förutsättningar för verksamheten till exempel semestertider.  

Riskanalyser är en naturlig del av framsynt säkerhetsarbete för att kunna fånga 

upp brister i en organisation innan nya rutiner införs. 

4.5 Säkerhetskultur 

Alla måste våga säga ifrån om patientsäkerheten hotas och denna person behöver 

bli lyssnad på. Detta bukar kallas att organisationen har en god säkerhetskultur. 

5 Tips för säker vård 

 Tänk på att säkerhetskulturen skapas av ledningen. Det ledningen prioriterar 

signalerar ut i systemet vad som är viktigast.  

 Skapa och behåll säkra strukturer och rutiner som alla känner till. Låt 

medarbetare vara med och skapa dessa rutiner så att deras förståelse för och 

kunskap om systemet tas till vara. 

 Utveckla personcentrerad vård, patient och anhöriga som aktiva parter i 

skapandet och utvecklingen av säker vård. 

 Använd bedömningsinstrument och checklistor. 

 Träna medarbetare regelbundet i säkert teamarbete. 
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 Se upp för riskbeteende, när någon börjar ta genvägar och hoppar över 

beslutade tillvägagångsätt. 

 Diskutera patientsäkerhetskultur - våga säga till om något känns fel. 

 Skapa bra system för att rapportera avvikelser och risker, där det ingår att de 

sammanställs och återrapporteras samt årgärdas. 

 Gör kontinuerliga riskanalyser av verksamheten. 

 

Det finns oändligt många punkter man skulle kunna ta upp, detta är bara ett 

urval. 
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1 Inledning 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer (senast reviderade 2016-05-26) för 
handläggning av missbruksärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)samt Lag om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM) i Gnesta kommun.  
 

1.1 Riktlinje för handläggning 

Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden enligt SoL, LVU och LVM. 
Riktlinjen berör även offentlighets- och sekretesslagen (OSL), förvaltningslagen 
(FL) och annan relevant lagstiftning som berör missbruksområdet. 
 
Alla insatser ska bygga på de Nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevård och den regionala överenskommelsen mellan Södermanlands 
landsting och kommunerna i Södermanland gällande samverkan kring personer 
med missbruk/beroende. Aktuella samverkansavtal finns på Gnesta kommuns 
intranät samt Landstinget Sörmlands hemsida. 

1.2 Syfte med riktlinjerna 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med missbruksproblem får 
den hjälp och den vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. Vuxen- 
och omsorgsnämnden fattar beslut om riktlinjer. Samtliga beslut om insatser enligt 
SoL, LVM samt LVU fattas på delegation från nämnden. Gällande 
delegationsordning finns på Gnesta kommuns intranät. 
 
Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för handläggare. Riktlinjerna ska vägleda vid 
utredning och beslut, säkerställa att beslut fattas enligt samma bedömningsgrunder 
och garantera likställighet och rättssäkerhet i Gnesta kommun. 
  
Riktlinjerna inskränker inte den enskildes rätt att alltid få sin ansökan individuellt 
prövad enligt socialtjänstlagen. 
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2 Grundläggande bestämmelser och principer för 
handläggning 

 

2.1 Förvaltningslagen  
Syftet med förvaltningslagen är framförallt att garantera enskilda individers 
rättssäkerhet kontakten med myndigheterna, vilket inkluderar god service och 
snabb handläggning.  
 

2.2 Serviceskyldighet  
Den serviceskyldighet som kommer till uttryck i förvaltningslagen innebär att 
vuxen- och omsorgsförvaltningen ska lämna upplysningar och råd till enskilda om 
sådana bestämmelser och sådan praxis som faller inom förvaltningens område. 
Det kan handla om allt från att hjälpa till med att fylla i blanketter och upprätta en 
ansökan, till att vägleda den enskilde till ett bättre sätt att nå önskat resultat. Till 
exempel genom förslag på ytterligare utredning eller komplettering av 
handlingarna. Handläggaren ska även informera den enskilde skriftligt, och vid 
behov muntligt, om insatser, handläggnings- och beslutsgång, avgifter, sekretess 
och rätten att överklaga beslut.  
Det faktum att serviceskyldigheten är långtgående innebär dock inte att den är 
obegränsad. Förvaltningen ska bistå med information och service endast i lämplig 
omfattning.  
 

2.3 Sekretess  
All personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. 
(offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap1§). Det innebär att alla 
uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden, till exempel sjukdom 
eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra 
om den enskilde har lämnat sitt medgivande. Det gäller som regel också om någon 
annan myndighet eller förvaltning inom kommunen vill ha uppgifter om den 
enskilde.  
Den som bryter mot sekretessen kan straffas enligt lag. Sekretessen kan brytas om 
den enskilde själv går med på det eller om det står klart att den enskilde eller 
någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Därutöver får 
uppgifterna bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en möjlighet eller 
skyldighet att lämna ut uppgifter, till exempel på begäran av domstol och vissa 
tillsynsmyndigheter.  
Rådgör alltid med kommunens jurist vid tveksamma fall. Gnesta är en mindre 
kommun där många människor har anknytning till varandra. Det är i sig en viktig 
aspekt att ta med i sekretessbedömning. 

  



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 7 (32) 

 
 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Riktlinje för vård och stöd vid riskbruk, missbruk 
och beroende 

  

 

2.4 Utlämnande av allmän handling och sekretessprövning  
Ansvarig handläggare ska i första hand pröva om en allmän handling eller 
uppgifter i en allmän handling kan lämnas ut (sekretessprövning). En slutgiltig 
sekretessprövning görs av närmaste chef.  Prövningen ska göras skyndsamt. I 
tveksamma fall ska handläggaren låta kommunens jurist göra prövningen, om det 
kan ske utan onödigt dröjsmål. Kommunens jurist ska pröva om handlingen ska 
lämnas ut om:  

1. handläggaren vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med 
förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars 
förfoga över handlingen, och  

2. den enskilde begär myndighetens prövning.  
 

Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning 
och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att ett beslut om att inte 
lämna ut uppgifter i en allmän handling ska kunna överklagas. Avslagsbeslutet 
upprättas i samråd med kommunens jurist. Beslut att inte lämna ut uppgifter i en 
allmän handling överklagas till Kammarrätten som första instans.  
 

2.5 Andra huvudmän  
Kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen, detta 
ansvar inskränker inte andra huvudmäns ansvar. I ärenden där det finns flera 
huvudmän, behöver både ansvarsområden och gränsdragningar som är av vikt 
klargöras i början av handläggningen. 

  



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 8 (32) 

 
 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Riktlinje för vård och stöd vid riskbruk, missbruk 
och beroende 

  

 

3 Utgångspunkter och centrala begrepp kring missbruk 
 

3.1 ANDT-strategin 
ANDT-strategin är en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken i Sverige. Den syftar bland annat till att underlätta statens styrning 
av stödet på ANDT-området. I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad 
strategi som avser perioden 2016-2020. 

Det övergripande målet för ANDT-strategin är ett samhälle fritt från narkotika 
och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol 
och med ett minskat tobaksbruk. Utöver det övergripande målet anges sex 
långsiktiga mål; 

 Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel 
eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska succesivt minska. 

 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 
bruk , missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska succesivt minska. 

 Kvinnor eller män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende 
ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård 
och stöd av god kvalitet. 

 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska. 

 En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och nationellt. 

Länsstyrelsen ansvarar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet 
med alkohol, narkotika, dopning och tobak i länet. 

3.2 Missbruk enligt socialtjänstlagen 
Med missbruk avses enligt SoL missbruk av alkohol, narkotika och andra 
beroendeframkallande medel samt missbruk av spel om pengar. Detta innebär att 
socialnämnden inte har skyldighet att arbeta för att förebygga andra typer av 
beroendeproblematik såsom sexmissbruk, matmissbruk, shoppingmissbruk etc. I 
SoL, LVM och LVU saknas definition av termerna missbruk och missbrukare. 
Gnesta kommun följer de nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård. 
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3.3 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) LVM 
Vård inom socialtjänsten ska alltid i första hand ges i samförstånd med den 
enskilde enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen, men under vissa 
förutsättningar, som finns reglerade i LVM, ska den enskilde beredas vård 
oberoende av hans/ hennes samtycke. Syftet med vård enligt LVM är att motivera 
den enskilde till att frivilligt medverka till fortsatt behandling och till att ta emot 
stöd för att komma ifrån missbruket. Det innebär både ett kortsiktigt mål, att 
motivera till frivillig vård och ett långsiktigt mål, att komma ifrån missbruket. Ett 
annat viktigt mål som anges i lagens förarbeten är att bryta en destruktiv 
utveckling.  

3.4 Förebyggande åtgärder och samverkan för en tidig 
upptäckt av missbruk 

Målet med individ- och familjeomsorgens insatser är att genom förebyggande och 
motivationsskapande insatser samt genom stöd och behandling minska 
missbrukets skadeverkningar för den enskilde så att de – så långt som möjligt – 
leder till en drogfri livsföring. 

Förebyggande åtgärder mot missbruk ska främst riktas till unga vuxna. Arbetet ska 
ske under former som underlättar en tidig upptäckt av missbruksproblem. Tidig 
upptäckt ger möjlighet till tidiga individuella insatser. Det kräver ett uppsökande 
arbete för att motivera till vård och därmed försöka förhindra fortsatt missbruk. 

Arbetet med personer som har en missbruksproblematik ska präglas av lagens 
intentioner om mångfald, flexibilitet och inflytande. Förnekande är ofta en del i 
missbruket vilket ställer krav på kompetens och kunnande hos handläggare och 
annan personal inom vuxenvården i Gnesta kommun. 

På Gnesta kommuns Råd- och stödmottagning erbjuds öppenvård utan krav på 
biståndsbeslut. Personen har möjlighet att vara anonym. 
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4 Handläggning av missbruksärenden enligt SoL 
 

4.1 Aktualisering 
Ett ärende ska aktualiseras genom ansökan, anmälan eller på annan sätt, t ex 
genom nämndens egna iakttagelser. En ansökan ska skyndsamt inledas och vid en 
anmälan ska en förhandsbedömning göras om uppgifterna kan antas föranleda 
åtgärd av nämnden. Bedömningen ska leda till ett beslut om att:  

 Ej inleda utredning 

 Tillförs pågående ärende 

 Utredning 7§ LVM inleds 

 Utredning SoL anmälan 18-20 

 Ej identifierbar 

En ansökan behöver inte vara skriftlig. Vid egen ansökan ska den enskilde träffa 
en handläggare samma dag eller senast inom fem arbetsdagar räknat från 
ansökningsdatum. 

4.2 Utredning 
Utredningens syfte är att få fram ett allsidigt underlag, som gör det möjligt att 
bevilja eller avslå ansökan eller vidta andra åtgärder. ASI (Addiction Severity 
Index)-intervju – en strukturerad intervju som används i beroendevård – och 
NET-plan ska alltid ingå som en del av en utredning som gäller 
missbruk/beroende. 

En utredning ska inledas skyndsamt. Klienten ska erbjudas ett första möte med 
socialsekreterare senast inom en vecka efter ansökan/anmälan. Det finns inga 
tidsregler för hur länge en utredning får pågå, men i 7 § Förvaltningslagen (FL) 
anges att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan att 
rättssäkerheten ersätts. Ekonomi- och vuxengruppen har som målsättning att en 
utredning ska pågå i högst fyra veckor. 

4.2.1 Beslut att inte inleda utredning 
Beslut att inte inleda utredning ska dokumenteras och tydligt motiveras. Det gäller 
särskilt LVM-anmälningar eller andra utredningar om tungt missbruk. I samband 
med beslutet ska barnperspektivet beaktas och tydligt framgå. 
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4.3 Beslut 
Ett ärende avgörs alltid genom ett beslut. Beslutet ska fattas direkt i anslutning till 
att utredningen slutförs oavsett om beslutet kan verkställas vid denna tidpunkt. 
Alla beslut ska vara skriftliga och omgående meddelas den enskilde. Beslutet ska 
vara tydligt och begripligt för den enskilde. Av ett biståndsbeslut ska klart framgå 

 Vem beslutet avser 

 Vad som har beslutats 

 Lagrum 

 Skäl för beslutet 

 Beslutsdatum 

 Vem som fattat beslutet 

 Vad den enskilde ansökt om 

 Vilka insatser som beviljats respektive avslagits helt eller delvis 

 Målet med insatserna 

 För hur lång tid beslutet gäller 

 Motivering till eventuellt avslag (samt besvärshänvisning) 

Varje nytt beslut (gäller även vid förlängning) ska gå att koppla till en aktuell 
utredning kring insatsen.  

4.3.1 Delgivning av beslut 
Beslutet ska alltid delges den enskilde och det ska finnas rutiner för delgivning av 
beslut. I samband med delgivning ska den enskilde informeras om möjligheten att 
överklaga ett beslut om avslag på en ansökan. 

4.4 Verkställighet av beslut 
3.5 Beslut om bifall till en ansökan om bistånd – gynnandebeslut – ska verkställas 
snarast, d v s utan dröjsmål.  

4.4.1 Uppdrag 
När insatsen genomförs av någon annan än den som handlagt ärendet ska ett 
uppdrag lämnas till den som ska genomföra insatsen. Uppdraget utgår från 
beslutet om insats och den enskildes individuella behov och det ska tydligt framgå 
vad insatsen ska innehålla. 

4.4.2 Anmälan av icke verkställda beslut 
Alla beslut som inte verkställs inom tre månader ska anmälas till Inspektionen för 
vård- och omsorg, IVO. Rutiner för anmälan ska finnas. 
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4.5 Samordnad individuell plan (SIP) 
När en person har behov an insatser från både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas mellan kommunen 
och landstinget. I planen ska redovisas 

 Vilka insatser som behövs 

 Vilka insatser respektive huvudman ansvarar för 

 Vilka åtgärder som ska vidtas av någon annan än kommunen och 
landstinget, t ex försäkringskassa eller arbetsförmedling 

 Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen 

Även individuella insatser från andra aktörer, t ex kriminalvård ska redovisas i 
planen. 

Syftet med planen är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att den 
enskildes samlade behov av behandling och insatser tillgodoses. För att en plan 
ska kunna upprättas krävs den enskildes samtycke. 

4.6 Vårdplan 
En vårdplan ska upprättas när någon vårdas i ett HVB-hem, i ett familjehem eller 
annat boende enligt socialtjänstlagen för den vård som socialnämnden avser att 
anordna (vårdplan). 

4.7 Individuell plan 
När en person beviljas insatser i interna vårdformer (öppenvård eller boende) kan 
en individuell plan upprättas tillsammans med den enskilde. 

4.8 Genomförandeplan 
När beslut om insats är fattat ska en genomförandeplan upprättas tillsammans 
med den enskilde. Genomförandeplanen ska mer i detalj beskriva hur en beslutad 
insats ska genomföras. Syftet med planen är att skapa en tydlig struktur för det 
praktiska genomförandet och för uppföljning av insatsen. Den enskildes 
medverkan är önskvärd, men frivillig. Det finns inga krav på att planen ska vara 
undertecknad av den enskilde. Av planen ska framgå när och hur den ska följas 
upp. 

4.9 Barnperspektivet 
I Gnesta kommuns socialtjänst ska barnperspektivet alltid beaktas. FN:s 
barnkonvention är grundprincipen. Barnkonventionens artikel 3 säger att vid alla 
åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
välfärdsorganisationer, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 
organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Barnet ska tillförsäkras ett 
sådant skydd och omvårdnad som behövs för dess välfärd. 

Arbete för barn och ungdomar styrs även av Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och 
Lagen om vård för unga. (se Sthlm, de använder punkter istället) 

Anmälnings- och uppgiftsskyldighet föreligger enligt 14 kap 1 § SoL. 
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Hur barnperspektivet beaktas i arbetet med klienter, som har barn under 18 år, 
ska alltid dokumenteras. (Även barnkonsekvensanalys, se formulering i ek bistånd) 

4.10  Våld i nära relationer 
Frågor om våld i nära relationer ska ingå i den utredning som görs efter ansökan 
om insats. En rutin för att upptäcka risk för utsatthet i form våld i nära relationer 
ska finnas på enheten. I den utredning som görs vid en ansökan om insatser hos 
Ekonomi- och vuxengruppen ingår ASI grundintervju. I intervjun ska alltid 
frågorna (H-16-24) H25, H26, H27 ställas. Frågorna rör utsatthet för psykisk eller 
känslomässig misshandel, fysisk misshandel och sexuell misshandel. I samband 
med ASI-intervjun bör man ställa följdfrågor kring misshandel, t ex om partnern 
är våldsam och om det förekommer s.k. materiellt våld (d v s att man har en 
partner som slår sönder och förstör saker i hemmet). 
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5 Handläggning av ärenden enligt lagen om vård av 
missbrukare (LVM) 

 

5.1 Förutsättningar för vård enligt LVM 
 

5.1.1 Generalindikation och specialindikationer 
Enligt 2 § LVM ska vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd 
med honom själv enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Under vissa 
förutsättningar som är angivna i LVM ska vård trots detta beredas missbrukaren 
oberoende av hans eller hennes eget samtycke. 

För att vård med stöd av LVM ska komma till stånd måste såväl generalindikationen 
som någon av specialindikationerna i 4 § LVM vara tillämpliga. 

Generalindikationen innebär att missbrukaren, 

1. till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 
lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

2. att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat 
sätt och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

(specialindikationer) 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara (hälsoindikation), 
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv (social indikation), eller 
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon 

(våldsindikation). 

5.1.1.1  Fortgående missbruk 
Med fortgående alkoholmissbruk menas att missbruket ska ha en viss varaktighet. 
Det får inte röra sig om en tillfällig överkonsumtion. (prop. 1987/88:147, s.44). 
Periodvis återkommande missbruk kan omfattas av lagen. 

Med missbruk av narkotika avses allt icke-ordinerat bruk av narkotika. I princip är 
allt injektionsmissbruk samt dagligt eller så gott som dagligt missbruk, oberoende 
av intagningssätt och medel, att betrakta som fortgående missbruk (prop. 
1981/82:8, s.75). Bedömningen av vad som är missbruk är strängare när det gäller 
ungdomar. 

Med missbruk av flyktiga lösningsmedel menas inandning av flyktiga 
lösningsmedel i syfte att berusa sig. Missbruk av sådana preparat kan medföra 
både omedelbara fysiska skador som t.ex. hjärtstillestånd och andningssvårigheter 
och omfattande sociala skador. Ett vanemässigt bruk av medlen betraktas därför 
som fortgående missbruk enligt socialstyrelsen. 
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5.1.1.2 Specialindikationerna 
Hälsoindikationen: Missbrukaren behöver inte ha ådragit sig somatiska eller 
psykiska komplikationer för att den medicinska specialindikationen ska gälla. Den 
medicinska specialindikationen avser inte heller endast direkt alkohol- eller 
drogrelaterade komplikationer. Däremot måste det finnas en klart påvisbar risk 
för den fysiska och/ eller psykiska hälsan vid allvarligt missbruk. 

Sociala specialindikationen: Avser främst unga missbrukare som genom 
kriminalitet, prostitution eller annat destruktivt leverne riskerar att slås ut från 
ordnade levnadsförhållanden. 

Våldsindikationen: Avser dels suicidrisk och dels risk för att närstående skadas. 

Som närstående räknas make/maka, varaktigt sammanboende, barn, föräldrar och 
syskon. De närstående behöver inte ha gemensam bostad med missbrukaren för 
att våldsindikationen ska kunna tillämpas. Även den som har gemensamma barn 
med missbrukaren räknas som närstående oavsett om han eller hon är eller har 
varit sammanboende med missbrukaren. Däremot kan våldsindikationen inte 
användas för missbrukare som bedöms vara farliga för grannar, vänner eller 
omgivningen i allmänhet. 

Det finns inte någon åldersgräns vid tillämpningen av LVM och lagen tillämpas i 
praktiken huvudsakligen för missbrukare över 20 år. Om missbrukarens 
vårdbehov kan tillgodoses med stöd av lagen vård av unga (LVU) har denna lag 
företräde före LVM. LVU kan användas för ”unga vuxna” mellan 18 och 20 år 
när LVU bedöms vara mest lämplig för att tillgodose vårdbehovet. På samma sätt 
har lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) företräde före LVM beträffande 
psykiskt sjuka missbrukare. 

5.1.2  Syftet med vård enligt LVM 
Vården har enligt 3 § LVM som syfte att genom behövliga insatser motivera 
missbrukaren så att han eller hon frivilligt kan medverka till fortsatt behandling 
och ta emot stöd för att komma ifrån missbruket. Detta innebär att 
behandlingsinsatser ska påbörjas under LVM-vistelsen med avsikt att motivera 
missbrukaren till fortsatt behandling på frivillig väg. Förutom behandlingsinsatser 
mot själva missbruket kan insatserna även omfatta t.ex. bostad och 
arbete/sysselsättning. I lagens förarbeten anges att ett viktigt mål är att bryta en 
destruktiv utveckling och att vården ska ses som inledning till en behandling som 
kan leda till frihet från missbruk och en förbättrad livsstil i övrigt. 
Vårdplaneringen ska därför också inkludera insatser i anslutning till tvångsvården. 
Behandlingsmålen ska vara flexibla och anpassas till den enskildes motivation och 
förmåga att tillgodogöra sig vården. 
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5.1.3  När är socialtjänstlagens möjligheter uttömda? 
En förutsättning för vård enligt LVM är att möjligheterna att tillgodose 
missbrukarens behov av vård i frivillig form är uttömda eller har funnits vara 
otillräckliga. Ett samtycke till frivillig vård undanröjer inte automatiskt behovet av 
LVM-vård. Stadsdelsnämnden är skyldig att självständigt pröva om samtycket till 
frivillig vård kan bedömas tillförlitligt. Det kan finnas anledning att tillämpa LVM-
vård även när samtycke till frivillig vård föreligger, t.ex. när missbrukaren vid 
upprepade tillfällen avbrutit frivillig vård oplanerat och i förtid för att snabbt 
återfalla i missbruk. Alla möjligheter till frivillig vård behöver inte ha prövats i 
praktiken men missbrukaren måste ha fått erbjudande om och varit med om att 
diskutera vårdformer som har bedömts passa honom eller henne innan det kan 
slås fast att han eller hon är omotiverad för frivillig vård eller att frivilliga insatser 
bedöms otillräckliga. 

5.1.4  LVM och/ eller LPT 
Socialtjänsten har huvudansvaret för vård och behandling av missbrukare. Vissa 
uppgifter inom missbrukarvården ansvarar hälso- och sjukvården för, såsom 
medicinsk avgiftning och behandling av akuta psykiska komplikationer. Ibland ges 
mer långvarig vård vid toxiska psykoser eller allvarligare psykiska tillstånd som kan 
följa på missbruk. I förarbetena till LPT (prop. 1990/91:58 sid. 92) anges att om 
den psykiska störningen är tillräckligt svår bör behandlingsuppgiften falla inom 
psykiatrins ansvarsområde, även om det finns en kombinationsproblematik med 
ett intensivt missbruk. Om däremot missbruket bedöms vara det primära och 
tvångsåtgärder nödvändiga, bör LVM tillämpas i första hand och psykiatrisk 
tvångsvård vara en sista utväg för att klara de allvarliga psykiska komplikationerna 
till missbruket (prop. 1990/91:58 sid. 93). Beslut om vård enligt LVM kan fattas 
även om någon för kortare tid ges vård med stöd av LPT, t.ex. vid korttidsvård av 
en missbrukare som drabbats av alkoholpsykos under abstinens. Om psykiatrisk 
tvångsvård behövs under längre tid bör LVM-vården upphöra genom att 
missbrukaren skrivs ut från LVM-hemmet. Psykiatrisk tvångsvård får inte 
bedrivas på LVM-hem. 

5.2 Anmälnings- och uppgiftsskyldighet 
De myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med 
missbrukare har enligt 6 § LVM skyldighet att genast anmäla till vuxen- och 
omsorgsnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av 
vård enligt LVM. Anmälningsplikten omfattar statliga och kommunala 
myndigheter såsom frivårdsmyndighet, polis, försäkringskassa samt läkare i 
offentlig och privat tjänst under förutsättning att missbrukaren inte kan erbjudas 
tillfredställande vård genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och 
sjukvården. Läkares anmälningsplikt gäller även i de fall då läkaren i sin 
verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas vara i behov av 
omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. 

Enligt 7 § LVM är de myndigheter som omfattas av anmälningsplikten skyldiga att 
lämna vuxen- och omsorgsnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
en utredning. Denna skyldighet gäller inte myndigheter inom hälso- och 
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sjukvården om läkaren anser att vårdmöjligheterna inom sjukvården är tillräckliga. 
Om vårdmöjligheterna inte är tillräckliga, är läkaren skyldig att genast göra LVM-
anmälan till vuxen- och omsorgsnämnden och är skyldig att lämna uppgifter 
angående den som antas vara i behov av vård enligt LVM om nämnden begär det. 

I Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns en bestämmelse som gör det 
möjligt att lämna uppgifter även i vissa situationer när det inte föreligger 
uppgiftsskyldighet. Enligt denna bestämmelse hindrar inte sekretessen att uppgift 
om en enskild missbrukare eller hans eller hennes närstående lämnas från en 
myndighet inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten till annan sådan 
myndighet, om det behövs för att missbrukares ska få nödvändig vård, behandling 
eller stöd (29 kap. 9 § OSL). En förutsättning är att det föreligger ett fortgående 
missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel samt att missbruket är 
allvarligt och har en viss varaktighet. Det behöver dock inte vara så allvarligt att 
samtliga förutsättningar för tvångsvård är uppfyllda. 

5.3 Utredningsförfarande 

5.3.1  Inleda utredning 
Vuxen- och omsorgsnämndens utredningsskyldighet regleras i 11 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (SoL) och 7 § LVM. Enligt 11 kap. 1 § SoL är nämnden skyldig 
att utan dröjsmål inleda utredning om nämnden har fått kännedom om något som 
kan föranleda åtgärd enligt SoL. Åtgärder från nämnden kan vara påkallade 
oavsett om LVM kan vara tillämplig eller inte. Om det inte finns förutsättningar 
för att inleda utredning enligt 7 § LVM får utredning endast inledas med stöd av 
11 kap. 1 § SoL, vilket innebär att åtgärder utan samtycke inte får vidtas. 

Enligt 7 § LVM ska vuxen- och omsorgsnämnden inleda utredning när den 
genom anmälan eller på annat sätt fått kännedom om att det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård. Nämnden måste därför ta ställning till om det kan 
föreligga skäl för tvångsvård eller inte. Om det vid en förhandsbedömning 
framkommer att det inte föreligger förutsättningar för tvångsvård enligt 4 § LVM, 
får inte utredning inledas mot den enskildes vilja. Missbrukaren ska om möjligt 
informeras när en utredning enligt 7 § LVM inleds. Han eller hon ska då också 
informeras om nämndens möjlighet att begära polishandräckning för 
läkarundersökning. Kontakten med missbrukaren bör om möjligt ske dels 
skriftligen med en uppmaning om att kontakta vuxen- och omsorgsnämnden så 
snart som möjligt, dels genom personlig kontakt. En utredning av detta slag ska 
handläggas skyndsamt (37 § LVM). 
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Utredningen ska enligt 10 § LVM innehålla följande: 

 en redogörelse för missbrukarens aktuella förhållanden 

 uppgifter om tidigare vidtagna åtgärder 

 vilka åtgärder som planeras 

 uppgift om vilket LVM-hem som bedöms lämpligt 

 preliminär vårdplan med information om vilken vård utanför hemmet 
som kan komma i fråga. Vårdplaneringen ska tydligt framgå av 
vårdplanen. Det är väsentligt att LVM-vården så långt som möjligt ses 
som ett led i ett långtgående behandlingsarbete 

 uppgift om vården bör inledas på sjukhus 

5.3.2  Läkarintyg, 9 § LVM 
Efter det att utredningen inletts ska vuxen- och omsorgsnämnden fatta beslut om 
läkarundersökning och utse en läkare som ska stå för undersökningen. 
Läkarundersökningen ska ske av primärvården eller på Beroendecentrum i 
Nyköping. En remiss med kort bakgrund till utredningen bör sändas till anvisad 
läkare. Läkarintyget ska ange missbrukarens aktuella hälsotillstånd samt en 
bedömning av missbrukarens allmänna behov av vård. Det är inte läkarens uppgift 
att ta ställning till om det finns förutsättningar för vård enligt LVM eller inte. 

Läkarintyget har stort värde som bevismaterial i förvaltningsrättsförhandlingarna 
och ska anskaffas i normalfallet. Vuxen- och omsorgsnämnden kan avstå från att 
låta genomföra läkarundersökning om det är uppenbart onödigt, t.ex. om 
missbrukarens hälsotillstånd klart framgår av en utförlig anmälan från läkare. I 
LVM § 37 anges att mål och ärenden enligt LVM ska handläggas skyndsamt. Det 
innebär att det i normalfallet inte bör vara problem med att läkarintyg som 
upprättats under utredningstiden är inaktuella vid förvaltningsrättens prövning. 
Förvaltningsrätten kan i särskilda fall själv besluta om läkarundersökning. 

5.3.3 Polishandräckning, 45 § LVM 
Om missbrukaren vägrar att medverka till läkarundersökning kan vuxen- och 
omsorgsnämnden eller förvaltningsrätten med stöd av 45 § punkt 1 LVM begära 
polishandräckning till läkarundersökning. 

Om missbrukaren självmant inställer sig hos läkaren samtidigt som det finns en 
begäran om handräckning hos polisen, är det viktigt att läkaren kontaktar 
handläggaren vid stadsdelsnämnden efter att undersökningen är genomförd, så att 
begäran om handräckning kan återkallas. Ange därför alltid i den remiss som 
skickas till läkaren att nämnden (handläggaren) ska informeras direkt efter att 
läkarundersökningen är genomförd. 
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5.3.4  Ansökan om plats i LVM-hem  
Staten är huvudman för LVM-hemmen. Statens institutionsstyrelse (SiS) är enligt 
6 kap. 3 § SoL central förvaltningsmyndighet för dessa hem. SiS ansvarar för 
planering, ledning, drift och tillsyn över institutionerna samt anvisning av plats till 
dessa. SiS ska i samråd med vuxen- och omsorgsnämnden och institutionen 
tillgodose den enskildes behov av vård och behandling. Inom SiS finns en 
placeringsgrupp med uppgift att hitta en lämplig institutionsplats för den enskilde 
missbrukaren. När utredningen inletts ska kontakt med placeringshandläggaren på 
SiS etableras. Ansökan om plats på LVM-institution görs på speciell blankett. Till 
platsansökan bifogas ansökan till förvaltningsrätt, utredning samt läkarintyg. 

Efter samråd med vuxen- och omsorgsnämnden och institutionen lämnar 
ekonomi- och vuxengruppen platsanvisning till viss institution. Kopia på 
anvisningen skickas därefter till vuxen- och omsorgsnämnden och institutionen. 

5.3.5  Avsluta utredning 
Alla utredningar som påbörjas med stöd av 7 § LVM leder inte till ansökan om 
vård. Utredningen kan exempelvis avslutas med hänvisning till att missbrukarens 
vårdbehov kan tillgodoses på frivillig väg enligt SoL eller enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) eller p.g.a. att det inte går att styrka indikationerna i 4 § 
LVM eller p.g.a. att personen inte har kunnat påträffas, har flyttat utomlands eller 
har avlidit. En utredning kan också avslutas med hänvisning till att personen 
vårdas med stöd av LPT eller avtjänar fängelsestraff. Skälen till att utredningen 
avslutas ska dokumenteras och personen ska informeras om beslutet. 

5.3.6 Ansökan, 11 § LVM 
Om vuxen- och omsorgsnämnden efter genomförd utredning anser att det finns 
skäl till att missbrukaren ska beredas tvångsvård ska nämnden ansöka hos 
förvaltningsrätten om sådan vård. Missbrukaren ska informeras om rätten att 
enligt 11 kap. 9 § SoL få företräde inför nämnden. Innan ärendet avgörs ska 
missbrukaren också enligt 17 § förvaltningslagen (FL) ha delgivits utredningen och 
beretts tillfälle att yttra sig över den. 

I ansökan ska vuxen- och omsorgsnämnden ange de grunder, generalindikation 
och den eller de specialindikationer, som åberopas till stöd för ansökan. Till 
ansökan bifogas den eventuella anmälan som ligger till grund för utredningen, 
vuxen- och omsorgsnämndens utredning inklusive vårdplan, uppgift om eventuell 
kompletterande muntlig bevisning, ett läkarintyg gällande missbrukarens aktuella 
hälsotillstånd, utdrag ur nämndens protokoll samt i förekommande fall fullmakt 
för den som företräder nämnden som ombud vid den muntliga förhandlingen i 
domstol. Om den som företräder nämnden i rätten ska ha möjlighet att återkalla 
ansökan krävs en fullmakt från nämnden. 

För att ett beslut om LVM-vård ska kunna verkställas innan det vunnit laga kraft 
måste förvaltningsrätten särskilt förordna om att beslutet ska gälla omedelbart. 
Vuxen- och omsorgsnämnden måste därför i sin ansökan ange behovet av 
omedelbar verkställighet. 
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Ansökan om vård enligt 11 § LVM kan återkallas av sociala utskottet. Beslutet ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

5.4  Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 
I akuta situationer får vuxen- och omsorgsnämnden med stöd av 13 § LVM fatta 
beslut om omedelbart omhändertagande av en missbrukare. Även 
förvaltningsrätten kan, efter nämndens ansökan om vård, besluta om omedelbart 
omhändertagande. Efter överklagande kan ett sådant beslut även fattas av 
kammarrätt. 

För beslut om omedelbart omhändertagande måste följande förutsättningar 
föreligga: 

1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av 
LVM och 

2.  rättens beslut om vård kan inte avvaktas, 
 

o p.g.a. att han eller hon kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt 
försämrat om han eller hon inte får omedelbar vård eller 
 

o på grund av att det föreligger en överhängande risk att han eller 
hon till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv 
eller någon närstående. 

Observera att specialindikationen i 4 § p 2 LVM (då missbrukaren löper uppenbar 
risk att förstöra sitt liv, s.k. social indikation) inte kan utgöra grund för omedelbart 
omhändertagande. 

Vid omedelbart omhändertagande bör läkare tillkallas, bl.a. för att utesluta att 
personens tillstånd beror på något annat än missbruk. Läkaren bör också kunna ta 
ställning till om personen är i omedelbart behov av vård enligt LPT eller annan 
sjukhusvård. 

Ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM gäller omedelbart 
(43 § LVM). 

Polisen har inte befogenhet att göra omedelbara omhändertaganden. För att 
polisen ska kunna ingripa i en akutsituation då nämndens beslut om omedelbart 
omhändertagande inte kan avvaktas finns en bestämmelse i polislagen som ger 
polisen möjlighet att gripa in för att säkerställa att ett sådant beslut kan komma till 
stånd. Bestämmelsen innebär att polisen får ta hand om en person som förväntas 
bli omhändertagen enligt LVM och överlämna honom eller henne till sjukhus för 
medicinsk bedömning. 
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5.4.1  Underställning och verkställighet av beslut enligt 13 § LVM 
Om vuxen- och omsorgsnämnden har beslutat om omedelbart omhändertagande 
ska beslutet enligt 15 § LVM utan dröjsmål och senast dagen efter underställas 
förvaltningsrätten. Detta innebär i normalfallet samma dag och senast dagen efter 
det att beslutet är fattat. Med dagen efter beslutet avses nästkommande datum. 
Om den dag som underställning senast ska ske infaller på en söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får 
underställning ske nästa vardag. 

Om socialjouren har fattat beslut om omedelbart omhändertagande ska vuxen- 
och omsorgsnämnden underrättas direkt på morgonen första vardagen efter att 
beslutet fattats. Oavsett om beslutet är verkställt ansvarar vuxen- och 
omsorgsnämnden för underställning till förvaltningsrätten. 

Vuxen- och omsorgsnämnden ska i anslutning till beslut om omedelbart 
omhändertagande anmäla behov av vårdplats till SiS, som ansvarar för att anvisa 
plats. Nämnden ansvarar därefter för att verkställa beslutet genom att snarast 
placera missbrukaren på sjukhus eller LVM-hem (19 § LVM). Detta kan ske 
genom egen försorg eller med begäran om handräckning av polis enligt 45 § p 2 
LVM. 

Om det är möjligt ska nämnden låta den omedelbart omhändertagne få ta del av 
handlingarna i ärendet. Han eller hon ska informeras om sin rätt att yttra sig 
skriftligt till rätten inom en viss angiven tid, att begära muntlig förhandling vid 
rätten och att få offentligt biträde (16 § LVM). Den omhändertagne ska också 
informeras om att rätten kan komma att avgöra målet även om det inte lämnas 
något yttrande. Det ska dokumenteras i personakten att den omhändertagne är 
kommunicerad. 

5.4.2  Upphörande av beslut enligt 13 § LVM 
Ett omhändertagande av beslut enligt 13 § LVM upphör automatiskt att gälla: 

 Om underställning till förvaltningsrätten inte inkommit i tid 

 Om ansökan om vård inte inkommit till förvaltningsrätten i tid, dvs. inom 
en vecka från det att rätten beslutat om att omhändertagandet ska bestå 

 När rätten avgör frågan om vård 

 Om den omhändertagne häktas 

Vuxen- och omsorgsnämnden har befogenhet och skyldighet att upphäva ett 
beslut om omhändertagande om det inte längre finns skäl för omhändertagandet. 
Detta gäller även när förvaltningsrätten fattat beslut om att omhändertagandet ska 
bestå. Syftet med bestämmelsen är att missbrukaren inte ska behöva avvakta 
rättens beslut när det står klart för nämnden att omhändertagandet inte längre 
behövs. Rätten har samma befogenhet att upphäva ett sådant beslut. 
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5.4.3 Tidsfrister vid omedelbart omhändertagande 
Senast fyra dagar från det att beslutet om omedelbart omhändertagande 
underställts förvaltningsrätten, ska rätten pröva om omhändertagandet ska bestå 
(17 § LVM). Om beslutet inte är verkställt när det underställs rätten, räknas de 
fyra dagarna från verkställighetsdagen. Förvaltningsrätten kan förlänga tiden till en 
vecka, om det på grund av någon särskild omständighet är nödvändigt. 

Ansökan om tvångsvård ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom en vecka 
från det att rätten meddelat att beslutet om omedelbart omhändertagande ska 
bestå, i annat fall upphör beslutet automatiskt. 

Enligt 38 § LVM gäller följande tidsfrister för förvaltningsrättens prövning: 

1. Om nämnden har fattat ett beslut om omedelbart omhändertagande ska 
rätten ta upp målet till avgörande inom en vecka från den dag då ansökan 
om tvångsvård kom in. 

2. Om nämnden fattat beslutet om omedelbart omhändertagande efter det 
att nämnden har ansökt om vård, ska målet tas upp till avgörande inom en 
vecka från den dag då underställningen skedde. 

3. Om beslutet inte har verkställts när det underställs eller om länsrätten har 
fattat beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 13 § tredje 
stycket LVM, ska målet tas upp till avgörande inom en vecka från den dag 
då beslutet verkställdes. 

Förvaltningsrätten får förlänga dessa tider om det behövs ytterligare utredning 
eller om någon särskild omständighet gör det nödvändigt. 

5.5 Delegering av beslut enligt LVM 
Enligt 10 kap. 4 § SoL kan ansökan om vård enligt 11 § LVM samt beslut om 
omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM delegeras till sociala utskottet.  
Beslut om omedelbart omhändertagande kan även tas av nämndens ordförande 
eller annan ledamot som nämnden förordnat, s.k. kompletterande beslutanderätt. 
Beslutet ska anmälas på nämndens nästa sammanträde. 

5.6 Den rättsliga processen 
Mål enligt LVM prövas i förvaltningsrätten, som är allmän förvaltningsdomstol 
närmast under kammarrätten. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden ska grundas 
på vad som framgår av handlingarna och vad som i övrigt framkommer i ärendet. 
Förhandlingen ska vara muntlig om det inte är uppenbart obehövligt. (39 § LVM). 
Parterna ska upplysas om rätten till muntlig förhandling och om någon av 
parterna begär det ska muntlig förhandling hållas. 

I ärenden enligt LVM har den enskilde missbrukaren rätt till biträde enligt 
bestämmelserna i lagen om offentligt biträde (1996:1620). Det innebär att an eller 
hon kostnadsfritt får biträde av advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller 
annan lämplig person. Förvaltningsrätten har att pröva missbrukarens behov av 
offentligt biträde, oavsett om han eller hon gjort en sådan ansökan hos rätten eller 
inte. 
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5.6.1 Den muntliga förhandlingen 
Den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten inleds med att vuxen- och 
omsorgsnämnden redogör för sin ansökan. Detta innebär att nämnden klargör 
syftet med sin ansökan genom att yrka att förvaltningsrätten ska besluta om vård 
för den enskilde missbrukaren jml. LVM. Nämnden kan även yrka att beslutet om 
vård ska gälla omedelbart. Därutöver finns möjlighet att yrka att dom ska 
meddelas direkt efter förhandlingen i de fall då beslut om omedelbart 
omhändertagande saknas. 

Motparten, missbrukaren, får därefter ange om han eller hon medger eller 
bestrider yrkandet. 

Förhandlingen fortsätter med att vuxen- och omsorgsnämnden anger vilka 
grunder man vill åberopa till stöd för sin talan. Grunderna för nämndens talan kan 
sägas vara en sammanfattning av den utredning som ansökan om LVM-vård 
innehåller. Nämnden ska här ange vilka indikationer, generalindikation och 
specialindikation, man anser ska ligga till grund för beslutet om vård. 

I den fortsatta förhandlingen ska vuxen- och omsorgsnämnden göra eventuella 
kompletteringar av utredningen. Kompletteringarna ska gälla förhållanden och 
händelser av vikt som uppkommit efter att ansökan om vård ingetts. Här kan 
nämnden dessutom presentera ytterligare skriftlig utredning som tillkommit. 
Motparten ges därefter möjlighet att bemöta uppgifter som framkommit i 
nämndens utredning. Båda parterna bereds slutligen möjlighet att bemöta 
varandras synpunkter och att ställa frågor till varandra. 

Därefter följer eventuell bevisning, vilket t.ex. kan innebära att vittnesförhör hålls. 

Vuxen- och omsorgsnämnden och motparten får därefter göra sina 
slutanföranden (pläderingar). Då bereds parterna tillfälle att redovisa vad som är 
väsentligt i målet och vad som enligt deras mening blivit bevisat. 

Efter avslutad förhandling tar rätten enskild överläggning och meddelar därefter 
dom, antingen omedelbart eller senast inom fyra veckor, Rätten kan besluta att 
beslutet om vård ska gälla omedelbart (43 § LVM). 

5.6.2 Överklagande till kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen 
Förvaltningsrättens beslut om omedelbart omhändertagande eller dom om 
beredande av vård kan överklagas till kammarrätten. Detta ska ske inom tre 
veckor från att missbrukaren tagit del av beslutet. Observera att enligt 23 § FL ska 
överklagande från nämnden ha inkommit till förvaltningsrätten eller kammarrätten 
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Kammarrättens beslut eller dom kan i sin tur överklagas till Högsta 
Förvaltningsdomstolen enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (FPL). För prövning i 
Högsta Förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd. 
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5.7 Vårdens verkställighet och genomförande 
När förvaltningsrätten beslutat att någon ska beredas vård enligt LVM ansvarar 
vuxen- och omsorgsnämnden för att beslutet verkställs genom att missbrukaren 
bereds vård i LVM-hem eller enligt 24 § LVM på sjukhus. Nämnden har möjlighet 
att begära polishandräckning för att föra missbrukaren till vård. (45 § LVM) . 

Hälso- och sjukvården ska tillhandahålla inledande medicinsk bedömning och 
sjukhusvård om det är nödvändigt (24 § LVM). Verksamhetschefen för den 
sjukhusenhet där missbrukaren vistas ska se till att vuxen- och omsorgsnämnden 
eller SiS genast informeras om missbrukaren vill lämna eller redan har lämnat 
sjukhuset. Verksamhetschefen ska också besluta att missbrukaren ska hindras från 
att lämna sjukhuset tills det kan säkerställas att han eller hon kan föras över till ett 
LVM-hem. Denna skyldighet gäller oavsett om missbrukaren tagits in på sjukhus 
för slutenvård eller endast vistas vid en sjukvårdsenhet för sådan vård. Samma 
regler gäller då sjukhusvård ges under LVM-vården. 

LVM-vården måste verkställas inom fyra veckor från den dag beslutet vunnit laga 
kraft. I annat fall upphör beslutet att gälla. Beslutet upphör också om 
missbrukaren, efter det att vården påbörjats, under sammanlagt minst sex 
månader i följd har vistats utan tillstånd utanför LVM-hemmet eller har varit 
intagen på häkte eller på kriminalvårdsanstalt. 

Vuxen- och omsorgsnämnden ska skicka en avskrift av förvaltningsrättens beslut 
och lagakraftbevis från domstolen till Statens institutionsstyrelse. (20 § 
socialtjänstförordningen). Vid omedelbart omhändertagande behövs inget 
lagakraftbevis. 

5.7.1  Vårdtid 
Tvångsvården ska upphöra så snart syftet med vården uppnåtts och senast när 
vården har pågått i sex månader. Vårdtiden räknas från den dag då missbrukaren 
inställer sig vid LVM-hemmet eller vid sjukhus och inkluderar inte den tid som 
missbrukaren är avviken från LVM-hemmet eller intagen i häkte eller i 
kriminalvårdsanstalt, under förutsättning att den tiden inte uppgår till sammanlagt 
minst sex månader i följd. I så fall upphör beslutet att gälla. 

5.7.2  Vård i annan form, 27 § LVM 
Vuxen- och omsorgsnämnden har ansvar för att redan under utredningstiden 
påbörja planeringen av alternativ frivillig vård. Det är därför viktigt att den intagne 
missbrukarens handläggare vid vuxen- och omsorgsförvaltningen samarbetar 
aktivt med honom eller henne och kontaktpersonen vid institutionen under tiden 
på LVM-hemmet. 

Statens institutionsstyrelse fattar beslut om in- och utskrivning och ska 
kontinuerligt hålla vuxen- och omsorgsnämnden informerad om hur vården 
fortskrider och samråda i alla angelägna frågor. Så snart det är möjligt ska SiS, 
efter samråd med vuxen- och omsorgsnämnden, besluta att den intagne ska 
beredas vård i annan form utanför LVM-hemmet (27 § LVM). Nämnden har 
ansvar för att anordna sådan lämplig vård, vilket kan innebära vistelse i HVB-hem 
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eller i familjevård, deltagande i strukturerade öppenvårdsprogram m.m. Om § 27-
vården inte fungerar kan SiS besluta att missbrukaren ska återföras till LVM-
hemmet. 

5.7.3 Vuxen- och omsorgsnämndens ansvar efter vårdtidens slut 
Vård enligt LVM ska syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren 
så att han frivilligt kan medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att 
komma ifrån missbruket. Detta innebär att vården ska ses som en länk i en längre 
vårdkedja där vuxen- och omsorgsnämnden efter vårdtidens slut har ett fortsatt 
ansvar för att aktivt stödja missbrukarens fortsatta rehabilitering. I 30 § LVM 
uttrycks detta som: 

”Socialnämnden ska aktivt verka för att den enskilde får bostad, arbete eller 
utbildning samt se till att han eller hon får personligt stöd eller behandling för att 
varaktigt komma ifrån sitt missbruk”. 

5.7.4  SiS skyldighet att följa upp LVM -vården 
I 30 a § LVM regleras SiS skyldighet att följa upp verksamheten. Uppföljningen 
gäller såväl vårdtiden enligt LVM som tiden efter avslutad vård. För att kunna 
följa upp vården för sina klienter har SiS befogenhet att inhämta sekretessbelagda 
uppgifter om enskilda klienter från stadsdelsnämnden både under och efter 
vårdtidens slut. Detta innebär inte att hela akter eller journaler ska utlämnas utan 
endast de uppgifter som är relevanta för uppföljningen. 

5.7.5 Åtalsprövning 
I 46 § LVM anges att om någon som är dömd till vård enligt LVM misstänks för 
brott som har begåtts innan vården påbörjades eller under vårdtiden och för vilket 
påföljden inte är längre än ett år ska åklagaren pröva om åtal ska väckas. I 
normalfallet ska SiS eller, om vården har upphört, stadsdelsnämnden höras i 
frågan. 

5.7.6  Överlämnande till särskild vård 
Om en missbrukare har begått brott och samtidigt kan antas bli föremål för vård 
enligt LVM kan rätten enligt 31 kap 2 § Brottsbalken (BrB) överlåta åt 
stadsdelsnämnden att anordna nödvändig vård. Om den enskilde missbrukaren 
redan befinner sig i LVM-vård kan rätten besluta om att vården ska fortsätta och 
överlåta ansvaret åt SiS. Om lagen anger strängare straff än ett år, får 
överlämnande ske endast om det föreligger särskilda skäl. Innan rätten beslutar 
om överlämnande ska stadsdelsnämnden eller SiS höras. 
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5.8 Planering och samverkan med Statens 
institutionsstyrelse, SiS. 

 

5.8.1 Uppdrag och planering för en god LVM-vård 
SiS arbete utgår ifrån det uppdrag som de får från placerande socialtjänst och den 
enskildes motivation till förändring. Tydliga uppdrag, kommunikation och en bra 
planering ökar förutsättningarna för en bra LVM-vård. Behandlingsplaneringen är 
grunden för SiS arbete kring en enskild och är en gemensam uppgift för 
socialtjänsten och LVM-institutionen. Därför är det av största vikt att ha 
gemensamma planeringsmöten där båda huvudmännen, och den enskilde själv 
deltar. Den placerande socialtjänsten ska tydliggöra sina förväntningar och 
informera om de vårdplaner och utredningar som redan finns. 

Beslut om LVM får fattas utan den enskildes samtycke. Det innebär emellertid 
inte att den enskilde inte ska göras delaktig i planeringen av sin LVM-vård. 

I samband med en placering ska former för samverkan omkring aktuellt ärende 
tas fram som exempelvis när, var och hur möten ska ske. Båda parter bör arbeta 
för en individuell planering och lösning. 

SiS har riktlinjer för behandlingsplanering som utgår från lagstiftningen och 
bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller 
boende (SOSFS 2003:20) kapitel 4 och 5. 

5.8.2  Utredning under LVM-vård 
Samtliga LVM-hem har i uppdrag att utföra en SiS utredning under en enskilds 
LVM-vistelse. En utredning utgörs av aktiviteter i form av insamlande av 
uppgifter, intervjuer, bedömningar, test och utlåtanden. Utredningstiden startar då 
den enskilde lämnat sitt samtycke till utredningen och ska vara klar inom ramen 
för LVM-vården. Tiden för en SiS utredning LVM omfattar åtta veckor. 
Utredningen ska ligga till grund för placering enligt 27 § lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) samt fortsatta vårdinsatser efter LVM-vården. 
En LVM-institution behöver inte alltid genomföra en utredning om det är 
uppenbart att det inte finns något behov av en sådan. Ett exempel skulle kunna 
vara om den enskilde redan är utredd av socialtjänsten eller annan huvudman. 

5.8.2.1 Insamling av bakgrundsmaterial 
Institutionen ska, efter den enskildes samtycke, begära att få ta del av relevant 
utredningsmaterial som socialtjänsten förfogar över. 

5.8.2.2 Planlagt samarbete 
LVM- institutionen ska sträva efter ett nära samarbete med socialtjänsten kring 
varje enskild som utreds. Utredningen ska ge socialtjänsten underlag för fortsatt 
behandling och behandlingsplanering. Det innebär att båda parter ska ges 
förutsättning för, och medverka till, att utredningsarbetet fortlöper enligt den 
planering som överenskommits. Vidare ska institutionen fortlöpande informera 
socialtjänsten om hur utredningsarbetet fortgår. I utredningen dokumenteras hur 
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samarbetet med socialtjänsten har sett ut, så som antal personliga möten och/eller 
om telefonkontakt har skett. 

Utredningens behandlingsrekommendationer ska anpassas utifrån den enskildes 
förutsättningar. Socialtjänstens inställning till behandlingsrekommendationerna 
ska framgå. 

5.8.3 Utskrivning från SiS 
Det är av vikt att en utskrivning från en SiS-institution föregås av en gemensam 
planering mellan socialtjänsten och SiS för att kunna erbjuda en kvalitativ 
eftervård. Vid behov ska andra huvudmän, som exempelvis beroendevård och 
psykiatri göras delaktiga vid utskrivning. En samordnad individuell plan (SIP) 
enligt 2 kap. 7 § SoL (3 f § hälso- och sjukvårdslagen) ska upprättas så långt det är 
möjligt. 

SiS har sedan mars 2014 ett regeringsuppdrag att stödja kommuner och landsting i 
deras arbete med att upprätta en samordnad individuell planering. SiS ska utföra 
uppdraget genom att utifrån behoven hos den enskilde som vistas på en LVM-
institution vidta åtgärder som underlättar kommunernas och landstingens 
gemensamma planering. Det kan t.ex. handla om att ta initiativ till möten, ta fram 
underlag och förmedla kontakter mellan huvudmännen. Uppdraget ska 
genomföras med beaktande av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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6 Insatser 
 

6.1 Intern öppenvård prövas i första hand 
Insatser inom kommunens öppenvård ska alltid prövas i första hand. Om extern 
öppenvård föreslås ska det i utredningen framgå varför behoven inte kan 
tillgodoses genom kommunens egna (interna) vårdinsatser. 

6.2 ASI (Addiction Severity Index) 
Alla beslut om insatser ska föregås av en ASI-utredning. Undantag förs vid akuta 
insatser eller insats under utredning, då ASI-utredning får göras parallellt eller vid 
lämplig tidpunkt i efterhand. Till stöd vid omprövning/förlängning av beslutad 
insats ska ASI-uppföljningsintervju användas.  

6.3 Uppföljning och utvärdering av insatser 
Alla insatser ska regelbundet följas upp och utvärderas. Utvärdering av en insats 
ska ske med hjälp av tillgängliga utvärderingsinstrument. 

7 Öppenvårdsinsatser med rehabiliterande inriktning 
Insatser riktade till missbrukare med behov av stöd och behandling ska ha en 
rehabiliterande inriktning och främst ske i öppna former. När ansökan om extern 
placering och behandling prövas ska alltid insatser i öppenvård kombinerat med 
internt boende utredas som alternativ. 

7.1 Stöd- och behandlingsenheten 
Stöd- och behandlingsenheten ansvarar för uppsökande verksamhet och för 
rehabiliteringsinsatser i öppenvård. I den uppsökande verksamheten ingår 
regelbundna kontakter med ekonomi- och vuxengruppen samt andra utförare i 
syfte att aktivt arbeta för att motivera missbrukare att söka de behandlingsinsatser 
som erbjuds inom Stöd- och behandlingsenheten eller på Beroendecentrum.  

7.2 Öppna insatser utan krav på biståndsbeslut 

7.2.1 Anhörigprogram och öppna grupper 
Till t.ex. anhörigprogram och öppna grupper kan den enskilde komma direkt utan 
föregående utredning och beslut. 

7.2.2 Uppsökande verksamhet 
Uppsökande verksamhet ska riktas till personer med missbruksproblematik som 
vistas i de större orterna i Gnesta. Uppsökande verksamhet som riktas till klienter 
kan också ske på uppdrag av socialsekreterare eller i samband med att 
anmälningar inkommer till socialtjänsten. 
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7.3 Öppenvårdsinsatser som kräver biståndsbeslut 
 

7.3.1 Beslut om beroendebehandling 
Beroendebehandling är ett bistånd som ska föregås av utredning och ett beslut, 
som vid behov, kompletteras med en Samordnad individuell plan (SIP). Med 
beslutet som grund formulerar socialsekreterare ett uppdrag till 
missbruksöppenvården. Öppenvårdens personal gör därefter en 
genomförandeplan med klienten. Bor klienten i internt boende bör 
genomförandeplanerna samordnas. Genomförandeplanen ska följas upp 
regelbundet, minst var tredje månad. 

I beslutet om beroendebehandling ingår också insatsen arbetsträning. Det är en 
insats som ges i kombination med en individuell utformad behandling. Syftet med 
insatsen är att den enskilde ska inleda en arbetsträning, som kan leda vidare till 
olika former av arbete på den öppna marknaden. 

7.3.2 Strukturerade öppenvårdsprogram – prövning av arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar 

När en ansökan om bistånd till strukturerad öppenvård, t ex 12-stegsbehandling, 
inkommer från personer med anställning och förankring på arbetsmarknaden ska 
handläggaren undersöka klientens möjligheter att få behandlingen via företagets 
hälsovård. Att klienten har en arbetsgivare med rehabiliteringsansvar får dock inte 
innebära att framställningen generellt avslås. En individuell bedömning av 
klientens situation och behov måste alltid ligga till grund för ett beslut. 

7.3.3 Boendestöd 
Boendestöd är en stödinsats vars syfte är att stärka den enskildes förmåga att 
hantera sitt vardagsliv både inom och utanför det egna hemmet. Boendestödet ska 
utformas som ett stöd för en enskilde att bibehålla sin nykter/drogfrihet och fri 
från spel om pengar. Insatsen boendestöd innebär ett regelbundet återkommande 
strukturerat stöd, som varar över en längre tidsperiod.  
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8 Externa placeringar 
8.1 Placering i HVB-hem eller familjehem 
Vid beslut om extern placering ska det finnas ett tydligt syfte med vad vården ska 
uppnå och det ska framgå varför detta syfte inte kan uppnås i öppenvård eller i 
öppenvård kombinerat med internt boende. 

Placering ska ske inom gällande ramavtal. Görs en placering utanför ramavtalet 
ska beslutet motiveras. 

8.2 Eftervård – en del av behandlingsplanen 
Planerad eftervård i öppna former är en viktig förutsättning för att en handling 
som påbörjats på institution ska kunna fullföljas. Vid utskrivning från extern 
vårdinstitution ska det finnas en plan för eftervård. Eftervården ska i första hand 
bestå av öppenvård som – vid behov – kombineras med internt boende. 

8.3 Externa placeringar ska tidsbegränsas och följas upp 

8.3.1 Tidsbegränsade beslut 
Beslut om insats i form av extern placering ska tidsbegränsas. Beslut om externt 
boende/behandling ska gälla högst tre månader. Därefter omprövas beslutet. 
Omprövning innebär ett nytt beslut som bygger på om den pågående vården nått 
sitt syfte. Utvärdering av insatsen ska ske när den är avslutad. 

8.3.2 Uppföljning 
Beslut om extern placering ska följas upp regelbundet, minst en gång under 
placeringstiden. 
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9 Övriga bestämmelser 
9.1 Stöd till närstående 
Anhörigas behov av stöd för egen del ska uppmärksammas på ett tidigt stadium i 
ärenden som rör vuxna med beroendeproblematik. I Gnesta finns även 
anhörigkonsulenter som besitter en bred kompetens när det gäller stöd till 
närstående.  Stöd- och behandlingsenheten ska – vilket kan ske i samverkan med 
anhörigkonsulenterna – erbjuda anhörigutbildning till närstående som lever 
tillsammans med personer med beroendeproblematik. 

Föräldrar ska alltid informeras om att det finns riktade stödverksamheter till barn 
och ungdomar under 18 år som upplevt missbruk/beroende i sin familj. 

9.2 Hemlösa 
Socialstyrelsens definition av begreppet hemlös används i överenskommelsen. 
Enligt överenskommelsen ska en kommun behålla ansvaret för en hemlös person 
som är eller har varit aktuell hos socialtjänsten i kommunen sedan tre månader 
tillbaka till dess han får en ny fast bostad. Om personen inte varit aktuell i någon 
kommun sedan tre månader tillbaka räknat från det tillfälle då personen åter blir 
aktuell för socialtjänsten i en kommun får vistelsekommunen ansvaret. Nattlogi 
för hemlösa personer över 20 år gäller då personen är skriven i Gnesta kommun 
sedan minst sex månader. 

9.2.1 Socialstyrelsens definition av hemlöshet 

Personer i akut hemlöshet 
Personerna är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende 
(ex kvinnojourer) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen (därutöver ingår 
även hotell, camping, vandrarhem eller husvagn). 

Personer på institution eller i kategoriboende 
Personerna är intagna eller inskrivna på antingen kriminalvårdsanstalt, 
behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, 
HVB-hem eller SiS-institution och planen är att hon eller han ska skrivas ut inom 
tre månader men personen har inte någon egen bostad ordnad för utskrivningen 
eller utflyttningen (Hit räknas personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat ut, 
men som är kvar p.g.a. att de inte har någon egen bostad ordnad.) 

Personer i långsiktiga boendelösningar på den sekundära 
bostadsmarknaden. 
En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t ex 
försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt eller kommunalt kontrakt) 
p.g.a. att personen inte fått tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är 
förenat med tillsyn och eller särskilda villkor och regler. 

Personer i eget ordnat kortsiktigt boende 
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj, släkt eller 
har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende eller andrahandskontrakt hos 
en privatperson. 
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9.2.2 Hemlösa från andra kommuner som söker stöd hos Gnesta 
kommun 

Personer från andra kommuner som söker stöd kan beviljas en natts logi. 
Ekonomi- och vuxengruppen ska därefter omgående kontakt den enskildes 
hemkommun för att informera om att fortsatt vistelse är förenat med kostnader 
samt förutsätter att hemkommunen aktivt planerar annan insats för den enskilde. 

9.3 Egenavgift 
Alla klienter som beviljas stödboende eller behandling och som har någon form av 
egen försörjning ska betala en egenavgift. Läs mer i riktlinjen för avgifter.  

9.4 Avgiftning 
Avgiftning sker inom Landstingets beroendevård. 

9.5 Vård och behandling av kriminalvårdens klienter 

9.5.1 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan 
(kontraktsvård) 

I brottsbalken 30 kap 9 § finns påföljden Skyddstillsyn med föreskrift om särskild 
behandlingsplan (kontraktsvård). Kriminalvården ska svara för kostnaderna så länge 
straffet verkställs, även om klienten med stöd av denna paragraf vistas utanför 
anstalten. Från och med dagen för villkorlig frigivning upphör kriminalvårdens 
ansvar därefter övergår kostnads- och uppföljningsansvar till hemkommunen.  

Inför en behandling enligt 2a kap, 5 § p 1-3 SoL ska en ansvarsförbindelse 
tecknas. I samband med betalningsansvaret inträder ska Ekonomi- och 
vuxengruppen göra en utredning och fatta beslut om fortsatt vård.  

9.5.2 Vårdvistelse 
Vårdvistelse enligt 11 Kap. 3 § Fängelselagen (2010:610) får beviljas till personer 
som har behov av vård och/eller behandling mot missbruk av 
beroendeframkallande medel. Frivården har det övergripande ansvaret för 
verkställighetsplanering och ansvarar därmed för utredning och planering av 
vårdvistelsen i nära samarbete med vuxen- och omsorgsnämnden. 

Kriminalvården har kostnadsansvar för den intagne under vistelsen från 
planeringsdagen till och med frigivningsdagen. Därefter övergår kostnadsansvaret 
i normalfallet till vuxen- och omsorgsnämnden. En ansvarsförbindelse som 
fastställer Kriminalvårdens respektive vuxen- och omsorgsnämndens kostnads- 
och uppföljningsansvar upprättas. 
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1 Inledning 
Dessa riktlinjer gäller verkställighet av ärenden enligt: 

 Socialtjänstlagen (SoL) 

 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

 Brottsbalken (BrB) 

 Föräldrabalk (FB) 

1.1 Särskilda förutsättningar 

När den individuella bedömningen kräver att riktlinjerna behöver frångås ska 

beslut fattas enligt delegationsordning. 

1.1.1 Barn, unga och familj 

Dokumentation, handläggning, verkställighet ska baseras på triangeln, 
grundprinciperna och på BBIC-formulären enligt Socialstyrelsens specifika krav. 
Barn och unga som placeras ska BBIC användas till och med den unge går ut 
gymnasiet eller dock längst till och med 21 år. 
 

1.1.2 Vuxna personer med missbruk- eller beroendeproblematik 

Dokumentation, handläggning, verkställighet ska baseras på ASI enligt nämndes 
riktlinjer för missbruk- och beroendeproblematik. Nationella riktlinjer för vård- 
och stöd vid missbruk och beroende ska användas vid val av insatser för missbruk 
och beroende.  
 

1.1.3 Vuxna personer som är utsatta för våld i nära relation 

Dokumentation, handläggning, verkställighet ska baseras på FREDA enligt 
nämndes riktlinjer för våld i nära relation. 
 

1.1.4 Personer som ingår i en arbetsmarknadsåtgärd 

Dokumentation, handläggning, verkställighet ska baseras på IB och FIA enligt 
nämndes riktlinjer för våld i nära relation. Dokumentation sker i AMEA. 
 

1.2 Syfte med rutinen 

Dessa riktlinjers syfte är att sammanfatta och vägleda chefer och medarbetare 

inom utförardelen inom individ- och familjeomsorgen i processen för 

verkställighetsdokumentation utifrån gällande lagstiftning och vad som gäller 

lokalt i Gnesta kommun. Riktlinjerna sammanfattar lagstiftningens krav med 

verksamheten äger ansvaret att ta del av aktuella lagar och föreskrifter i sin helhet. 

Vuxen- och omsorgsnämnden fattar beslut om riktlinjer. Till riktlinjerna ska 

verksamheten upprätta rutiner. 
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1.3 Sekretess  

All personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. 
(offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap1§). Det innebär att alla 
uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden, till exempel sjukdom 
eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra 
om den enskilde har lämnat sitt medgivande. Det gäller som regel också om någon 
annan myndighet eller förvaltning inom kommunen vill ha uppgifter om den 
enskilde.  
 
Den som bryter mot sekretessen kan straffas enligt lag. Sekretessen kan brytas om 
den enskilde själv går med på det eller om det står klart att den enskilde eller 
någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Därutöver får 
uppgifterna bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en möjlighet eller 
skyldighet att lämna ut uppgifter, till exempel på begäran av domstol och vissa 
tillsynsmyndigheter.  
 
Gnesta är en mindre kommun där många människor har anknytning till varandra. 
Det är i sig en viktig aspekt att ta med i sekretessbedömning. 
 

1.4 Utlämnande av allmän handling och sekretessprövning  

Ansvarig handläggare ska i första hand pröva om en allmän handling eller 
uppgifter i en allmän handling kan lämnas ut (sekretessprövning). En slutgiltig 
sekretessprövning görs av närmaste chef.  Prövningen ska göras skyndsamt.  
 
I tveksamma fall ska handläggaren låta verksamhetschefen göra prövningen, om 
det kan ske utan onödigt dröjsmål. verksamhetschef ska pröva om handlingen ska 
lämnas ut om:  
1. handläggaren vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll 
som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över 
handlingen, och  
2. den enskilde begär myndighetens prövning.  
 
Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning 
och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att ett beslut om att inte 
lämna ut uppgifter i en allmän handling ska kunna överklagas. Avslagsbeslutet 
upprättas i samråd med kommunens jurist. Beslut att inte lämna ut uppgifter i en 
allmän handling överklagas till Kammarrätten som första instans.  
 

1.5 Dokumentation  

Dokumentation av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om 
insatser ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som 
vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.  
Avsteg från rutinerna för verkställighet ska vara tydligt motiverade.  
Dokumentation ska även ske löpande efter att beslut fattats om information 
framkommer som är av betydelse för ärendet. Dokumentationsskyldigheten gäller 
också de åtgärder som vidtas i syfte att kunna verkställa beslutet.  
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1.6 Uppföljning  

Alla beslut ska omprövas vid förändring av den enskildes behov eller vid beslutets 
utgång. Omprövningen ska präglas av brukarens behov av kontinuitet samtidigt 
som nya omständigheter ska beaktas. Beslutade insatser ska följas upp utifrån den 
aktuella genomförandeplanen. Beslut om insats om öppenvård ska följas upp 
minst vara 6:e månad tillsammans med socialsekreterare. Beslut om dygnet-runt-
vård ska följas upp minst var 3:e månad tillsammans med socialsekreterare.  
 

1.7 Brukare med annat språk  

Behärskar brukaren inte svenska språket eller har en allvarlig hörsel- och/eller 
synnedsättning ska tolk anlitas (8 § förvaltningslagen). Det är myndighetens ansvar 
att förvissa sig om att avsedd information kan inhämtas och delges den enskilde; 
vid behov anlitas därför auktoriserad tolk. Behov att få tala sitt hemspråk ska 
dokumenteras, liksom det individuella behovet av hur ofta. 
 

1.8 Företrädare  

1.8.1 Anhörig/närstående 

Anhöriga har ingen laglig rätt till inflytande om de inte är den sökandes formella 
ombud eller legala företrädare. Anhöriga och/eller närstående ska dock alltid 
beredas möjlighet att lämna synpunkter om den enskilde så önskar. 
  

1.8.2 God man/Förvaltare 

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla om behov av god man eller 
förvaltare bedöms föreligga anmälan görs till överförmyndaren. Även andra i 
personens närhet kan anmäla detta behov (5 kap 3 § socialtjänstförordningen). 
Överförmyndaren ansöker sedan hos tingsrätten. Den enskilde själv kan också 
ansöka direkt hos tingsrätten. Socialsekreterare gör anmälan. 
 

1.9 Jämställdhet  

Alla brukare som har tjänster via kommunen ska behandlas jämställt, det vill säga 

fritt från fördomar gällande den enskildes kapacitet och förmågor baserat på den 

enskildes kön. 

1.10 Barnperspektiv  

Vid utredning eller insats som direkt eller indirekt berör barn ska hänsyn tas till 
barnets bästa. Utredningen ska ha barnets perspektiv för ögonen och hantera 
frågor som ”Vad innebär det här beslutet för barnet? Vad vill vi uppnå med 
beslutet? Vilken effekt får beslutet på eventuella syskon?” Barnet har också rätt att 
komma till tals. I utredningen ska framgå hur barnperspektivet beaktats. I insatsen 
ska barnet, om möjlighet och önskemål finns, kunna medverka.  
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1.11 Anmälan om missförhållande som rör barn  

Anställda hos myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast 
anmäla till Vuxen- och omsorgsnämnden om de i sin verksamhet får kännedom 
om något som kan innebära att Vuxen- och omsorgsnämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd. 
 

1.12 Definition av skälig levnadsnivå  

Enligt socialtjänstlagen svarar kommunen för omsorg och service, upplysningar 
och råd, stöd och vård samt ekonomiskt bistånd eller annat bistånd.  
Insatser enligt socialtjänstlagen ska hjälpa den enskilde att uppnå skälig 
levnadsnivå. När rätten till bistånd ska bedömas ska det vägas in i vilken 
omfattning den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose det föreliggande 
behovet eller det kan tillgodoses på annat sätt. Utifrån personens individuella 
behov görs en prövning av vad som är skäligt. Kommunen ska med planerade 
insatser främja förutsättningarna för den enskilde att få en meningsfull 
sysselsättning och att han/hon får bo på ett sätt som är anpassat efter det 
individuella behovet. Biståndet och insatserna ska utformas så att det stärker den 
enskildes resurser att leva ett självständigt liv.  
 

1.13 Att tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat 

sätt 

Vuxna människor har ansvar att om möjligt själva tillgodose sina behov. Lever 
man i hushållsgemenskap bedöms servicebehov kunna tillgodoses genom 
make/maka/sambo. Kommunens ansvar inträder om behoven inte bedöms 
kunna tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt.  
 

1.14 Uppdrag och genomförandeplan 

Utförarenheterna ska följa gällande lagar, socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd samt nämndens olika riktlinjer individ- och familjeomsorgens 
verksamheter. I planering och utförandet av insatser ska verksamheten alltid ta 
hänsyn till barnperspektiv. 
 
Enligt socialtjänstlagen ska verksamheterna vara av god kvalitet och bedrivas i 
samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska 
vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den 
enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande 
över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras skäliga och 
goda levnadsförhållanden. Insatserna kan vara tillfälliga och mer varaktiga, de ska 
dock vara och samordnade. De ska anpassas till brukarens individuella behov 
samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och 
stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv utan t.ex. droger.  
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Verkställigheten får ett uppdrag från Utrednings- och uppföljningsenheten inom 
individ- och familjeomsorgen. I uppdraget står vad den enskilde har fått som 
beviljad insats. Verkställighetens första uppgift vid öppenvårdsinsatser (förutom 
eventuella akuta insatser) är att arbeta fram en genomförandeplan. Vid placering 
av barn och unga vilar ansvaret på socialsekreteraren i samråd med verkställighet.  
 
Genomförandeplanen ska beskriva hur uppdraget ska utföras. Upprättandet av 
genomförandeplanen är ett gemensamt arbete mellan den enskilde och 
verkställighetens företrädare vid öppenvårds insatser och vuxna som dygnets-
runt-placeras. Upprättandet av genomförandeplanen är ett gemensamt arbete 
mellan den unge, vårdnadshavare/god man, socialsekreteraren och 
verkställighetens företrädare vid dygnets-runt-placering. 
 
Verkställigheten ska utse en kontakt- eller stödperson till den som ska ha 
insatserna. Det är kontakt- eller stödpersonen som också har ansvaret för att 
genomförandeplanen skrivs och dokumenteras i öppenvården och när vuxna 
placeras. När det är barn eller unga som placeras så ansvarar socialsekreteraren för 
att genomförandeplanen skrivs.  
 
All dokumentation sker i kommunens verksamhetssystem för social 
dokumentation så att Utredning- och uppföljningsenheten får digital information 
på att uppdraget har mottagits och kan göra uppföljningar. Genomförandeplanen 
ska skrivas inom 14 dagar från det att uppdraget har tagits emot. Uppföljning av 
genomförandeplan ska ske minst var 6:e månad i öppenvården och minst var 3:e 
månad vid placering. Det ska ske en uppföljning då situationen för den enskilde 
väsentligt har förändrats. 
 
För utförandet av vuxen- och omsorgsnämndensens uppgifter ska det finnas 
medarbetare med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten 
ska systematiskt och fortlöpande säkras. 

 

1.15 Utskrivning från slutenvård 

Under tiden en person är inskriven i slutenvård har kommunen inget ansvar för 
dennes omvårdnadsbehov. Det är först när en person av läkare bedöms som 
”utskrivningsklar” som ansvaret kan övergå till kommunen, under förutsättning 
att rutinerna kring informationsöverföring och vårdplanering uppfyllts och 
personen är ”hemgångsklar. Gnesta arbetar enligt överenskommelse om ”trygg 
hemgång och effektiv samverkan”, vilket möjliggör för den enskilde att få en 
bättre planering inför hemgång - Ref: Lag 2017:612 om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård). Aktuell överenskommelse med Sörmlands Läns 
Landsting finns på landstingets hemsida under rubrik ”Närvård” samt på Gnesta 
kommuns intranät. 
 
 

https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
http://insidan.gnesta.int/organisation/vuxenochomsorg/riktlinjerochrutiner/gemensammarutinervof.4.d67c9c415c0d6a864a2128.html
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1.16 Samordnad individuell plan (SIP) 

Sedan år 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både hälso- och sjukvårdslagen (3 f 
§) och socialtjänstlagen (2 kap 7 §) som innebär att om en person är i behov av 
insatser från både kommun, landsting och kommunal hälso- och sjukvård så ska 
en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. Syftet med planen är bland annat 
att säkerställa samarbetet mellan de båda huvudmännen. Planen ska upprättas om 
någon av parterna kommun, landsting eller kommunal hälso- och sjukvård 
bedömer att den behövs för att individen ska få sina behov tillgodosedda och om 
den enskilde ger sitt samtycke till att den upprättas. Den enskilde ska medverka 
vid planeringen så långt det är möjligt. Närstående kan medverka om den enskilde 
önskar. Aktuell överenskommelse med Sörmlands Läns Landsting finns på 
landstingets hemsida under rubrik ”Närvård” samt på Gnesta kommuns intranät. 

 
Insats enligt SoL ska ges endast om den enskilde och/eller dennes vårdnadshavare 
begär det. Undantag till detta är beslut enligt LVU och LVM. Om en person har 
LVU eller LVM så kan inte beslut om insatser enligt SoL ske. Beslut enligt BrB 
eller FB är verkställighetsbeslut från svensk domstol. Beslutet kan kompletteras 
med SoL-insatser.  
  

1.17 Individuell plan enligt 2 kap. 7 § 

I samband med att insats enligt SoL beviljas kan den enskilde begära att en 
individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den 
enskilde. I planen kan även redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen 
eller landstinget. Planen ska följas upp i samband med uppföljningar tillsammans 
med den enskilde. 
 
Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. 
Den enskilde kan begära att en individuell plan som ska innehålla en redovisning 
av både beslutade och planerade insatser. I planen ska även redovisas åtgärder 
som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Exempel på sådana åtgärder 
kan vara planeringen av den unges skolgång. 
 
Vikten av att den enskilde själv ska medverka i planeringen, utformningen och 
genomförandet av insatserna kan inte nog understrykas. Den individuella planen 
är också ett mycket viktigt verktyg för att den enskilde ska kunna få överblick, 
känsla av sammanhang och inflytande över sin livssituation. Planen är till för att 
klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de 
olika organ som den enskilde får stöd av. 
 
Planen bör utgå från den enskildes egna intressen och önskemål och hur den 
enskilde anser att dessa kan tillgodoses. Den bör omfatta olika behov som kan 
tillgodoses genom insatser från flera kompetensområden, och utformas så att den 
går att förändra och följa upp. Individuell plan ska inte förväxlas med de 
genomförandeplaner som varje verksamhet, där personen får insatser, ska 
upprätta. 
 

https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Informationsoverforing-i-samband-med-sjukhusvistelse/Samverkan-rehabilitering/
http://insidan.gnesta.int/organisation/vuxenochomsorg/riktlinjerochrutiner/gemensammarutinervof.4.d67c9c415c0d6a864a2128.html
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Vid kommunikation mellan olika myndigheter måste den enskildes samtycke 
inhämtas enligt sekretesslagen. På begäran av den enskilde eller hans företrädare 
ska planen kunna utväxlas mellan de verksamheter som ger stöd till den enskilde. 
Samordningen underlättas av landstingets och kommunens utbyte av planer och 
av att även andra instansers åtgärder redovisas. Administrativt enkla former bör 
eftersträvas. 
 
Kommunen har en skyldighet att informera den enskilde med 
funktionsnedsättning om möjligheten att begära att få en individuell plan. En 
sådan information bör utformas allsidig och lättillgänglig. Kommunen har också 
ett särskilt samordningsansvar för alla insatser till den enskilde, även insatser som 
tillhandahålls av andra organ. Tanken är att samordningen ska leda till det bästa 
för den enskilde. 
 

1.18 Beställning av verkställighet 

 

Socialsekreteraren ska beställa utförandet av beviljade insatser, i samråd med den 
enskilde, i första hand av kommunens egna utförarverksamheter. I vissa fal t.ex. 
familjehem är även socialsekreteraren den som verkställer beslutet i 
dokumentationssystemet.    
 
Praktisk verkställighet 

 Verkställaren (utföraren) ska dagligen bevaka inkomna beställningar i 
verksamhetssystemet.  

 När utförarverksamheten har fått en beställning ska ansvarig för uppgiften 
omgående (samma dag) kontakta den enskilde och i samråd med 
honom/henne (eller dennes företrädare/vårdnadshavare) planering faktisk 
utförande. 

 
Vad ska beställningen innehålla? 

 Beställningen ska innehålla sådana uppgifter om den enskilde och dennes  
kontaktperson som är nödvändiga för insatsens utförande på rätt och 
säkert sätt. 

 Beställningen ska innehålla tydliga uppgifter om vem beställningen gäller, 
vad beställningen avser, startdatum för uppdraget, i förekommande fall 
vad som ska göras, omfattning och frekvens, i förekommande fall till och 
med datum. 
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 Beställningen ska innehålla uppgifter om vem som är beställare, 
kontaktperson, beställningsdatum och telefonnummer. 

 Beställning ska i första hand ske genom förvaltningens databaserade 
verksamhetssystem för beställning av verkställighet. 

 

1.19 Rimlig tid för verkställighet 

Varje beslut ska verkställas så snart det är möjligt och inom skälig tid. En 
individuell prövning görs av närmaste arbetsledare eller enhetschef som avgör vad 
som är skälig tid. Under ev. rekrytering (t.ex. uppdragstagare) krävs en dialog med 
den enskilde för att skapa en långsiktigt bra lösning där även utbildning och 
kompetensutveckling vägs in. För bostad krävs extra planering för att kunna 
erbjuda ett boende med stöd som är anpassat efter den enskildes ålder, kön och 
vilket vård- och behandlingsbehov som föreligger.  

2 Insatser 
Egenvård  
Beskrivning  
Egenvård bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Beslut om 
egenvård kan ske när den enskilde kan ta ansvar för, men inte själv klarar att 
utföra sina sjukvårdsinsatser. Aktuell överenskommelse med Sörmlands Läns 
Landsting finns på landstingets hemsida under rubrik ”Närvård”.  

  

https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Egenvard/
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2.1 Öppenvårdsinsatser 

2.1.1 Kontaktperson och kvalificerad kontaktperson 

Uppdraget som kvalificerad kontaktperson är mer avancerat och av mer 

behandlande karaktär eller har andra speciella omständigheter i jämförelse 

med vanligt kontaktpersonsuppdrag. 

 

Målgrupp: Barn, unga och vuxna bosatta i Gnesta kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Kontaktperson ska endast beviljas om det föreligger behov 
utifrån barnet/ungdomen eller den vuxne att få stöd av en 
person på fritiden. Ungdomar över 15 år är egen part, ska själv 
och tillsammans med vårdnadshavare ansöka om biståndet.  
Ett beslut om bistånd ska alltid ha föregåtts av ett 
nätverksarbete med att finna stöd för ungdomen den vuxne 
inom det egna nätverket. Tillsammans med biståndsbeslutet 
upprättas en genomförandeplan under ett 
målformuleringsmöte, där det tydligt ska fram-gå målet/syftet 
med insatsen. I första hand ska det utredas om behovet kan 
tillgodoses på frivillig väg genom t.ex. nätverket, 
frivilligorganisationer eller andra verksamheter riktade mot 
ungdomar eller vuxna.  
 
Vid behov av kvalificerad kontaktperson gäller följande: 
Uppdragen är mer avancerade och av mer behandlande karaktär 
eller har andra speciella omständigheter i jämförelse med vanligt 
kontaktmannaskap. Det kan handla om social isolering, 
avsaknad av nätverk, bristande vuxna förebilder, icke 
fungerande skolgång/sysselsättning/fritid, socialt nedbrytande 
beteende som t ex missbruk, kriminalitet eller att ungdomen 
utsätter sig för risker, har psykisk/neuropsykiatrisk problematik. 
 
Arvode betalas ut enligt SKL-rekommendationer. 
Kontaktperson ska inte vara nära anhörig som föräldrar, mor- 
och farföräldrar, syskon, moster, faster, morbror och farbror 
som normalt ska ingå i den enskildes familjenätverk. 

Omfattning: Bistånd kan beviljas upp till 5 timmar/vecka. 

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske minst var 6:e månad. 
Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
genomförandeplanen. Är syftet med insatsen uppnådd ska 
biståndet avslutas. 
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2.1.2 Kontaktfamilj 

Målgrupp: Barn i åldersgruppen 3 -12 år bosatta i Gnesta kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Kontaktfamilj ska endast beviljas om det föreligger behov 
utifrån barnet att få vistas i en annan familj. Ett beslut om 
bistånd ska alltid ha föregåtts av ett nätverksmöte och arbete 
med att försöka få till stånd ett umgänge med den andre 
biologiske föräldern eller övrigt nätverk. Tillsammans med 
biståndsbeslutet upprättas en genomförandeplan enligt BBIC 
under ett målformuleringsmöte, där det tydligt ska framgå 
mål/syftet med insatsen. Biståndet ska kombineras med andra 
insatser i familjen (om det inte uppenbarligen är obehövligt) för 
att skapa förändringar och som gör insatsen överflödig på sikt. I 
de fall inga andra insatser kopplas på ska detta motiveras och 
dokumenteras i journalen. 

Omfattning: Bistånd beviljas med högst fyra dygn per månad. Är 
omfattningen större ska detta skriftligen noga motiveras och 
dokumenteras i utredningen. Biståndet beviljas för sex månader 
åt gången och fortgår så länge barnet bedöms vara i behov av 
det. Finns behov om förlängning (utifrån barnets behov) ska 
detta tydligt framgå av genomförandeplanen. Behov av insats 
oftare än fyra dygn per månad ska ske i samråd med enhetschef. 

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske minst var 6: e månad. 
Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
genomförandeplanen. Är syftet med insatsen uppnådd ska 
biståndet avslutas. När det finns önskemål om utökning av 
tiden/omfattningen ska detta ses som en ny ansökan och ny 
utredning och nytt beslut ska fattas. 

 

2.1.3 Familjebehandling och familjestöd 

Målgrupp: Barn och ungdom 0 – 18 år och deras föräldrar bosatta i Gnesta 
kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Bistånd till familjebehandling och familjestöd kan beviljas då 
det föreligger svåra problem inom familjen, som innebär att 
barnets mående påverkas i väsentlig omfattning. Det ska vara 
klarlagt att det inom det egna eller professionella nätverket inte 
finns resurser som kan ge familjen tillräckligt med stöd, som 
innebär att barnets sammantagna situation förbättras.  
Tillsammans med biståndsbeslutet upprättas en 
genomförandeplan enligt BBIC under ett målformuleringsmöte, 
där det tydligt ska framgå målet/syftet med insatsen. 

Omfattning: Omfattning på biståndet får inte uppgå till mer än fem 
tim/vecka eller avse längre tid än sex månader. Vid ev. två eller 
fler behandlare ska behovet motiveras. Insatsen kan uppgå till 
sex månader. Har inte behandlingen haft avsedd effekt finns i 
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undantagsfall möjlighet till förlängning vilket tydligt ska 
analyseras och motiveras i journalen. 

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3: e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
genomförandeplanen. Inför uppföljningsmötet ska en skriftlig 
uppföljning från öppenvården som beskriver måluppfyllelse ha 
inkommit till socialsekreteraren. Är syftet med insatsen 
uppnådd ska biståndet avslutas. 

 

2.1.4 Familjepedagogiskinsats 

Målgrupp: Barn och ungdom 0 – 18 år och deras föräldrar bosatta i Gnesta 
kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Bistånd till familjepedagogiska insatser kan beviljas då det 
föreligger behov av konkret förändringsarbete i familjen för att 
barnets dagliga rutiner och behov ska tillgodoses i tillräcklig 
omfattning. Tillsammans med biståndsbeslutet upprättas en 
genomförandeplan enligt BBIC under ett målformuleringsmöte 
där det tydligt ska framgå målet/syftet med insatsen. 

Omfattning: Beslut fattas inledningsvis om tre månader. Under den tiden 
kartläggs familjens behov och antalet timmar fastställs. Ett nytt 
beslut fattas inom tre månader där antalet timmar framgår.  
Omfattning på biståndet ska som regel inte uppgå till mer än 
fem tim/vecka. Insatsen kan uppgå till sex månader. 

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3:e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
genomförandeplanen. Inför uppföljningsmötet ska en skriftlig 
uppföljning från öppenvården som beskriver måluppfyllelse ha 
inkommit till socialsekreteraren. Är syftet med insatsen 
uppnådd ska biståndet avslutas. 

 

2.1.5 Strukturerad öppenvård 

Målgrupp: Personer som är bosatta i Gnesta kommun.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Förutsättningen för att ett behov finns utifrån ett strukturerat 
behandlings- eller manualbaserat program. Det kan t.ex. vara 
12-steg, HAP, MET eller förstärkt Komet m.fl.. Tillsammans 
med biståndsbeslutet ska en genomförandeplan upprättas under 
ett målformuleringsmöte, där det tydligt ska framgå mål/syfte 
med insatsen och vad som ska ha uppnås för att insatsen ska 
upphöra. 

Omfattning: Beslut om insatsen behovsprövas utifrån personens särskilda 
psykosociala behov. Biståndsbeslutet pågår löpande tills 
programmet är slut, dock max tolv månader i taget.  

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3:e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
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genomförandeplanen. Inför uppföljningsmötet ska en skriftlig 
uppföljning från öppenvården som beskriver måluppfyllelse ha 
inkommit till socialsekreteraren. Är syftet med insatsen 
uppnådd ska biståndet avslutas. 

 

2.1.6 Stöd- och motiverandesamtal 

Målgrupp: Personer som är bosatta i Gnesta kommun.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Förutsättningen för att ett eller flera behov där stöd- och/eller 
motiverandesamtal är det bästa alternativet. Tillsammans med 
biståndsbeslutet ska en genomförandeplan upprättas under ett 
målformuleringsmöte, där det tydligt ska framgå mål/syfte med 
insatsen och vad som ska ha uppnås för att insatsen ska 
upphöra. 

Omfattning: Beslut om insatsen behovsprövas utifrån personens särskilda 
psykosociala behov. Biståndsbeslutet beviljas antal timmar per 
vecka. Första beslutsperioden är tre månader. Efter avstämning 
om ev. fortsatt bistånd kan beslut tas om sex månader i taget.  

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3:e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
genomförandeplanen. Inför uppföljningsmötet ska en skriftlig 
uppföljning från boendestödet som beskriver måluppfyllelse ha 
inkommit till socialsekreteraren. Är syftet med insatsen 
uppnådd ska biståndet avslutas. 

 

2.1.1 Boendestöd 

Målgrupp: Målgruppen utgörs av personer som på grund av missbruk och 
beroende har svårigheter att bibehålla sitt boende och/eller 
behöver stöd med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. 
Personen ska bo i Gnesta kommun.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Personen ska vara i behov av boendestöd för att behålla sitt 
boende eller utföra aktiviteter. Detta kan ske genom t.ex. 
praktiskt hjälp, motivation och stödja personen, så personen får 
möjlighet att förbättra förmågan att leva ett så aktivt, 
meningsfullt och självständigt liv som möjligt i vardagen och i 
samhället. 

Omfattning: Beslut om insatsen behovsprövas utifrån personens särskilda 
psykosociala behov. Biståndsbeslutet är max två samtal i veckan 
under en period om tre månader. Förläning kan ske var tredje 
månad upp till tolv månader.  

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3:e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
genomförandeplanen. Inför uppföljningsmötet ska en skriftlig 
uppföljning från öppenvården som beskriver måluppfyllelse ha 
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inkommit till socialsekreteraren. Är syftet med insatsen 
uppnådd ska biståndet avslutas. 

 

2.2 Dygnet-runt-insatser utan personal 

2.2.1 Stödboende 

Målgrupp: Från 16-21 år och bosatta i Gnesta kommun. De mellan 16-17 
år, måste ha synnerliga skäl för att få insatsen.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Förutsättningen för att en person ska få bistånd i form av 
stödboende är att det finns sådana stora sociala svårigheter 
och/eller svåra relationsproblem som medför att personen inte 
kan bo i eget hem. Bistånd till stödboende kan även beviljas om 
en person behöver ett stödboende efter en placering på 
behandlingshem eller i familjehem, som del i utslussning till 
eget boende. Det får inte hos personen pågå ett aktivt missbruk 
eller kriminalitet.  
Vid barnplacering ska föräldrars försörjningsskyldighet alltid 
utredas. Parallellt med boende i stödboende ska ett 
familjearbete/nätverksarbete bedrivas mellan personen och det 
sociala nätverket.  
Tillsammans med biståndsbeslutet ska en vårdplan och en 
genomförandeplan upprättas under ett målformuleringsmöte, 
där det tydligt ska framgå mål/syfte med insatsen och vad som 
ska ha uppnås för att insatsen ska upphöra. 

Omfattning: Beslut om boende i stödboende kan uppgå till tolv månader, 
därefter görs en ny bedömning av vårdbehovet. Biståndet kan 
förlängas ytterligare sex månader. 

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske var 3:e månad. Underlag för 
uppföljningen ska vara den uppgjorda genomförandeplanen. 
Inför uppföljningen ska en skriftlig redogörelse om vården och 
måluppfyllelsen ha inkommit till socialsekreteraren. 

 

2.2.2 Akutboende eller jourboende 

Målgrupp: Vuxna personer utan barn bosatta i Gnesta kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Placering sker endast under en mycket begränsad tid. Den 
vuxna personen ska vara hem- och bostadslös. Personen ska ha 
varit skriven i Gnesta kommun sedan minst sex månader. 
Skatteverkets uppgifter gäller.  

Omfattning: Beslutat är natt för natt. Vid helg så är det till närmast vardag 
efter. Beslutet är alltid tidsbegränsat.  

Uppföljning: En placering i akutboende är en mycket tillfällig lösning. 
Uppföljning ska ske samma eller dagen efter där en plan läggs 
upp och för att undersöka vidare om det finns flera behov.  
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2.2.3 Träningslägenhet 

Målgrupp: Från 16 år och uppåt bosatta i Gnesta kommun. De mellan 16-
17 år, måste ha synnerliga skäl för att få insatsen.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Samverkan med kommunens fastighetsbolag eller privata 
fastighetsbolag krävs innan insatsen kan beviljas.  
Förutsättningen för att en person ska få bistånd i form av 
träningslägenhet är att det finns sådana stora sociala svårigheter 
och/eller svåra relationsproblem som medför att personen inte 
kan bo i eget hem och har inte lika störa behov för att bo på 
stödboende. Bistånd till träningslägenhet kan även beviljas om 
en person behöver en träningslägenhet efter en placering på 
behandlingshem eller i familjehem, som del i utslussning till 
eget boende. Det får inte hos personen pågå ett aktivt missbruk 
eller kriminalitet.  
Vid barnplacering ska föräldrars försörjningsskyldighet alltid 
utredas. Parallellt med boende i stödboende ska ett 
familjearbete/nätverksarbete bedrivas mellan personen och det 
sociala nätverket.  
Tillsammans med biståndsbeslutet ska en vårdplan och en 
genomförandeplan upprättas under ett målformuleringsmöte, 
där det tydligt ska framgå mål/syfte med insatsen och vad som 
ska ha uppnås för att insatsen ska upphöra. 

Omfattning: Beslut om boende i träningslägenhet kan uppgå till tolv 
månader, därefter görs en ny bedömning av vårdbehovet. 
Biståndet kan förlängas ytterligare sex månader. 

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske var 3:e månad. Underlag för 
uppföljningen ska vara den uppgjorda genomförandeplanen. 
Inför uppföljningen ska en skriftlig redogörelse om vården och 
måluppfyllelsen ha inkommit till socialsekreteraren. 

 

2.2.4 Försökslägenhet 

Målgrupp: Från det år personen fyller 21 år och uppåt bosatta i Gnesta 
kommun.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Samverkan med kommunens fastighetsbolag eller privata 
fastighetsbolag krävs innan insatsen kan beviljas.  
Ansökan ska avslås enligt 4 kap. 1 § sol och bifallas enligt 4 kap. 
2 § sol. Förutsättningen för att en person ska få bistånd i form 
av försökslägenhet är att det finns sådana stora sociala eller 
psykosociala behov att få en egen lägenhet på den ordinarie 
bostadsmarknaden, Bistånd till försökslägenhet kan även 
beviljas om en person behöver en försökslägenhet efter en 
placering på behandlingshem eller i familjehem, som del i 
utslussning till eget boende. Det får inte hos personen pågå ett 
aktivt missbruk eller kriminalitet.  
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Parallellt med boende i träningslägenhet ska öppenvården vara 
inkopplad som ett stöd. Tillsammans med biståndsbeslutet ska 
en vårdplan och en genomförandeplan upprättas under ett 
målformuleringsmöte, där det tydligt ska framgå mål/syfte med 
insatsen och vad som ska ha uppnås för att insatsen ska 
upphöra och lägenheten övergår till personen själv. 

Omfattning: Beslut om boende i försökslägenhet kan uppgå till tolv 
månader, därefter görs en ny bedömning av vårdbehovet. 
Biståndet kan förlängas ytterligare sex månader. Maxtiden i 
försökslägenhet är 23 månader.  

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske var 3:e månad. Underlag för 
uppföljningen ska vara den uppgjorda genomförandeplanen. 
Inför uppföljningen ska en skriftlig redogörelse om vården och 
måluppfyllelsen ha inkommit till socialsekreteraren. 

 

2.2.5 Socialt kontrakt 

Målgrupp: Från det år personen fyller 21 år och uppåt bosatta i Gnesta 
kommun.  

Förutsättning 
för bistånd: 

1. Samverkan med kommunens fastighetsbolag eller privata 

fastighetsbolag krävs innan insatsen kan beviljas.  

Ansökan ska avslås enligt 4 kap. 1 § sol och bifallas enligt 4 kap. 

2 § sol. En förutsättning för att få bistånd till boende är att 

personen är helt bostadslös. Det är enbart personer som har 

speciella svårigheter eller nedsättningar i sin förmåga att på egen 

hand ordna sitt boende som har möjlighet att få bistånd till 

boende. En annan förutsättning för att personen ska få bistånd 

är att personen klarar av att bo i ett eget boende, antingen helt 

på egen hand eller med hjälp och stöd från någon annan enhet 

inom socialtjänsten. Boendestödsinsatser bör beviljas i samband 

med socialt kontrakt.  

Omfattning: Beslut om boende i socialt kontrakt kan uppgå till tre månader, 
därefter görs en ny bedömning av vårdbehovet. Biståndet kan 
förlängas ytterligare två månader. 

Uppföljning: Uppföljning av insatsen ska ske varje månad. Underlag för 
uppföljningen ska vara den uppgjorda genomförandeplanen. 
Inför uppföljningen ska en skriftlig redogörelse om vården och 
måluppfyllelsen ha inkommit till socialsekreteraren. 
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2.1 Dygnet-runt-insatser med personal 

 

2.1.1 Jourhem 

Målgrupp: Barn och unga 0-18 år bosatta i Gnesta kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Placering av barn och ungdomar som är i behov av skydd 
och/eller stöd under en utredningstid i syfte att få svar på 
utredningsfrågor. Under en jourhemsplacering ska alltid ett 
nätverksarbete göras med att finna stöd för barnet/ungdomen 
inom det egna nätverket (vilket ska framgå av utredning och 
journalanteckningar). Tillsammans med biståndsbeslutet 
upprättas en genomförandeplan enligt BBIC under ett 
målformuleringsmöte, där det tydligt ska framgå målet/syftet 
med insatsen. 

Omfattning: Under utredningstid, max fyra månader. Vid behov av 
förlängning kan beslutet förlängas ytterligare två månader av 
verksamhetschef. Vid ytterligare förlängning fattas beslut av det 
sociala utskottet (SU). 
Beslutet ska alltid vara tidsbegränsat i enlighet med 
ovannämnda perioder.  

Uppföljning: En placering i jourhem ska regelbundet följas upp med minst 
ett besök per månad och samtal med barnet/ungdomen, 
föräldrarna och det övriga nätverket. Beslutet 
övervägs/omprövas var 6:e månad.  

 

2.1.2 Familjehemsplacering 

Målgrupp: Barn, unga och vuxna som bor i Gnesta kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Förutsättningar för att ett barn, den unge eller vuxna personen 
ska placeras i familjehem är att personen inte kan få sina behov 
tillgodosedda och/eller att det inte är skyddat och att inga 
öppenvårdsalternativ bedöms möjliga.  
En familjehemsplacering ska alltid ha föregåtts av ett 
nätverksarbete där man har arbetat med frågeställningar såsom 
vilket stöd det finns i nätverket, om det finns någon i nätverket 
som personen ev. kan placeras i samt vid barn placering, hur 
umgänget ska se ut (vilket ska framgå av utredning och 
journalanteckningar). Ett nätverksmöte med anhöriga, 
släktingar och andra bör alltid ha föregåtts en 
familjehemsplacering. I de fall man väljer att inte placera i 
nätverket (så kallad släktingplacering) ska detta noga motiveras 
och dokumenteras i en journalanteckning.  
Tillsammans med biståndsbeslutet upprättas en vårdplan och 
genomförandeplan enligt aktuell särskild förutsättning där det 
tydligt ska framgå mål/syftet med insatsen och vad som ska ha 
uppnåtts för att placeringen ska upphöra. 
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Omfattning: För barn och unga:  
Övervägande/omprövning av beslutet ska ske var 6 månad.  
Då den unge fyllt 18 år upphör det tidigare beslutet. Nytt beslut 
ska då fattas och bygga på den unges egen ansökan. 
 
För vuxna: 
Beslutet tidsbegränsas till en tid om max tre månader i taget.  

Uppföljning: För barn och unga: 
Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3:e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
vårdplanen och genomförandeplanen. Var 6:e månad ska en 
rapport för omprövning/övervägande tas upp på sociala 
utskottet.  
 
För vuxna: 
Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3:e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
vårdplanen och genomförandeplanen. Efter det tar behörig 
beslutsfattare beslut om förlängning eller inte.  

 

2.1.3 HVB-placering 

Målgrupp: Barn, unga och vuxna med komplexa behov som bor i Gnesta 
kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Förutsättningen för att ett barn, den unge eller vuxen ska 
placeras på institution är dels att inga öppenvårdsmöjligheter 
eller boende i familjehem bedöms som möjligt.  
Institutionsplacering av mindre barn i samband med 
missbruksbehandling för förälder ska inte beviljas, utan i sådana 
ärenden ska barnet erbjudas familjehemsplacering under tiden 
den vuxne genomgår sin behandling.  
 
Barn i åldersgruppen 0-13 år ska inte ensamplaceras på 
institution utan i dessa ärenden ska vårdbehovet i första hand 
täckas upp genom familjehemsplaceringar och behandling i 
öppenvård. Detta är speciellt viktigt då det råder stor osäkerhet 
om den unge kommer att kunna återgå till hemmet p.g.a. brister 
i hemmiljön.  
 
Tillsammans med biståndsbeslutet upprättas en vårdplan och 
genomförandeplan enligt aktuell särskild förutsättning där det 
tydligt ska framgå mål/syftet med insatsen och vad som ska ha 
uppnåtts för att placeringen ska upphöra. 
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Omfattning: För barn och unga:  
Placering på institution ska vara så kortvarig som möjlig. Beslut 
om insats i form av HVB-placering ska som längst gälla för sex 
månader, därefter omprövning. 
 
För vuxna: 
Placering på institution ska vara så kortvarig som möjlig. Beslut 
om insats i form av HVB-placering ska som längst gälla för tre 
månader, därefter omprövning. 

Uppföljning: För barn och unga: 
Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3:e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
vårdplanen och genomförandeplanen. Var 6:e månad ska en 
rapport för omprövning/övervägande tas upp på sociala 
utskottet.  
 
För vuxna: 
Uppföljning av insatsen ska ske minst var 3:e månad, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
vårdplanen och genomförandeplanen. Efter det tar behörig 
beslutsfattare beslut om förlängning eller inte. 

 

2.1.4 Utredningshem 

Målgrupp: Barn tillsammans med sina föräldrar och att barnet ska vara 
bosatt i Gnesta kommun.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Förutsättningen för att barn tillsammans med en eller två 
föräldrar placeras på utredningshem är att behovet av utredning 
inte kan ske på hemmaplan (hemmet/öppenvård). En annan 
förutsättning är att det krävs dygnet-runt tillsyn för att utreda 
t.ex. samspel, praktisk omsorg med mera 
 
Öppenvården ska ges om insats i första hand. Ett barn, den 
unge tillsammans med föräldern ska placeras på institution när 
dels att inga öppenvårdsmöjligheter eller boende i familjehem 
bedöms som möjligt. Institutionsplacering av mindre barn i 
samband med missbruksbehandling för förälder ska inte 
beviljas, utan i sådana ärenden ska barnet erbjudas 
familjehemsplacering under tiden den vuxne genomgår sin 
behandling.  
 
Barn i åldersgruppen 0-13 år ska inte ensamplaceras på 
institution utan i dessa ärenden ska vårdbehovet i första hand 
täckas upp genom familjehemsplaceringar och behandling i 
öppenvård. Detta är speciellt viktigt då det råder stor osäkerhet 
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om den unge kommer att kunna återgå till hemmet p.g.a. brister 
i hemmiljön.  
 
Tillsammans med biståndsbeslutet upprättas en vårdplan och 
genomförandeplan enligt aktuell särskild förutsättning där det 
tydligt ska framgå mål/syftet med insatsen och vad som ska ha 
uppnåtts för att placeringen ska upphöra. 

Omfattning: Placering på utredningshem får uppgå till åtta veckor.  
 

Uppföljning: För barn och unga: 
Uppföljning av insatsen ska ske minst var 14:e dag, tätare vid 
behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den uppgjorda 
vårdplanen och genomförandeplanen. Efter fyra veckor ska 
bedömning ske om fortsatt placering i fyra veckor eller om 
öppenvården/annan placering är aktuell.  

 

2.1.5 Skyddat boende 

Målgrupp: Vuxna personer som upplever våld i nära relation som bor i 
Gnesta kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Förutsättningen är att inga öppenvårdsmöjligheter eller/i 
kombination med boende i annan boendeform som möjligt.  
Tillsammans med biståndsbeslutet upprättas en 
framtidsplanering och en genomförandeplan enligt aktuell 
särskild förutsättning där det tydligt ska framgå mål/syftet med 
insatsen och vad som ska ha uppnåtts för att placeringen ska 
upphöra. Finns det barn i familjen är det den vuxna som får 
huvudplaceringsbeslutet och barn får medföljningsbeslut 
(placeringsbeslut), viktigt att det framgår i beslutet att barnen är 
tillsammans med sin vårdnadshavare.  

Omfattning: Placering på skyddat boende ska vara så kortvarig som möjlig. 
Beslut om insats i form av skyddat boende ska som längst gälla 
för en månad i taget, därefter omprövning. 

Uppföljning: För vuxna: 
Uppföljning av insatsen ska ske minst var en gång i veckan, 
tätare vid behov. Underlaget för uppföljningen ska vara den 
uppgjorda vårdplanen och genomförandeplanen. Efter det tar 
behörig beslutsfattare beslut om förlängning eller inte. 
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2.2 Verkställighetsinsatser 

2.2.1 Ungdomstjänst 

Målgrupp: Unga personer mellan 15-18 år som blivit dömda till 
Ungdomstjänst av svensk domstol och bosatta i Gnesta 
kommun.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Beslutet om ungdomstjänst beslutas av svensk domstol. 
Socialtjänsten verkställer beslutet. 

Omfattning: Beslutet är i antal timmar. Utöver de timmarna ska ungdomen 
ha minst tre stöd- och motiverandesamtal med öppenvården.  

Uppföljning: Uppföljning sker var 3:e månad. Ärendet avslutas om den unge 
inte vill göra ungdomstjänst eller när antalet timmar är 
uppfyllda, så rapporterar socialsekreteraren detta till domstolen.  

 

2.2.2 Ungdomsvård 

Målgrupp: Unga personer mellan 15-18 år som blivit dömda till 
Ungdomsvård av svensk domstol och bosatta i Gnesta 
kommun. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Beslutet om ungdomsvård beslutas av svensk domstol i samråd 
med socialtjänsten genom en vård-/behandlingsplan, typ 
kontrakt. Socialtjänsten verkställer beslutet i enlighet med 4 kap. 
1 § SoL. 

Omfattning: Beroende på vad som står i vård-/behandlingsplanen. Se 
strukturerade program eller stöd- och motiverandesamtal.  

Uppföljning: Uppföljning sker var 3:e månad. Ärendet avslutas om den unge 
inte vill göra ungdomstjänst eller när antalet timmar är 
uppfyllda, så rapporterar socialsekreteraren detta till domstolen.  

 

2.2.3 Umgängesstöd 

Målgrupp: Barn under 18 år, där svensk domstol beslutat om 
umgängesstöd och där barnet är bosatta i Gnesta kommun.   

Förutsättning 
för bistånd: 

Beslutet om umgängesstöd beslutas av svensk domstol i samråd 
med socialtjänsten. Socialtjänsten utser endast en 
umgängesstödperson enligt FB. Beslutet från domstolen ska 
alltid vara tidsbegränsat.  

Omfattning: Beroende på vad som står i domstolsbeslutet.  

Uppföljning: Uppföljning sker var 3:e månad. 

 

2.2.4 Samarbetssamtal 

Målgrupp: Föräldrar som har barn bosatta i Gnesta kommun.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Samarbetssamtal kan vara frivilliga eller beslutas av svensk 
domstol.  

Omfattning: Beroende på vad som står i domstolsbeslutet eller önskemål 
från föräldrarna (frivilliga). 
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Uppföljning: Frivilliga samarbetssamtal följs inte upp. Domstolsbeslutade 
samarbetssamtal rapporteras till domstolen.  

 

2.3 Öppna insatser  

2.3.1 Råd- och stödmottagningen 

Råd- och stödmottagning riktar sig till personer som behöver stöd och hjälp i 
olika livssituationer. Här kan personen rådfråga om saker som kan kännas svåra 
att prata om med någon som personen känner. Det kan röra föräldrarollen, 
oroligheter i familjen, missbruk, hjälp med att få till en förändring i livet eller att 
hantera konflikter. Eller så kan det bara vara att ha ett stöttande samtal om 
något som tynger personer. Antal kontakter är begränsade till fem samtal. Råd 
och stöd är kostnadsfritt och utan biståndsbeslut. Krävs det flera samtal, ska en 
ansökan ske och handläggas skyndsamt.  

 

2.3.2 Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen är till för unga personer mellan 13-23 år. På 

ungdomsmottagning kan personen prata med någon vuxen, prata om eller har 

funderingar kring sin sexualitet, p-piller eller annat preventivmedel, akut p-

piller, testa sig för könssjukdomar, prata om eller har funderingar och frågor om 

sin kropp och hur den unge mår, svar på frågor om graviditet eller abort och 

prata om relationer till pojk- eller flickvänner, föräldrar eller kompisar. 

Ungdomsmottagningen är kostnadsfri och utan biståndsbeslut. 

 

2.3.3 Barn-, ungdoms- och föräldragrupper 

Barn-, ungdoms- och föräldragrupper ska finnas i olika omfattningar. Det 
största syftet är att de ska vara förebyggande och ta upp aktuella ämnen. De kan 
vara ostrukturerade som t.ex. temakvällar och strukturerade som t.ex. ABC och 
KOMET. Grupperna är kostnadsfria och utan biståndsbeslut.  

 

2.3.4 Familjerådgivning 

Familjerådgivning är till för par och familjer som behöver bearbeta 

samlevnadsproblem och andra konflikter. Det kan t.ex. vara svårt att prata med 

varandra, vart tog känslorna vägen?, fortsätta relationen eller separera?, sexuella 

problem eller akut kris, oense om barnen. Familjerådgivningen är inte 

kostnadsfri med paren/familjerna behöver inget biståndsbeslut. 
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2.4 Arbetsmarknadsinsatser 

2.4.1 Praktik eller kompetenshöjande åtgärd enligt 4 kap. 4 § SoL 

Målgrupp: Personer som är 18 år eller äldre och bedöms vara i behov av 
ekonomiskt stöd. 

Förutsättning 
för bistånd: 

Personen behöver praktisk erfarenhet och/eller enklare 
kompetenshöjande åtgärd för att komma närmare ordinarie 
arbetsmarknad. 

Omfattning: Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd 
under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har 
kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
 
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses ska 
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden 
försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes 
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är 
lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig 
hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med 
Arbetsförmedlingen innan beslut fattas. 

Uppföljning: Uppföljning ska ske varannan månad tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen.  

 

2.4.2 Arbetsmarknadsinsats (t.ex. OSA) 

Målgrupp: Personer som är 25 år eller äldre och bedöms vara i behov av 
ekonomiskt stöd under en längre tid och står långt ifrån 
arbetsmarknaden.  

Förutsättning 
för bistånd: 

Personen har kognitiv funktionsnedsättning, nedsatt 
arbetsförmåga på grund av missbruk/beroende, berättiga 
insatser enligt LSS, inte haft kontakt ned arbetslivet tidigare 
eller att personen har varit borta från arbetslivet under en längre 
tid på grund av en långvarig och svår psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning. 

Omfattning: Bedöms genom antal timmar per vecka eller i % av heltid, 
Beslutet tas av Arbetsförmedlingen och omfattar höst ett år i 
taget. Men kan förlängas om det finns fortsatt behov av 
anpassning.  

Uppföljning: Uppföljning ska ske varannan månad tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen. 
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1 Inledning 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer (senast reviderade 2012-xx-xx) för 
handläggning av barn- och ungdomsärenden inom socialtjänstlagen (SoL) och lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i Gnesta kommun.  
 

1.1 Riktlinje för handläggning 

Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden enligt SoL och LVU. Riktlinjerna 
berör även Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), föräldrabalken (FB), 
Förvaltningslagen (FL) och socialtjänstförordningen (SoF), Lagen (1964:167) med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), lag (1998:603) om 
verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU), förordning (1998:641) om 
verkställighet av sluten ungdomsvård, lag (1991: 2041) om särskild 
personutredning i brottmål, lag (2002:445) om medling med anledning av brott, 
brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). 
 

1.2 Syfte med riktlinjerna 

Vuxen- och omsorgsnämnden fattar beslut om riktlinjer. Samtliga beslut om 
insatser enligt SoL och LVU fattas på delegation från nämnden. Gällande 
delegationsordning finns på Gnesta kommuns intranät. 
Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för handläggare. Riktlinjerna ska vägleda vid 
utredning och beslut, säkerställa att beslut fattas enligt samma bedömningsgrunder 
och garantera likställighet och rättssäkerhet i Gnesta kommun.  
Riktlinjerna inskränker inte den enskildes rätt att alltid få sin ansökan individuellt 
prövad enligt socialtjänstlagen. 

2 Grundläggande bestämmelser och principer 

2.1 Förvaltningslagen  

Syftet med förvaltningslagen är framförallt att garantera enskilda individers 
rättssäkerhet kontakten med myndigheterna, vilket inkluderar god service och 
snabb handläggning. 
 

2.2 Serviceskyldighet  

Den serviceskyldighet som kommer till uttryck i förvaltningslagen innebär att 
vuxen- och omsorgsförvaltningen ska lämna upplysningar och råd till enskilda om 
sådana bestämmelser och sådan praxis som faller inom förvaltningens område. 
Det kan handla om allt från att hjälpa till med att fylla i blanketter och upprätta en 
ansökan, till att vägleda den enskilde till ett bättre sätt att nå önskat resultat. Till 
exempel genom förslag på ytterligare utredning eller komplettering av 
handlingarna. Handläggaren ska även informera den enskilde skriftligt, och vid 
behov muntligt, om insatser, handläggnings- och beslutsgång, avgifter, sekretess 
och rätten att överklaga beslut.  
 
Det faktum att serviceskyldigheten är långtgående innebär dock inte att den är 
obegränsad. Förvaltningen ska bistå med information och service endast i lämplig 
omfattning. 
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2.3 Sekretess  

All personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. 
(offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap1§). Det innebär att alla 
uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden, till exempel sjukdom 
eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra 
om den enskilde har lämnat sitt medgivande. Det gäller som regel också om någon 
annan myndighet eller förvaltning inom kommunen vill ha uppgifter om den 
enskilde.  
Den som bryter mot sekretessen kan straffas enligt lag. Sekretessen kan brytas om 
den enskilde själv går med på det eller om det står klart att den enskilde eller 
någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Därutöver får 
uppgifterna bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en möjlighet eller 
skyldighet att lämna ut uppgifter, till exempel på begäran av domstol och vissa 
tillsynsmyndigheter.  
Rådgör alltid med kommunens jurist vid tveksamma fall. Gnesta är en mindre 
kommun där många människor har anknytning till varandra. Det är i sig en viktig 
aspekt att ta med i sekretessbedömning. 
 

2.4 Utlämnande av allmän handling och sekretessprövning  

Ansvarig handläggare ska i första hand pröva om en allmän handling eller 
uppgifter i en allmän handling kan lämnas ut (sekretessprövning). En slutgiltig 
sekretessprövning görs av närmaste chef.  Prövningen ska göras skyndsamt.  
I tveksamma fall ska handläggaren låta kommunens jurist göra prövningen, om 
det kan ske utan onödigt dröjsmål. Kommunens jurist ska pröva om handlingen 
ska lämnas ut om:  

1. handläggaren vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med 
förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars 
förfoga över handlingen, och  

2. den enskilde begär myndighetens prövning.  
Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning 
och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att ett beslut om att inte 
lämna ut uppgifter i en allmän handling ska kunna överklagas. Avslagsbeslutet 
upprättas i samråd med kommunens jurist. Beslut att inte lämna ut uppgifter i en 
allmän handling överklagas till Kammarrätten som första instans.  
 

2.5 Andra huvudmän  

Kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen, detta 
ansvar inskränker inte andra huvudmäns ansvar. I ärenden där det finns flera 
huvudmän, behöver både ansvarsområden och gränsdragningar som är av vikt 
klargöras i början av handläggningen. 
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3 Barn- och ungdomsärenden - Handläggning och 

dokumentation inom individ- och familjeomsorgen 
 

3.1 Barnets rätt 

Med "barn" avses i det följande underåriga 0 till 18 år.  I vissa fall omfattar lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) personer upp till 21 års ålder. 
Begreppet ”den unge” återfinns därför också i texten. 
 

3.2 Handlingsprogram och riktlinjer 

All verksamhet som rör barn ska vila på de grundläggande bestämmelserna i 
gällande lagstiftning och i FN:s barnkonvention. Konventionens synsätt ska 
genomsyra kommunens alla verksamheter. 
 
I kommunens skyldigheter ligger att bedriva basverksamheter av god kvalitet. Med 
basverksamhet avses verksamheter som vänder sig till alla barn – förskola, skola, 
skolbarnsomsorg och viss fritidsverksamhet. Dessa riktlinjer omfattar Vuxen- och 
omsorgsnämndens skyldigheter att med stöd av SoL utreda enskilda barns behov 
av skydd eller stöd och att fatta beslut i sådana ärenden. Socialtjänsten har det 
yttersta ansvaret för skydd och stöd när barn far illa.  
 

3.3 Barnets bästa 

Ett viktigt dokument för barns rättigheter är FN:s konvention om barnets 
rättigheter, barnkonventionen, som Sverige ratificerade år 1990. Sverige är 
folkrättsligt förpliktigat att följa barnkonventionen. Denna förpliktelse innebär att 
hela den offentliga sektorn och dess anställda representanter ska respektera, 
skydda och uppfylla barnkonventionen. 
 
En av barnkonventionens grundprinciper är artikel 3 som handlar om att barnets 
bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Principen om 
barnets bästa kan härledas ur två grundläggande tankar: att barn har fullt och lika 
människovärde och att barn är sårbara personer som behöver särskilt skydd (prop. 
1997/98:182 s. 13). 
 
Barn ska behandlas som subjekt med egna rättigheter. Vid beslut eller andra 
åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för 
barnet vara avgörande (1 kap 2 § SoL). Vid beslut enligt 1 § LVU gäller att det 
som är bäst för den unge ska vara avgörande. När en åtgärd eller insats rör ett 
barn ska enligt 6 a § LSS beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 
 
Vad som är barnets bästa får avgöras i varje enskilt fall, utifrån en bedömning av 
förhållandena i det enskilda fallet. Inga andra intressen får ta över det som är bäst 
för barnet.  
 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 10 (82) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Riktlinje för barn-, ungdoms- och familjeärenden   

 

Förutom barnets berättelse och önskemål, ska de analyser som ligger till grund för 
bedömningen av barnets bästa dokumenteras. Vidare ska uppgifterna och 
analysen finnas med som en del i beslutsunderlaget.  
 
Gnesta kommun arbetar enligt handläggnings- och dokumentationssystemet Barn 
behov i centrum (BBIC). All handläggning av barnavårdsärenden, det vill säga 
förhandsbedömning, utredning, planering och uppföljning av insatser sker med 
stöd av BBIC.   
 

3.3.1 Barns rätt att komma till tals 

Barns rätt att komma till tals i mål och ärenden är lagfäst sedan 1 januari 1996. 
Bakgrunden är bland annat artikel 12 i barnkonventionen som stadgar att barnet 
ska ha rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör det och att barnets åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. En regel om 
särskild ställföreträdare för barn i mål och ärenden enligt LVU är införd. Barn 
som fyllt 15 år har partsställning i mål och ärenden enligt SoL och LVU som rör 
barnet. Det innebär bland annat att ett barn över 15 år kan överklaga ett beslut 
om vård enligt LVU. Är barnet däremot under 15 år har det ingen möjlighet att 
själv föra sin talan. Den som förordnats som barnets offentliga biträde enligt 
rättshjälpslagen för ett barn som inte fyllt 15 år kommer också att vara den unges 
ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. Det innebär att det 
offentliga biträdet kan föra barnets talan och överklaga beslut om vård. 
 
I 11 kap. 10 § första stycket SoL finns sedan 2013-01-01 en bestämmelse om 
barnets rätt att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Syftet är att 
tydliggöra barnets rätt att komma till tals.  
 
Barnet kan framföra sina åsikter på olika sätt; det kan ske muntligt, skriftligt eller 
på något annat sätt. Vidare kan barnet framföra sina åsikter direkt eller genom en 
företrädare. Barnet ska dock aldrig vara skyldigt att framföra sina åsikter, utan 
bara ges möjlighet att göra det. 
 
Barnets förmåga att förstå det som han eller hon ska uttrycka sin åsikt om måste 
bedömas i varje enskilt ärende och situationen och informationen anpassas utifrån 
det.  
 
Om barnet inte kan, det vill säga inte är i stånd att bilda egna åsikter, eller inte vill 
framföra sina åsikter ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas på 
annat sätt. Detta kan ske genom inhämtande av uppgifter från barnets närstående 
eller någon annan företrädare för barnet. Vidare kan inställningen klarläggas 
genom dokumentation av vad barnet tidigare har framfört.  
 
Barn ska vidare ha rätt att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet oavsett om 
socialnämnden anser att det tillför utredningen något.  
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3.3.2 Utredningskontakter med barn 

Socialtjänsten ska göra sitt yttersta för att komma till tals med de berörda barnen 
för att få del av deras berättelse. För att underlätta detta behövs ett gott samarbete 
och förtroende mellan barnets vårdnadshavare och socialtjänsten. I 
anmälningssituationer är vårdnadshavare utsatta för en granskning och det är lätt 
att de känner sig kränkta. Oavsett vad som framkommit i anmälan måste de 
behandlas med både respekt och tydlighet.  
 
Om det under en utredning enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL (eller vid en utredning om 
överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 7 eller 8 § FB) framkommer att en 
vårdnadshavare inte vill att socialtjänsten ska prata med barnet kan socialtjänsten 
enligt 11 kap. 10 § SoL tredje stycket (SFS 2010:741) ändå genomföra ett sådant 
samtal. Vårdnadshavarens närvaro krävs inte vid samtalet. Vårdnadshavaren bör 
informeras om samtalet innan det sker. Möjligheten att tala med barn utan 
vårdnadshavares samtycke och närvaro ska användas restriktivt. Beslut och 
beslutsmotivering att genomföra samtal utan vårdnadshavarens samtycke 
och/eller närvaro ska dokumenteras som ett övrigt beslut i Treserva.  
 

3.3.2.1 Rätt att ta med sig någon till socialkontoret 

Barn och unga har rätt att ha med sig någon i samband med 
förhandsbedömningar, utredningar eller andra insatser. Socialtjänsten måste vara 
lyhörd för att barn och ungdomar som besöker dem vill ha med sig någon som de 
har förtroende för och även informera barnen och ungdomarna om denna 
möjlighet.  
 

3.4 Barnets juridiska ställning och sekretessbestämmelser 

3.4.1 Barnets företrädare 

Barn företräds av sin/a vårdnadshavare i till exempel mål och ärenden enligt 
föräldrabalken (FB), socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU). Barnet kan också höras inför rätten, om särskilda skäl 
talar för det och det är uppenbart att barnet inte tar skada (6 kap 19 § FB). Det är 
viktigt att vara observant på förändringar i vårdnadsfrågan, och inte utgå från 
gamla uppgifter. Aktuella uppgifter ska inhämtas.   
  
Barn som kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare (ensamkommande barn) 
och ansöker om asyl, ska enligt SFS 2005:429, företrädas av en god man, som 
inträder i såväl förmyndares som vårdnadshavares ställe.  
 

3.4.1.1 Ungdomars rätt att själva söka bistånd  

Ungdomar som fyllt 15 år har rätt att själva föra talan i mål eller ärenden enligt 
SoL och LVU. Den unge kan själv ansöka om och få bistånd även om 
vårdnadshavaren inte samtycker till insatsen. En tidsenlig syn på barn som 
kompetenta individer motiverar att barn som är 15 år eller äldre ska ha större 
bestämmanderätt när det gäller att beviljas bistånd, oberoende av 
vårdnadshavarens samtycke. Enligt 3 kap. 6 a § SoL får barn som har fyllt 15 år 
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får beviljas öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke om det är 
lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.  
 
Det faktum att nämnden ges en möjlighet att fatta beslut mot vårdnadshavarens 
vilja innebär inte att ett sådant beslut ovillkorligen ska fattas när barnet begär eller 
samtycker till det. Det måste också bedömas vara till barnets bästa och utgå från 
barnets behov.  
 
Beslut om insats bör alltid föregås av en lämplighetsprövning. Vårdnadshavarens 
inställning kan till exempel vara en omständighet som gör att socialnämnden anser 
det olämpligt att besluta om vissa insatser och i stället försöka på annat sätt 
förbättra barnets situation. Det är viktigt att inte pressen på barnet ökar genom att 
hon eller han försätts i en konfliktsituation i förhållande till vårdnadshavaren.  
 
Det är angeläget att socialtjänsten strävar efter samförståndslösningar så långt det 
är möjligt. När allvarliga konflikter mellan ungdomar och deras föräldrar 
omöjliggör samförståndslösningar kan dock bestämmelsen öka socialtjänstens 
möjlighet att bistå dessa ungdomar. Bistånd i form av placering utom det egna 
hemmet kan dock inte beslutas om vårdnadshavaren motsätter sig det. Vård utan 
vårdnadshavares samtycke förutsätter beslut enligt LVU. 
 

3.4.2 Föräldrars rätt till insyn i socialnämndens uppgifter om deras barn 

Vårdnadshavare har som regel rätt att ta del av uppgifter som rör deras barn. 
Detta följer av vårdnadshavares rätt och skyldighet enligt FB att företräda barnet i 
personliga angelägenheter. Att en utredning inletts kan inte sekretessbeläggas för 
en vårdnadshavare, men man kan avvakta något med att underrätta 
vårdnadshavaren om inledd utredning, om det finns särskilda skäl, till exempel att 
vårdnadshavaren är svårt sjuk och inte bör oroas eller att vårdnadshavaren eller 
någon annan familjemedlem är misstänkt för ett övergrepp mot barnet. Se även 
Klargörande samtal med unga, nedan. 
 
Vad gäller vårdnadshavares rätt till insyn i pågående utredning, gäller att 
vårdnadshavare alltid är part och har partsinsyn. Dock tunnas vårdnadsrätten ut 
med barnets stigande ålder, och då begränsas vårdnadshavarens rätt att ta del av 
sekretesskyddade uppgifter och handlingar rörande barnet. Barn i tonåren kan 
sägas ha uppnått sådan ålder, att de kan anses ha ett berättigat intresse av integritet 
gentemot sina föräldrar, till exempel anses vårdnadshavare inte längre kunna göra 
anspråk på att få veta vad barnet har berättat för till exempel socialsekreteraren. 
Det blir här fråga om en bedömning där handläggaren måste väga betydelsen av 
karaktären av den sekretesskyddade uppgiften samt den mognadsnivå barnet 
uppnått mot vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter.  
 
Sekretessen mellan en underårig och hans vårdnadshavare är reglerad i 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller för uppgift till skydd 
för underårig i förhållande till vårdnadshavaren, om det kan antas att den 
underårige lider betydande men, om uppgiften röjs för vårdnadshavaren (12 kap 3 § 
första stycket 1 OSL) Med betydande men avses till exempel att den unge löper 
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påtaglig risk att skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt, om uppgiften 
lämnas ut. Det kan vara fråga om särskilt integritetskänsliga uppgifter, men även 
andra uppgifter, som kan missbrukas av vårdnadshavaren på ett sätt, som allvarligt 
skadar barnet. Bestämmelsen gäller oavsett barnets ålder och kan gälla till exempel 
vid vårdnads- och umgängestvister, vid öppenvårdsbehandling och i 
omhändertagandesituationer. 
 

Rätten att ta del av handlingar rörande barnet tillkommer föräldrarna i egenskap 
av vårdnadshavare. Någon motsvarande rätt för förälder som inte är 
vårdnadshavare finns inte. Däremot har vårdnadshavaren enligt 6 kap. 15 § FB en 
skyldighet att ge en umgängesberättigad förälder sådana upplysningar rörande 
barnet, som kan främja umgänget. En förälder som inte är vårdnadshavare kan bli 
part i ett mål eller ärende som gäller vårdnad eller umgänge med barnet. Till följd 
av sin partsställning ges denne rätt att få del av annars sekretesskyddade uppgifter 
gällande barnet och vårdnadshavaren i den utsträckning uppgifterna förekommer i 
utredningsmaterial, som ska ligga till grund för beslut i mål eller ärende. Någon 
gång kan det bli aktuellt att vägra lämna ut handlingar eller uppgifter därför att 
man måste skydda anmälare. (Se Sekretesskydd för informatör, nedan.) 
 
Normalt har vårdnadshavare rätt att få reda på barnets adress. Detta gäller även 
om barnet vårdas i familjehem och flyttningsförbud meddelats. 14 § LVU ger 
socialnämnden vissa möjligheter att begränsa denna rätt, se avsnittet om andra beslut 
enligt LVU. 
 

3.5 Vuxen- och omsorgsnämndens ansvar 

I lagstiftningen används begreppet ”socialnämnd” för ansvarig myndighet. I 
Gnesta kommun har vuxen- och omsorgsnämnden ett samlat ansvar för de 
verksamheter som rör enskilda inom individ- och familjeomsorg, äldre- och 
funktionsnedsättningsområdet. Samlingsbegrepp för dessa verksamheter är 
socialtjänst.  Vuxen- och omsorgsnämnden samt dess sociala utskott har ett 
övergripande ansvar för barns uppväxtvillkor. Ansvaret omfattar bland annat 
skydd, vård, stöd och psykosocial behandling av utsatta barn och ungdomar i 
enlighet med SoL, FB, LVU och LSS. Detta ansvar understryks av 
bestämmelserna om andra myndigheters och befattningshavares anmälnings- och 
uppgiftsplikt till socialnämnden.  I det följande används begreppet ”nämnd” för 
att tydliggöra skillnaden gentemot tjänstemannanivån. Begreppet ”nämnd” 
innefattar utskott. Vuxen- och omsorgsnämndens delegationsordning finns på 
Gnesta kommuns intranät.   
 
I familjerättsliga avseenden för barn har lagstiftaren ålagt socialnämnden ett 
ansvar för att ta initiativ till överflyttning av vårdnad, förordnande av ny 
vårdnadshavare eller god man mm (5 kap. 2 och 3 §§ Socialtjänstförordningen, 
SoF). 
 
På nämnderna åligger också att bevaka behov av kompetensutveckling i barn- och 
ungdomsfrågor hos den egna personalen, jfr 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL) och 
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att förse ansvarig personal med de resurser och verktyg i övrigt som krävs för 
verksamheten. (Jfr Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:14 (S). 
Socialnämndens särskilda ansvar gäller alla underåriga, det vill säga barn upp till 18 
års ålder. Även ungdomar upp till 21 års ålder omfattas i vissa fall av detta ansvar 
(till exempel placerade ungdomar och ungdomar som vårdas med stöd av LVU). 
Socialtjänsten har skyldighet och ansvar även för unga som fyllt 18 år och 
nämndens organisation får inte omöjliggöra eller försvåra för unga vuxna att få 
hjälp och stöd.   
 
Ungdomar som fyllt 18 år är myndiga och står inte längre under någons vårdnad, och 
utredningar får som regel inte göras mot en myndig persons vilja. Undantag kan 
göras i de fall det inte kan uteslutas att den unge är i behov av vård med stöd av 3 
§ LVU (eget beteende), som i vissa fall gäller upp till 21 års ålder. Om en myndig 
person fortgående missbrukar kan uppgifter om honom eller henne lämnas till 
socialtjänsten, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, 
behandling eller annat stöd (10 kap 19 § OSL). En utredning kan i dessa fall 
inledas enligt 11 kap. 1 § SoL. Bestämmelsen bör användas med urskillning och 
varsamhet. Den unges tidigare vårdnadshavare (oftast föräldrarna) ska inte 
underrättas om en utredning inleds, och inte heller kommuniceras utredningen. 
Om den unge bor kvar hemma, eller nyligen har lämnat hemmet, kan dock 
föräldrarna behöva kontaktas även mot den myndige ungdomens vilja, för att ge 
sin syn på den unges situation och deras möjlighet att hjälpa honom eller henne.  
 

3.5.1 Myndighetsutövning  

Nämndens utredningsansvar kan inte överlämnas till annan (2 kap 4, 5 §§ SoL). 
Ansvaret ligger hos nämnd även om nämnden kan ta annan myndighet eller 
fristående person till hjälp för att komplettera den egna utredningen. Denna 
kompletterande utredning definieras då alltid som ett led i nämndens 
myndighetsutövning. 
 

3.6 Olika typer av beslut 

I samband med handläggning av ärenden som rör enskilda inom socialtjänsten 
fattas olika typer av beslut; slutliga beslut, handläggningsbeslut och 
verkställighetsbeslut. Det är viktigt att skilja på dessa beslut då de delvis hanteras 
olika. Till exempel gäller vissa bestämmelser i förvaltningslagen bara slutliga 
beslut. 
 

3.7 Barn som far illa – definitioner 

Socialtjänstens uppmärksamhet ska i första hand riktas till barn som far illa eller 
riskerar att fara illa på grund av förhållandena i hemmet eller sitt eget beteende. 
 
Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas 
när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller 
när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. 
Kommittén mot barnmisshandel ger följande exempel på situationer när barn 
riskerar att fara illa. Se regeringens proposition 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i 
utsatta situationer. 
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Fysiskt våld innebär att ett barn av någon annan orsakas kroppsskada, sjukdom, 
smärta eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Det kan innebära 
att en annan person slår barnet med eller utan tillhygge, nyper, sparkar, knuffar, 
kastar, skakar, luggar, river eller biter barnet, trampar eller stampar på det eller 
tvingar in föremål i barnets mun. Det är också fysiskt våld och övergrepp att 
förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva barnet. 
 
Varje form av kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld. I flera former av 
sexuella övergrepp ingår fysiskt våld dels för att tvinga barnet till underkastelse, 
dels som en del av övergreppet. 
 
Psykiskt våld betyder att ett barn systematiskt, oftast under lång tid utsätts för 
nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt 
lidande. Även en enstaka allvarlig händelse kan innebära att ett barn riskerar att 
fara illa. 
 
Orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, hån, nedvärdering, avvisande, 
utfrysning, orimliga krav, påtvingad isolering från sociala kontakter och 
åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna till barnets synpunkter 
är ytterligare exempel på psykiskt våld. Som exempel på nedbrytande behandling 
kan nämnas fostran till asocialt beteende eller kriminalitet. Att ett barn tvingas 
bevittna (se eller höra) våld i sin närhet eller leva i en miljö där våld och hot om 
våld förekommer ofta, kan också göra att ett barn far psykiskt illa. 
 
Sexuella övergrepp mot ett barn innefattar alla former av sexuella handlingar som 
påtvingas ett barn av en annan person. Sexuella övergrepp innebär att personen 
utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen utgår från den personens 
behov, att handlingen kränker barnets integritet, att handlingen sker mot barnets 
vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för eller inte kan 
ge informerat samtycke till. 
 
Det finns stor variation mellan handlingar som ryms i begreppet sexuella 
övergrepp. Lättare former av icke-fysisk kontakt som verbala anspelningar, att 
någon blottar sig inför barnet eller att titta på pornografisk film/video tillsammans 
med barnet kan vara både obehagliga och skrämmande för barnet. Fysisk kontakt 
som till exempel sexuellt betonade smekningar av bröst eller könsorgan inklusive 
onani på den andra personen är andra handlingar som begås av personer som 
utsätter barn för övergrepp. De allvarligaste formerna av sexuella övergrepp kan 
handla om fullbordade vaginala, anala eller orala samlag. 
 
Kränkning innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under 
lång tid, genom att en person i ord eller handling behandlar barnet på ett 
nedlåtande sätt eller angriper barnets personlighet. Kränkningar kan ske genom att 
exempelvis på ett förnedrande sätt kommentera barnets utseende, språk eller 
begåvning, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför kamrater eller vuxna, läsa 
barnets dagbok, frysa ut barnet eller liknande.  
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Att utsätta ett barn för fysiskt eller psykiskt våld eller sexuella övergrepp är alltid 
kränkande. 
Fysisk försummelse innebär att barnets vårdnadshavare, oftast under lång tid, skadar 
eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge 
barnet god fysisk omsorg. 
 
Bristande omsorg gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling, 
d.v.s. hygien, kost och omvårdnad, årstidsanpassade kläder, möjlighet till vila och 
sömn, skydd och husrum, tillsyn, förebyggande hälsovård, medicinsk vård 
inklusive tandvård samt skydd mot olycksrisker eller skadlig exponering. Till 
skadlig exponering räknas till exempel att återkommande vara utsatt för skadligt 
hög bullernivå, att vistas i miljöer med droganvändning, ständig tobaksrök eller 
hög alkoholkonsumtion. 
 
Psykisk försummelse är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, ofta under 
lång tid, genom att ett barns grundläggande behov av till exempel 
uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte 
tillgodoses. 
 
Nämndens ansvar omfattar förutom barn som utsätts för skadlig behandling eller 
bristande omsorg i hemmet även barn och unga som genom sitt eget beteende – till 
exempel missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende– utsätter sin 
hälsa eller utveckling för risker för skada.  
 

Socialnämndens yttersta ansvar att hindra att barn utvecklas ogynnsamt fråntar 
inte andra myndigheter och verksamheter att inom ramen för sina åligganden 
svara för sina skyldigheter som syftar till att främja personlig och social hälsa och 
utveckling hos barn och motverka social utslagning eller marginalisering. 
 

3.8 Samverkan 

Samhällets särskilda skyddsansvar för utsatta barn förutsätter nära samverkan 
mellan myndigheter och organisationer. 
 
Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden tillsammans med samhällsorgan, 
organisationer och andra som berörs uppmärksamma och verka för att barn och 
ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem. Inom ramen för den 
övergripande samverkan som redan finns mellan samhällsorgan, bör 
överenskommelser göras för hur arbetet ska planeras, bedrivas och följas upp.  
 
I 5 kap. 1 § SoL anges att socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och 
annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa.  Med det 
omfattande ansvar som därmed ligger hos nämnden följer att nämnden ska bygga 
upp en strukturerad samverkan med förskola, skola, hälso- och sjukvård samt 
polis. Skyldighet att samverka om barn och unga som far illa eller uppvisar tecken 
på en ogynnsam utveckling, är inskriven i skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, 
lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt i polislagen. 
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I Gnesta finns en samverkansstruktur i länet för länsövergripande frågor. Se 
aktuella samverkansavtal på Gnesta kommuns intranät. 
 

3.9 Rådgivning och myndighetsutövning 

Om socialtjänsten exempelvis mottar en ansökan, en anmälan eller erhåller 
information på annat sätt, exempelvis genom begäran om yttrande, uppstår hos 
myndigheten ett ärende. Ärenden avseende barn- och ungdomar inom 
socialtjänsten innefattar i princip alltid myndighetsutövning. För 
ärendehandläggning finns i SoL och FL rättssäkerhetsregler om insyn, 
kommunikations- och dokumentationsskyldighet, motivering av beslut m.m.  
 
Utanför begreppet ärendehandläggning och myndighetsutövning sorterar det som 
kallas information, rådgivning och service. Nämnden erbjuder även råd- och stödsamtal, 
upp till fem gånger, som inte är biståndsbedömda. De regler som gäller för 
ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild blir då inte tillämpliga. 
Inte heller dokumentationsreglerna enligt SoL eller förvaltningslagen. Om ett råd 
eller en upplysning är felaktig kan dock under vissa omständigheter ett 
skadeståndsansvar inträda för kommunen.  
 
Enligt 3 kap 6 a § SoL ansvarar socialnämnden för att det finns tillgång till öppna 
insatser för att kunna möta barns, ungdomars och vårdnadshavares olika behov.   
 
I rådgivande och upplysande verksamhet kan det uppkomma behov av insatser 
enligt till exempel SoL. De regler som gäller för ärendehandläggning måste då 
naturligtvis följas. Därutöver gäller för alla som arbetar i myndigheter som 
handlägger frågor som rör barn och ungdomar anmälningsskyldighet enligt 14 kap 
1 § SoL. Framkommer i kontakter sådana uppgifter som innebär att 
socialnämnden är skyldig att ingripa med skydd eller stöd måste det klargöras för 
den enskilde. Oavsett organisation är det viktigt att det är tydligt för dem som 
arbetar med barn och ungdomar var gränserna för myndighetsutövning och råd 
och stöd går. 
  
Det är inte antalet rådgivningstillfällen/samtal som avgör om det rör sig om 
myndighetsutövning utan innehållet i kontakten. Så snart det gäller att samla in 
ytterligare information om ett barn för att kunna ta ställning till barnets behov 
inträder utrednings- och dokumentationsskyldigheten. Kravet på utredning är 
ovillkorligt när en förhandsbedömning inte kan utesluta att det kan finnas behov 
av skydd eller annat stöd direkt för barnet eller den unge. 
 

3.10 Utredningsskyldighet 

Nämnden ansvarar för handläggning och beslut i enskilda barn- och 
ungdomsärenden. Handläggningen sker inom ramen för individ- och 
familjeomsorgen. Det gäller även ärenden enligt FB. Mot bakgrund av samhällets 
särskilda ansvar för barn och barns utsatta ställning vid intressekonflikter i 
förhållande till vårdnadshavare ska dessa ärenden ha högsta prioritet. Särskilt 
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ärenden som rör barn som misstänks fara illa i hemmet eller genom eget skadligt 
beteende och kan vara i behov av skydd ska handläggas med förtur. 
Socialtjänsten har en ovillkorlig skyldighet att utreda misstänkta missförhållanden. 
Med utredning avses den aktivitet hos socialtjänsten som syftar till att få fram ett 
allsidigt och tillförlitligt underlag för nämndens beslut. Utredningen ska bedrivas 
skyndsamt.  
 
Den nämnd som inlett utredning har skyldighet att slutföra den även om familjen 
flyttar till annan kommun. Den nya vistelsekommunen är dock skyldig att på 
begäran av den utredande nämnden bistå den med utredningen (11 kap. 4 § SoL). 
Om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över en pågående utredning, 
bör den fatta beslut om detta och skriftligt informera den kommun som inledde 
utredningen om när beslutet fattades och av vem. 
 

3.11 Överflyttning av ärende 

I 2 a kap. 10 § SoL stadgas att överflyttning ska ske om den som berörs av ärendet 
har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den 
enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt 
framstår som lämpligt. 
 
Om de berörda kommunerna inte kan komma överens får den kommun där 
frågan om överflyttning uppkommit ansöka hos IVO om att ärendet överflyttas. 
Socialstyrelsens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten enligt 2 a kap. 11 § 
SoL.   
 
När det gäller utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL är nämnden skyldig att 
slutföra den om inte den nya vistelsekommunen samtycker till att överta 
utredningen (11 kap. 4 § SoL).  
 

3.12 Insatser 

3.12.1 Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser 

Med öppenvård avses här alla former av behovsprövade insatser som inte är 
heldygnsvård.  
 

3.12.2 Dygnetruntvård  

De placeringsalternativ som finns inom socialtjänsten är främst placering i 
familjehem, stödboende eller olika kategorier av hem för vård eller boende, 
(HVB). För tillfällig placering eller placering i samband med utredning är jourhem 
ett vanligt alternativ. Vård av barn under 18 år utanför det egna hemmet är av så 
ingripande karaktär för dem ärendet rör och har sådan dignitet, att beslut alltid ska 
fattas av nämnd. Undantagna från regeln om nämndbeslut är utredningsplacering 
på HVB och placeringar i jourhem eller annat tillfälligt boende.  
 

3.12.3 Familjehem 

Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot ett 
barn eller en ungdom för stadigvarande vård och fostran. Det är socialnämnd som 
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är skyldig att utreda ett tilltänkt familjehems lämplighet. Nämnden kan inte 
överlåta till en organisation, stiftelse, bolag eller motsvarande att utreda ett 
tilltänkt familjehem då utredning av familjehem/jourhem utgör 
myndighetsutövning. Medgivande krävs från socialnämnd. Enligt SoL ska 
nämnden alltid överväga om barnet eller den unge kan tas emot av någon anhörig 
eller annan närstående. Nämndens vårdansvar kvarstår även när det direkta 
vårdansvaret överlämnats till ett familjehem. 
 

3.12.4 HVB 

Med hem för vård och boende (HVB) avses heldygnsomsorg som yrkesmässigt 
tillhandahåller vård, behandling, omvårdnad och tillsyn för barn och ungdomar. 
Verksamheten får inte bedrivas utan tillstånd av Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). HVB kan användas dels för kortare tids utredning eller för att 
tillgodose ett akut vårdbehov, dels för längre tids vård och behandling. Placering 
av små barn utan förälder på institution ska undvikas. Placering på HVB kräver 
nämndbeslut, bortsett från när placeringen gäller akut och utredning, vilket även 
kan avgöras av verksamhetschef. Nämndens vårdansvar kvarstår även när det 
direkta vårdansvaret överlämnats till ett HVB. En placering som inledningsvis 
varit avsedd att bli kortvarig, men av olika skäl förlängs, ska föreläggas nämnd för 
beslut. Beslutet ska fattas senast inom fyra månader och bygga på en vårdplan. 
Barnets behov och rättssäkerhet kräver att tillfälliga placeringar inte bör förlängas. 
Barn och ungdomar kan vårdas på HVB både med stöd av SoL och LVU. Innan 
placering sker ska upphandlade företag och platser undersökas för att säkerställa 
att placeringen är lämplig utifrån barnets eller den unges behov.  
 

3.12.5 Jourhem 

Enligt 6 kap 6 § tredje stycket SoL gäller att socialnämnd måste utreda 
förhållandena och förutsättningarna för vård i de enskilda hem som fungerar som 
jourhem. Med jourhem avses ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen under 
kortare tid, men inte stadigvarande, tar emot olika barn för akuta placeringar på 
uppdrag av socialnämnden. Nära anhöriga eller god vän till familj som tillfälligtvis 
vårdar ett barn betraktas inte som jourhem.  
 
Enligt 6 kap 6 § fjärde stycket SoL får ett barn inte vårdas i ett jourhem längre tid 
än två månader efter utredningen enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL avslutats, om inte 
särskilda skäl finns. Om utredningstiden av olika skäl förlängts räknas tiden från 
när utredningen faktiskt avslutades. Särskilda skäl kan t ex vara att en process om 
vården av barnet pågår vid förvaltningsdomstol eller att det saknas ett lämpligt 
familjehem eller annan lämplig placeringsform där barnet kan placeras för 
stadigvarande vård och fostran. Det kan också handla om att barnet kan komma 
att flytta hem inom kortare tid, att det finns ett tilltänkt hem som kan ta emot 
barnet vid en senare tidpunkt eller att behovet av en placering kommit upp i sent 
skede under utredningstiden.  
 
En placering som inledningsvis varit avsedd att bli kortvarig, men av olika skäl 
förlängs ska senast inom fyra månader föreläggas nämnd för beslut.  
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(Socialstyrelsens meddelandeblad mars 2008 ”Ändringar i regler om skydd eller 
stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården m.m.” ) 
 
Nämndens ansvar för att följa vården regleras enligt 6 kap. 7 b § SoL och 13 a § 
LVU. Det är även förtydligat att ansvaret för utredning, utbildning, stöd och 
uppföljning omfattar såväl jourhem som familjehem och HVB. 
 

3.12.6 § 12-hem 

Målgruppen är ungdomar mellan 12-21 år som utsätter sig själva eller sin 
omgivning för omedelbar fara till exempel genom kriminalitet, missbruk eller våld. 
Det är statens institutionsstyrelse (SiS) som är central förvaltningsmyndighet för 
de särskilda ungdomshemmen.  SiS svarar för anvisning av platser och 
föreståndaren vid den anvisade institutionen är ansvarig för vården och har rätt att 
fatta beslut under vårdtiden. Placering på § 12-hem sker enligt 11 § första stycket 
LVU och föregås alltid av nämndbeslut, antingen i form av beslut om omedelbart 
omhändertagande eller i form av beslut om vård. Det senare förutsätter att 
domstol har beslutat om vård. En placering på ett § 12-hem kan ske vid akut 
vårdbehov, för utredning eller vid behov av längre tids vård och behandling.  
 

3.12.7 En särskild socialsekreterare utses för barnet eller den unge 

From 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i 6 kap. 7 c § SoL om en särskild 
socialsekreterare för barn och unga. Bestämmelsen gäller i de fall vård ges i ett 
familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB). Med hem för vård eller 
boende avses även särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU (se 3 kap. 10 § social-
tjänstförordningen).  
 
Syftet med bestämmelsen är att garantera att det under hela den tid vården pågår 
finns en särskilt utsedd socialsekreterare som har att ansvara för kontakterna med 
barnet eller den unge. Det är socialnämndens ansvar att se till att en sådan 
socialsekreterare utses. Namnet på den särskilda socialsekreteraren ska registreras i 
Treserva.  
 
Om den särskilt utsedda socialsekreteraren slutar sin tjänst eller av annan 
anledning inte kan ansvara för kontakterna med barnet eller den unge ska 
nämnden genast utse en ersättare. Självfallet ska barnet eller den unge informeras 
om något sådant sker.  
 
En god och förtroendefull kontakt med barnet eller den unge är en förutsättning 
för att eventuella missförhållanden ska kunna uppdagas. En viktig förutsättning 
för att kunna skapa denna kontakt är att barnet eller den unge vet vilken 
socialsekreterare som är ansvarig för kontakterna med just honom eller henne.  
 
Rollen som barnets eller den unges socialsekreterare innebär framför allt att 
handla i barnets eller den unges intresse. Det betyder att denna person så långt det 
är möjligt ska ha en självständig ställning i förhållande till familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende, det vill säga inte handlägga frågor som rör villkoren 
för uppdraget mellan socialtjänsten och vårdgivaren. Det behöver däremot inte 
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utses en helt ny person att vara barnets eller den unges socialsekreterare. Det är 
inte alltid det bästa alternativet för ett visst barn eller en ung person. Många 
gånger kan en god relation till barnet eller den unge ha byggts upp under 
utredningen. Att då bryta den kontakten i samband med placeringen kan ur 
barnets eller den unges perspektiv vara olyckligt.  
 
Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning 
som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.  

4 II.  Utredningsmodell 

                                                                     

4.1 BBIC-systemet 

BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering 
och uppföljning för barn och unga som används i Gnesta kommun. Handläggning 
och dokumentation i enlighet med BBIC-systemet ska säkerställa att barn och 
unga blir uppmärksammade och lyssnade till, i utredning såväl som vid 
uppföljning av insatser. Vidare ger systemet en struktur för att systematiskt hämta 
in uppgifter om, dokumentera och följa upp barns och ungas behov av insatser 
samt insatsernas resultat. BBIC erbjuder, förutom en uppsättning strukturerade 
formulär och stöddokument, en teoretisk kunskapsbas för den sociala 
barnavården. Formulären vilar på denna kunskapsbas – främst utvecklingsekologi 
och anknytningsteori. Formulären reflekterar också grundprinciper som bland 
annat innebär att utveckla ett bra samarbete med barn, föräldrar, familjens nätverk 
och andra professionella, med barnet i centrum. Helhetssynen illustreras i BBIC-
triangeln, där de olika sidorna innefattar områden för barnets behov, föräldrarnas 
förmåga och faktorer i familj och miljö. 

 

Flödesschemat på nästa sida illustrerar socialtjänstens handläggning från det att 
information inkommer till det att beslut i enskilt ärendet fattas av nämnd eller 
tjänsteman. Modellen är hämtad ur Socialstyrelsens handbok ”Utreda barn och 
unga” från 2015.  
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4.2 Anmälan/ansökan 

4.2.1 Inledning 

En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ingripa till barns skydd eller 
utreda deras behov av stöd och behandling i övrigt är att socialtjänsten får vetskap 
om förhållanden som kan innebära en risk för ogynnsam utveckling. SoL:s regler 
om anmälningsskyldighet har tillkommit just för att vidga informationsflödet och 
därigenom ge barn ett bättre skydd. Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap 1 § 
SoL.  En anmälan ska göras när någon får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsskyldigheten riktar sig till myndigheter vars verksamhet 
berör barn och ungdomar, till exempel BVC, förskolan och skolan, men också till 
andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården och 
annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet. Någon skillnad mellan 
privatpraktiserande och offentliga yrkesutövare finns inte, utan det är samma 
skyldighet att anmäla oavsett om man är anställd inom en offentlig eller en privat 
verksamhet. Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten med flera omfattas inte 
av anmälnings- eller uppgiftsskyldighet gentemot socialtjänsten. Trots det får 
myndighet som inte omfattas av anmälnings- eller uppgiftsskyldighet gentemot 
socialtjänsten, lämna ut sekretessbelagd uppgift enligt 10 kap 27 § OSL till 
socialnämnden, om det är uppenbart att intresset av att överlämna uppgiften, har 
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (generalklausulen).   
 

Allmänheten bör också kontakta socialtjänsten vid en misstanke om att ett barn 
far illa (14 kap 1 c § SoL). 
 
Behovet av sekretesskydd för uppgiftslämnare prövas enligt 25 kap 7 § OSL. Se 
vidare Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:16 om anmälan om 
missförhållanden enligt 14 kap. 1 § SoL samt Stöd för rättstillämpning och 
handläggning: ”Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn”. 
 

4.2.2 Information och anmälningsskyldighet inom vuxen- och 

omsorgsförvaltningen 

Utredningsansvaret ligger hos individ- och familjeomsorgens (IFO) barn- och 
familjegrupp. Anställd vid annan enhet inom IFO, som får kännedom om eller 
misstänker att ett barn eller en ung person far illa, har en ovillkorlig skyldighet att 
omgående överlämna denna information till den enhet som har ansvar för barn- 
eller ungdomsutredningar. I 11 kap. 1 § SoL stadgas en utredningsskyldighet om 
något "kommit till nämndens kännedom som kan föranleda någon åtgärd av 
nämnden". Informationen anses ha kommit till nämndens kännedom när den 
blivit känd på annan verksamhet inom förvaltningen. Handläggare av LSS-
ärenden tillhör dock en annan enhet inom förvaltningen och omfattas därmed av 
den ovillkorliga anmälningsplikten enligt SoL. Detsamma gäller personal inom 
förskola m.m. Det är IFO:s ansvar att bedöma uppgifterna eftersom socialtjänsten 
ensam har utredningsskyldigheten.   
 
Underlåtenhet att anmäla eller överlämna information kan riskera att dömas till 
ansvar för tjänstefel (brottsbalken BrB 20 kap.1 §) eller åläggas disciplinpåföljd 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 24 (82) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Riktlinje för barn-, ungdoms- och familjeärenden   

 

enligt lagen om offentlig anställning (LOA). Det kan också finnas bestämmelser i 
kollektivavtal som gör det möjligt för arbetsgivaren att vidta disciplinåtgärder. 
Det är angeläget att nämnden i samband med nyanställning och fortlöpande 
instruerar sin personal om gällande regler och samtidigt om vem eller vilka som är 
informationsmottagare. 
 

4.2.3 Informationens form 

En anmälan kan komma in till socialtjänsten i skriftlig, muntlig eller annan form. 
Observera att anmälan ska beaktas och registreras oavsett i vilken form den 
kommer in. Se JO:s beslut 2009-02-16 dnr 1143-2008. De handläggare hos 
nämnden som tar emot anmälningar om barn som far illa, ska använda BBIC-
formuläret ”Anmälan/information på annat sätt” och med stöd av det ställa de viktiga 
frågor som behöver ligga till grund för en bedömning av om utredning ska inledas 
eller inte. Uppgifterna från samtalet ska dokumenteras i formuläret.  De som 
omfattas av anmälningsskyldighet ska alltid uppmanas att inkomma med en 
skriftlig anmälan (i efterhand om det är brådskande). Se JO:s beslut 1991-12-12 
dnr 2964-1990. Allmänheten kan inte avkrävas en skriftlig anmälan.  
 

4.2.4 Sekretesskydd för uppgiftslämnare 

Enligt 11 kap. 6 § SoL bör den enskilde hållas underrättad om de 
journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom. Huvudregeln är 
att uppgifter av enskilda personer och uppgiftslämnarens identitet inte får 
hemlighållas för den person som berörs av dem. Därför är det viktigt att en 
privatperson som anmäler något får denna information innan han eller hon har 
lämnat sitt namn. 
 
Genom en bestämmelse i 25 kap. 7 § OSL ges möjlighet till sekretesskydd inom 
socialtjänsten för en anmälan, det finns en reell och stor risk att anmälaren eller 
någon anhörig till denna utsätts för fara.  Restriktivitet ska iakttas till tillämpning 
av bestämmelsen. Det är bara fråga om de fall då behovet av skydd för en 
uppgiftslämnare är särskilt uttalat och då riskerna för repressalier är stor. 
 
Uppgiftslämnarens namn ska antecknas. Har uppgiftslämnaren begärt att 
informationen ska sekretesskyddas ska detta också antecknas. När någon begär att 
få ta del av uppgifter som röjer uppgiftslämnarens identitet ska socialtjänsten vid 
varje enskilt tillfälle pröva om uppgiften kan lämnas ut. Socialtjänsten kan således 
inte fatta ett för framtiden bindande beslut om att uppgifterna inte ska lämnas ut. 
Uppgiftslämnaren/informatören bestämmer alltså inte över om sekretess ska 
gälla. Myndigheten beslutar om det finns skäl till sekretess med stöd av 25 kap. 7§ 
OSL. Sekretesskyddet gäller endast för enskilda personer och inte för offentliga 
funktionärer (politiker och tjänstemän). 
 

4.2.5 Mottagande av anmälan 

I kommunen ska det finnas rutiner som gör det möjligt att omedelbart ta emot 
information om barn som far illa. Det får inte råda någon tvekan om till vem en 
anmälare ska hänvisas. Alla anmälningar (skriftliga och muntliga) ska tas om hand 
genast för en omedelbar skyddsbedömning. Hänvisning till socialjouren ska ges av 
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växeln efter arbetstidens slut. Det åligger nämnden att dokumentera de rutiner 
som gäller för hur och av vem information om barn och ungdomar som far illa 
ska tas emot och behandlas, och att skriftligt sprida detta till olika 
samverkansparter lokalt.  
 
Mottagande av anmälningar om barn som riskerar att fara illa ställer stora krav på 
den som tar emot information hos nämnden. Anmälningsformuläret innehåller 
alla de frågor som behöver ställas och är därför ett nödvändigt stöd för den 
mottagande socialsekreteraren.  Om anmälaren inte vill lämna sitt namn och 
telefonnummer kan mottagaren be anmälaren att ringa igen efter några dagar då 
det senare kan uppstå behov av kompletterande information.  
 
Den mottagande socialsekreteraren är skyldig att omedelbart se till att 
informationen kommer berörd arbetsledare med delegation till del så att en 
skyddsbedömning genast kan ske. 
 

4.2.5.1 Erbjudande om möte 

Socialnämnden ska, enligt 14 kap. 1 a § SoL, kunna erbjuda ett möte i samband 
med att anmälan görs. Syftet är att ta tillvara anmälarens engagemang och 
kompetens och att uppmärksamma barnets situation, oavsett om anmälan leder 
till utredning eller inte.  
 
Ett möte bör hållas inom 14 dagar. Anmälaren, vårdnadshavaren och barnet, 
beroende på dess ålder och mognad, bör kallas till mötet. Det är frivilligt att delta. 
  
Om ett möte genomförs måste de närvarande ta hänsyn till den sekretess som 
gäller inom socialtjänsten. Genom att inhämta samtycke från vårdnadshavarna 
och i förekommande fall den unge – i de fall han eller hon har uppnått en sådan 
ålder och mognad att han eller hon själv disponerar över sekretessen – kan mötet 
genomföras utan hinder av sekretess.  
 
Det finns även sekretessbrytande bestämmelser som möjliggör visst informa-
tionsutbyte oavsett samtycke. En anmälningsskyldig, som vid ett möte anmäler att 
ett barn far illa eller misstänks fara illa, kan lämna de uppgifter som socialtjänsten 
behöver utan hinder av sekretess (jfr 14 kap. 1 SoL och 10 kap. 28 § OSL). Vidare 
finns visst utrymme för informationsutbyte inom och mellan socialtjänsten 
respektive hälso- och sjukvården (25 kap. 12 § och 26 kap. 9 § OSL).  
 
Skulle vårdnadshavarna välja att inte närvara finns inget som hindrar att mötet 
ändå genomförs. Om familjen har en pågående kontakt med socialtjänsten kan det 
vara lämpligt att tala med vårdnadshavare och barn före mötet om vilken 
information socialtjänsten kan lämna ut vid ett sådant möte.  
 
Det kan dock finnas skäl att inte ha ett möte. Det gäller till exempel om anmälan 
rör misstanke om brott mot barnet i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck 
eller att nämnden har annan information som gör mötesformen olämplig. 
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Informationen i anmälan kan också vara av det slaget att det blir fråga om ett 
omedelbart omhändertagande.  
 

4.2.5.2 Återkoppling vid anmälan 

Socialnämnden ska, enligt 14 kap. 1 b § SoL, kunna ge återkoppling vid en 
anmälan. Enligt bestämmelsen får socialnämnden informera den som gjort 
anmälan enligt 14 kap. 1 § om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan 
pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med 
hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta.  
 
Socialnämndens informationsskyldighet gäller om anmälaren särskilt begär det. 
Nämnden får dock även på eget initiativ möjlighet att informera anmälaren.  
 
Skyldigheten att informera gäller endast om det med hänsyn till omständigheterna 
inte framstår som olämpligt att göra detta. Som exempel kan nämnas den 
situationen när vårdnadshavaren ännu inte har underrättats om att en utredning 
har inletts. I dessa fall är det olämpligt att anmälaren får kännedom om att en 
utredning inletts före vårdnadshavaren.  
 
De uppgifter som ska kunna återkopplas till anmälaren är av sådant slag att de 
omfattas av sekretess, enligt 26 kap 9 a § OSL. Den sekretessbrytande bestäm-
melsen gäller endast till förmån för den som gör en anmälan pga. att det föreligger 
en anmälningsskyldighet (14 kap. 1 §). Bestämmelsen gäller inte då någon enskild gör 
en anmälan (14 kap. 1 c §). Uppgifterna får enbart lämnas ut om det inte med 
hänsyn till omständigheterna är olämpligt att de lämnas ut.  
 
Det ifyllda anmälningsformuläret betraktas som en upprättad handling. Om 
utredning inleds förvaras anmälan i personakten.  
 

4.2.6 Samråd/konsultation 
Det är viktigt att det finns en möjlighet för både professionella och privatpersoner 
att samråda med socialtjänsten utan att röja ett barns identitet. Detta är en bra 
möjlighet att sprida information om socialtjänsten och att i förekommande fall 
samråda inför en framtida anmälan tillsammans med socialtjänsten. I vissa fall 
framkommer att det är frågan om så allvarliga förhållanden att en utredning 
behöver inledas snarast och det är då väsentligt att med bibehållet förtroende 
uppmana personen att berätta om barnets identitet. Om man på ett 
förutsättningslöst sätt kan diskutera på vilket sätt anmälan ska ske, hur 
vårdnadshavaren, barnet och andra viktiga personer ska få informationen och 
tänkbara scenarier för hur man kan gå vidare ökas möjligheten av en god 
samarbetsrelation med både barnet, familjen och anmälaren betydligt. Eftersom 
anmälaren oftast är en person som på något sätt står familjen nära är det av stor 
vikt att anmälaren känner sig delaktig i förfarandet så långt det är möjligt. 
 
En anmälare kan aldrig ta tillbaka information om exempelvis ett barns identitet 
utan har socialtjänsten väl fått informationen gäller att besluta om utredning ska 
inledas eller inte.  
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4.3 Förhandsbedömning  

4.3.1 Förhandsbedömning inom 14 dagar  

Enligt 11 kap. 1 a § SoL ska beslut att inleda eller inte inleda utredning fattas inom 
14 dagar efter det att anmälan kommit in, om det inte finns synnerliga skäl.  
 
Beslut att inte inleda utredning dokumenteras i BBIC-formuläret ”anmälan – 
ansökan”. Dokumentationen ska, förutom beslutet att utredning inte inleds, 
innehålla skyddsbedömning (se nedan), motivering till beslutet samt datum och 
underskrift. Om förhandsbedömningen gäller ett barn, och barnet inte själv har 
kommit till tals, ska anledningen till detta dokumenteras (SOSFS 2014:5). 
Dokumentationen sparas i en pärm (kronologiska pärmen) tillsammans med 
anmälan i datumordning från när anmälan kom in. Handlingarna får ett 
löpnummer som också skrivs in på ett försättsblad i pärmen. På försättsbladet 
skrivs ankomstdatum och ID-nummer, samt handling och ankom från. Registret 
på försättsbladet får inte innehålla namn eller personnummer. Pärmen ska 
förvaras i ett låsbart brandsäkert skåp. Pärmen arkiveras i sin helhet, inklusive 
försättsblad, med ett diarienummer. Gallring sker efter fem år i enlighet med 
kommunens gallringsplan. Även försättsbladet ska gallras. 
 
Om det finns ett pågående ärende avseende barnet ska beslutet och anmälan 
läggas i personakten och kopplas till ärendet i Treserva. Anmälan ska 
dokumenteras som inkommande information och beslut om en ny utredning 
behöver inledas (vid pågående insats)ska fattas. Om ärendet är avslutat i Treserva 
sparas handlingen och beslutet i pärm som ovan.  
 
14 dagar ska vara en övre gräns för hur lång tid en förhandsbedömning får ta. Det 
är dock allvaret i anmälan som avgör hur snabbt beslut om utredning måste fattas. 
I normalfallet bör det ta kortare tid än 14 dagar och i vissa fall bör beslut fattas 
omgående.  
 
Tiden kan förlängas om det finns synnerliga skäl till detta. Anmälan kan till 
exempel inkomma i ett läge när det finns uppenbara skäl som gör det omöjligt att 
hinna ta ställning till anmälan innan tidsgränsen gått ut. Det kan till exempel 
handla om att synkronisera socialtjänstens utredningsarbete med polisens förhör 
med en ung lagöverträdare, där polisförhöret behöver hållas innan socialtjänsten 
inleder sin utredning. Men det kan också handla om att det, trots ansträngningar, 
inte går att få tag i familjen. Här avgör allvaret i anmälan om det går att avvakta 
med att inleda en utredning.  
 
Möjligheten att åberopa synnerliga skäl för att förlänga tiden för förhands-
bedömning ska tolkas restriktivt och får inte relateras till organisatoriska skäl, 
arbetsanhopning eller bristande resurser för hantering av anmälningar.  
 
Det framgår uttryckligen av lagtexten att det rör sig om ett beslut som ska 
dokumenteras. Ett beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en 
utredning om det barn eller den unge som anmälan avser.  
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Tidsgränsen gäller endast anmälningar. Vid ansökningar och information som når 
nämnden ”på annat sätt”, det vill säga nämndens egna iakttagelser, liksom begäran 
om yttrande från åklagare och domstol m.m. gäller att en utredning ska inledas 
utan dröjsmål.  Även när ett barn blivit utsatt för våld eller övergrepp av en 
närstående eller bevittnat våld eller övergrepp mot en närstående ska en utredning 
inledas skyndsamt (SOSFS 2014:4). 
 

4.3.2 Omedelbar skyddsbedömning 

Enligt 11 kap. 1 a § SoL ska en omedelbar skyddsbedömning göras. Enligt 
bestämmelsen ska socialnämnden, när en anmälan enligt 11 kap. 1 § rör barn eller 
unga, genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av 
omedelbart skydd.  
 
Skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan kommer in eller senast 
dagen efter om anmälan kommer in sent den dagen. Informationen i anmälan bör 
i normalfallet ge tillräcklig information för denna bedömning. I andra fall kan 
handläggaren behöva ta kontakt med den som berörs av anmälan och eventuellt 
en förnyad kontakt med anmälaren. Skyddsbedömningen kan leda till att en 
utredning behöver inledas omgående.  
 
En bedömning av barnets behov av skydd ska dokumenteras och motiveras.  
 
Bestämmelsen gäller endast anmälningar. Ansökningar ska alltid utredas och 
utredning ska inledas utan dröjsmål.  
 

4.3.3 Särskilda skäl att inte genast underrätta vårdnadshavaren 

Vårdnadshavare ska som grundregel genast underrättas om ett beslut att inleda 
utredning om ett barns behov av stöd eller skydd. I vissa situationer behöver det 
dock finnas möjlighet avvakta med en sådan underrättelse.  
 
Enligt 11 kap. 2 § tredje stycket SoL ska den som berörs av en utredning genast 
underrättas om att en utredning har inletts om inte särskilda skäl talar emot det. 
Syftet med bestämmelsen är att lagfästa rådande praxis om att underrättelse kan 
avvaktas i vissa särskilda undantagsfall.  
 
Vanligtvis uppstår frågan när det gäller äldre barn och föräldrabalkens regler om 
barns ökade beslutskompetens i takt med stigande ålder och mognad talar för en 
lyhördhet för barnets önskemål, men det kan även avse situationer som rör yngre 
barn. En sådan situation kan vara att vårdnadshavarna eller någon annan när-
stående är misstänkt för övergrepp mot barnet och att polisutredningen befinner 
sig i ett känsligt läge. I en sådan situation behöver polisens och socialtjänstens 
utredningar samordnas. En annan situation kan vara då barnet självt är misstänkt 
för att ha begått ett brott och det kan innebära ett stort men för brottsutredningen 
om vårdnadshavarna underrättas.  
 
Ytterligare ett skäl att avvakta med att underrätta vårdnadshavarna kan vara 
önskemål från barnet eller den unge själv. Hon eller han kan ha vänt sig till 
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socialtjänsten och berättat om förhållanden i hemmet som föranleder en 
utredning, men motsätter sig att vårdnadshavarna kontaktas. Det kan bland annat 
handla om flickor och pojkar som rymmer eller kastas ut hemifrån eller situationer 
där någon utsatts för hedersrelaterat våld. I dessa lägen kan socialtjänsten behöva 
tala med personer i barnets professionella nätverk ha ytterligare samtal med barnet 
och i särskilt allvarliga fall planera för hur skyddet av barnet ska utformas innan 
vårdnadshavarna informeras om att en utrednings inletts.  
 

4.3.4 Erbjudande om service 

Om det vid en förhandsbedömning inte kan uteslutas att det finns behov av stöd 
eller skydd för ett barn ska en utredning inledas. Om familjen är motiverad att ta 
emot hjälp kan man göra en kort utredning och bevilja ett bistånd. Om det står 
helt klart att det är föräldrarna som stödet ska riktas till och den mottagande 
socialsekreteraren har uteslutit att barnet är i behov av stöd eller skydd kan 
familjen hänvisas till råd och stöd utan föregående utredning och beslut om 
bistånd. Det får aldrig förekomma någon form av förhandling där föräldrar 
samtycker till service för att inte behöva genomgå en utredning. Någon rätt för 
socialtjänsten att ange hur närvaron ska se ut, eller att följa upp om familjen vänt 
sig till erbjuden rådgivning eller avbrutit kontakten finns inte. Om den rådgivande 
verksamheten under arbetets gång upptäcker behov av skydd eller stöd för barnet 
har den naturligtvis skyldighet att föra informationen vidare till de som utreder 
barn och unga. 
 

4.3.5 Klargörande samtal med unga 

När en pojke eller flicka under 18 år berättar att de är utsatta för kontroll, hot eller 
våld i hemmet och är rädda för sina föräldrar och/eller släktingar kan 
socialtjänsten träffa ungdomen några gånger för klargörande samtal utan att 
informera vårdnadshavaren. Att en ung person kan vara utsatt för hedersrelaterat 
förtryck och befinner sig i riskzon för våld är en svår situation att bedöma som 
kräver mycket av den person som ska föra samtalen. Det är viktigt att ha kunskap 
om familjeförhållanden, kultur, religion, hedersrelaterat våld och förtryck och 
HBTQ- frågor (förkortning för homosexualitet, bisexualitet och trans- och 
queerperson), men allra viktigast är att lyssna till den unges egen berättelse och 
uppfattning om sin livssituation. Samtalen med den unge ska fokusera på vad som 
kan göras på kort och på lång sikt, klargöra olika handlingsalternativ, vilken 
praktisk hjälp som finns att få och information om hans eller hennes rättigheter. 
Därtill ska den unge informeras om hur en utredning går till och om eventuell 
polisanmälan samt rätt till juridiskt ombud. Det är fundamentalt viktigt att 
socialsekreteraren får fram den unges egen inställning och ger stöd åt hans eller 
hennes beslut, samt får fram tillräckligt med information för att kunna göra en 
noggrann bedömning av hur allvarlig situationen är.  
 
Tre öppna frågeställningar att diskutera med den unge;  

 Vad vill du göra som du inte får göra?  

 Vad måste du göra som du inte vill göra?  
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 Vilka regler eller normbrott anser familjen/släkten att du har brutit eller 
begått?  

  
Vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck ska socialtjänsten inleda 
utredning. Skyddsaspekten är särskilt viktig. Nämnden måste överväga om det 
finns skäl för omhändertagande. Socialtjänsten har möjlighet att avvakta viss tid 
med att informera vårdnadshavarna om att en utredning har inletts. Detta för att 
kunna skydda den unge genom omedelbart omhändertagande (6 § LVU) och 
placering (11 § LVU) i skyddat boende. Först därefter underrättas den unges 
vårdnadshavare. Vid fara för att familjen eller släkten kommer att leta efter den 
unge kan nämnden hemlighålla adressen för vårdnadshavaren (26 kap. 2 § OSL 
och 14 § LVU). 
 
Vid bedömningen av vilka skydds- och stödinsatser som är lämpliga för flickor 
och pojkar som vuxit upp med hedersrelaterat våld och förtryck är det viktigt att 
tänka på att de kan behöva mer skydd och stöd och över längre tid än vad flickor 
och pojkar i motsvarande ålder vanligtvis behöver, till exempel kan placering i 
familjehem vara lämpligare i stället för hjälp till ett eget boende.  
 

4.4 Att inleda utredning 

4.4.1 Regler för socialnämnds utredning 

Utredningar inom socialtjänsten utförs med stöd av 11 kap. 1 § SoL. Där anges att 
socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning när något genom ansökan, 
anmälan eller på annat sätt kommer till vår kännedom som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden. Syftet med utredningen är att få fram ett allsidigt underlag för 
beslut att avslå eller bevilja en ansökan, att vidta åtgärder.  
 
När utredningen rör en underårigs behov av stöd eller skydd ger lagen 
socialtjänsten vissa särskilda befogenheter enligt 11 kap. 2 § SoL. Socialtjänsten får 
konsultera sakkunniga och ta de utomstående kontakter som behövs för 
utredningen (11 kap. 2 § och 14 kap. 1 § SoL). I 11 kap. 2 § anges att utredningen 
inte onödigt får utsätta någon för skada eller olägenhet och att den ska vara 
slutförd, inberäknat sammanställning och delgivning, inom fyra månader (se 
Beslut om förlängd utredningstid). Utredningen ska inte göras mer omfattande än 
vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet, och får inte pågå längre än 
vad som är motiverat för att kunna bedöma barnets eller den unges behov av stöd 
eller skydd.  
 
Utredning gällande ofödda barn och myndiga personer bedrivs med stöd av 11 
kap. 1 § SoL. Vid utredning gällande ofödda barn, är det modern som registreras i 
Treserva och utreds. Först när barnet fötts kan utredning avseende barnet inledas, 
enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL. Utredningen avseende modern måste då avslutas. 
Vad gäller ungdomar mellan 18-20 år, får socialtjänsten genomföra utredning även 
mot den unges vilja om grunderna för § 3 LVU föreligger, d.v.s. missbruk, 
brottslig verksamhet och/eller annat socialt nedbrytande beteende (till exempel 
skolskolk i större omfattning, oförmåga att acceptera samhällets grundläggande 
normer, vagabonderande). Skyldighet att lämna ut sekretesskyddade uppgifter från 
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exempelvis skolan eller hälso- och sjukvården finns dock endast vid utredning 
gällande minderårig. Enligt den så kallade generalklausulen i OSL (10 kap. 27 §) får 
emellertid sekretesskyddad uppgift lämnas till en myndighet om det är uppenbart 
att intresset av att lämna ut uppgiften väger tyngre än vad uppgiften ska 
skydda.(OBS att detta inte gäller socialtjänsten). Exempelvis kan skolan efter en 
intresseavvägning lämna ut sekretesskyddade uppgifter om en ungdom mellan 18-
20 år till socialtjänsten, för att han eller hon ska få stöd och hjälp.     
  

Med nämndens särskilda ansvar för barn och unga följer att utredning alltid ska 
inledas 

 Vid ansökan om bistånd. 

 Om den minderårige kan vara i behov av stöd från socialtjänsten. 

 Om risk för den underåriges hälsa eller utveckling kan misstänkas 
föreligga till följd av brister i hemmiljön eller den unges eget beteende. 

 Om annan myndighet (till exempel domstol, polis, åklagare) begär 
nämndens yttrande. 
 

Många utredningar inleds med anledning av att den enskilde själv ansökt om 
bistånd i någon form. Även om socialtjänsten självständigt bestämmer hur en 
utredning ska genomföras för att ett allsidigt beslutsunderlag ska kunna arbetas 
fram ska utredaren alltid eftersträva samförstånd med dem utredningen rör och 
noga informera om vilka kontakter som tas och vad som kommer fram i dessa. 
Om det inte är olämpligt bör den enskilde vara närvarande vid de olika 
sammanträffanden utredaren arrangerar vid insamling av information. 
 

4.4.2 Beslut att inleda utredning 

Ansvaret för att fatta beslut om en utredning ska inledas eller inte bör ligga på 
arbetsledare. Beslut ska alltid motiveras och motiveringen ska dokumenteras, 
likaså när och av vem beslutet fattats. Det är viktigt att vara tydlig i förhållande till 
den enskilda familjen i skälen till varför utredning inleds. Dokumentation sker i 
Treserva. Beslut att inleda utredning är reglerat i lag och kan inte överklagas av 
den enskilde. 
 
Begreppet utredning avser den aktivitet hos socialtjänsten som ska leda fram till 
ett beslut. Utredningar kan vara av mycket olika beskaffenhet och omfattning. 
Vissa utredningar kan bestå av ett enda samtal, andra kan vara mer omfattande 
och inkludera möten med enskilda, barnets privata och professionella nätverk och 
samspelsobservationer.  
 
Inför inledande av utredning är det av största vikt att ta reda på vem/vilka som 
har vårdnaden om barnet. Det kan ske genom kontakt med lokala 
skattemyndigheten. Observera att vårdnaden om ett barn kan komma att ändras 
under pågående utredning, varför det är viktigt att alltid se till att man har alldeles 
nya uppgifter. Vårdnadshavare underrättas muntligt och skriftligt om att utredning 
inleds. 
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Av rättssäkerhetsskäl ska beslut fattas om såväl inledande som avslutande av 
utredning. Det får aldrig råda minsta tveksamhet om vilken aktivitet som pågår - 
rådgivning, utredning eller så kallat faktiskt handlande, d.v.s. verkställighet av ett 
beslut om stöd, vård eller behandling. 
 

4.4.3 Information till den enskilde 

De som berörs av utredningen ska ha tydlig information om vem som ansvarar 
för utredningen och om hur beslut fattas. Den muntliga informationen bör 
kompletteras med skriftlig information om vad en barn- och ungdomsutredning 
innebär, vilka lagregler som gäller, utredningstider och om hur information 
inhämtas. De berörda ska också informeras om sina rättigheter - såsom 
besvärsrätt, insyn m.m. enligt SoL och förvaltningslagen (FL), möjligheten att 
rådfråga Socialstyrelsen etcetera. 
 
Det är viktigt att både vårdnadshavare och barn hela tiden görs delaktiga i 
utredningen och informeras om orsaken till att utredning inletts, vad som 
framkommer under utredningen och om vilka bedömningar utredaren under hand 
gör. Det slutliga resultatet av utredningen bör således inte komma som en 
överraskning för dem den berör. 
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4.4.4 Utredningsplanering 

Genom en omsorgsfull utredningsplanering sorterar, prioriterar och avgränsar 
handläggaren vilken information som ska samlas in, i syfte att varken utreda mer 
eller mindre än vad ärendet kräver.  Barn och föräldrar ska involveras i 
planeringen, för största möjliga delaktighet i processen.  
 
Utifrån den inkomna informationen formuleras ett antal frågeställningar som styr 
vilka uppgifter som ska inhämtas och hur detta ska ske för att fungera som 
underlag för beslut i ärendet. Enligt den utvecklingsekologiska modellen sker all 
utveckling i ett samspel. En barnavårdsutredning bör därför grunda sig i 
information om såväl barnets utveckling, som om föräldrarnas förmåga i relation 
till barnets behov och faktorer i familj och miljö som påverkar både barnet direkt 
och föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet. Detta innebär att frågeställningar 
bör formuleras för vardera av de tre sidorna i BBIC-triangeln, enligt nedan:  
 

                                 

Till varje frågeställning formuleras sedan ett antal konkreta frågor, som när de 
besvaras, ger handläggaren svar på frågeställningarna. Frågorna sorteras in under 
respektive behovsområde och handläggare och familj planerar tillsammans hur 
man ska få svar på utredningens olika frågor, när detta ska göras och vilka som ska 
delta. Utredningsplaneringen dokumenteras i BBIC Utredningsplan. För att hålla 
utredningsprocessen effektiv och sammanhållen bör datum för de olika 
utredningssamtalen/möten fastställas så tidigt som möjligt. 
 
Svaren får handläggaren genom att ställa frågor till olika personer, göra 
observationer, hämta in annan dokumentation eller med hjälp av standardiserade 
bedömningsinstrument. När tillräcklig väsentlig information har framkommit som 
svar på de konkreta frågorna kan materialet analyseras och frågeställningarna 
besvaras. På detta sätt blir utredningsprocessen överskådlig och möjlig att följa för 
såväl handläggare som barn och föräldrar. Ny information om sådant som kan 
utgöra risker för barnet kan leda till att ytterligare frågeställningen och frågor 
behöver formuleras. Utredningsplanen revideras då och delges de berörda.   
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4.5 Utredningen 

Med utredning avses både den aktivitet – insamlande av uppgifter – som senare 
ska ligga till grund för en analys och bedömning av behovet av insatser samt 
dokumentationen av de insamlade uppgifterna. Utredningsplaneringen leder till 
olika aktiviteter såsom samtal, hembesök, inhämtande av utlåtanden från experter 
utanför socialtjänsten. Den information som samlas in dokumenteras fortlöpande 
i journal. Under utredningens gång ska handläggaren kontinuerligt stämma av mot 
den upprättade utredningsplanen för att kontrollera om de frågor som har 
formulerats har fått svar i tillräcklig utsträckning. 

 

4.5.1 Grundprinciper 

Socialtjänsten har makt att ensidigt avgöra hur utredningen ska genomföras och 
därmed vilka kontakter som behöver tas. Det är dock viktigt att denna makt 
används på ett sätt som gagnar barnet och det samarbete som krävs med för 
barnet viktiga personer. Genom att inledningsvis bygga upp ett förtroende med 
vårdnadshavarna och gemensamt formulera vilket slags information som behövs 
skapas förutsättningar för att utredningens syfte, att klarlägga barnets behov och 
föräldrarnas förmåga att tillgodose dem, ska kunna uppfyllas.  Inom ramen för 
utredningens analys formuleras tillsammans med familjen vad som behövs för att 
barnets situation ska förändras, så att barnet tillförsäkras möjligheter att utvecklas 
väl. 
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Det är viktigt att lyfta fram det som fungerar väl och vilka resurser som finns runt 
barnet och familjen. Det är också avgörande vid förslag till insatser för att dessa 
ska förankras hos dem de berör. 
 
Familjens rätt till integritet talar för att socialtjänsten inte ska ta fler kontakter än 
vad som är nödvändigt. I SoL finns regler om detta, 11 kap. 2 §. Eftersom 
utredningen rör barnets behov och rättigheter i första hand har socialtjänsten ett 
stort ansvar för att de beslut som fattas efter genomförd utredning fattas utifrån 
en avvägning av vad som är barnets bästa.  
 
I utredningsarbetet är socialtjänsten beroende av medverkan från andra 
professioner och myndigheter och från enskilda. I dessa kontakter ställs stora krav 
på utredaren. Utredaren måste tydligt klargöra socialnämndens 
utredningsskyldighet, hur lämnade uppgifter kommer att användas, tänkbara 
konsekvenser för uppgiftslämnaren (till exempel att figurera som referent i 
beslutsunderlag eller att uppträda som vittne i domstol) samt skyldigheten för 
myndigheter att lämna uppgifter av betydelse för utredningen (14 kap. 1 § SoL). 

 

4.5.2 Tidigare kännedom  

Det som redan är känt om familjen kan hämtas ur Treserva. Kontrollera om 
någon i familjen är aktuell vid annan enhet (exempelvis missbruk) inom den egna 
nämnden. Familjen kan ha varit aktuell vid en annan kommun och tidigare 
utredningar kan då rekvireras därifrån. Inhämta aktuellt besked om vem som är 
vårdnadshavare. Interimistiska beslut om vårdnad har inte alltid hunnit registreras 
varför kontroll kan behöva göras hos domstol. Om det är fråga om barn utan 
vårdnadshavare i Sverige måste ansträngningar göras för att utreda barnets 
familjerättsliga ställning. I förekommande fall ska initiativ tas till förordnande av 
god man (5 kap. 2 § SoF). Se även riktlinjer för handläggning och dokumentation 
av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. OBS att ingen 
omyndig pojke eller flicka får registreras ”ensam” i Treserva, det måste alltid 
finnas en vårdnadshavare i samhörigheten.  
 
Formuläret sparas och kan ändras och fyllas på under ärendets gång. 
 

4.5.3 Skyddade personuppgifter 

När barn eller föräldrar lever med skyddade personuppgifter får inga 
sekretessbelagda uppgifter lämnas ut, som kan röja förälderns, barnets eller den 
unges adress, såsom namnet på barnets förskola/skola, namn på personal som 
kontaktas - eller ens i vilken stad den ligger. När ärenden med skyddade 
personuppgifter förekommer ska nämnden handlägga och dokumentera ärendet 
på ett sådant sätt att de skyddade uppgifterna värnas. 
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4.6 Kunskapsbasen i BBIC- triangeln 

4.6.1 Familj och miljö 

BBIC-triangelns bas benämns Familj och miljö och används för att beskriva den 
familj som barnet befinner sig i och det sammanhang som familjen befinner sig i. 
Här ska nuvarande familjesituation, familjebakgrund, familjens boende, arbete och 
ekonomi samt en kartläggning av det sociala nätverket och integrering finnas med. 
Faktorerna i triangelns bas påverkar barn och föräldrar både positivt och negativt. 
Faktorer kan försvåra eller tillgodose behov hos barnet och de kan försvåra eller 
underlätta för föräldern att klara sin föräldraroll. Föräldrarnas egna 
uppväxtförhållanden och barndomserfarenheter kan påverka livssituationen, 
liksom eventuell fysisk/psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning. Tidigare sociala 
utredningar rörande omsorgssvikt i förhållande till det aktuella barnet och 
eventuella syskon ska beaktas. Tidigare insatser till familjen som prövats från 
socialtjänsten eller andra myndigheter och verksamheter ska redovisas och 
analyseras.  
 

4.6.2 Barnets utveckling 

Den vänstra sidan av triangeln kallas Barnets utveckling och innehåller fyraolika 
behovsområden. Dessa utgör stommen i BBIC-systemet. Urvalet bygger på 
forskning och erfarenhet om vad barn och ungdomar behöver samt vad föräldrar 
i allmänhet vill och behöver ge sina barn och ungdomar, för att de ska utvecklas 
till välfungerande vuxna.  
 
Vid utredning av ungdomar med egen problematik bör kompletterande 
strukturerade kartläggnings- och riskbedömningsinstrument användas. I 
Stockholm används ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), som är ett 
omfattande kartläggningsinstrument och  
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), som är ett 
riskbedömningsverktyg. Läs mer på SIS hemsida www.stat-inst.se och under 
avsnitt om unga lagöverträdare. 
 

4.6.2.1 Hälsa  

Området innefattar barnets eller den unges fysiska hälsa och utveckling, inklusive 
faktorer som påverkar hälsan, till exempel kosthållning, fysiska aktiviteter, 
hälsorisker och missbruk. Här redovisas lämpligen det som kommit fram i de 
kontakter som har tagits med barn- eller skolhälsovården, habilitering eller 
barnpsykiatrin. Uppföljningar och forskning visar att placerade barns hälsa är 
sämre än hälsan hos barn och ungdomar som inte har varit placerade. Därför är 
det väsentligt att inhämta uppgifter från både barn- och skolhälsovård samt 
tandvården så att hälsoproblem uppmärksammas och alla barn och ungdomar får 
den hälso- och sjukvård de har rätt till. 
 
Landstinget ansvarar för att en hälsoundersökning blir gjord inför en placering av 
ett barn. Detta gäller även om utredningen ännu inte har kommit fram till ett 
förslag om placering men frågetecken om barnets hälsa uppstår. Se 1177 
http://www.1177.se/ för att hitta närmaste mottagning. Se även anvisningar för 

http://www.stat-inst.se/
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läkarundersökning (BBIC). Socialtjänsten ansvarar för att samla in journaler och 
liknande för att läkaren när han eller hon träffar barnet har rätt 
bakgrundsinformation. Konsultera mottagningen eller barnhälsovården (BVC) för 
hjälp att samla in dokumentation. Vårdnadshavaren måste också involveras, han 
eller hon har sannolikt mest information om vilka hälsoproblem barnet har och 
om ett barn ska läkarundersökas måste vårdnadshavaren ge sitt tillstånd och helst 
närvara, undantaget LVU-situationer.  
 

4.6.2.2 Utbildning (Inlärning för åldersgruppen 0-5 år)  

Området innefattar barnets eller den unges förskole- och skolsituation och deras 
fritid och eventuellt arbete. Barnets/den unges kognitiva utveckling återfinns 
inom detta område, inklusive prestationer, arbets- och inlärningsförmåga, 
ambitioner, favoritämnen samt behov av stöd och uppmuntran. Skolan/förskolan 
behöver involveras på ett tidigt stadium. 
 

4.6.2.3 Känslor och beteende  

Detta område innefattar barnets eller den unges känslomässiga utveckling och hur 
denna påverkar beteendet. Olika faktorer som kan påverka barnets eller den unges 
känslo- och beteendemässiga utveckling, exempelvis relationer, temperament, 
stress, kriminellt beteende, olika typer av utsatthet och övergrepp ingår under 
denna rubrik.  
 

4.6.2.4 Sociala relationer 

Området innefattar barnets eller den unges alla viktiga relationer och hur dessa 
relationer fungerar.  
 

4.6.3 Föräldrarnas förmåga 

Den högra sidan av triangeln kallas Föräldrarnas förmåga och används för att 
beskriva hur föräldrarna klarar sitt föräldraansvar och sin föräldraroll genom att 
tillgodose sitt/sina barns behov. Tänk på att beskriva både brister och resurser i 
föräldraförmågan. Föräldrarnas omsorgsförmåga kan påverkas negativt av sådant 
som känslomässig omognad, psykisk ohälsa, utvecklingsstörning, missbruk eller 
förekomst av våld i nära relation.  
 

4.6.3.1 Grundläggande omsorg 

Denna aspekt av föräldrarnas förmåga innefattar föräldrarnas förmåga att 
tillgodose barnets grundläggande behov inom de olika behovsområdena. Det kan 
röra sig om allt från skälig bostad och ekonomi, att föräldrarna har uppsikt över 
barnet, ger möjlighet till sömn och vila, sköter barnets hygien och kläder, går på 
hälsokontroller, är en förebild för motion och aktiv fritid, till att i takt med att 
barnet blir äldre lära barnet ta ansvar.   
 

4.6.3.2 Stimulans och vägledning 

Området innefattar dels hur föräldrarna ser till att barnet ges möjligheter till 
lärande och intellektuell utveckling genom uppmuntran, kognitiv stimulans, 
inspirera till och delta i lek och fritidsaktiviteter, stödja i skolarbetet och främja 
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social samvaro. Området innefattar också föräldrarnas förmåga att vara goda 
vuxna förebilder och att vägleda barnet i dess utveckling av moral, etik, normer, 
värderingar och socialt uppförande/beteende gentemot omgivningen. 
 

4.6.3.3 Känslomässig tillgänglighet 

Denna aspekt innefattar föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets känslomässiga 
behov, ge barnet uppskattning och lämplig form av känslomässig värme och 
kärlek, förmedla en positiv bild av sitt ursprung och kulturell identitet.  
 

4.6.3.4 Säkerhet 

Området innefattar föräldrarnas förmåga att se till att barnet skyddas mot faror, 
hot och skador, både i och utanför hemmet. Här ingår frågor om 
övergreppsproblematik, fysisk och psykisk misshandel, våld i hemmet och kontakt 
med för barnet farliga personer. 
 

4.6.4 Att koppla ihop BBIC- triangeln 

Den information som framkommer som svar på utredningens olika frågor, om 
barnets utveckling och behov, om föräldrarnas förmåga och om faktorer i familj 
och miljö som påverkar barnet och föräldrarna behöver kopplas till varandra. 
Först då nås en helhetsbild av barnets situation och av vilka risk- och 
skyddsfaktorer som påverkar barnets utveckling. De olika 
föräldraförmågeaspekterna ska således ställas i relation till vad som beskrivs om 
barnets utveckling inom de olika behovsområdena. I detta skede i 
utredningsprocessen är det fortfarande beskrivningar/fakta som samlas in. Dessa 
beskrivningar ska granskas källkritiskt. Handläggaren ska nyfiket utforska och 
söka belägg för det som framkommer, och de berörda ska ges möjlighet att 
reagera på de uppgifter som läggs till grund för beslutet. De viktigaste 
kunskapskällorna i en barnavårdsutredning är barnet/den unge själv samt 
vårdnadshavarna.   
 

4.6.5 Insatser under utredningens gång 

Om barnet, den unge eller familjen behöver insatser under utredningens gång, kan 
nämnden inte underlåta att vidta nödvändiga åtgärder. Det kan handla om 
placering under utredningstiden eller någon form av stödinsats i hemmet, till 
exempel familjepedagogiskt stöd i familjen. Ett beslut om insats måste fattas. 
 

4.6.6 BBIC Konsultationsdokument 

Som stöd för handläggaren och som ett sätt att öka delaktigheten för barn och 
föräldrar ska BBIC Konsultationsdokument användas när information om ett 
barns utveckling ska inhämtas från förskola, förskoleklass eller skola. Det bästa är 
att ha en muntlig kontakt med den som ska fylla i dokumentet. När dokumentet är 
ifyllt bör man gå igenom det tillsammans med den som har fyllt i, med 
vårdnadshavaren och barnet, så att möjlighet ges till följdfrågor och 
förtydliganden. 
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4.6.7 Psykologutlåtanden  

I vissa fall kan det vara nödvändigt med en psykologutredning för att få svar på 
frågeställningar och man får då vända sig till närmaste BUP-mottagning. Tänk på 
att se barnets fysiska och psykiska hälsa i ett helhetsperspektiv, ibland kan det vara 
lämpligare med en konsultation med en barnläkare inom landstinget. Denna kan 
sedan remittera barnet vidare.  
 

4.7 Analys, bedömning och förslag till beslut 

4.7.1 Analys  

Utifrån utredningsplaneringen samlas informationen in gällande alla sidor i BBIC-
triangeln: basen, barnets behovsområden och föräldrarnas förmåga. 
Informationen kommer från barnet själv, föräldrarna, släktingar och andra i 
familjens nätverk samt de professionella som känner till barnets 
levnadsförhållanden. Resurser och svårigheter har identifierats och utifrån 
kunskap om risk- och skyddsfaktorer som på olika nivåer påverkar barns och 
ungas utveckling kan den insamlade informationen sedan vägas samman och 
analyseras, så att utredningens frågeställningar kan besvaras. Utredningen ska 
resultera i en sammanfattande analys av det aktuella specifika barnets behov och 
dess föräldrars förmåga att tillgodose dessa behov inom familjen. Eventuella 
behov av insatser för att säkerställa barnets välbefinnande ska identifieras.  
 

4.7.2 Bedömning  

Bedömningen ska sedan ske med utgångspunkt från analysen. Bedömningen ska 
ange: Vilka insatser kan behövas, vad tycker barnet om dessa insatser, vad tycker 
familjen? Hur ska de utformas för att barnets behov verkligen tillgodoses? Har det 
beslutats om insatser tidigare som inte har uppnått syftet och hur kan det förstås? 
Insatser som har varit framgångsrika? Vad är målet med insatsen, hur ska man 
veta om det är uppnått? Det är viktigt att föra en diskussion med barnet och med 
familjen och nätverket för att hitta en ”minsta gemensamma nämnare”, ett mål 
eller delmål som man tillsammans kan enas om. Vidare bör man beakta hur 
nätverket kan engageras och hur nätverkets resurser kan mobiliseras. Detta då en 
insats som utformas med utgångspunkt från nätverkets gemensamma oro och 
engagemang för ett barn har många gånger större chanser att lyckas än en insats 
där nätverket inte är involverat.  
 
Utredaren ska å ena sidan formulera sin professionella bedömning oberoende av 
vårdnadshavarens och barnets inställning. Å andra sidan är det avgörande att 
engagera barnet eller den unge och hans/hennes föräldrar i processen för att 
insatserna som föreslås ska leda till avsedd förändring. Denna process måste pågå 
fortlöpande och har som tidigare nämnts störst förutsättningar att lyckas om 
utredarna redan inledningsvis har lyckats etablera en bra kontakt med barnet och 
föräldrarna.  
 
Barnet/den unge kan ha behov av insatser från andra myndigheter eller delar av 
organisationen och då behöver dessa självfallet involveras i processen. 
Bedömningen kan utmynna i olika förslag till beslut: 
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 Barnet, den unge eller familjen har inte behov av skydd eller stöd från 
socialtjänsten. Utredningen avslutas utan insatser. 

 Barnet, den unge eller familjen har behov av stöd i öppenvård från 
socialtjänsten och vårdnadshavarna eller den unge samtycker till föreslagna 
insatser – genomförandeplan upprättas (se nedan). 

 Barnet, den unge eller familjen har behov av stödinsatser men den unge 
eller vårdnadshavaren avböjer och det finns inte tillräckliga skäl för vård 
enligt LVU. Utredningen avslutas utan insatser. 

 Barnet eller den unge har behov av vård utanför det egna hemmet – 
vårdplan upprättas (se nedan). I första hand med stöd av SoL. Om 
samtycke inte kan uppnås kan det bli aktuellt med LVU. 

 Barnet eller den unge har behov av vård utanför det egna hemmet och 
andra vårdnadshavare som kan företräda barnet/den unge. Vårdplan 
upprättas. Anmälan görs av nämnd till domstol att det föreligger behov av 
ändring av vårdnaden. Förslag på lämplig särskilt förordnad 
vårdnadshavare inges till rätten. 

 Barnet är tillgängligt för nationell adoption. (se avsnitt 4.15.2) 
 
Beslutet ska delges vårdnadshavaren och den unge om han eller hon är över 15 år. 
 

4.7.2.1 Beslut om förlängd utredningstid 

Om utredningen inte kan avslutas inom fyra månader, kan beslut om förlängd 
utredningstid fattas (11 kap. 2 § 2 st SoL). Ny längsta tid (t.o.m. -datum), och 
skälen för förlängningen ska anges i beslutet, fatta ett övrigt beslut i Treserva. Se 
delegationsordning för beslutsfattare. Förlängningsbeslut ska fattas med stor 
restriktivitet eftersom avsikten med korta utredningstider är att förstärka den 
enskildes rättssäkerhet och minska osäkerheten i förhållande till socialtjänsten. 
Hög arbetsbelastning eller handläggarbyte är inte godtagbara skäl för förlängning. 
Skäl till förlängningsbeslut kan till exempel vara en polisutredning som drar ut på 
tiden eller att något intyg från en annan huvudman (till exempel landsting) 
inväntas. Om skälet är att utredaren haft svårt att träffa barnet/familjen för att de 
har lämnat återbud eller uteblivit måste det dokumenteras i journalanteckningarna. 
 

4.7.2.2 Uppföljning efter avslutad utredning 

När en utredning avslutas med att socialtjänsten konstaterar att det finns behov av 
insatser och vårdnadshavarna eller barnet avvisar de erbjudanden som föreslagits, 
måste socialtjänsten i de allra flesta fall respektera denna inställning. I vissa fall kan 
det dock kvarstå en stor oro för barnets situation. Då kan det vara viktigt att 
under ytterligare en tid få kunna följa utvecklingen, exempelvis med förskola och 
skola, och samtidigt ha uppföljande samtal med vårdnadshavare och barn.  
 
I 11 kap. 4 a § SoL har en bestämmelse om uppföljning efter avslutad utredning 
oberoende av samtycke från vårdnadshavarna eller barnet införts.  
 
Enligt bestämmelsen får nämnden besluta om uppföljning av ett barns situation 
när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut 
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om insats. En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som 
avses i LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd 
men samtycke till sådan åtgärd saknas. Bestämmelsen syftar dels till fortsatt 
uppsikt över barnets förhållanden, dels till fortsatt motivationsarbete för att 
möjliggöra de insatser för barnet som behövs.  
 
Möjligheten till uppföljning ska inte tillämpas annat än när det finns starka skäl för 
det. Uppföljningen ska genomföras på ett genomtänkt, varsamt och respektfullt 
sätt. I de fall det blir aktuellt med uppföljning ska ett formellt beslut ha fattats om 
att avsluta utredningen och det ska klart framgå av dokumentationen att vårdnads-
havarna eller barnet inte samtyckt till den insats som socialtjänsten föreslagit 
utifrån sin bedömning av barnets behov. Uppföljning ska beslutas för viss tid och 
kunna gälla en period av högst två månader. Beslutanderätten kan delegeras till 
tjänsteman. Beslutet ska dokumenteras och registreras i Treserva som ett övrigt 
beslut. Den som berörs ska underrättas såväl om beslutet att inleda som beslutet 
att avsluta uppföljningen. De kontakter som tas och den information som 
inhämtas ska dokumenteras enligt reglerna för dokumentation. Ett beslut om 
uppföljning kan inte överklagas.  
 
Under uppföljningstiden ska socialtjänsten med viss regelbundenhet, beroende på 
barnets ålder och behov, ha kontakt med vårdnadshavare och barnet samt kunna 
ta de kontakter som behövs. Socialtjänsten ska också kunna samtala med barnet 
oberoende av vårdnadshavarnas samtycke om barnet själv samtycker till det.  
 
Barnet får inte tvingas att tala med socialtjänsten under utredningen och barnets 
rätt att komma till tals innebär också en rätt att inte behöva uttrycka sina åsikter.  
 
Möjlighet till uppföljning ska även finnas i de fall en domstol avslagit social-
nämndens ansökan om tvångsvård. 
 

4.8 Dokumentationen – journalanteckningar, beslutsunderlag, 

planer 

4.8.1 Allmänt om dokumentation  

Vad som kommer fram under utredningen dokumenteras fortlöpande som 
journalanteckningar i Treserva. Journalanteckningar ska föras löpande, vara 
kortfattade men ändå ge en bild av processen, vara neutrala utan värderande 
omdömen. Omdömen från andra behöver dokumenteras men det måste stå klart 
från vem omdömet kommer. Journalanteckningar ska beskriva tid, plats, vem som 
var med och vad som beslutades samt annan för ärendet relevant information. 
Det är tillåtet att föra minnesanteckningar men dessa måste förstöras när 
uppgifterna förts in i journalen. Journalanteckningarna ska föras så nära i tiden till 
det de beskriver som det är möjligt.  
 
De uppgifter som framkommer i utredningen och som är relevanta utifrån 
utredningens frågeställningar dokumenteras i dokument BBIC Utredning. Detta 
gäller i alla typer av ärenden, oavsett om utredningen inleddes efter en ansökan, 
efter anmälan om oro för ett barn eller en ungdom eller om utredningen inleddes 
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efter en begäran om yttrande från domstol. I själva utredningsdokumentet ska 
hänsyn tas till kravet på att utredningen inte ska vara mer omfattande än 
nödvändigt. Om ärendet gäller förslag till beslut om öppenvård ska en 
genomförandeplan upprättas. Om ärendet gäller förslag till beslut om vård utanför 
det egna hemmet, ska vårdplan upprättas och bifogas som bilaga.   
 
Oavsett vilken slutsats utredningen utmynnar i ska den dokumenteras noggrant 
och med tydlig beslutsmotivering. De personer ärendet rör samt beslutsfattare ska 
få en klar bild både av vad som kommit fram under utredningen, det vill säga vad 
som utgör underlag för beslut, och av utredarens professionella analys och 
bedömning samt slutsatser och förslag. Dokumentationen ska vara lätt att förstå 
och ge historia och sammanhang för de berörda som senare vänder sig till 
socialtjänst eller kommunens arkiv för att läsa sina handlingar. Fokus i 
dokumentationen ska ligga på barnet eller den unge och hans eller hennes behov. 
Det ska framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är analys 
respektive bedömningar. Det kan också vara av värde att redovisa vilka 
resonemang om insatser som har förts och de förmodade konsekvenserna av olika 
insatser eller om inga insatser kommer till stånd.  
 
När all relevant information samt utredarens analys, bedömning och förslag till 
beslut har dokumenterats kan hela dokumentationen flyttas över i formuläret 
”BBIC Beslutsunderlag”, genom att ett sådant öppnas. Här blir utredningen mer 
läsbar men fortfarande möjlig att redigera. 
 
Vid beslut om insats i form av stöd i öppenvård ska en genomförandeplan 
upprättas, se nedan. Vid förslag om vård utanför det egna hemmet utgör 
dokumentationen tillsammans med vårdplanen (se nedan) underlag för 
vårdnadshavarens och den unges, om han fyllt 15 år, ställningstagande till 
samtycke. Beslutet fattas av nämnd eller tjänsteman enligt nämndens 
delegationsordning. Vårdnadshavare och den unge, om han eller hon fyllt 15 år, 
delges beslutet.  
 

4.8.2 Dokumentation vid öppenvårdsinsatser  

Om utredningen kommer fram till att pojken eller flickan och/eller familjen har 
behov av insatser i öppenvård formuleras ett uppdrag där de övergripande målen 
för insatsen klargörs. Därefter hålls ett planeringsmöte, i vilket pojken/flickan, 
vårdnadshavare, handläggare och behandlare deltar.  Här klargörs de behov av 
förändring som identifierats inom ramen för utredningen och de mål som insatsen 
förväntas uppfylla, utifrån barnets behov. Målen har formulerats tillsammans med 
de berörda. Planeringsmötets uppgift blir sedan att bryta ner dessa mål i konkreta 
delmål, samt fastställa hur dessa delmål ska nås. 
 
Följande punkter kan vara bra att utgå ifrån i planeringsmötet: 

 Vilka delmål, som visar att behandlingen är på rätt väg, ska uppnås på 
vägen mot målet? 

 Vad behöver särskilt uppmärksammas som kan tyda på att insatsen inte är 
tillräcklig/lämplig? 
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 I vilken ordning ska man arbeta med de olika delmålen, vad behöver 
hända först för att något annat ska gå att genomföra? 

 Hur ska nätverket vara involverat? Vem, när och hur?  

 Hur mycket stöd vill och kan familjen att ta emot?  

 Hur kan man vid uppföljningsmöten mäta förändring, få syn på skillnader 
och framgång samt utvärdera insatsernas effekt?  

 

Efter att ett beslut om insats har fattats (”insats”) formuleras ett 
uppdragsdokument, (”uppdrag till utförare”) och skickas till öppenvården i 
Treserva. 
Det man kommer överens om i planeringsmötet dokumenterades sedan i 0-17 
Genomförandeplan öppenvård. Här redovisas vilka mål och delmål som ska nås inom 
de olika behovsområdena samt inom faktorer i familj och miljö. Här anges också 
vilken aktivitet som ska leda till att målen nås, samt vem som ska göra vad och 
tidsram för insatsen. I slutet av planeringsmötet bokas tid för uppföljningsmöte, 
som ska hållas i god tid före insatsperiodens slut. Alla typer av insatser ska 
dokumenteras i och följas upp med utgångspunkt i genomförandeplanen. 
Resultatet av insatsen dokumenteras efter uppföljningsmöte i dokumentet 0-17 
Uppföljning av öppenvårdsinsatser. 
 

4.8.3 Dokumentation vid behov av vård utanför det egna hemmet 

Så snart socialtjänsten överväger placering utanför barnets eller den unges eget 
hem ska en vårdplan (använd mallen: genomförandeplan för öppna insatser) upprättas. 
Planen är ett mycket centralt dokument som ska ligga till grund för 
genomförandet av vården och för uppföljningen, oavsett om vården bedrivs med 
stöd av SoL eller LVU. Vårdplanen ska redovisa de övergripande målen för 
placeringen, alltså vad som ska vara uppnått när placeringen avslutas Av 
vårdplanen ska klart framgå socialtjänstens avsikter med den föreslagna vården 
och hur den ska anordnas. Vårdplanen måste kunna förstås i alla delar av 
vårdnadshavaren och den unge - om han eller hon fyllt 15 år – som har att ta 
ställning till huruvida de samtycker till den eller inte. Vårdplanen ska fokusera på 
barnets eller den unges behov och de förutsättningar i övrigt som framkommit 
under utredningen, vara trovärdig, realistisk och stabil för dem den berör och för 
beslutsfattare. Vårdnadshavaren och den unge ska underteckna vårdplanen så att 
det klart framgår att de tagit del av den och om de samtyckt till den eller inte. 
Samtycket avser endast vårdplanen, inte övrigt dokumenterat utredningsmaterial. 
Den det berör behöver alltså inte vara överens med utredaren om allt som står i 
utredningen. 
 
Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan som konkret beskriver de 
övergripande målen för vården, hur vården ska utformas, vad som förväntas av 
vårdgivare, föräldrar, skolan med flera.    
 
Vårdplanen utgör tillsammans med övrigt beslutsunderlag grund för beslut om 
bistånd enligt SoL eller nämndens ansökan om vård enligt LVU. 
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Om vårdplanen föreslår att barnet/den unge ska beredas vård i familjehem måste 
ett samarbete omedelbart inledas med den enhet som har till uppgift att rekrytera 
och utreda familjehem – se riktlinjer för familjehemsvård för barn och ungdom. 
 

4.8.4 Samtycke 

Om det finns ett samtycke till vårdens innehåll i vårdplanen ska socialtjänsten i 
första hand tillgodose vården enligt SoL. Finns det inget samtycke återstår för 
nämnden att överväga ansökan om vård enligt LVU.  
 
Även i fall då det finns ett samtycke till vårdens innehåll i vårdplanen, finns 
situationer där socialtjänsten anser att samtycket inte garanterar den unge behövlig 
vård och LVU kan då vara tillämplig. Exempel på sådana situationer kan vara att 
det finns en risk för att ett samtycke kan komma att återkallas eller att samtycket 
är begränsat genom olika villkor som tid eller plats. Ytterligare skäl kan vara att 
samtycket endast avser en del av vårdplanen eller att vårdnadshavaren kan befaras 
ingripa i vården på ett, för den unge, störande sätt. Vidare att den unge inte har 
insikt eller förmåga att på frivillig väg genomföra vården.  
 

4.8.5 Treserva Genomförandeweb 

Treserva Genomförandeweb är utförarnas dokumentationssystem. När en 
socialsekreterare skapar ett uppdrag skickas detta från Treserva till utföraren, som 
öppnar och kvittera dokumentet i Treserva Genomförandeweb. I uppdraget som 
skickas från socialsekreteraren medföljer socialsekreterarens genomförandeplan. 
När utföraren påbörjar sitt uppdrag ska utföraren skriva en egen 
genomförandeplan som finns i Treserva Genomförandeweb. När 
genomförandeplanen är upprättad så kan socialsekreteraren se utförarens 
genomförandeplan i personens ärende i Treserva.  
 

4.9 Brott mot barn 

4.9.1 Misstanke om våld och övergrepp 

Vid misstanke om våld och övergrepp mot barn ska en utredning alltid inledas. 
Det första socialtjänsten måste göra är att ta ställning till om barnet eller den unge 
behöver omedelbart skydd och hur det bäst ska ordnas. Barnet ska skyddas från 
övergrepp samt från repressalier och påverkan från närstående som kan bli följden 
av att socialtjänst och polis intervenerar i familjen. Ett beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU kan vara nödvändigt att fatta. Socialtjänsten ska 
skyndsamt göra en bedömning om polisanmälan ska göras eller inte. Både att 
polisanmäla och att inte polisanmäla är ett beslut som ska dokumenteras och 
delges vårdnadshavarna. Om en bedömning görs att avvakta med att göra en 
polisanmälan bör detta utvärderas och omprövas fortlöpande under 
utredningstiden. 
 
De utredningar som görs hos socialtjänst och polis har skilda funktioner - 
socialtjänsten utreder om barnet har behov av skydd eller andra insatser och ska 
utreda barnets helhetssituation både på kort och på lång sikt. Misstanken om 
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övergrepp utgör en del av socialtjänstens utredning. Polisens huvuduppgift är att 
utreda om brott förekommit och vem som är gärningsman. 
Ett ensidigt fokus på brottet från socialtjänstens sida kan, om polismyndigheten 
inte kan styrka brott, allvarligt påverka socialtjänstens möjligheter att få barnets 
psykologiska och sociala behov utredda. Socialtjänsten ska inte invänta åklagares 
eller domstols beslut utan ska självständigt och skyndsamt bedöma behov av 
åtgärder till skydd och stöd för barnet. 
 
Barn har rätt till särskild företrädare när det är någon närstående som misstänks 
för brottet. Syftet med bestämmelsen är att stärka möjligheterna att ta tillvara 
barnets rätt när en vårdnadshavare eller någon annan som står i ett nära 
förhållande till barnet misstänks för brott mot barnet. En ansökan om 
förordnande av en särskild företrädare för barn görs av åklagare hos tingsrätten 
som utser någon som är lämplig för uppgiften. Den särskilda företrädaren tar över 
vårdnadshavarens befogenheter i frågor som rör förundersökning och rättegång 
om det aktuella brottet. I uppdraget ligger bl. a. att samråda och samarbeta med 
socialnämnd. 
 
Vid misstanke om övergrepp på ett barn i en syskonkrets ska även övriga barn i 
familjen bli föremål för en utredning. Även syskon som inte själva varit direkta 
offer för våld och övergrepp, löper påtagliga risker att fara illa. Detsamma gäller 
för ett barn som upplevt våld mot någon närstående, i eller utanför hemmet. 
 

4.9.2 Samråd, polisanmälan och tvärprofessionell planering 

Vid misstanke om brott är det optimalt om samråd kan ske skyndsamt med polis, 
åklagare och läkare. Barnahus har i uppdrag att svara för konsultation till 
nämnden samt för samordning mellan berörda myndigheter i det akuta 
utredningsskedet när ett barn eller en ung person misstänks ha utsatts för ett 
brott.  
 
Huvudprincipen är att en misstanke om brott mot barn och unga skyndsamt bör 
polisanmälas. Socialtjänsten ska göra en bedömning av om det är till barnets bästa. 
Bedömningen av vad som är till barnets bästa ska ske utifrån en professionell, 
självständig helhetsbedömning.  För vägledning från Socialstyrelsen se 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-4-1  
 
Samordnare vid Barnahus kan konsulteras vid bedömningen om det är lämpligt att 
polisanmäla en misstanke om brott.  
 
Använd Socialstyrelsens blankett 
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/Blankett-2014-6-bilaga.pdf  
 
Beslut att polisanmäla ska fattas av förvaltningschef, verksamhetschef eller 
enhetschef, enligt delegationsordning. Om ansvarig personal vid nämnden av 
något skäl bedömer att en polisanmälan inte är för barnets bästa kan nämnden 
avvakta eller fatta beslut att inte göra en polisanmälan. Detta kan förekomma 
exempelvis i situationer när underlaget är alltför vagt, exempelvis diffusa 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-4-1
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/Blankett-2014-6-bilaga.pdf
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misstankar där det varken finns skador eller någon berättelse från barnet eller den 
unge. De avvägningar som har gjorts före beslut att polisanmäla eller inte ska 
dokumenteras i journalen. 
 
Om ett beslut om att avvakta med att göra en polisanmälan fattas bör detta 
utvärderas och eventuellt omprövas efter någon vecka. Socialtjänsten har ansvaret 
för att fortlöpande göra en självständig professionell helhetsbedömning av vad 
som är till barnets bästa. 
 
Så snart en polisanmälan har gjorts ska de berörda professionerna – regelmässigt 
socialtjänst och polis, etablera en kontakt och lägga fast en samlad strategi för det 
fortsatta handlandet från respektive myndighet. Barnahus har där den 
samordnande funktionen.  
 

4.9.3 Information till vårdnadshavare 

Vid misstanke om brott mot barn är det är viktigt att konsultera samordnare vid 
Barnahus om vem som har den första kontakten med barnet och barnets 
vårdnadshavare. Polisens utredning kan försvåras om en vårdnadshavare 
informeras av socialtjänsten att utredning inletts och polisanmälan gjorts. Å andra 
sidan kan socialtjänstens utredning försvåras om inte vårdnadshavarna kan 
informeras. Det kan uppstå en konflikt mellan de två olika utredningsprocesserna 
och det är inte givet vilken av processerna som har företräde utan det måste 
avgöras i varje enskilt fall. En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna 
avvakta med att underrätta vårdnadshavarna om inledd utredning och åtgärder i 
övrigt är att förundersökning inleds omgående och att det inte finns något 
omedelbart skyddsbehov för barnet. Hur länge socialtjänsten kan avvakta med sin 
kontakt med barnet och dess familj måste bestämmas från fall till fall i samråd 
med polis och åklagare. Förutsättningen för att kunna avvakta från socialtjänstens 
sida är dock att barnets eller den unges behov av skydd kan garanteras under 
väntetiden.  
 
Som part har vårdnadshavaren och den unge själv om han/hon fyllt 15 år, alltid 
rätt att ta del av det material som tillförts ett pågående ärende, men av 10 kap. 3 § 
OSL framgår att handling eller annat material inte får lämnas ut till part om det med 
hänsyn till allmänt eller enskilt intresse kan vara av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i 
material inte röjs. En sådan anledning kan vara att det föreligger 
förundersökningssekretess. När en part begär material i ett ärende där det kan 
föreligga förundersökningssekretess, fattar nämnd beslut att sekretessbelägga 
uppgifterna enligt både 18 kap. 1 § och 10 kap. 3 § OSL. Enligt 18 kap. 1 § OSL 
(förundersökningssekretess) gäller sekretess i annan verksamhet hos myndighet 
(till exempel kommunens socialtjänst) för att biträda åklagarmyndigheten med 
flera att uppdaga, utreda och beivra brott. Det innebär att nämndens utredning, 
som ligger till grund för polisanmälan och själva anmälan kan sekretessbeläggas 
med stöd av denna bestämmelse, om åklagaren anser att det behövs. Det är 
nämnden som prövar skälen och fattar beslut i frågan.      
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4.9.4 Samtal med barnet 

Ett arbetssätt är att genomföra ett samtal med pojken eller flickan tillsammans 
med den som hen eller hon har berättat för, ofta en lärare eller annan 
skolpersonal. Detta är särskilt lämpligt när en polisanmälan inte ska göras 
(däremot kan informationen som barnet ger leda till ett nytt övervägande om 
polisanmälan). En utredning enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL måste inledas före samtal 
med barnet. Vårdnadshavarna måste informeras snarast och bör lämpligen bjudas 
in till ett möte samma dag för att få veta vad barnet har sagt och vilken 
bedömning som har gjorts. En noggrann planering tillsammans med ansvarig 
arbetsledare är avgörande för den fortsatta processen och den fortlöpande 
säkerhetsplaneringen. 
 

4.9.5 Socialtjänstens närvaro vid polisförhör 

Förundersökningsledaren avgör var och när barnet ska höras. För den fortsatta 
sociala utredningen och av omsorg om barnet kan socialtjänsten ta del av 
förhören genom medhörning på Barnahus. Förundersökningsledaren avgör vilka 
som ges möjlighet att direkt följa förhöret. Ofta kan en av föräldrarna följa med 
barnet till förhörslokalen men om båda vårdnadshavarna är misstänkta för brott 
bör en särskild företrädare vara utsedd för att fatta nödvändiga beslut kopplade till 
rättsprocessen, till exempel förhör och läkarundersökning. Socialtjänsten kan inte 
utan samtycke från vårdnadshavarna biträda polisen med hämtning av barnet till 
förhör. Närvaro vid hämtning på särskild företrädares begäran, bör ske endast om 
socialtjänstens representant bedöms utgöra ett viktigt personligt stöd för barnet. 
Om barnet är omhändertaget enligt LVU kan socialtjänsten närvara utan samtycke 
från vårdnadshavarna. 
 

4.9.6 Läkarundersökning 

När ett barn misstänks ha varit utsatt för våld eller sexuella övergrepp är det 
angeläget att en läkarundersökning sker omgående. Detsamma gäller om barnet 
har utsatts för vanvård.  
 
Läkarundersökningen kan vara ett led antingen i polisens brottsutredning eller i 
socialtjänstens utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ SoL. Endast polis eller åklagare 
kan beställa rättsmedicinsk undersökning. Den undersökningen genomförs som 
regel av läkare knuten till Barnahus.  
 
Om socialtjänsten inför sitt ställningstagande till eventuell polisanmälan behöver 
ett medicinskt utlåtande ska en barnläkare inom landstinget konsulteras. 
Vårdnadshavarens samtycke krävs i dessa fall såvida ärendet inte rör barn som 
nått sådan ålder och mognad att han eller hon själv kan bestämma. Endast om 
vård enligt LVU övervägs kan socialtjänsten fatta beslut om läkarundersökning 
utan vårdnadshavarens samtycke med stöd av 32 § första stycket LVU. 
 
Även om polis eller åklagare väljer att inte begära rättsmedicinsk undersökning ska 
socialtjänsten i samråd med Barnahus överväga om det finns behov av en 
läkarundersökning. Skälen för läkarundersökning är flera. Dels är det angeläget att 
undersöka om barnet har kroppsliga skador som behöver medicinskt 
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omhändertagande. Dels kan utsatta barn och ungdomar och även föräldrar 
behöva få en medicinsk bedömning av huruvida övergreppen förorsakat 
kroppsliga skador eller förändringar.   
 

4.9.7 Barn som upplever våld i hemmet 

En vanligt förekommande orsak till anmälan till socialtjänsten är att en av barnets 
föräldrar är utsatt för våld av någon annan som denne har en nära relation med. 
Socialtjänsten har enligt 5 kap. 11 § SoL ett särskilt ansvar för att ett barn som har 
utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de 
behöver. . Barn som upplever våld i hemmet är att betrakta som brottsoffer (5 kap 
11 § SoL) men är inte målsägande i rättsprocessen. De kan dock ha rätt till särskild 
brottsskadeersättning för barn som upplevt våld som kan sökas hos 
Brottsoffermyndigheten. Även i de fall där det är någon närstående till barnet som 
har varit utsatt för våld eller övergrepp bör socialtjänsten ta ställning till om detta 
ska polisanmälas och dokumentera sitt ställningstagande. Barn som har upplevt 
våld har ofta också varit utsatta för våld. 
 
I ärenden om våld, hot och förtryck är skyddsaspekten extra viktig. En hotad eller 
våldsutsatt förälder (oftast modern) kan i en akut situation ta med sig barn, som 
hon har vårdnaden om, till en kvinnojour eller annat skyddat boende för 
våldsutsatta kvinnor utan att underrätta den andra vårdnadshavaren när denne 
också är misstänkt förövare. Det föreligger en skyldighet enligt 5 kap 11 § SoL (3:e 
st.) att ”särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp 
av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.” Observera 
att skyldigheten också omfattar personer i samkönade relationer och personer 
utan barn.  
 
I de fall en förälder får bistånd i form av skyddat boende ska socialtjänsten inleda 
utredning enligt 11 kap 1 § SoL när det gäller föräldern, och besluta om bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL för dennes del. Den våldsutsatta föräldern har rätt till ett 
skriftligt beslut om bifall eller avslag. Biståndet kan ges i olika former, från råd och 
stöd till skyddat boende i någon form. Det finns olika driftsformer för skyddade 
boenden (HVB, stödboende, ideella kvinnojourer) men driftsformen ska inte styra 
hur beslutet registreras. Om biståndet ges i form av skyddat boende är det den 
våldsutsatte som beslutar om att ta med sig barn/-en och eventuella merkostnader 
för att ta med sig barnen följer det beslut som fattats för den våldsutsattes 
räkning. Det är inte möjligt att fatta beslut om skyddat boende för barn, enda 
undantaget är om det är en tonåring som är utsatt för någon form av 
hedersrelaterat våld och/eller förtryck, då ska beslutet fattas i ungdomens akt. 
Den våldsutsatta föräldern ansvarar för att meddela skolan och barnomsorgen 
men kan behöva stöd i detta. Socialtjänsten behöver försäkra sig om att detta följs 
upp och att barnens rätt till skolgång tillgodoses snarast möjligt. 
 
När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha: 

 utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller  

 bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående  
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ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och 
hjälp (SOSFS 2014:4) Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer 
att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. 
 
I detta skede måste den andra föräldern, om denne är vårdnadshavare, underrättas 
om att utredning inleds och skälen för detta. Det kan vara nödvändigt att fatta 
beslut om att sekretessbelägga uppgift om den våldsutsatta förälderns och barnets 
vistelseort (26 kap. 1 §, 12 kap. 3 § första stycket 1 OSL). Utredaren ska för att 
kunna bedöma barnets omedelbara behov snarast försöka inhämta barnets egen 
berättelse och dokumentera den. Det är också viktigt att båda vårdnadshavarna får 
ge sin bild av det som föranlett utredningen även om de har totalt motsatta 
uppfattningar.  Fokus ska vara på barnens behov och föräldrarnas förmåga att 
tillgodose dem. 
 
Socialtjänstens skyldigheter omfattar inte enbart akut skydd och stöd till barn och 
förälder. Socialtjänsten ansvarar även för att barnet kan få sina behov av mer 
långsiktigt stöd tillgodosett. Vid behov av barn- och ungdomspsykiatrisk 
behandling ska socialtjänsten remittera barnet till BUP. 
 

4.9.8 Könsstympning 

En misstanke om att en flicka riskerar att utsättas för könsstympning är skäl att 
ingripa omedelbart till skydd för henne. Om man har skäl att tro att en flicka har 
utsatts för könsstympning ska detta polisanmälas. 
  

4.9.9 Barnäktenskap 

Barnäktenskap, då ett minderårigt barn ingått äktenskap med ett annat barn eller 
en myndig maka/make, är inte tillåtet i Sverige.  
Gnesta kommun placerar inte barnet tillsammans med en myndig make/maka. 
Omsorg och boende ska istället ordnas via SoL-placering eller LVU-placering.  
 

4.10 Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) 

4.10.1 Omedelbart omhändertagande 

I vissa situationer är det nödvändigt att socialnämnden omedelbart ingriper och 
fattar beslut om ett omedelbart omhändertagande (0-18 år, § 2 LVU) eller den 
unge (0-20 år, § 3 LVU). Detta regleras i 6-9 §§ LVU. Omedelbart 
omhändertagande förutsätter att utredning har inletts. Placeringen ska alltid 
inledas utanför det egna hemmet i minst ett dygn.  
 
Ett omedelbart omhändertagande kan vara motiverat i riskfyllda situationer, till 
exempel när misshandel, allvarlig vanvård eller sexuella övergrepp misstänks eller 
när ungdomar genom sitt eget beteende allvarligt skadar sin hälsa och utveckling. 
Ett annat skäl kan vara att en utredning befaras kunna omöjliggöras eller allvarligt 
försvåras, vilket ofta är fallet vid misshandel och sexualbrott som parallellt i tid 
ska utredas av polismyndighet. En tredje anledning till beslut om omedelbart 
omhändertagande kan vara risk för att barnet göms undan. 
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För att ett omedelbart omhändertagande ska få ske måste det vara sannolikt att 
barnet/den unge behöver beredas vård med stöd av LVU. Det måste också stå 
klart att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till  

 risken för barnets/den unges hälsa eller utveckling, 

 att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller 

 att vidare åtgärder hindras  
 

I de situationer som anges i 1 och 2 §§ eller 1 och 3 §§ LVU kan det ibland vara 
nödvändigt besluta om ett omedelbart omhändertagande av barnet/den unge i 
avvaktan på en utredning om hans eller hennes vårdbehov. Socialnämnden kan till 
exempel få kännedom att ett barn utsätts för vanvård i hemmet och föräldrarna 
inte kan anträffas. Det är uppenbart att nämnden i ett sådant fall måste kunna ta 
hand om barnet i avvaktan på den fortsatta utredningen. På motsvarande sätt kan 
det finnas skäl att ta hand om en tonåring som anträffas under sådana 
omständigheter att omedelbar vård är nödvändig. Även här kan anledningen vara 
att den unge inte vill medverka till vården eller att förhållandena inte medger att 
vårdnadshavarens inställning till vården inhämtas. Grund för omhändertagande 
kan även vara att den unge genom brottslig verksamhet har visat sig vara i behov 
av socialtjänstens insatser. Ett omedelbart omhändertagande bör alltid övervägas 
när en ungdom under 18 år häktas. Även för ungdomar i åldersgruppen 18-20 år 
kan ett omhändertagande ske som alternativ till häktning. Häktade ungdomar 
under 18 år kan omhändertas även om ungdomen ska vara kvar i häktet under 
häktningsperioden. Under häktningstiden planerar och förbereder nämnden så att 
den unge kan placeras direkt efter frigivningen. Nämnden behöver tätt samarbete 
med åklagare och domstolar för att samordna sina insatser. Vid behov kan 
nämnden ta hjälp av polisen för att föra den unge direkt från häktet till 
placeringen (43 § LVU).   
 
Omedelbart omhändertagande kan även komma i fråga om det finns risk för att 
vårdnadshavaren eller den unge inte vill medverka till en utredning. Som exempel 
kan nämnas att föräldrarna avviker med barnet eller att de motsätter sig 
läkarundersökning som nämnden anser vara nödvändig eller att de på annat sätt 
hindrar eller försvårar utredningen. Nämnden kan med stöd av 43 § LVU ta hjälp 
av polis för att genomföra läkarundersökning. 
 
Det kan också hända att socialnämnden efter verkställd utredning har kommit 
överens med vårdnadshavaren och den underårige om viss åtgärd men att den 
underårige ändrar sig. Är förhållandena då sådana att beslut om vård inte kan 
avvaktas med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling kan nämnden besluta om 
omhändertagande. Omedelbart omhändertagande kan även beslutas i det fall det 
finns risk för att verkställigheten av förvaltningsrättens beslut ska hindras till 
exempel genom att föräldrarna befaras avvika med barnet. 
 
Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan komma i fråga även av den som 
redan vårdas med stöd av LVU. Det möter således inget hinder att den som 
vårdas med stöd av 1 och 2 §§ tas om hand omedelbart om det är sannolikt att 
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vård behöver beredas honom med stöd av 1 och 3 §§ LVU, till exempel vid behov 
av placering i hem med särskild tillsyn enligt 12 § LVU. 
 
Beslut om omedelbart omhändertagande fattas av nämnden. Om nämnden inte 
hinner sammankallas kan nämndens ordförande eller annan ledamot som 
nämnden har förordnat ha rätt att fatta beslutet (6 § andra stycket LVU). Om ett 
skyddsbehov blir känt kvällar och nätter eller under helger ser socialjouren till att 
nämndens ordförande kontaktas och beslut fattas. IFO underrättas nästföljande 
arbetsdag om vad som skett och om var barnet/familjen befinner sig. 
Handläggningsansvaret övertas därmed av IFO. Ordförandebeslut anmäls på 
nämndens nästkommande sammanträde och ska underställas förvaltningsrätten 
inom en vecka från den dag beslutet fattades (7 § LVU). Om underställning inte 
sker eller inte kommer in inom föreskriven tid till länsrätten, upphör beslutet att 
gälla. Mall för ordförandebeslut finns i pappersformat. 
 
Nämnden kan begära polishandräckning för att verkställa beslut om omedelbart 
omhändertagande eller vård (43 § LVU). Vid verkställande av beslut enligt LVU 
ska någon som kan vara till stöd för barnet vara med (jmf bestämmelserna om 
verkställighet i 21 kap. föräldrabalken.) Sedan nämnden ansökt om vård med stöd 
av LVU kan även rätten besluta om omedelbart omhändertagande. Beslutet om 
omhändertagande gäller omedelbart. 
 

4.10.2 Vård med stöd av LVU 

LVU är en kompletterande skyddslag som reglerar situationer då frivilliga insatser 
av olika skäl inte kan komma till stånd eller inte bedöms som tillräckliga. Syftet är 
att samhället ska kunna fullgöra sin skyldighet att tillgodose barns och ungdomars 
behov av skydd, stöd och behandling. Målsättningen är att med olika stödinsatser 
arbeta så att barnet eller den unge kan återvända till sitt eget hem eller eget 
boende. Även om detta ska vara strävan är en återförening inte alltid det bästa för 
barnet/ungdomen trots långvariga och omfattande insatser. I dylika fall ska 
nämnden undersöka om det inte vore bättre för barnet/den unge om det utsågs 
en annan vårdnadshavare för barnet, till exempel familjehemsföräldrarna, och i så 
fall ta initiativ till en vårdnadsöverflyttning med stöd av FB. 
 
Vård med stöd av LVU fråntar inte föräldrarna deras funktioner som regleras i 
föräldrabalken (FB); de fortsätter att vara vårdnadshavare och är alltjämt 
underhållsskyldiga. Intrånget i vårdnadshavarens rätt sker i utövandet av vården 
genom att socialnämnden övertar bestämmanderätten över barnet eller den unge 
under vårdtiden. Emellertid ska nämnden enligt 1 § första stycket LVU så långt 
det är möjligt utforma vården i samförstånd med familjen.  
 

4.10.3 Ombud/offentligt biträde 

Så snart det för socialtjänsten står klart att det blir fråga om ansökan om vård 
enligt LVU ska anmälan om behov av ombud/offentligt biträde göras hos 
länsrätten. Nämnden kan lämna förslag på vem de önskar som ombud för barnet.  
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4.10.4 Förebyggande insatser enligt LVU - mellantvång 

Mellantvånget riktar sig till ungdomar som behöver stöd och hjälp på grund av sitt 
eget beteende. Syftet med mellantvång är att ge socialtjänsten möjlighet att gripa 
in oberoende av samtycke i ett tidigare skede än då en ansökan om vård enligt 
LVU måste göras. Nämnden kan besluta om förebyggande insatser enligt LVU 
om det kan antas att den som är under 20 år kommer att behöva vård enligt 3 § 
LVU och det stöd och den behandling som behövs inte kan ges med samtycke av 
vårdnadshavaren och den unge om han/hon fyllt 15 år. De insatser som kan 
beslutas är särskilt kvalificerad kontaktperson och/eller behandling i öppna 
former inom socialtjänsten (22 § LVU). Se vidare SOSFS 1997:15 Tillämpningen av 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga sid. 94-97. 
 

4.10.5 Ansökan om vård enligt LVU 

När samtycke inte lämnas till föreslagen vårdplan ska nämnden ansöka om vård 
enligt LVU. Av 4 § LVU och 5 kap. 1 § SoF framgår att förutom ansökan ska 
dokumentet innehålla; 
 

 Sammanfattning med rekvisiten tydliggjorda(se nedan) 

 En social utredning/redogörelse för den unges förhållanden (PM om 
vårdbehov) innehållande de omständigheter som utgör grund för att den 
unge behöver beredas vård, tidigare vidtagna åtgärder och den vård som 
socialnämnden avser att anordna  

 En vårdplan. Om utlåtande från psykolog införskaffats ska detta bifogas. 
Läkarintyg bifogas. Aktuellt personbevis för barn och föräldrar ska också 
biläggas ansökan. 

 

Förutom de dokument som redan upprättats – dokumentationen av utredningen 
som innehåller bedömning av vårdbehovet samt vårdplanen - ska i 
sammanfattningen till nämnden dokumenteras de omständigheter i ärendet 
(rekvisiten) som motiverar vård enligt LVU nämligen; 
 

 Att det föreligger ett missförhållande med anknytning till den unges 
hemmiljö (2 §, de så kallade miljöfallen) eller till den unges eget beteende 
(3 §, de så kallade beteendefallen). 

 Missförhållandet medför att det finns en påtaglig risk för att den unges 
hälsa eller utveckling skadas. 

 Att behövlig vård inte kan ges på frivillig väg, d.v.s. med samtycke av 
vårdnadshavaren eller den unge om han eller hon fyllt 15 år. 

 Ett resonemang om samtycke; Om det finns risk för att ett samtycke kan 
komma att återkallas, samtycket vara begränsat i tiden eller så kan 
samtycket avse endast en del av och inte hela vårdplanen. Man kan även 
ha starka skäl att tro att vårdnadshavaren kommer att ingripa i vården på 
ett, för den unge, störande sätt eller att den unge inte har insikt eller 
förmåga att på frivillig väg genomföra vården.  
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Eftersom dokumentationen ska användas i en domstolsprocess ställs stora krav på 
tydlighet och stringens. I beslutsunderlaget ska de fakta lyftas fram som styrker att 
barnet eller den unge löper en påtaglig risk att ta skada, att rekvisiten i §§ 2 eller 3 
LVU är uppfyllda och att vården inte kan ges med samtycke eller alternativt att ett 
lämnat samtycke inte garanterar vården. Utredaren bör ta hjälp av arbetsledare i 
arbetet med att ta fram alla för LVU-vård relevanta fakta ur befintligt 
utredningsmaterial.  
 
Hela beslutsunderlaget delges vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon 
har fyllt 15 år, och des informeras om sin rätt att lämna synpunkter och närvara 
vid nämndens sammanträde. Deras synpunkter på materialet nedtecknas och 
biläggs ärendet. Även barn som är yngre än 15 år ska ges tillfälle att uttrycka sin 
åsikt och det ska dokumenteras. Om inte barnet kan eller vill prata med 
socialtjänsten ska skälen för det också dokumenteras.  
 
Verksamhetschef utser juridiskt ombud för att föra nämndens talan. 
 
Det är förvaltningsrätten som utser ombud till både barnet och till 
vårdnadshavarna. 
 

4.10.6 Beredande av vård enligt 2 § LVU - miljöfallen 

De olika grunderna för att bereda den unge vård enligt 2 § LVU är följande: 

 Fysisk eller psykisk misshandel  

 Otillbörligt utnyttjande  

 Brister i omsorgen (både fysisk och psykisk bemärkelse)  

 Annat förhållande i hemmet (till exempel då missförhållandena beror på 
en sambo till vårdnadshavaren) 
 

Med ”hemmet” avses både föräldrahemmet och annat hem där barnet 
stadigvarande vistas. Vård med stöd av 2 § LVU kan beslutas för barn och 
ungdom under 18 år och sådan vård upphör senast då den unge fyller 18 år.  
 
Dokumentet ska fokusera på barnets/den unges utveckling och riskerna för den, 
föräldrarnas förmåga och/eller oförmåga att tillgodose barnets/den unges behov 
samt familjens och omgivningens resurser och brister. Även om ett vårdbehov 
kan te sig självklart utifrån en beskrivning av till exempel förälders allvarliga 
missbruk eller psykiska sjukdom ska konsekvenserna av föräldrarnas svårigheter 
för barnen beskrivas för att fokus i den fortsatta processen inte uteslutande ska 
handla om bevisning av föräldrars tillkortakommanden. Det är brister i 
omsorgsförmågan snarare än föräldrarnas huvudproblem, som ska lyftas fram i 
utredningen, d.v.s. på vilka sätt barnets behov inte blir tillgodosedda av föräldrar 
och nätverk med stöd av samhällets basverksamheter.  
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4.10.7 Beredande av vård enligt 3 § LVU - beteendefallen 

De olika grunderna för att bereda den unge vård enligt 3 § LVU är följande: 
 

4.10.7.1 Missbruk av beroendeframkallande medel  

Av Socialstyrelsens allmänna råd om LVU 1997:15 s 31 framgår bland annat 
följande: Med beroendeframkallande medel avses alkohol, narkotika eller därmed 
jämställda tekniska preparat som thinner. Till beroendeframkallande medel hör 
även flyktiga lösningsmedel, ersättningsmedel som hårvatten, deodoranter m.m. 
som innehåller alkohol. Vidare ingår även icke-medicinskt bruk av 
beroendeframkallande läkemedel, främst bensodiazepiner som Valium, Rohypnol, 
Stesolid med flera.  
 
Frågan om det rör sig om ett missbruk av beroende- framkallande medel måste 
bedömas utifrån vilket/vilka preparat det rör sig om, hur ofta och hur mycket den 
unge konsumerar, situationen kring användningen, de konsekvenser bruket fått, 
den unges ålder och övriga omständigheter.  
 
Enligt förarbetena till LVU (prop. 1979/80:1 s 582) framgår att man kan söka 
vård med stöd av denna lag på ett tidigare stadium där den unge är på väg att 
utveckla ett beroende av droger. ”Ett regelbundet bruk av sådana preparat i barn- 
och ungdomsåren kan mycket snart leda till fara för den unges hälsa eller 
utveckling. Ur bruket av alkohol kan utvecklas ett beroende som den unge inte 
själv förmår ta sig ur. Redan i utvecklingen mot en beroendesituation kan det 
således ligga en fara för den unges hälsa och utveckling. En helhetsbedömning av 
den unges situation i relation till hans/hennes ålder är viktig att göra.”   
 

4.10.7.2 Brottslig verksamhet 

Av Socialstyrelsens allmänna råd om LVU 1997:15 s 32 framgår att: ”Brottslig 
verksamhet kan innebära att LVU är tillämplig. Detta förutsätter att den unge 
begår upprepade brott som inte är av bagatellkaraktär eller att den unge begår ett 
enstaka brott av allvarligt slag. En förutsättning är dock att brottsligheten ger 
uttryck för en sådan bristande anpassning till samhällslivet att det kan anses 
föreligga ett vårdbehov.” 
 

4.10.7.3 Annat socialt nedbrytande beteende 

Av Socialstyrelsens allmänna råd om LVU 1997:15 s 32 framgår bland annat att 
med begreppet ” socialt nedbrytande beteende” menas att den unges beteende 
avviker från samhällets grundläggande normer på ett sätt som kan leda till en 
påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Exempel på ” socialt 
nedbrytande beteende” är ungdomar som har en kriminell identitet och påbörjat 
viss kriminalitet, som umgås med ungdomar som är kriminella eller missbrukar, 
vistas i missbruksmiljöer, flyttar runt och tillfälligt bor i olämpliga miljöer, skolkar 
från skolan i stor omfattning, är utan goda vuxenkontakter, prostituerar sig eller 
uppvisar allvarlig oförmåga att acceptera gränssättning och grundläggande normer. 
Nämnden ska göra en sammantagen bedömning av de olika beteenden som den 
unge uppvisar.  
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Vård med stöd av 3 § LVU kan beslutas fram till dess den unge har fyllt 20 år. 
Vård enligt 3 § LVU upphör senast då den unge fyller 21 år.  
 
Dokumentet ska fokusera på den unges beteende och utveckling samt riskerna för 
den. Utgångspunkten ska vara ovanstående tre grunder. För att tydliggöra 
vilken/vilka risker som är utgångspunkten ska grunderna finnas med som rubriker 
i dokumentet. Det är viktigt att ange när en händelse inträffat, vem som sagt vad 
och när. Ange polisanmälningar och domar. Beskriv händelserna, den unges 
inställning och eventuella påföljder. Utlåtanden och annat relevant material ska 
biläggas ärendet. Innehållet i bilagorna ska dock sammanfattningsvis ingå i 
bedömningen med hänvisning till bilaga. För att göra LVU-ansökan, som ofta 
består av ett omfattande material, tillgängligt för rätten och för andra läsare skrivs 
innehållsförteckning och materialet sidnumreras.  
 
Förvaltningsrätten beslutar efter ansökan från nämnden om barnet eller den unge 
ska beredas vård enligt LVU. När domstol beslutat om vård med stöd av LVU, 
ska nämnden besluta om placering enligt 11 § LVU. Utredningen enligt 11 kap. 1 
och 2 §§ SoL ska anses slutförd när nämnden beslutat om att ansöka om vård 
enligt LVU. De befogenheter som följer av 11 kap. 2 § SoL upphör att gälla. 
Däremot pågår utredning enligt 11 kap. 1 § SoL till dess dom vunnit laga kraft. 
Innan domen vunnit laga kraft är det möjligt med stöd av den sekretessbrytande 
regeln i 26 kap 9 § OSL att inhämta uppgifter från myndighet inom hälso- och 
sjukvården eller socialtjänsten. Är det nödvändigt att därutöver ta kontakter och 
inhämta uppgifter erfordras dock att en ny utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL 
inleds. 
 

4.10.8 Beredande av vård enligt 3§ andra stycket LVU 

Det är möjligt att besluta om vård enligt LVU om den som dömts till sluten 
ungdomsvård med stöd av 32 kap 5 § BrB vid verkställighetens slut bedöms vara i 
uppenbart behov av fortsatt vård enligt 3 § andra stycket LVU. Av 1 § LVU 
framgår att detta inte kan bli aktuellt för den som har fyllt 20 år. Beslut fattas av 
förvaltningsdomstol efter ansökan av socialnämnden i vanlig ordning. Syftet med 
bestämmelsen enligt 3 § andra stycket är att öppna en möjlighet att säkerställa 
kontinuiteten i vården av dem som är i behov av tvångsvård under en längre tid 
än vad den utdömda påföljden medger. Bestämmelsen innebär att ett beslut om 
vård ska fattas om det är uppenbart att den unge efter utskrivningen från det 
särskilda ungdomshemmet annars skulle riskera att skadas till sin hälsa eller 
utveckling genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 
eller något annat socialt nedbrytande beteende. Det ska föreligga en klar och 
konkret risk för att den unge annars skulle riskera sin hälsa och utveckling genom 
ett sådant beteende som avses i bestämmelsen. 
 

4.10.9 Andra beslut enligt LVU 

4.10.9.1 Flyttningsförbud 

Om en underårig är placerad i familjehem enligt SoL och samtycke för insatsen 
inte längre finns ska socialtjänsten överväga om det finns en påtaglig risk att den 
unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet. 
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Förvaltningsrätten får i sådana fall, efter ansökan av socialnämnden, enligt 24 § 
LVU för viss tid eller tills vidare förbjuda vårdnadshavare att ta den underårige 
från familjehemmet. Förutsättningen för flyttningsförbud är att det finns en 
påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon flyttas 
från familjehemmet. Flyttningsförbud kan beslutas både om barnet varit placerat 
med stöd av SoL och/eller i samband med ett upphörande av vård enligt LVU. 
Ansökan görs av socialnämnden i vårdnadshavarens hemkommun. En 
övergående störning eller annan tillfällig olägenhet utgör inte tillräckliga skäl för 
flyttningsförbud. I ärenden om flyttningsförbud ska barnets ålder, 
utvecklingsgrad, egenskaper, känslomässiga bindningar samt vårdtid vägas in. 
Föräldrarnas kontakter med barnet under vårdtiden likaså. Även barnets vilja ska 
väga tungt. Har barnet fyllt 15 år bör barnets vilja följas. I 27-30 §§ LVU regleras 
möjligheterna för socialnämnden att besluta om tillfälligt flyttningsförbud. 
Förutsättningar för tillfälligt förbud är dels att ett flyttningsförbud sannolikt 
behövs, dels att rättens beslut om flyttningsförbud inte kan avvaktas. Tillfälligt 
flyttningsförbud kan på samma sätt som omedelbart omhändertagande beslutas av 
nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat. Vid 
övervägande om flyttningsförbud måste också ett ställningstagande om vårdnaden 
ska överflyttas till familjehemmet eller till en annan särskilt förordnad 
vårdnadshavare ingå. Vård enligt LVU är inte tänkt att pågå över tid och är 
placeringen långsiktig bör istället vårdnaden överflyttas. Se riktlinjer för 
familjevård. 
 

4.10.9.2 Placeringsbeslut enligt 11 § LVU 

Det ankommer på socialnämnden att, när rätten beslutat om vård, fatta beslut om 
var vården ska inledas eller att flytta eller inte flytta den unge från det hem där 
han/hon vistas. Nämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten(41 § 
LVU). Beslut om omedelbart omhändertagande gäller omedelbart och kan inte 
överklagas förrän förvaltningsrätten har fastställt beslutet. Däremot kan 
placeringsbeslut och beslut att flytta den unge från ett hem till ett annat överklagas 
under den tid den unge är omedelbart omhändertagen. När rätten beslutar om 
vård tar rätten formellt inte ställning till vilken vård den unge ska ges. Klagorätten 
gäller bara vid flyttningar under den vårdtid som följer efter det att 
förvaltningsrätten har beslutat om vård. Verksamhetschef utser juridiskt ombud 
för att föra nämndens talan. Fullmakt inges av den jurist som är ombud.  
 
När någon är omhändertagen och placerad med stöd av LVU är detta att betrakta 
som underlag för alla beslut under vårdtiden såsom kontaktperson, behandling i 
öppenvård eller pengar till kläder eller resor. Det går alltså inte att fatta 
biståndsbeslut enligt SoL för någon som vårdas med stöd av enligt LVU. 
 
Om den unge bereds vård i hemmet enligt LVU, måste vården börja(1 dygn) 
utanför hemmet. 
 

4.10.9.3 Umgänge och röjande av vistelseort 

Socialnämnden kan fatta beslut att begränsa umgänget med stöd av 14 § LVU 
eller att inte röja den unges vistelseort. Föräldrar ska, när så kan ske, ges tillfälle till 
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umgänge med barnet. Umgänge är som regel viktigt för barnets utveckling och en 
förutsättning för återförening mellan barn och föräldrar. Omständigheterna kan 
dock vara sådana att föräldrar under viss tid eller tills vidare inte bör träffa barnet, 
till exempel om risk föreligger att de obehörigen ska gripa in i vården. I förarbeten 
(prop. 1979/80:1 del A s 602) sägs att bestämmelserna om begränsningar i 
umgänget bör tillämpas restriktivt och att det endast i undantagsfall ska 
förekomma att nämnden hemlighåller barnets vistelseort. Att ge föreskrifter om 
umgänget är däremot ett normalt led i vården av barnet. Med förälder avses i 14 § 
förutom vårdnadshavare förälder som har umgängesrätt reglerad i dom, beslut av 
domstol eller avtal. I ett mål som gäller överklagande av beslut enligt 14 § LVU 
företräds förälder inte av ett offentligt biträde, utan av ombud enligt 
rättshjälpslagen. 
 
Verksamhetschef utser juridiskt ombud för att föra nämndens talan. Fullmakt 
inges av den jurist som är ombud. 
 

4.11 Vårdkostnader 

Barnets föräldrar har skyldighet att efter förmåga bidra till samhällets kostnader 
för barnet. När beslut om vård utom hemmet fattas ska därför nämnden utreda 
om föräldrarna kan bidra (8 kap. 1 § SoL). Se särskilda riktlinjer om avgifter på 
Gnesta kommuns intranät.  
 
Angivande av kostnaderna för vården – till exempel storleken på 
familjehemsersättningen – ska inte anges i placeringsbeslutet som delges 
vårdnadshavaren. Avtalad ersättning fastställs i särskilt beslut.  
 
Gnesta kommun har avtal med Vårdförbundet Sörmland kring vård. Se 
Vårdförbundet Sörmlands hemsida för mer information.  
 

4.12 Uppföljning av planer och beslut 

Planering är en förutsättning för ett målinriktat arbetssätt. Genomförande- och 
vårdplaner utgör grunden för nämndens uppföljning i enskilda ärenden. Ju mer 
konkreta planerna är, desto lättare blir det att bedöma effektiviteten i och 
resultaten av vidtagna åtgärder. 
 

4.12.1 Bistånd i öppenvård enligt 4 kap. 1 § SoL 

Vården ska följas upp regelbundet enligt vad som överenskommits i 
genomförandeplanen. Om det syfte som angetts i genomförandeplanen uppnåtts 
avslutas ärendet lämpligen genom ett samtal med familjen för ömsesidig 
återkoppling. Avslutsorsak ska dokumenteras Treserva och ärendet avslutas i 
Treserva. Om syftet inte uppnåtts men det slutliga målet kvarstår revideras 
genomförandeplanen och eventuella nya delmål skrivs in. Ett beslut fattas i 
Treserva och datum för insatsen förlängs. OBS inga nya beslut ska fattas om det 
är samma insats som förlängs men ett nytt uppdrag och en ny genomförandeplan 
behöver skapas. Om det däremot är en helt ny insats, utförd av någon annan 
uppdragstagare, en helt annan omfattning eller på något annat sätt helt olik den 
ursprungliga insatsen måste ett nytt beslut fattas med nytt startdatum i Treserva 

https://vfsormland.se/
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och den gamla insatsen avslutas. Skulle den enskilde inte samtycka till fortsatta 
insatser och det inte föreligger skäl för att ingripa enligt LVU ska ärendet avslutas, 
lämpligen med avslutande samtal med barnet/ungdomen, vårdnadshavarna och 
eventuellt andra samarbetsparter (skola, förskola). 
 

4.12.2 Vård utanför hemmet  

4.12.2.1 Övervägande  

Nämnden ansvarar för att noga följa vården och att se till att den bedrivs i 
enlighet med upprättad vårdplan. Det är angeläget att uppföljningsrutiner finns så 
att samtliga ärenden kan följas upp vid utsatt tid. 
 
Socialnämnden ska minst fyra gånger per år göra hembesök eller besök på 
institution, varav minst ett (1) är oanmält. Socialnämnden ska vid vård utanför 
hemmet enligt 4 kap. 1 § SoL enligt 6 kap. 8 § samma lag minst en gång var sjätte 
månad överväga om vården fortfarande behövs.  
 

Vid vård enligt 2 § LVU (miljöfallen) ska nämnden likaså minst en gång sjätte 
månad överväga om vården ska fortsätta (13 § LVU). Socialnämnden ska minst 
fyra gånger per år göra hembesök eller besök på institution, varav minst ett (1) är 
oanmält. Sexmånadersperioden räknas i förekommande fall från den dag beslutet 
om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU verkställdes. 
 
Samma förfarande gäller i tillämpliga delar vård enligt 22 § LVU - vård i 
förebyggande syfte. Sex månader beräknas från dagen för verkställighet, således 
inte från till exempel beslutsdatum i kammarrätt. 
 
Övervägandet, som ska göras av nämnden, är inget beslut i förvaltningsrättslig 
mening. Rapporten måste därför inte kommuniceras. Dokumentation av 
övervägande sker i formuläret med samma namn. Ett övrigt-beslut och 
förlängning av placeringstiden registreras i Treserva. 
 

Flyttningsförbud, inskränkning av umgänge samt hemlighållande av barns 
vistelseadress (26 resp. 14 §§ LVU) ska övervägas minst en gång var tredje månad. 
Om vårdnadshavaren begär ett beslut har de rätt att få ett sådant så att de kan 
överklaga det. 
 
Nämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna eller, om nämnden så 
finner påkallat, uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för 
upphörande av vård. Ett övrigt-beslut och förlängning av datum för insats ska 
registreras i Treserva.  
 

4.12.2.2 Särskilt övervägande efter tre års placering i samma familjehem 

För barn som vårdats i samma familjehem i tre år ska särskilt övervägande göras 
(13 § LVU och 6 kap. 8 § SoL). Innebörden av detta övervägande är att bedöma 
om det finns skäl att ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.8 § FB. 
Frågan om överflyttning av vårdnad ska redovisas fortlöpande vid överväganden 
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minst en gång var sjätte månad. Se Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens 
ansvar vid behov av ny vårdnadshavare SOSFS 2006:20.  
 

4.12.2.3 Omprövning 

Vid vård enligt 3 § LVU (beteendefallen) ska nämnden, till skillnad mot vad som 
gäller vid övervägande, enligt 13 § LVU inom sex månader från verkställighet av 
vårdbeslutet pröva om vård med stöd av LVU ska upphöra. Socialnämnden ska 
minst fyra gånger per år göra hembesök eller besök på institution, varav minst ett 
(1) är oanmält. Därefter prövas frågan fortlöpande inom sex månader från senaste 
prövning. Omprövning innebär ett formellt beslut som ska delges parterna och 
som kan överklagas. 
 

4.12.2.4 Uppföljning när en placering upphört 

Det händer i vissa fall att vårdnadshavare återkallar sitt samtycke till fortsatt 
frivillig vård, även om barnet av socialtjänsten bedöms ha kvarstående behov av 
stöd och skydd. Det händer även att ungdomar avbryter vården utan att syftet 
med vården uppnåtts. Återplacering i samhällsvård i sådana fall är inte ovanligt.  
 
Enligt 11 kap. 4 b § SoL kan nämnden besluta om uppföljning efter avslutad 
placering oberoende av samtycke från vårdnadshavaren eller barnet.  

 

Enligt bestämmelsen får socialnämnden besluta om uppföljning av ett barns 
situation efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller 
boende (HVB) har upphört. En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att 
förhållanden som avses i LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av 
nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas.  

 

Motsvarande reglering införs även när en utredning avslutas utan att en föreslagen 
insats har kunnat beslutas. 

 

Syftet med bestämmelsen är att ge socialnämnden en möjlighet att följa den som 
är under 18 år i de fall det finns en berättigad oro för hans eller hennes situation i 
hemmet eller förhållanden i övrigt. Uppföljningen bör också kunna innebära ett 
motivationsarbete om socialtjänsten bedömer att det finns behov av öppna 
insatser eller av en ny placering.  
 
Möjligheten till uppföljning ska tillämpas restriktivt. Det ska fattas ett formellt 
beslut om uppföljning och den får som längst pågå i två månader. Det är möjligt 
att delegera beslutanderätten till tjänsteman. 

 

Beslutet ska motiveras, dokumenteras, registreras i Treserva och delges den det 
berör enligt gällande regler. Under uppföljningstiden ska socialtjänsten med viss 
regelbundenhet, beroende på barnets ålder och behov, ha kontakt med föräldrar 
och barnet samt ha möjlighet att kunna ta de kontakter som behövs. 
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Socialtjänsten ska också kunna samtala med barnet oberoende av 
vårdnadshavarens samtycke under förutsättning att barnet själv samtycker till det.  

 

Beslut om uppföljning kan inte överklagas. 
 

4.12.3 Möjligheter till återkoppling till utomstående kontakter 

Socialtjänstens möjligheter att informera till exempel förskola och skola att en 
utredning har avslutats och att åtgärder f.n. inte kan vidtas är begränsade. Någon 
rättighet för socialtjänsten att utan vårdnadshavarens samtycke, och ungdomens 
om han/hon fyllt 15 år, att göra återkoppling till uppgiftslämnare finns endast då 
anmälan görs. Om man har fått ett samtycke till en uppföljande kontakt efter 
avslutad utredning måste det vara ett aktuellt samtycke. 
 
Domstols avslag på ansökan om vård enligt LVU är i sig inget skäl att avsluta 
kontakten med familjen. Det kan finnas skäl att upprätthålla en fortsatt kontakt 
genom att följa upp domstolens beslut. Länsrättens beslut om avslag kan resultera 
i ny utredning och eventuellt beslut om stödinsatser enligt SoL. De domskäl som 
åberopas av domstolen har avgörande betydelse för uppföljningen.  
 

4.13 Upphörande av vård 

Vård utanför hemmet ska avslutas så snart den inte längre behövs, men det 
innebär inte att nämndens ansvar upphör. Socialnämnden ska genom att anordna 
lämplig eftervård eller utslussning även tillgodose det särskilda behov av stöd och 
hjälp som kan finnas sedan vården utanför det egna hemmet har avslutats (5 kap. 
1 §). Många ungdomar kan behöva bo kvar i sitt familjehem även efter 
myndighetsåldern och till dess skolgången avslutats. Vård enligt LVU kan ges 
unga som inte har fyllt 21 år. Det är viktigt att den unge och hans eller hennes 
familj är delaktiga i planeringen och att nämnden tar hänsyn till den unges 
uppfattning. 

 

4.13.1 Vård enligt LVU 

 Upphörande av vård enligt LVU (2,3 §§): vårdnadshavaren eller den unge, 
om han/hon fyllt 15 år, kan när som helst begära att vården ska upphöra 
och nämnden besluta om det. Varje begäran om upphörande av vård 
enligt LVU ska föranleda utredning hos socialnämnden. Huvudregeln om 
4 månaders utredningstid gäller.  

 När vården grundas på den unges hemförhållanden (2 § LVU) fordras för 
att vården ska kunna upphöra, att hemförhållandena är sådana att vård 
utanför hemmet inte längre är motiverat. Det ska ha skett en sådan 
förbättring av föräldrarnas situation och förmåga att förbättringarna är av 
genomgripande och varaktig karaktär. Vidare är det barnets vårdbehov 
som bestämmer hur länge vården enligt LVU ska bestå. Ett barn kan ha 
ett särskilt vårdbehov som kan kvarstå även sedan förhållandena i hemmet 
har förbättrats. För att vården ska kunna upphöra måste vårdnadshavaren 
kunna tillgodose barnets vårdbehov. Detta förutsätter insikt om den unges 
behov. Vård enligt 2 § LVU upphör senast då den unge fyller 18 år.  
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 När vården grundas på den unges eget beteende (3 § LVU) fordras för 
vårdens upphörande att det skadliga beteendet har upphört och att det 
förhållandet kan bedömas som stabilt. Vidare krävs att den unges 
vårdbehov upphört. Vård enligt 3 § LVU upphör senast då den unge fyller 
21 år.  

 Till beslutsunderlaget som ställs till nämnden fogas gällande vårdplan. 
Vårdnadshavaren och den unge delges beslutsunderlagen, de har rätt att 
närvara vid nämndens sammanträde och på samma sätt som vid 
placeringen har de rätt till ombud respektive offentligt biträde. Beslutet 
kan överklagas. Verksamhetschef utser juridiskt ombud för att föra 
nämndens talan. 

 Ett omedelbart omhändertagande ska upphöra så snart det inte längre 
finns skäl för ett omhändertagande (9§ LVU). Beslut om omedelbart 
omhändertagande får inte rutinmässigt stå kvar under fyra veckor i 
avvaktan på ansökan om vård. 
 

4.13.2 Vård enligt SoL 

Upphörande av vård enligt 4 kap. 1 § SoL efter begäran från vårdnadshavaren 
eller barnet/den unge om han eller hon fyllt 15 år: vården ska i dessa fall avslutas 
omedelbart men innan vården avslutas ska socialtjänsten bedöma huruvida syftet i 
vårdplanen uppnåtts och, om så inte är fallet, pröva om skäl föreligger för 
ansökan om vård enligt LVU eller indikationer för flyttningsförbud enligt 24 § 
föreligger.  
Upphörande av vård enligt SoL när den unge fyller 18 år: beslutet dokumenteras. 
Se särskilda riktlinjer för placeringsvård på Gnesta kommuns intranät. 

 

4.14 Ansvar efter vårdtidens slut 

I 5 kap. 1 § SoL, den sista strecksatsen, regleras socialnämndens ansvar för barn 
och unga efter vårdens upphörande. Nämnden är skyldig att ge det stöd till barn 
och unga som de behöver och att fråga dem om vilket stöd de vill ha. Ansvaret 
sträcker sig utöver 18-årsdagen, ungdomar kan behöva vara familjehemsplacerade 
eller få annat stöd en längre tid. Det finns ingen absolut åldersgräns för när en 
placering ska upphöra. För ungdomar är det viktigt att ha stöd ut i vuxenlivet och 
om pojken eller flickan saknar stöd i sitt nätverk för att exempelvis gå ut 
gymnasiet är det socialtjänstens skyldighet att ge henne eller honom stöd så att 
skolgången kan genomföras. Pojkar och flickor som har varit placerade har i 
jämförelse med andra jämnåriga större hinder när det gäller att ordna sin egen 
försörjning, få en god hälsa och en bra utbildning. De har rätt att få det stöd som 
krävs i form av hjälp med boende, studiestöd, ekonomiskt stöd och övrigt som de 
behöver.  
 
Om en myndig pojke eller flicka har varit placerad i en annan kommun och hellre 
vill söka stödet i den kommunen kan ärendet flyttas över till den kommunen. Det 
måste ske i samförstånd med både den enskilde och kommunen, utifrån vad som 
är bäst i det enskilda fallet. Placeringskommunen har kvar ansvaret tills någon 
annan kommun har tagit över, om inte behovet av stöd är helt och hållet uppfyllt.  
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4.15 Om ett barn behöver ny vårdnadshavare 

Rättsreglerna i SoL och LVU föreskriver att socialtjänstens arbete ska syfta till en 
återförening mellan barn och föräldrar efter att problemen i föräldrahemmet 
och/eller för den unge har kunnat avhjälpas. Emellertid finns situationer då 
omsorgen om barnets eller den unges bästa innebär att nya vårdnadshavare 
behöver utses.  
 

4.15.1 Överflyttning av vårdnad till en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare 
1. P.g.a. brister i omsorgen som medför bestående fara (6 kap. 7 § FB). 
Socialtjänsten kan i ärenden då man redan från början kan förutse en långvarig 
placering anse det vara bättre för barnet att nämnden, istället för ansökan om vård 
enligt LVU, tar initiativ till en vårdnadsöverflyttning.  Det hör dock till 
undantagsfallen att påbörja en vårdnadsöverflyttning utan att först ha försökt med 
placering enligt LVU. 
2. När ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem (som 
regel ett familjehem) och det är uppenbart att det är bäst för barnet att det 
rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas (6 kap. 8 § FB). 
Bestämmelsen innebär att föräldrar kan fråntas vårdnaden även om de inte brustit 
i omvårdnaden om barnet eller den unge på ett sätt som medför bestående fara 
för barnet.  
  3. P.g.a. varaktigt förhinder att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § FB). Denna 
bestämmelse tillkom för att stärka skyddet för barn och ungdomar som av 
flyktingskäl eller andra skäl kommit ensamma till Sverige och fått 
uppehållstillstånd.   
 

4.15.2 Ändring i vårdnaden på grund av att en eller båda föräldrarna 

dör  
Om föräldrar har gemensam vårdnad och en av dem dör, blir den andra föräldern 
automatiskt ensam vårdnadshavare. Om båda föräldrarna dör, ska rätten anförtro 
vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Om ett barn står 
under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, ska rätten 
anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller om det är lämpligare åt en eller två 
särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB).  
 

4.15.3 Nationell adoption 

Nationella adoptioner är ovanliga i Sverige. Den sociala barnlagstiftningen är inte 
uppbyggd utifrån ett adoptionsperspektiv utan mer från ett 
återföreningsperspektiv. Inte desto mindre är det socialtjänstens skyldighet att 
verka för att stärka barns familjerättsliga ställning. 
 
I utredningar som rör gravida eller nyblivna föräldrars omsorgsförmåga kan det, 
med hänsyn taget till övriga omständigheter i ärendet, vara viktigt att tidigt väcka 
frågan om föräldrarna har tänkt på möjligheten att lämna barnet till adoption. 
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Särskilt angeläget torde detta vara i de fall då föräldrarnas förmåga inte på mycket 
lång tid kan förväntas motsvara barnets behov av en trygg och stabil uppväxt.  
 
Skulle barnets föräldrar vara motiverade till adoption är det viktigt att de får det 
stöd de behöver för att orka hålla fast vid sitt beslut, utan att de känner sig 
övertalade eller tvingade. Adoption är ett livsavgörande och oåterkalleligt beslut. 
Det kan exempelvis vara viktigt att redovisa hur omfattande och grundligt en 
utredning om blivande adoptivföräldrar går till. Föräldrarna har också möjligheter 
att uttrycka önskemål vad gäller de blivande adoptivföräldrarna och vara 
försäkrade om att dessa blir lyssnade på. 
 
I ärenden då socialnämnden får kännedom om föräldrar som vill lämna det 
väntade barnet för adoption, eller får kännedom om ett spädbarn som lämnats för 
adoption, ska flera olika utredningar påbörjas. Det är angeläget att ansvariga 
handläggare samordnar utredningarna och insatserna. Se Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap SOSFS 
2004:16, Socialstyrelsens Adoption, handbok för socialtjänsten juni 2008 samt Allmänna råd 
om socialtjänstens handläggning av ärenden om adoption SOSFS 2008:8 samt Socialstyrelsens 
handbok Att fastställa faderskap. 
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5 Unga lagöverträdare  
Under detta kapitel tillkommer nedanstående lagstiftning som berör unga 
lagöverträdare: 
 
Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), lag 
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU), förordning (1998:641) 
om verkställighet av sluten ungdomsvård, lag (1991: 2041) om särskild 
personutredning i brottmål, lag (2002:445) om medling med anledning av brott, 
brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). 
 
Ytterligare vägledning kring handläggning av ärenden som rör unga lagöverträdare 
finns i Socialstyrelsen handbok för socialtjänsten ”Barn och unga som begår 
brott”. 
 

5.1 Allmänt  

Barn och ungdomar som begår brott ska särbehandlas och ska i första hand vara 
föremål för åtgärder inom socialtjänsten (prop. 1997/98:96 s. 144). Principen om 
unga lagöverträdare gäller särskilt för åldersgruppen 15-17 år, men även för 
åldersgruppen 18-20 år. Principen bygger på erfarenheten att straffrättsliga 
ingripanden mot unga människor måste anpassas till den unges brist på mognad, 
begränsade erfarenhet och särskilda förhållanden. Lagstiftaren anser att det inte är 
tillräckligt att fokusera på de brottsliga gärningarna som sådana, utan hela den 
unges situation måste beaktas.    
 

5.1.1 Skyndsamhetskrav  

Speciella krav ställs vid ungdomsmål. Förfarandet hos polis, åklagare och domstol 
ska vara snabbt och förutsätter nära samarbete mellan berörda myndigheter. Både 
den unges vårdnadshavare och företrädare för socialtjänsten förutsätts medverka 
till lagföringen av den unge. Alla domstolsinstanser är skyldiga att underrätta 
vårdnadshavare när den misstänkte är under 18 år (26 § LUL).  
 
Skyndsamhetskrav gäller vid brott med fängelse i straffskalan och polisen 
alternativt åklagaren ska då begära in yttrande från socialtjänsten senast vid 
delgivningen av brottsmisstanken. 
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Tidsfristen för förundersökning är sex veckor enligt 4 § LUL. Tidsfristen får 
endast överskridas med hänsyn till att den misstänkte ska delta i medling eller 
p.g.a. utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. 
 
Enligt 18 § LUL ska beslut om åtalsunderlåtelse normalt meddelas den unge inom 
två veckor efter det att beslutet fattades. 
 

5.1.2 Samverkan  

Socialnämnden har enligt 5 kap.1a § SoL en skyldighet att ta initiativ till att det 
kommer tillstånd en samverkan kring barn och unga under 18 år som far illa eller 
riskerar att fara illa, där fokus ligger på enskilda individer. Målgruppen omfattar 
även barn och ungdomar med ett normbrytande beteende som till exempel 
kriminalitet.  
 
Åklagarmyndigheten har ansvaret för att få tillstånd en lokal samverkan mellan 
polis, ungdomsåklagare och socialtjänsten på en generell nivå (proposition 
2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare sid 45 -46).   
 
Gnesta kommun har lokalt samverkansavtal med Polismyndigheten vad gäller 
unga lagöverträdare. Aktuella samverkansavtal finns på Gnesta kommuns intranät.  
 

5.2 Barn under 15 år   

Enligt bestämmelserna 1 kap. 6 § BrB är ett barn inte straffmyndigt innan 15 års 
ålder och kan därmed inte dömas för begångna brott.  
 
Enligt bestämmelser i 31 § LUL är huvudregeln (presumtionsregeln) att en 
utredning om brottet ska inledas av åklagare eller polis när ett barn misstänks för 
att före femton års ålder ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i ett år eller ett straffbelagt försök, en straffbelagd 
förberedelse eller en straffbelagd stämpling till ett sådant brott, om inte särskilda 
skäl talar emot det (första stycket).  
 
En utredning får även inledas enligt 31 § LUL på begäran av socialnämnden i 
andra fall om socialnämnden bedömer att utredningen kan antas ha betydelse för 
att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Vid denna bedömning 
ska det särskilt beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge 
äventyrar sin hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en 
upprepad brottslighet begången av den unge (andra stycket).   
 
I andra fall än som avses ovan får en utredning om brott inledas enligt 31 § LUL 
av åklagare eller polis (tredje stycket) 

1. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har tagit 
del i brottet 

2. om det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom brottet 
eller som kan bli föremål för förverkande 

3. om det av andra skäl är av särskild betydelse med hänsyn till ett allmänt 
eller enskilt intresse 
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Har den unge inte fyllt tolv år får en utredning enligt andra eller tredje stycket 
inledas endast om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl menas till exempel 
väldigt omfattande upprepad brottslighet där de enskilda brotten inte har det 
straffvärde som presumtionsregeln kräver. 
 

5.2.1 Underrättelse till socialtjänsten och socialtjänstens närvaro vid förhör  

Socialnämnden ska omedelbart underrättas när ett barn under 15 år kan 
misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa. När förhör hålls i utredningar 
som inletts med stöd av presumtionsregeln eller på begäran av socialtjänsten, 
krävs särskilda skäl för att socialtjänsten inte ska närvara. När en utredning inletts 
på någon av övriga grunder i 31 § LUL ska socialtjänsten precis som tidigare 
närvara om det inte möter något hinder.  
 

5.2.2 Krav om skyndsamhet och återrapportering  

En utredning om brott som barn under 15 år misstänks för ska bedrivas med 
särskild skyndsamhet och vara slutförd så snart det kan ske och senast inom tre 
månader från den tidpunkt då det finns någon som är under 15 år som kan 
misstänkas för brottet. Tidsfristen får överskridas endast om det är nödvändigt 
med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. 
 
När en utredning enligt 31 § LUL har avslutats ska protokoll över denna så snart 
som möjligt sändas till socialnämnden, oberoende av på vilken grund utredningen 
har inletts. 
 

5.2.3 Tvångsmedel   

Polisen har rätt att gripa och kvarhålla en misstänkt under 15 år när den unge har 
begått ett brott med fängelse i straffskalan och tas på bar gärning på brottsplatsen 
(35 § LUL). Den unge får inte tas i förvar, men får kvarhållas i högst 3 timmar 
efter avslutat förhör för överlämnande till vårdnadshavare eller tjänsteman inom 
socialtjänsten. När någon under 15 år är misstänkt för att ha begått ett brott och 
det finns särskilda skäl (36 § LUL) får polisen göra beslag, husrannsakan och 
kroppsvisitation mot den unge. Polisen har också rätt att under stor restriktivitet 
ta fotografi och fingeravtryck av den unge (27, 28 kap. RB). Enligt 36 a § och 36 b 
§ LUL får även kroppsbesiktning genomföras om det är av synnerlig vikt för att 
kartlägga omständigheterna kring brottet samt när någon under 15 år misstänks 
för att olovligen har brukat narkotika (kräver beslut av åklagare). Socialnämnden 
ska omedelbart underrättas om resultatet av en kroppsbesiktning med anledning 
av misstankar om att den unge olovligen har brukat narkotika.  
 

5.3 Åtalsunderlåtelse 

Åklagaren får besluta om åtalsunderlåtelse för den som har begått ett brott när 
han/hon var under 18 år (16 § LUL). Sådan underlåtelse får beslutas om den unge 
blir föremål för  

1. vård eller annan åtgärd enligt SoL, 
2. vård eller annan åtgärd enligt LVU, eller 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 68 (82) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Riktlinje för barn-, ungdoms- och familjeärenden   

 

3. annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd 
 

Åtalsunderlåtelse får också beslutas om det är uppenbart att brottet skett av 
okynne eller förhastande. Vid bedömningen ska åklagaren ta hänsyn till den unges 
vilja att ersätta, avhjälpa, begränsa, eller på annat sätt gottgöra målsäganden för 
skada som uppkommit genom brottet, eller den unges vilja att medverka vid 
medling med anledning av brottet (17 § LUL). Beslut om villkorad 
åtalsunderlåtelse kan inte fattas, d.v.s. ”under förutsättning” att medling kommer 
tillstånd. 
När åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse ska den unge själv och 
vårdnadshavaren underrättas. Åklagaren ska arrangera ett personligt 
sammanträffande inom två veckor efter beslutet. Även Socialtjänstens 
representant bör informeras för att vid behov kunna delta (18 § LUL). 
Socialnämnden ska alltid underrättas vid ett beslut om åtalsunderlåtelse, när någon 
åtgärd från nämndens sida förutsätts (21 § LUL). Om ett personligt möte inte kan 
genomföras, ska den unge underrättas skriftligen om beslutet. 
 

5.4 Påföljdssystem   

Den allmänna principen är att unga lagöverträdare i första hand ska bli föremål 
för åtgärder av socialtjänsten. Unga lagöverträdare ska dömas till lindrigare straff 
än vuxna. Om brottet begicks innan den unge har fyllt 21 år ska domstolen 
särskilt beakta detta vid straffmätningen (så kallad ungdomsrabatt). Vid 
straffmätning ska också hänsyn tas till den unges vilja till att medverka i en 
medling, även om brottsoffret inte vill medverka. Innehållet i de särskilda 
påföljderna för unga lagöverträdare ska både vara tydliga och pedagogiska och ta 
hänsyn till de straffrättsliga principerna om förutsebarhet, proportionalitet samt 
konsekvens. I kapitel 32 brottsbalken (BrB) finns bestämmelserna om de särskilda 
påföljderna ungdomsvård (1 §), ungdomstjänst (2 §) och sluten ungdomsvård (5 
§). I kapitlet behandlas även bestämmelser om omprövning av påföljderna vid 
misskötsamhet (4 §).  Unga lagöverträdare kan också dömas till böter samt till 
kriminalvårdspåföljderna villkorlig dom, skyddstillsyn och i undantagsfall fängelse 
(kap. 25 -30 BrB).  
 
Förekommande påföljder: 
 

 Böter – endast i begränsad omfattning 

 Villkorlig dom 

 Skyddstillsyn 

 Ungdomstjänst 

 Ungdomsvård 

 Kombination av ungdomsvård med ungdomstjänst alternativt böter 

 Sluten ungdomsvård 

 Fängelse – endast i undantagsfall 
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5.4.1 Särskilda påföljder för unga  

5.4.1.1 Ungdomsvård  

I 32 kap. 1 § BrB regleras påföljden ungdomsvård. Påföljden förutsätter att den 
unge har ett särskilt vårdbehov. Den som är under 21 år får dömas till ungdomsvård 
om han eller hon har behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen 
(2001:453, SoL) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Ett särskilt vårdbehov anses föreligga när den unge efter en kvalificerad 
bedömning har befunnits löpa risk för ett fortsatt brottsligt beteende eller för en 
ogynnsam utveckling i övrigt. Den föreslagna vården eller åtgärderna ska syfta till 
att motverka fortsatt brottslighet och en ogynnsam utveckling hos den unge.  
Påföljden ungdomsvård kräver att socialnämnden har inlämnat ett yttrande till 
åklagaren eller tingsrätten (11, 28 §§ LUL). De åtgärder som socialnämnden avser 
vidta ska framgå av ett så kallat ungdomskontrakt om åtgärderna vidtas med stöd av 
SoL eller en så kallad vårdplan om åtgärderna vidtas med stöd av LVU.  
 
Domstolen prövar om socialnämndens planerade insatser framstår som tillräckligt 
ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och art samt den unges tidigare 
brottslighet. 
 

5.4.1.2 Ungdomstjänst  

Ungdomstjänst regleras i 32 kap. 2 § BrB och är en fristående påföljd avseende 
ungdomar under 21 år. Ungdomstjänst är en obligatorisk uppgift för kommunen 
att verkställa enligt 5 kap.1 b § SoL. Ungdomstjänst ska bestå av oavlönat arbete 
och annan särskild anordnad verksamhet i lägst 20 timmar och högst 150 timmar.  
 
Ungdomstjänst ska ha en gränssättande och vägledande funktion och användas 
för unga lagöverträdare som bedöms inte ha ett särskilt vårdbehov enligt SoL eller 
LVU. Hänsyn ska tas till brottets straffvärde och den unges eventuella tidigare 
kriminalitet. Ungdomstjänst ska till viss del ersätta bötesstraff och kortare 
frihetsberövanden. För att ungdomstjänst ska kunna dömas ut ska den unge klart 
ha samtyckt till det och påföljden ska vara lämplig med hänsyn till den unges 
livssituation. Endast när särskilda skäl finns ska ungdomar över 18 år dömas till 
ungdomstjänst. Ett sådant skäl kan vara att den unge var under 18 år då brottet 
begicks. 
 
Socialnämnden ska i sitt yttrande ange hur ungdomstjänst kan erbjudas, att inget 
speciellt vårdbehov föreligger, om den unge är lämplig för ungdomstjänst samt 
om den unge samtycker. Yttrande från socialtjänsten enligt 11§ LUL behövs inte 
alltid för att döma till ungdomstjänst.  

 

I Gnesta kommun ansvarar Insatser på hemmaplan, IPH för tre uppföljande 
samtal inom verkställigheten för påföljden. Praktiksamordnaren på 
vuxenutbildning och arbetsmarknad, VUA, ansvarar för att anordna praktikplats.  
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5.4.1.3 Kombination av påföljder  

Med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art eller den unges tidigare brottslighet 
kan ungdomsvården förenas med ungdomstjänst eller dagsböter (högst 200 
dagsböter) enligt 32 kap. 3 § BrB. Användningen av böter ska minska och bör 
utdömas endast när ungdomstjänst anses vara alltför ingripande. Ungdomstjänst 
som tilläggspåföljd för unga över 18 år bör utdömas endast om det finns särskilda 
skäl.  
 

5.4.1.4 Sluten ungdomsvård  

Sluten ungdomsvård är en frihetsberövande påföljd för brott som den unge har 
begått innan han/hon fyllt 18 år och regleras i 32 kap. 5 § BrB. Påföljden ska 
användas då ungdomar begått så allvarliga brott att samhället måste reagera 
kraftfullt genom ett frihetsberövande. Tiden för sluten ungdomsvård som rätten 
kan fastställa är lägst fjorton dagar och högst fyra år. De närmare bestämmelserna 
om sluten ungdomsvård finns i lag (1998:603) om verkställighet av sluten 
ungdomsvård (LSU). Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för verkställigheten 
som ska planläggas och genomföras i nära samarbete med socialnämnden i den 
dömdes hemort. 
 
Verkställigheten ska ske vid särskilda ungdomshem så kallat ”§ 12-hem” som 
avses i 12 § i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
Statens institutionsstyrelse ansvarar för att efter samråd med socialtjänsten i den 
dömdes hemkommun, bestämma vid vilket särskilt ungdomshem som den dömde 
ska tas in. Sis ansvarar vidare för att en behandlingsplan upprättas i samråd med 
socialtjänsten. Socialnämnden ska emellertid fortfarande ha det övergripande 
ansvaret för den unge som följer av socialtjänstlagen (5 kap. 1 § SoL). Att den 
unge blir frihetsberövad på straffrättslig grund befriar inte socialnämnden från 
detta ansvar. 
 

5.4.1.5 Straffvarning och undanröjning   

Vid misskötsamhet kan utdömd påföljd undanröjas och ersättas av en ny enligt 32 
kap. 4 § BrB. Påföljden kan även undanröjas p.g.a. annan anledning som inte var 
känd när domen föll (till exempel omfattande missbruk). Åklagaren kan också 
meddela straffvarning (30 b § LUL) vid misskötsamhet om detta bedöms vara en 
tillräcklig åtgärd. Straffvarningen ska, så snart det kan ske, meddelas vid ett 
personligt sammanträffande med den unge och dennes vårdnadshavare. Även 
företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara. Kan inte ett personligt 
sammanträffande genomföras ska den unge underrättas skriftligen om beslutet. 
Nämnden har en skyldighet att underrätta åklagarmyndigheten om den unge 
missköter ungdomstjänsten eller om den vård som redovisats i ett 
ungdomskontrakt alternativt i en vårdplan enligt påföljden ungdomsvård inte 
kommer till stånd (12 kap. 8 § SoL). 
 

5.4.2 Strafföreläggande  

I stället för att väcka åtal vid domstol kan åklagaren i vissa fall utfärda ett 
strafföreläggande i form av ett bötesstraff. Möjligheterna är utökade kring unga 
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som inte har fyllt 18 år. Syftet är att hålla unga lagöverträdare utanför domstolen 
och få till stånd en snabbare handläggning.  
 

5.4.3 Böter  

Böter (25 kap. BrB) kan dömas ut i form av dagsböter, penningböter eller så 
kallade normerade böter. Böter är i relation till övriga påföljder den lindrigaste 
formen av påföljd.  Om inte annat bötesstraff finns föreskrivet för brottet döms 
oftast dagsböter ut. Antalet dagsböter är kopplade till brottets straffvärde och kan 
bestämmas till lägst 30 och högst 150 (200 vid dom som gäller flera brott).  Unga 
lagöverträdare kan enligt 29 kap 7 § BrB dömas till böter även om böter inte ingår 
i brottets straffskala. Ett av lagstiftarens mål är att höga bötesstraff ska minska. 

5.4.4 Kriminalvårdspåföljder  

5.4.4.1 Villkorlig dom  

Villkorlig dom (27 kap. BrB) kan dömas ut för ett brott med fängelse i straffskalan 
när ett bötesstraff inte är möjligt, eller anses som ett för lindrigt straff. Villkorlig 
dom används främst vid brottslighet av engångskaraktär och kan förenas med 
dagsböter eller föreskrift om samhällstjänst (lägst 40 och högst 240 timmar). Vid 
föreskrift om samhällstjänst krävs samtycke. I domen anges ett fiktivt 
fängelsestraff som skulle ha utdömts om påföljden istället hade varit fängelse. 
 

5.4.4.2 Skyddstillsyn  

Skyddstillsyn (28 kap. BrB) kan utdömas för ett brott med fängelse i straffskalan 
när böter anses vara en för lindrig påföljd för brottet. Hänsyn ska tas till om 
påföljden anses bidra till att förhindra fortsatt brottslighet.  Skyddstillsyn innebär 
en prövotid på tre år, där den dömde ställs under övervakning första året. Vid 
misskötsamhet kan prövotiden förlängas av domstolen.  
 
Även skyddstillsyn kan förenas med dagsböter eller föreskrift om samhällstjänst. 
Vid föreskrift om samhällstjänst gäller samma förutsättningar som ovan.  
 
Skyddstillsyn kan vidare förenas med så kallad kontraktsvård som alternativ till 
fängelse. Kontraktsvård, som innebär en föreskrift om särskild vård och 
behandling, kan meddelas om missbruk i väsentlig grad har bidragit till att brottet 
begicks och den tilltalade samtycker till uppgjord vårdplan. I domen anges ett 
fiktivt fängelsestraff. 
 
Skyddstillsyn kan även förenas med andra föreskrifter om till exempel 
missbruksvård eller psykiatrisk vård samt dessutom förenas med fängelse.  
 

5.4.4.3 Fängelse  

Fängelse (26 kap. BrB) är lagens strängaste påföljd och döms ut på bestämd tid 
eller på livstid. Fängelse på bestämd tid får inte understiga 14 dagar. För att döma 
den som är under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl och för lagöverträdare i 
åldern 18-20 år krävs särskilda skäl. 
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5.5 Handläggning inom socialtjänsten   

5.5.1 Inkommande information och utredning enligt SoL  

Enligt 3 § polislagen ska polisen fortlöpande samarbeta med socialtjänsten och 
snarast underrätta om förhållanden som kan föranleda någon åtgärd och i enlighet 
med 14 kap. 1 § SoL har polisen en skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett 
barn kan behöva nämndens skydd. 
 
När en underårig är skäligen misstänkt för brott som han eller hon kan dömas till 
fängelse för ska socialnämnden genast underrättas enligt 6 § LUL och 14 kap. 1 § 
SoL. Vid underrättelse om misstänkt brott ska nämnden granska rapporten och ta 
ställning till om utredning enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL ska inledas.   
 
Dom om verkställighet av ungdomstjänst kan inkomma till socialtjänsten, utan att 
yttrande från socialnämnden har begärts av åklagaren eller 
förundersökningsledare. Domen om ungdomstjänst ska registreras som ett 
verkställighetsbeslut i Treserva (32 kap. 2 § BrB). För att registrera beslutet måste 
en utredning enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL inledas. 
 
Nämnden ska utan samband med ett yttrande lämna polis eller åklagare de 
upplysningar som de begär i fråga om den unge (11 § LUL). En sådan situation 
kan vara när den unge är misstänkt för ett lindrigare brott och åklagaren eller 
polisen gör en förfrågan om den unges lämplighet för ungdomstjänst. Vid en 
sådan förfrågan ska en utredning inledas enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL. 
 

5.5.2 Närvaro vid polisförhör 

Enligt 7 § LUL ska en företrädare för socialtjänsten närvara om det är möjligt och 
det kan ske utan men för utredningen, när en ungdom under 18 år är misstänkt 
för ett brott med fängelse i straffskalan.   Se tidigare avsnitt ”Barn under 15 år” 
när den misstänkte är under 15 år. Närvaro vid ett polisförhör innebär alltid 
myndighetsutövning, men behöver inte ha föregåtts av ett beslut om att inleda en 
utredning enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL. Närvaro vid ett polisförhör kan betraktas som 
en del av förhandsbedömningen med syfte att få mer information från anmälaren 
inför den slutgiltiga bedömningen.  
 

5.5.3 Häktning 

Om den unge risker häktning eller är häktad ska socialnämnden regelmässigt 
överväga om grunden för omedelbart omhändertagande enligt LVU föreligger och 
besluta om placering på ett särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU eller alternativt 
besluta om annan placering där den unge kan övervakas på ett betryggande sätt.  
Även för unga lagöverträdare i åldersgruppen 18 – 20 år kan ett omedelbart 
omhändertagande vara ett bättre alternativ än häktning. Ett beslut om omedelbart 
omhändertagande kan bestå även under häktningstiden. Beslutet om häktning är 
överordnat beslutet om omedelbart omhändertagande och det omedelbara 
omhändertagandet får inte verkställas så länge den unge är häktad. 
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5.6 Yttrande  

Innan beslut fattas i åtalsfrågan ska polis alternativt åklagare, om den misstänkte 
var under 18 år när brottet begicks, begära yttrande från ansvarig socialnämnd 
enligt 11 § LUL. Sådant yttrande behöver inte inhämtas om brottet anses som 
ringa, om det är uppenbart att åtalsunderlåtelse kan ges eller annars är obehövligt. 
Om den åtalade är under 21 år kan motsvarande yttrande i vissa fall begäras av 
tingsrätten enligt 28 § LUL. Socialnämndens yttrande används som underlag när 
åklagaren fattar beslut om åtal ska väckas eller om åtalsunderlåtelse ska meddelas. 
Om åtal väcks används yttrandet av domstolen som underlag vid eventuellt 
påföljdsval. 
 
Socialnämndens yttrande tillmäts en avgörande betydelse vid domstolens 
prövning av om planerade insatser är tillräckligt ingripande i förhållande till 
brottets allvar. Domstolen väger även in den unges tidigare brottslighet. Rätten 
gör sedan en bedömning vid sitt beslut om de föreslagna insatserna är tillräckliga 
eller om de ska kombineras med annan påföljd. 
 

5.6.1 Innehåll i yttrande  

En begäran om yttrande från åklagare eller polis ska som huvudprincip alltid 
föranleda en utredning enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL. Registrering och dokumentation 
ska ske i Treserva. 
 
Socialnämndens yttrande ska innehålla (11 § 3 st LUL): 
Redogörelse för den unges personliga utveckling och levnadsomständigheter: 
Familj/sociala relationer, skola/fritid, fysisk/psykisk hälsa, ev. missbruk, känslo- 
och beteendemässig utveckling, ev. tidigare kriminalitet (kortfattat). 
 

 Redogörelse för tidigare vidtagna åtgärder:  

 Tidpunkt, orsak, insats/åtgärd och omfattning (kortfattat). 

 Upplysning från föreståndare för § 12- hem, om den unge var placerad 
enligt LVU på ett särskilt ungdomshem (SiS) vid tiden för brottet. 

 Bedömning av om eventuellt särskilt vårdbehov finns för att motverka en 
ogynnsam utveckling. 

 Redovisning av åtgärder som nämnden avser vidta om bedömning görs att 
den unge har ett särskilt vårdbehov: 

 Åtgärder med stöd av SoL redovisas i ett så kallat ungdomskontrakt 

 Åtgärder med stöd av LVU ska redovisas i en så kallad vårdplan. 

 När bedömningen görs att den unges vårdbehov kan tillgodoses inom 
ramen för ungdomstjänst, ska det framgå av yttrandet att inget särskilt 
vårdbehov föreligger, hur ungdomstjänst kan erbjudas, att den unge är 
lämplig för ungdomstjänst med hänsyn till den unges livssituation samt 
om den unge samtycker till ungdomstjänst eller inte. 

 Om den unge är positiv till medling, alternativt har hunnit genomgå en 
medling, ska detta redovisas i yttrandet. 
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Socialnämnden ska förhålla sig neutral i yttrandet och ska inte uttala sig i 
skuldfrågan. Om den unge vägrar delta i utredningen ska det framgå av yttrandet. 
Nämnden ska dock om möjligt göra en bedömning av vilka insatser som man 
anser vara lämpliga för den unge. Redogörelserna i yttrandet bör vara så 
kortfattade som möjligt.  
 

5.6.2 Socialnämndens bedömning 

Socialnämnden ska i sitt yttrande precisera om den unge kan antas ha ett särskilt 
vårdbehov.  
 
Enligt lagstiftaren ska bedömningen innefatta följande aspekter: 

 Den unges hela livssituation ska beaktas och inte enbart kriminaliteten. 

 Principen om barns bästa ska beaktas. 

 Bedömningen ska utgå från förhållanden vid tidpunkten för gärningen. 

 De åtgärder som föreslås ska vara motiverade med hänsyn till den person 
som blir föremål för åtgärden (brottsaktiv, risk för fortsatt brottslighet, 
missbruksproblem etcetera) 

 De planerade åtgärderna ska stå i proportionalitet till de brott som har 
begåtts med beaktande av brottets art och eventuell tidigare brottslighet. 
Balans mellan brottet och samhällets reaktion på detta ska vara 
utgångspunkten. 
 

Aktuell forskning lyfter fram ett antal individuella, sociala och familje-/ 
nätverksrelaterade risk- och skyddsfaktorer som i samverkan kan leda till 
utveckling av ett normbrytande beteende.  Exempel på riskfaktorer är allvarliga 
normbrott innan 15 års ålder, antisociala attityder och tankar, drogmissbruk, 
antisociala vänner, bristande skolanpassning samt föräldrar med problem i form 
av missbruk, kriminalitet eller psykisk sjukdom. Forskning har vidare visat att 
insatser som utgår från principerna om risk, behov och responsivitet är mer 
effektiva. Riskprincipen innebär att insatser ger bästa effekt för ungdomar med 
medelhög eller hög risk till återfall i brott. Behovsprincipen innebär att insatserna 
ska riktas mot riskfaktorer som bidrar till att upprätthålla den unges kriminella 
beteende. Vilka dessa faktorer är behöver kartläggas och bedömas noggrant och 
varierar från individ till individ. Responsivitet innebär att insatsernas innehåll och 
genomförande måste anpassas efter den unges behov och faktorer som påverkar 
dennes beteende (till exempel motivation). 
 
För att fånga avgörande faktorer behövs ytterligare strukturerade 
bedömningsinstrument under utredningsprocessen). Kartläggningsinstrument och 
system för beslutsstöd som ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och 
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) bör därför användas 
som komplement vid utredningsarbetet.  
 
ADAD omfattar strukturerade frågor inom 9 livsområden (fysisk hälsa, skola, 
arbete, fritid/vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika). 
Instrumentet bygger på den enskildes aktiva medverkan i behovsbedömningen 
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och i prioriteringen av vilka problem som man ska arbeta med. Datainsamlingen 
sker genom en intervju som tar cirka 60 – 120 minuter att genomföra. 
 
SAVRY är en strukturerad modell för bedömning av risk för återfall i allvarligare 
former av kriminalitet hos unga i åldrarna 13 – 18 år. SAVRY utgör ett stöd vid 
bedömning av risken för att den unge ska fortsätta att begå kriminella handlingar 
och för att hitta rätt behandlingsinsats. Beslutsstödet bygger på en manual 
avseende de risk- och skyddsfaktorer som man enligt aktuell forskning vet har 
betydelse vid risk för en antisocial utveckling eller återfall.  
 
Läs mer på SiS hemsida www.stat-inst.se 
 
Lagstiftaren anser att ett särskilt vårdbehov föreligger när den unge, efter en 
bedömning anses löpa risk för ett fortsatt brottsligt beteende eller för en 
ogynnsam utveckling i övrigt och därför är i behov av kraftfulla åtgärder från 
socialtjänstens sida. Om bedömning görs att åtgärder mer behövs i form av 
gränssättning än i form av vårdinsatser, bör åtgärderna ingå i en ungdomstjänst. 
 

5.6.3 Ungdomsvård - särskilt vårdbehov  

När bedömning visar att den unge har ett särskilt vårdbehov ska planerade åtgärder 
redovisas i ett så kallat ungdomskontrakt alternativt i en så kallad vårdplan. 
Innehållet (vad), omfattningen (hur ofta) och varaktigheten (hur länge) ska anges 
så långt det är möjligt, så att det klart framgår vilka åtgärder socialtjänsten tänker 
vidta.  

 Ett ungdomskontrakt ska innehålla insatser som vidtas enligt SoL.  

 En vårdplan ska innehålla insatser som vidtas med stöd av LVU. 
 

För att öka möjligheterna att nå framgång med de föreslagna insatserna ska 
insatserna vila på kunskaper om vad som ger störta möjliga positiva effekt enligt 
aktuell forskning). 
 
Insatserna kan ske i öppenvård eller i form av dygnetruntvård. Det viktiga är att 
insatserna fångar och relaterar till den unges största riskområden och primära 
behov av stöd och hjälp. Föreslagna insatser kan exempelvis röra sig om 
kontaktperson (eventuellt särskilt kvalificerad kontakt- person), stöd i 
skolsituationen, hjälp med fritidsaktiviteter, färdighetsträning i form av impuls-
/ilskekontroll, missbruksbehandling, familjestöd, deltagande i något strukturerat 
behandlingsprogram, placering i familjehem eller på något HVB-hem. Om 
samtalskontakter planeras med den unge ska det anges hur ofta man ska träffas, 
hur länge samtalskontakterna beräknas pågå och uppgifter om innehåll (tema) för 
träffarna. När planen är att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson (enligt SoL 
eller LVU) ska det framgå vilken roll kontaktpersonen ska ha, kontaktpersonens 
kompetenser, hur innehållet ska se ut i kontakten och hur det ska struktureras. 
Om nämnden avser att placera den unge på ett behandlingshem ska det framgå 
vilket behandlingshem som är tilltänkt, var det ligger, hur länge placeringen 
beräknas pågå samt vilken vård och eventuell skolundervisning den unge kommer 
att få. När åtgärder från nämndens sida redan pågår p.g.a. tidigare kriminalitet eller 

http://www.stat-inst.se/
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av andra skäl, ska detta framgå och hur dessa åtgärder relaterar till de föreslagna 
nya insatserna.  
 
Ungdomskontraktet alternativt vårdplanen ska finnas med som bilaga till yttrandet, 
som ett separat dokument, när nämnden har gjort bedömningen att ett särskilt 
vårdbehov föreligger. För att rätten ska kunna döma till ungdomsvård krävs att 
socialtjänsten i sitt yttrande har preciserat vad man planerar för insatser. Om detta 
saknas kan den unge inte dömas till påföljden ungdomsvård.  
I pedagogiskt syfte kan ungdomskontraktet undertecknas av den unge, 
vårdnadshavare och ansvarig socialsekreterare, men det är även möjligt att lämna 
ett muntligt samtycke.  
 
Syftet med ungdomskontraktet respektive vårdplanen är att den kommande 
påföljden ska bli förutsebar – såväl för domstolen som för den som döms.  
 
Dom med ungdomsvård ska registreras i Treserva både som ett 
verkställighetsbeslut (enligt 32 kap. 1§ BrB) och som insatser enligt SoL alternativt 
LVU. 
 

5.6.3.1 Särskilt kvalificerad kontaktperson  

Bestämmelserna om insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson återfinns i SoL (3 
kap. 6 § 4 st SoL) och i LVU (22 § 1 st 1. LVU).  Bestämmelserna innebär att en 
särskilt kvalificerad kontaktperson kan utses för unga som inte fyllt 21 år. Insatsen 
är avsedd att tillgodose den unges behov av särskilt stöd för att motverka risk för 
missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 
Den unge behöver inte ha begått brott för att insatsen ska kunna användas. 
Insatsen kan ingå i ett ungdomskontrakt när den sker med stöd av SoL alternativt 
i en vårdplan om insatsen sker med stöd av LVU. Även för barn under 15 år kan 
insatsen vara lämplig för att förebygga olika riskbeteenden. Insatsen kan kvarstå 
när den unge hinner fylla 21 år om behovet fortfarande finns av stödet. 
 

5.6.4 Ungdomstjänst - pedagogisk gränssättning  

När bedömningen görs att inget särskilt vårdbehov föreligger och att den unges 
vårdbehov kan tillgodoses inom ramen för ungdomstjänst ska det framgå av 
yttrandet. I yttrandet ska det anges hur ungdomstjänst kan erbjudas och om den 
unge anses lämplig för ungdomstjänst med hänsyn till dess livssituation. Det ska 
också framgå om den unge samtycker till ungdomstjänst. Ungdomstjänst är ingen 
åtgärd enligt SoL, utan en påföljd som kommunen verkställer. I Treserva 
registreras därför ungdomstjänsten endast som ett verkställighetsbeslut enligt 32 
kap.  
 
2 § BrB. Ungdomstjänst kan aldrig ingå som åtgärd i ett ungdomskontrakt eller i en 
vårdplan. 
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5.6.4.1 Innehåll  

Innehållet i ungdomstjänsten ska framgå av en upprättad arbetsplan. IPH och VUA 
ansvarar för att en arbetsplan upprättas i samråd med den unge och dess 
vårdnadshavare. 
 
I arbetsplanen ska anges vad ungdomstjänsten består av, omfattning, när den ska 
utföras samt övriga eventuella villkor. Ungdomstjänsten ska bestå av oavlönat 
arbete och till en mindre del av annan särskild anordnad verksamhet. 

 Det oavlönade arbetet bör bestå av meningsfulla arbetsuppgifter och inte 
enbart uppfattas som bestraffning. Inga formella hinder finns för att 
arbetet kan utföras inom en ideell förening eller vid ett privat företag. 
Arbetsplatsen behöver heller inte vara belägen inom den egna kommunen. 
För att stärka ungdomstjänstens vägledande funktion ska den unge ha en 
handledare på arbetsplatsen som också kontrollerar att arbetsplanen 
fullföljs. Socialnämnden måste kontrollera lämpligheten hos den tilltänkta 
handledaren. 

 Utöver oavlönat arbete ska ungdomstjänst även innehålla ”annan särskild 
verksamhet”. Enligt lagstiftaren (SOU 2004:122, 2005/06:165) är det 
lämpligt med:  

o Ett inledande samtal där villkoren för ungdomstjänst klargörs. 
o Möjlighet ska ges för den unge att reflektera över sin livssituation 

och diskutera det brott som han eller hon har begått. 
o Ett avslutande samtal med den unge och dennes vårdnadshavare 

om hur ungdomstjänsten har genomförts. 
 

I ungdomstjänst kan även ingå annan programverksamhet, men den får endast 
utgöra en mindre del av ungdomstjänsten. 
 
Avsikten med ungdomstjänst är att den ska ha en pedagogisk och vägledande 
funktion. Det är därför inte acceptabelt att den unge erbjuds genomföra 
ungdomstjänsten under allt för kort tidsperiod, exempelvis att ungdomstjänsten 
genomförs komprimerat under ett skollov. Av samma skäl ska ungdomstjänsten 
inte heller förläggas under skoltid. Döms lägsta antalet timmar ut måste en 
övervägning göras kring hur timmarna ska fördelas mellan ”annan särskild 
verksamhet” och oavlönat arbete. Hänsyn måste tas till lagstiftarens pedagogiska 
intentioner och ungdomstjänsten måste därför alltid minimum innehålla samtalen 
enligt ovan. Strafftiden kan inte förkortas med anledning av legal frånvaro p.g.a. 
sjukdom.  
 

5.6.4.2 Beräkningsgrund  

60 dagsböter motsvarar ca 20 timmar ungdomstjänst och 6 månaders fängelse 
motsvarar 150 timmar ungdomstjänst. Denna beräkning gör domstolen. 
Ungdomstjänst ska till viss del ersätta böter, men inte fullt ut. Lindrigaste 
dagbotsstraffet, under 60 dagsböter, ska inte ersättas med ungdomstjänst. 
Ungdomstjänst ska inte vanligtvis användas för brottslighet med ett straffvärde 
som överstiger fängelse i ett år. Om straffvärdet överskrider ett år är det mer 
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lämpligt med ungdomsvård eller en kombination av ungdomsvård och 
ungdomstjänst. 
 

5.6.4.3 När ska påföljden verkställas?  

Verkställigheten behöver inte invänta att domen har vunnit laga kraft (enligt 
åklagarmyndigheten). Enligt lagstiftaren (prop. 2005/06:165  s 68) är det av 
pedagogiska skäl viktigt att ungdomstjänsten verkställs så snart det kan ske. Det 
ska vara tydligt för den unge att det är en reaktion på brottet. Någon ytterligare 
reglering om när verkställigheten ska ske än vad som står i 5 kap. 1 b § SoL 
behövs inte enligt propositionen. Det kan dock vara lämpligt att invänta ett 
eventuellt överklagande av domen. 
 

5.6.5 Socialnämndens skyldighet att underrätta åklagaren  

Socialnämnden har en skyldighet att underrätta åklagarmyndigheten om den unge 
missköter ungdomstjänsten eller ungdomsvården (12 kap 8 § SoL). Underrättelsen 
bör ske skriftligen. 
 
Socialnämnden är skyldig att underrätta åklagaren när några av dessa 
förutsättningar föreligger: 

 Den unge i väsentlig grad missköter ett ungdomskontrakt i en dom om 
ungdomsvård. 

 Den unge i väsentlig grad missköter en dom om ungdomstjänst. 

 När den planerade vården enligt en vårdplan eller ett ungdomskontrakt 
vid dom om ungdomsvård inte kommer till stånd av annan anledning än 
den unges misskötsel. 

 Om vården i väsentlig grad avviker från det ursprungliga 
ungdomskontraktet alternativt vårdplanen vid dom om ungdomsvård. 

 Om en dom om ungdomstjänst inte till väsentlig del kan fullföljas inom 
skälig tid p.g.a. annan anledning än den unges misskötsel. 
 

Ansvaret för att underrätta åklagaren ligger på nämnden om åtgärder eller vård 
enligt dom om ungdomsvård inte har genomförts. För påföljden ungdomstjänst 
följs detta upp av socialsekreterare. Socialsekreterare ansvarar för att skicka 
rapport misskötsamhet av ungdomstjänst till åklagare. Nämnden dokumenterar 
och registrerar underrättelsen i Treserva.  
 
När en åklagare har beslutat om åtalsunderlåtelse under förutsättning att planerade 
åtgärder vidtas av socialtjänsten (ungdomskontrakt/vårdplan) är åklagaren skyldig 
att ta reda på om åtgärderna har kommit till stånd (3 § förordningen (1994: 1763) 
med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). För att snabba åtgärder ska 
kunna vidtas är det önskvärt om socialnämnden underrättar åklagaren om 
planerade insatser inte genomförs, utan att avvakta någon uttryckligt förfrågan. 
 

5.6.5.1 Misskötsamhet  

Var gränsen går för vad som betraktas som ”misskötsamhet ”definieras inte i 
lagstiftningen mer än som ”väsentlig grad underlåtit”. Enligt lagstiftaren 
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(proposition 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare sid 93) måste 
socialtjänsten reagera snabbt vid misskötsamhet. Enligt socialstyrelsens 
meddelandeblad (december 2006) får praxis utvisa vad som menas med ”väsentlig 
grad”. Socialstyrelsen lyfter fram nedanstående exempel som bör leda till 
underrättelse vid påföljden ungdomstjänst: 

 den unge uteblir från arbetspass vid upprepade tillfällen, utan godtagbar 
förklaring 

 den unge begår brott på arbetsplatsen 

 den unge vägrar medverka i något moment under verkställigheten 

  
Vidare så understryks att det alltid bör krävas att misskötsamheten är av allvarligt 
slag för att ett undanröjande ska ske.  
 

5.6.6 Sluten ungdomsvård enligt LSU och utslussning  

Det är viktigt att utslussningen sker successivt från den institution som den unge 
varit intagen på vid dom om vård enligt LSU. Statens Institutionsstyrelse (SiS) har 
ansvaret för utslussningen som ska planläggas (verkställighetsplan) i samråd med 
socialtjänsten i den dömdes hemkommun. Utslussningen kan innebära olika 
alternativ alltifrån kortare permissioner till regelmässigt deltagande i aktiviteter 
utanför det särskilda ungdomshemmet. Elektroniska hjälpmedel (fotboja) får 
användas för att kontrollera var den dömde befinner sig vid vistelse utanför det 
särskilda ungdomshemmet. Det kan även vara fråga om att den dömde placeras 
utanför det särskilda ungdomshemmet för att han ska kunna bli föremål för 
särskilda åtgärder som kan antas underlätta anpassningen. Det bör enligt 
lagstiftaren inte förekomma att den enskilde placeras i eget boende eller i 
föräldrahemmet, en sådan placering skulle urholka påföljdens innehåll. 
 

5.6.7 Sluten ungdomsvård enligt LSU och LVU  

När en ungdom som är föremål för vård enligt LVU döms till sluten 
ungdomsvård bör socialnämnden bedöma huruvida behovet av LVU-vård 
kvarstår. Socialnämnden är fri att besluta utifrån vad som är det mest 
ändamålsenliga i det enskilda fallet. Ibland är omständigheterna sådana att beslutet 
om LVU-vård bör kvarstå trots att den unge dömts till sluten ungdomsvård. Detta 
kan exempelvis gälla vid korta verkställighetstider. Av 3 § LVU framgår att det 
finns möjlighet att vid tiden för den slutna ungdomsvårdens upphörande besluta 
om vård enligt LVU utan krav på aktuellt missbruk eller andra riskbeteenden. 
Härigenom har samhället goda möjligheter att säkerställa kontinuiteten i vården av 
dem som är i behov av vård utan samtycke under längre tid än vad den utdömda 
påföljden medger. Det måste dock föreligga tungt vägande skäl för att den unge 
ska kunna underkastas ett beslut om vård enligt LVU. Det måste med andra ord 
föreligga en klar och konkret risk för att den unge annars skulle riskera sin hälsa 
eller utveckling genom ett sådant beteende som avses i bestämmelsen i 3 § LVU. 
Om den unge vårdas med stöd av LVU och döms till sluten ungdomsvård ska 
socialtjänsten ta ställning till om behovet av fortsatt vård enligt LVU föreligger. 
Det finns således inget hinder för att parallellt tillämpa bestämmelserna både i 
brottsbalken och LVU.  
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5.6.8 Samverkan med kriminalvården  

Domstolen kan begära att en personutredning ska genomföras kring den tilltalade. 
I allmänhet fattas ett sådant beslut i alla fall där den tilltänkta påföljden är 
skyddstillsyn. Socialtjänsten är skyldig att medverka i en sådan personutredning 
som genomförs av frivården enligt lag om särskild personutredning i brottmål 
(2002: 441). 
 
Samarbete mellan ansvarig socialnämnd och kriminalvården bör påbörjas så 
snabbt som möjligt senast efter att en dom fallit om en kriminalvårdspåföljd.  
Syfte ska vara att samordna insatser från respektive myndighet utgående från den 
unges livssituation och behov av stöd för att inte återfalla i kriminalitet.  
 
För att påföljden skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan 
(kontraktsvård) ska kunna verkställas krävs en ansvarsförbindelse från 
socialtjänsten, vilken sträcker sig efter det att kriminalvårdens kostnadsansvar 
upphör och fram till kontraktsvårdtidens slut. Kriminalvårdens kostnadsansvar 
föreligger fram till tänkt dag för villkorlig frigivning, vilket inträffar efter 2/3-delar 
av det alternativa fängelsestraffet även om kontraktsvårdstiden är längre. 
Kommunens kostnadsansvar inträffar när kriminalvårdens kostnadsansvar är slut. 
Kommunen ska komma överens om ansvarsförbindelse för enskilda klienter 
tillsammans med Kriminalvården som får påföljd skyddstillsyn.   
 

5.7 Medling 

Kommunerna ska enligt 5 kap. 1 c § SoL obligatoriskt kunna erbjuda medling 
med anledning av brott.  Medling är ingen straffrättslig påföljd utan är en 
alternativ metod för konfliktlösning vid bland annat brott mot person. Enligt 
bestämmelserna för unga lagöverträdare ska medling ha framträdande roll och den 
unges vilja att medverka till medling ska beaktas särskilt vid beslut om 
åtalsunderlåtelse. Enligt bestämmelserna ska alla ungdomar som är aktuella för en 
utredning p.g.a. misstankar om ett brott mot en annan person, tillfrågas om de vill 
medverka i en medling. Det är angeläget att medling i så stor utsträckning som 
möjligt tidsmässigt förläggs så att det kan ingå i åklagarens beslutsunderlag. Även 
om brottsoffret inte vill medverka i en medling så ska hänsyn tas till den unges 
vilja, om viljan bedöms vara allvarligt och uppriktigt menad.  
Inom Gnesta kommun bedrivs medlingsverksamhet av öppenvården inom 
individ- och familjeomsorgen, även kallad insatser på hemmaplan, IPH. 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gett ut handboken ”Medling vid brott”, där 
ytterligare vägledning finns om hur en medling bör genomföras. 
 

5.8 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet 

10 kap 18 a § OSL reglerar sekretessbrytande bestämmelser som gör det möjligt 
för socialtjänsten att lämna vissa uppgifter till polisen i syfte att förebygga 
ungdomsbrottslighet.  
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5.8.1 Vem omfattas? 

Bestämmelsen gäller enskilda som inte har fyllt 21 år. Socialtjänsten får lämna ut 
uppgifter om den enskilde själv, men även uppgifter som avser andra personer får 
lämnas ut om uppgifterna rör den unge. Det kan till exempel röra sig om 
uppgifter om vilka som tillhör den unges familj eller bekantskapskrets.  
 

5.8.2 Finns risk för brottslig verksamhet? 

För att socialtjänsten ska få lämna ut uppgifter krävs att det på grund av särskilda 
omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet. 
En riskbedömning ska göras i varje enskilt fall.  
 
Det måste finnas konkreta omständigheter som motiverar bedömningen att det 
föreligger en risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet. Det 
behöver dock inte röra sig om misstankar om viss närmare angiven brottslighet, 
utan är tillräckligt att det med hänsyn till samtliga omständigheter bedöms finnas 
en risk som varken är obetydlig eller avlägsen att den unge kommer att utöva 
brottslig verksamhet.  
 
Av särskild betydelse för bedömningen är om den unge tidigare har begått brott, 
om han eller hon umgås med kriminellt belastade personer eller vistas i sådan 
miljö att det finns risk att han eller hon hemfaller åt kriminalitet. I fråga om 
tidigare brottslighet är det ibland uppenbart att det finns en risk för återfall medan 
riskbedömningen i andra fall är mer vansklig och kan kräva fler övriga 
omständigheter som underbygger bedömningen.  
 

5.8.3 Kan uppgiften antas bidra till att förhindra brottslig verksamhet? 

Vidare krävs att uppgiften kan antas bidra till att förhindra att den unge kommer 
att utöva brottslig verksamhet. Det krävs inte att uppgiften isolerad kan antas leda 
till att förebygga att den unge begår brott, utan det är tillräckligt att den 
tillsammans med andra omständigheter kan antas bidra till önskad effekt. 
Exempel på uppgifter som skulle kunna vara aktuella är sådana som hjälper 
polisen att komma i kontakt med den unge eller kunna vara närvarande vid till-
fällen som den unge upplever som olämpliga för att förebygga att brott begås. Det 
kan till exempel vara fråga om uppgifter om adresser, arbetsplatser och skolor 
eller om vilka personer den unge umgås med.  
 

5.8.4 Är det olämpligt att lämna ut uppgiften? 

En ytterligare förutsättning för att socialtjänsten ska få lämna ut uppgifter är att 
ett utlämnande av uppgiften med hänsyn till planerade eller pågående insatser för 
den unge eller av andra särskilda skäl inte bedöms vara olämpligt. Det som avses 
med planerade eller pågående insatser är de situationer där ett utlämnande skulle 
försvåra socialtjänstens arbete med den unge. Andra särskilda skäl kan exempelvis 
vara att det bedöms som olämpligt att vidarebefordra en uppgift till polisen som 
den unge har lämnat i förtroende. Ett ytterligare exempel kan vara att det med 
hänsyn till någon annan persons intressen är olämpligt att lämna ut en uppgift.  
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5.8.5 Gäller uppgiften ett redan begånget brott? 

Misstankar om att den unge har begått ett visst konkret brott får endast lämnas ut 
under de förutsättningar som redan gäller i dag. Möjligheten att lämna uppgifter 
om brottsmisstankar i brottsutredande syfte utökas således inte genom den nya 
bestämmelsen. Däremot får uppgifter om brottsmisstankar i mer allmänna ordalag 
lämnas ut med stöd av den nya bestämmelsen, så länge de inte kan hänföras till en 
specifik situation. Detsamma gäller allmänna uppgifter om missbruk, så länge de 
inte kan knytas till konkreta narkotikabrott.  
 

5.8.6 Är socialtjänsten skyldig att lämna uppgifter till polisen? 

Det kan finnas situationer när polisen efterfrågar uppgifter samtidigt som social-
tjänsten anser att ett utlämnande av uppgifterna vore olämpligt. En myndighet är 
som regel skyldig att på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter som den 
förfogar över (6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen). Den nu aktuella 
sekretessbrytande bestämmelsen har dock, som framgår ovan, konstruerats på ett 
sådant sätt att en förutsättning för utlämnande är att socialtjänsten gör 
bedömningen att det inte är olämpligt att lämna ut uppgifterna. Det innebär att 
socialtjänsten – om det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den 
unge eller av andra särskilda skäl är olämpligt – kan vägra att lämna ut uppgifter 
som efterfrågas av polisen.  
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1 Inledning 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer (från 2016-02-02 samt 2016-03-03) för 
biståndshandläggning enligt lag om enligt färdtjänst och riksfärdtjänst i Gnesta 
kommun.  

1.1 Riktlinje för handläggning 
Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden enligt lag om färdtjänst (1997:736) 
och lag om riksfärdtjänst (1997:735).  

1.2 Syfte med riktlinjerna 
Vuxen- och omsorgsnämnden fattar beslut om riktlinjer. Samtliga beslut om 
insatser enligt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst fattas på delegation från 
nämnden. Gällande delegationsordning finns på Gnesta kommuns intranät.  

Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för handläggare. vägleda vid utredning och 
beslut, säkerställa att beslut fattas enligt samma bedömningsgrunder, garantera 
likställighet och rättssäkerhet.  

 

2 Grundläggande bestämmelser och principer 

2.1 Förvaltningslagen  
Syftet med förvaltningslagen är framförallt att garantera enskilda individers 
rättssäkerhet i kontakten med myndigheterna, vilket inkluderar god service och 
snabb handläggning.  

2.2 Serviceskyldighet  
Den serviceskyldighet som kommer till uttryck i förvaltningslagen innebär att 
Vuxen- och omsorgsförvaltningen ska lämna upplysningar och råd till enskilda om 
sådana bestämmelser och sådan praxis som faller inom förvaltningens område. 
Det kan handla om allt från att hjälpa till med att fylla i blanketter och upprätta en 
ansökan, till att vägleda den enskilde till ett bättre sätt att nå önskat resultat. Till 
exempel genom förslag på ytterligare utredning eller komplettering av 
handlingarna. Handläggaren ska även informera den enskilde skriftligt, och vid 
behov muntligt, om insatser, handläggnings- och beslutsgång, avgifter, sekretess 
och rätten att överklaga beslut.  

Det faktum att serviceskyldigheten är långtgående innebär dock inte att den är 
obegränsad. Förvaltningen ska bistå med information och service endast i lämplig 
omfattning.  

2.3 Sekretess  
All personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. 
(offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap1§). Det innebär att alla 
uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden, till exempel sjukdom 
eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra 
om den enskilde har lämnat sitt medgivande. Det gäller som regel också om någon 
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annan myndighet eller förvaltning inom kommunen vill ha uppgifter om den 
enskilde.  

Den som bryter mot sekretessen kan straffas enligt lag. Sekretessen kan brytas om 
den enskilde själv går med på det eller om det står klart att den enskilde eller 
någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Därutöver får 
uppgifterna bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en möjlighet eller 
skyldighet att lämna ut uppgifter, till exempel på begäran av domstol och vissa 
tillsynsmyndigheter.  

Rådgör alltid med kommunens jurist vid tveksamma fall. Gnesta är en mindre 
kommun där många människor har anknytning till varandra. Det är i sig en viktig 
aspekt att ta med i sekretessbedömning. 

2.4 Utlämnande av allmän handling och sekretessprövning  
Ansvarig handläggare ska i första hand pröva om en allmän handling eller 
uppgifter i en allmän handling kan lämnas ut (sekretessprövning). En slutgiltig 
sekretessprövning görs av närmaste chef.  Prövningen ska göras skyndsamt.  

I tveksamma fall ska handläggaren låta kommunens jurist göra prövningen, om 
det kan ske utan onödigt dröjsmål. Kommunens jurist ska pröva om handlingen 
ska lämnas ut om:  

1. handläggaren vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med 

förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars 

förfoga över handlingen, och  

2. den enskilde begär myndighetens prövning.  

Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning 
och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att ett beslut om att inte 
lämna ut uppgifter i en allmän handling ska kunna överklagas. Avslagsbeslutet 
upprättas i samråd med kommunens jurist. Beslut att inte lämna ut uppgifter i en 
allmän handling överklagas till Kammarrätten som första instans.  

2.5 Andra huvudmän  
Kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen, detta 
ansvar inskränker ej andra huvudmäns ansvar. I ärenden där det finns flera 
huvudmän, behöver både ansvarsområden och gränsdragningar som är av vikt 
klargöras i början av handläggningen. 

2.6 Allmänna principer vid bedömning  
Den enskilde är ansvarig för sitt liv och för sina beslut. Det innebär ett egenansvar 
att själv försöka tillgodose sina behov, att till exempel byta bostad när den 
nuvarande inte motsvarar behoven, och att ta del av information om de aktiviteter 
och hjälpinsatser som finns att tillgå.  

Biståndshandläggarens utredning ska utgå från ett helhetsperspektiv, där hänsyn 
tas till den enskildes sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov. 
Normaliseringsprincipen ska vara vägledande. Biståndet ska utformas så att det 
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stärker den enskildes möjligheter att normalisera sin livsföring och leva ett så 
självständigt liv som möjligt.  

Biståndsbeslut ska i princip vara tidsbegränsade. Begränsningen ska ta hänsyn till i 
vilken situation den enskilde befinner sig i, nyss hemkommen från sjukhus kan till 
exempel den enskildes egen förmåga förväntas återkomma efter en kortare tid. 
Med en sjukdom som gör att den enskilde kommer att förlora förmågor kan en 
annan tid vara lämplig för uppföljning och nytt beslut. Inom ett år ska en 
omprövning av beslut ske om det inte redan skett på förekommen anledning.   

Handläggningstiden från ansökan till beslut ska följa gällande lagstiftning. 

2.7 Utredning och dokumentation  
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om 
insatser ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som 
vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.  

Avsteg från riktlinjerna ska vara tydligt motiverade.  

Dokumentation ska även ske löpande efter att beslut fattats om information 
framkommer som är av betydelse för ärendet. Dokumentationsskyldigheten gäller 
också de åtgärder som vidtas i syfte att kunna verkställa beslutet.  

2.8 Avslag 
Vid bedömning av rätten till insats enligt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst ska 
prövas och dokumenteras om behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

Avslag ska aldrig ges på andra grunder än utifrån bedömning av den enskildes 
behov.  

Avslagsbeslut ska motiveras och åtföljas av en besvärshänvisning och information 
om hur beslutet kan överklagas. 

2.9 Avstående från insats  
Om sökande tackar nej till beviljad insats, oavsett skäl, ska detta tolkas som att 
behovet kan tillgodoses på annat sätt och ärendet avslutas. 

2.10 Överklagan  
Samtliga beslut som fattas enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst kan 
överklagas.  

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla personuppgifter, vilket beslut som 
överklagas och hur den enskilde vill att det ska ändras.  

Överklagandet ska ha inkommit till Gnesta kommun, Vuxen- och 
omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag den enskilde fick del av 
beslutet. Överklagandet kan endast göras av den person som beslutet gäller, eller 
dess legale företrädare. Överklagandet ska även vara undertecknat. 
Verksamhetschefen för enheten för administration och bistånd tar ställning till om 
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beslutet ska ändras (omprövning). Om ingen ändring sker och om överklagandet 
har kommit in i rätt tid skickas överklagandet till Förvaltningsrätten för prövning. 

2.11 Sökande med annat språk  
Behärskar den sökande inte svenska språket eller har en allvarlig hörsel- och/eller 
synnedsättning ska tolk anlitas (8 § förvaltningslagen). Det är myndighetens ansvar 
att förvissa sig om att avsedd information kan inhämtas och delges den enskilde; 
vid behov anlitas därför auktoriserad tolk.  

Behov att få tala sitt hemspråk ska dokumenteras i utredningen, liksom det 
individuella behovet av hur ofta. 

2.12 Företrädare  

2.12.1 Anhörig/närstående  
Anhöriga har ingen laglig rätt till inflytande om de inte är den sökandes formella 
ombud eller legala företrädare. Anhöriga och/eller närstående ska dock alltid 
beredas möjlighet att lämna synpunkter om den enskilde så önskar. 

2.12.2  Ombud/biträde  
Den enskilde har rätt att anlita ett ombud eller biträde vid sina kontakter med 
kommunen. Kommunen kan dock alltid begära att den enskilde själv personligen 
ska medverka. Kommunen kan avvisa ett ombud/biträde om denne upplevs som 
olämplig (9§ Förvaltningslagen). Om ombud eller biträde finns skall detta 
dokumenteras.  

2.12.3 God man/Förvaltare 
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla om behov av god man eller 
förvaltare bedöms föreligga anmälan görs till överförmyndaren. Även andra i 
personens närhet kan anmäla detta behov (5 kap 3 § socialtjänstförordningen). 
Överförmyndaren ansöker sedan hos tingsrätten. Verksamhetshetschef på 
Administration och Bistånd gör anmälan vid behov.  

Den enskilde själv kan också ansöka direkt hos Överförmyndarnämnden.  

2.12.4 Jämställdhet  
Handläggarens utredning ska vara neutral i form, det vill säga fri från fördomar 
gällande den enskildes kapacitet och förmågor baserat på den enskildes kön. 

2.13 Samtycke   
Av utredning ska framgå på vilket sätt den enskilde deltagit och därmed gett sitt 
samtycke till beslutad insats. 

2.14 Definition av funktionsnedsättning  
En person med funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan 
antas komma att bestå under en längre tid. 

Vuxen- och omsorgsnämnden ansvarar för bistånd till alla som motsvarar 
definitionen ovan, såväl barn som vuxna. 
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2.15 Att tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 

annat sätt 
Vuxna människor har ansvar att om möjligt själva tillgodose sina behov. Lever 
man i hushållsgemenskap bedöms servicebehov kunna tillgodoses genom 
make/maka/sambo. Kommunens ansvar inträder om behoven ej bedöms kunna 
tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt.  

2.16 Livsföring i övrigt 
Med livsföring i övrigt avses alla behov, bortsett de ekonomiska, som den enskilde 
kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

 

3 Riktlinjer för färdtjänst 

3.1 Syfte  
Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett särskilt komplement till den 
allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge möjlighet för personer med varaktiga 
funktionsnedsättningar att förflytta sig på egen hand.  

3.2 Beskrivning  
Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del anpassad och tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning. Det innebär att resor kan ske i kombination med 
allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och med färdtjänst. I områden 
där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för 
funktionsnedsatta utförs som regel inte resor med färdtjänst. Färdtjänsttillståndet 
berättigar till resor inom kommunen och med de fordon som är upphandlade för 
samhällsbetalda resor. Färdtjänsttillståndet gäller även för resor mellan särskilt 
angivna resmål i andra kommuner.  

Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extra tid för det. 
Den färdtjänstberättigade har rätt att göra det antal resor han/hon har behov av. 
Fler resor än vad som i praktiken går att genomföra med den allmänna 
kollektivtrafiken kan dock inte krävas.  

3.3 Trafikeringsregler  
Färdtjänstresor kan ske under dygnets alla timmar. Beställning av resor skall ske 
under beställningscentralens öppettider.   

3.4 Avbrott i färdtjänstresa  
I färdtjänsten ingår inte rätt att göra avbrott under påbörjad resa för att till 
exempel lämna post eller uträtta ärenden. Ny resa får i sådana fall beställas. 
Undantag är resa till kyrkogård med ett uppehåll på högst 15 minuter. Detta under 
förutsättning att resan påbörjas och avslutas på samma adress. 

3.5 Barns rätt till färdtjänst  
Barn under 10 år kan som regel inte beviljas resor med färdtjänst. I den åldern 
reser barn i allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder 
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eller annan vårdnadshavare. Beslut om färdtjänst kan dock fattas om barnet på 
grund av sin funktionsnedsättning har skrymmande hjälpmedel, är starkt 
infektionskänsligt eller om funktionsnedsättningen i sig omöjliggör resa med 
kollektivtrafiken trots medverkan av förälder eller annan vårdnadshavare. Om 
barnet beviljas färdtjänst har förälder eller annan vårdnadshavare rätt att utan 
egenavgift medfölja barnet vid resa upp till 10 års ålder.  

Färdtjänstresa gäller ej för resa som anordnas inom skolans regi.  

3.6 Färdsätt  
Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med före-
skrifter om vilket färdsätt som får användas och vilken service som ingår. 
Färdtjänstresor inom Gnesta kommun kan ske med olika fordon beroende av den 
enskildes funktionsnedsättning och vilka färdmedel som finns på aktuell 
resesträcka.  

Accepteras inte det fordon som anvisas får resan genomföras som privatresa helt 
utanför kommunens ansvar.  

3.7 Ensamåkning/resor utan samåkning  
För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret 
omöjliggör kontakt med andra resenärer.  

3.8 Service och hjälp vid färdtjänstresa  
En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan 
adress med normal taxiservice, det vill säga att chauffören hjälper resenären i och 
ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entrédörr.  

3.9 Bagage  
Den resande får ta med bagage i rimlig utsträckning som vid färd med allmänna 
kommunikationer, 3 kassar eller resväska med handbagage.  

3.10 Trappklättrare  
Svenska Transportarbetarförbundet har med hänvisning till Arbetsmiljölagen 2 
kap.1 §, 4 § 2 st. och 3 kap. 2 § samt Arbetsmiljöverkets författningssamling 
1998:1 krävt åtgärder för att inte chaufförer ska behöva bära passagerare där det 
saknas hiss.  

Trappklättrare finns och ska användas av förare med utbildning i användning av 
trappklättrare. 

För de resenärer som bor i hus där trappklättrare inte fungerar/inte går att 
använda rekommenderas handläggaren att diskutera framtida lösning. 

3.11 Hjälp före och efter resan/extrahjälp  
Extrahjälp av föraren, med att hämtas och lämnas inomhus, kan beviljas personer 
som inte har förmåga att på egen hand ta sig till entrén. Det kan vara personer 
som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd i till exempel trappa, hjälp 
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med att öppna dörr, hjälp med hjälpmedel eller att hitta rätt adress. Enbart behov 
av hjälp att bära bagage ger inte rätt till extrahjälp.  

Problem som kan uppstå vid enstaka resor berättigar inte till extrahjälp. Bedöms 
sökande i huvudsak klara att ta sig ut från bostaden/beställd adress på egen hand 
kan extrahjälp inte beviljas för behov som uppstår vid enstaka resmål.  

Rätt till extrahjälp beviljas normalt inte den som har ledsagare.  

3.12 Medresenär och ledsagare vid färdtjänstresa  
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en (1) medresenär samt egna barn 
under 16 år, maximalt 3 personer, inklusive den färdtjänstberättigade. Medresenär 
samt barn betalar alltid egenavgift enligt gällande taxa.  

Ledsagare/ medresenär ska utgå från samma adress som den färdtjänst-
berättigade.  

Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt till att medföra ledsagare om det krävs för att 
resan ska kunna genomföras. Ledsagare kan beviljas då den hjälp föraren kan 
tillhandahålla under resan inte är tillräcklig.  

För ledsagare betalas ingen egenavgift. Ledsagare ska vara för uppdraget lämplig 
person. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad.  

Följande förutsättningar för ledsagare gäller:  

 Personer med funktionsnedsättning ordnar ledsagare själv enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd och service (LSS). 

 Om den enskilde har beviljad personlig assistans enligt 

socialförsäkringsbalken eller LSS, likställs personliga assistenter med 

ledsagare.  

 Om den enskilde har beviljad dubbelasisstans enligt 

socialförsäkringsbalken eller LSS, kan fler än en ledsagare omfattas av 

tillståndet. 

 Behovet av ledsagare måste vara knutet till själva resan och inte till 

exempelvis vistelsen på resmålet. Bärhjälp i samband med inköp, tolk och 

annan personlig hjälp före och i anslutning till resan med färdtjänst är 

exempel på behov som inte ger rätt till ledsagare att resa med färdtjänst. 

Detsamma gäller även för hjälp i samband med på- och avstigning, 

användning av säkerhetsbälte, hantering av bagage, 

förflyttningshjälpmedel eftersom färdtjänstens förare ska hjälpa till med 

detta.  

 En ledsagare har inte rätt att kräva en viss placering i fordonet.  

 Barn under 12 år med tillstånd för färdtjänst behöver inte ansöka om 

tillstånd för ledsagare. De har alltid rätt att ta med ledsagare.  
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3.13 Resor till och i annan kommun  
Vid resor inom kommun utanför Södermanlands län, ska intyg inhämtas från 
handläggaren. Den färdtjänstberättigade får förskottera hela kostnaden som sedan 
återfås mot uppvisande av kvitto efter avdrag för Gnesta kommuns egenavgift. 

3.14 Färdtjänstresa med utvidgad färdtjänst- särskilda villkor  
Färdtjänsten gäller inom kommungränsen med obegränsat antal resor. Dessutom 
20 enkelresor/år inom Södermanlands län och/eller till Mölnbo, Järna, Södertälje 
(Kringlan, Stortorget) och Södertälje Syd.  

3.15 Bedömning/grunder för färdtjänst 

3.15.1 Vem har rätt till färdtjänst?  
För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Gnesta 
Kommun.  

Endast personer med ett stadigvarande fysisk och/eller psykisk funktions-
nedsättning kan beviljas färdtjänst. Funktionshindret ska i normalfallet ha en 
beräknad varaktighet av minst 3 månader. Funktionshindret ska regelmässigt 
förorsaka stora svårigheter att använda ordinarie kollektivtrafik. Vid bedömning 
ska hänsyn tas till den enskildes förmåga.  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och med påtagliga svårigheter att 
orientera sig kan beviljas färdtjänst, såvida orienteringssvårigheterna inte enbart 
gäller enstaka mål.  

Psykiska problem, till exempel olika slag av fobier, kan berättiga till färdtjänst i de 
fall problemen kan uppstå vid själva resandet. En sådan fobi ska vara väl styrkt av 
specialistläkare. Färdtjänst ska inte beviljas i ärenden då resandet i sig är målet 
exempelvis vid ångestdämpande terapi vid psykiska problem eller orostillstånd.  

En funktionsnedsättning som i sig inte berättigar till färdtjänst kan tillsammans 
med ytterligare funktionsnedsättning utgöra grund för färdtjänsttillstånd.  

3.15.2 När kan färdtjänst inte beviljas?  
Färdtjänst beviljas inte på grund av att det saknas allmänna kommunikationer. 
Lång väg till busshållplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är 
inte skäl som i sig berättigar till färdtjänst.  

Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionsnedsättningar eller sjukdomar. 
Kortvariga funktionsnedsättningar till exempel sådana som är orsakade av olyckor 
berättigar inte till färdtjänst. I vissa fall kan personen få sina reskostnader ersatta 
av Försäkringskassan och/eller försäkringsbolag. Färdtjänst kan inte heller beviljas 
innan behandling eller rehabilitering visat att funktionshindret blir bestående, eller 
har en varaktighet om i normalfallet minst 3 månader.  
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Funktionsnedsättning som endast medför väsentliga svårigheter under korta 
perioder berättigar som regel inte till färdtjänst. Resor som av någon anledning 
bekostas av det allmänna kan inte bli aktuella som färdtjänstresor.  

 

3.15.3 Ansökan och beslut om färdtjänst  
Ansökan om färdtjänst görs hos handläggare som har delegation att utreda och 
fatta beslut om färdtjänsttillstånd. Handläggaren omprövar även beslut och 
ansvarar för indragning av färdtjänsttillstånd om behovet upphört. Enligt § 12 lag 
om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte 
längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig 
till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller 
för färdtjänsten.  

3.15.4 Utredning  
Det primära beslutsunderlaget är det som framkommer i en dialog mellan den 
sökande och handläggaren.  

 I utredningen ska hänsyn tas till:  

 Tidigare resmönster  

 Möjlighet att ta sig in i/ut ur buss (handikappanpassad).  

 Möjlighet att få hjälp med resandet av ledsagare, antingen av anhörig eller 

som frivilliginsats?   

 Hur långt en person kan gå 

 Behov av specialfordon  

Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska 
dokumenteras. 

3.15.5 Läkarutlåtande  
Om samtalet med den sökande inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt 
tas med hemtjänsten, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal eller annan person 
med kunskap om den sökande. Kontakten tas i samråd med den sökande. Om 
osäkerhet kvarstår gällande den sökandes möjlighet att förflytta sig på egen hand 
och använda allmän kollektivtrafik kan läkarutlåtande bli nödvändigt. Ett 
läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst, utan utgör endast en 
del av ett vidare beslutsunderlag. Om så erfordras ska specialistläkarutlåtande 
begäras.  

3.15.6 Beslut  
Beslutet ska bland annat innehålla vilka färdsätt som gäller samt giltighetstid.  

Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som 
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid ett eventuellt avslag ska 
till exempel läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till den sökande 
före beslutet. Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta antecknas.  
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3.15.7 Omfattning  
Vid beslut om färdtjänst kan giltighetstiden fastställas till längst fem år. Då 
osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast möjliga giltighetstid 
beslutas. Förlängning kan ske på kortare tid.  

Personer som flyttar in i särskilt boende och personer 90 år eller äldre beviljas 
tillsvidaretillstånd. Den som beviljats färdtjänsttillstånd för fem år i taget har i 
allmänhet ett behov av färdtjänst tills vidare. En översyn av resenärens 
förutsättningar att kunna genomföra resorna kan ändå vara värdefull.  

I de fall den sökande har förflyttningsproblem som hänger samman med snö, kyla 
eller halka, kan beslut fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller 
under perioden 1 november till 30 april.  

Tillsvidaretillstånd lämnas enbart till boende i kommunens särskilda boenden för 
äldre.  

3.15.8 Avgift  
Avgifter för färdtjänst regleras genom avtal mellan Kommunalförbundet 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och Gnesta kommun. Avgifter för reguljära 
färdtjänstresor administreras direkt av kollektivtrafiken och betalas till föraren.  

Färdtjänstberättigad som arbetar kan beviljas arbetsresor inom Gnesta kommuns 
färdtjänstzon. Arbetsresor kan endast ske mellan hemmet och arbetsplatsen. 
Avgiften för arbetsresor motsvarar den avgift som gäller för månadskort inom 
kollektivtrafiken. Med arbetsresor jämställs resa till och från daglig verksamhet 
enligt LSS 9:10 eller sysselsättning och deltagande på dagverksamhet enligt SoL 
4:1.  

Avgifter för arbetsresor administreras av Vuxen- och omsorgsförvaltningens 
avgiftshandläggare.  

Studerande med rätt till skolskjuts har möjlighet att köpa månadskort för resor 
under skollov för samma avgift som gäller för månadskort inom kollektivtrafiken. 

4 Riktlinjer för Riksfärdtjänst 

4.1 Beskrivning  
Riksfärdtjänst är resor som sker från Gnesta kommun till kommun utanför 
Södermanlands län tur och/eller retur.  

Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader, om den sökandes 
funktionsnedsättning är så stort att resan inte kan företas till normala 
reskostnader. Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad 
motsvarande resa med billigaste allmänna kommunikation kostar.  

Riksfärdtjänstresa kan ske med  

 Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer  

 Taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon  
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4.2 Bedömning/grunder  
Frågor om tillstånd prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd. 
Ansökan görs för varje enskild resa. Något generellt tillstånd lämnas inte.  

Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska inlämnas i god tid, i normalfallet senast 3 
veckor, före avresan. I samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eller 
ännu längre då riksfärdtjänst är beroende av tillgång på tåg- och flygbiljetter.  

4.3 Vem har rätt till riksfärdtjänst?  
Enligt lag om riksfärdtjänst 1 § ska funktionshindret vara stort och varaktigt. 
Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro och allmänna 
svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara 
berättigad till riksfärdtjänst. Enligt § 5 ska funktionshindret medföra att resorna 
inte kan ske till normala reskostnader. Det innebär att resor inte kan genomföras 
på egen hand med allmänna kommunikationer och med den service som normalt 
kan erhållas av trafikföretaget.  

Funktionshindret ska i normalfallet ha en beräknad varaktighet av minst 6 
månader.  

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas: 

 Om resan till följd av den sökandes funktionsnedsättning inte till normala 

resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan 

göras utan ledsagare.  

 Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan 

enskild angelägenhet.  

 Om resan görs inom Sverige från en kommun till en annan  

 Om resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.  

4.4 Barns rätt till riksfärdtjänst  
Barn under tio år kan som regel inte beviljas riksfärdtjänst. I den åldern reser barn 
i allmänhet inte någon längre sträcka utan medverkan från förälder eller annan 
vårdnadshavare.  

Riksfärdtjänst beviljas inte för resor som anordnas inom skolans regi.  

4.5 När kan riksfärdtjänst inte beviljas?  
Avsaknad eller glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i 
sig berättigar till riksfärdtjänst. Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen 
hand kan inte riksfärdtjänst beviljas.  

Bedöms sökande att klara en tågresa med ledsagares hjälp kan inte riksfärd-
tjänstresa med annat färdmedel bli aktuellt pga. att tågtiderna inte passar.  
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Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionsnedsättningar eller sjuk-
domar. Kortvariga funktionsnedsättningar t ex sådana som är orsakade av olyckor 
berättigar inte till riksfärdtjänst. I vissa fall kan personen få sina reskostnader 
ersatta av försäkringsbolag. Riksfärdtjänst kan inte heller beviljas innan behandling 
eller rehabilitering visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet 
i normalfallet om minst 6 månader.  

Funktionsnedsättning som endast medför väsentliga svårigheter under korta 
perioder berättigar som regel inte till riksfärdtjänst.  

Riksfärdtjänst kan inte beviljas för arbetsresor eller om resan av någon anledning 
bekostas av det allmänna.  

När det gäller riksgymnasium för funktionsnedsatta bekostar CSN ett visst antal 
hemresor till Gnesta, så kallat Rg-bidrag för resor. När dessa är utnyttjade har 
kommunen ingen skyldighet att bevilja ytterligare resor i form av riksfärdtjänst 
mellan studieorten och hemorten.  

4.6 Färdsätt  

4.6.1 Tåg med ledsagare  
Resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till 
den sökandes möjligheter att färdas. Detta innebär att tågresa med ledsagare ska 
prövas i första hand. På de flesta tåg finns rullstolslyft samt särskilt anpassade 
handikappvagnar vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresor. Tågen är 
helt rökfria och det finns särskilda vagnar avsedda för allergiker. Tågtrafiken 
handikappanpassas fortlöpande. Behov av ledsagare vid tågresa kan vara befogat 
för att resan ska kunna genomföras. Ledsagaren kan behöva hjälpa resenären på 
toalettbesök eller vara ett allmänt stöd för att resan ska kunna genomföras. Beslut 
om tågresa med ledsagare kan vid behov kompletteras med färdtjänstfordon för 
att resenären ska komma ända fram till besöksadressen.  

4.6.2 Flyg  
Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har 
generellt en hög servicenivå och för resenärer med funktionsnedsättning finns 
oftast extraservice. På grund av begränsningar i flygförbindelserna kan 
riksfärdtjänstresa komma att kompletteras med tillstånd för tåg med ledsagare eller 
färdtjänstfordon.  

4.6.3 Färdtjänstfordon hela resvägen  
Tillstånd att åka färdtjänstfordon hela resvägen kan bli aktuellt när sökande,  

inte ens med hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara en 
resa med allmänna kommunikationer.  

4.6.4 Samåkning  
Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extratid för det på 
grund av samåkning med andra färdtjänstresenärer. Detta innebär även att om inte 
särskilda skäl föreligger kan resa med färdtjänstfordon tidigare- eller senareläggas i 
samråd med resenären. Hur stor förskjutning i tiden som är möjligt och rimligt är 
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beroende av resenärens hälsa och syftet med resan. Undantag från samåkning kan 
beviljas om funktionshindret omöjliggör kontakt med andra resenärer.  

Resorna sker med anpassade färdtjänstfordon, t ex minibuss med ramp eller lift.  

Vid tåg- och flygresor kan självfallet önskat antal medresenärer följa med. 
Medresenären betalar ordinarie biljettkostnad.  

Vid resa med färdtjänstfordon får även medresenärer följa med. Större fordon än 
vad som krävs pga. resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas. 
Medresenären betalar egenavgift enligt gällande taxa.  

Enligt 6 § lag om riksfärdtjänst kan avgiftsfri ledsagare beviljas.  

Många funktionsnedsatta kan använda den reguljära trafiken om de har en 
ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa fall vara nödvändigt även under 
flygresor. Personalen ger dock i allmänhet så god service att synnerliga skäl ska 
föreligga för att beviljas ledsagare under flygresor.  

Särskilda skäl bör också föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med 
färdtjänstfordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt 
att föraren av fordonet kan bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av 
personligt slag.  

För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva 
resan som är berättigande. Hjälpbehov före och efter resa är i sig inte 
berättigande. Kommunen ersätter ledsagarens reskostnader.  

Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. 
Även en anhörig med samma resmål kan vara ledsagare. Ledsagare får inte själv 
vara färdtjänstberättigad.  

Sökande får själv ordna en person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande 
inte har någon som kan ställa upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja 
riksfärdtjänst med särskilt färdtjänstfordon hela vägen.  

4.7 Avgift  
Vid resa med riksfärdtjänst ska den resande betala en egenavgift som mot-svarar 
normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Egenavgifter för 
riksfärdtjänst regleras enligt Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor 
med riksfärdtjänst. Avgiften tas ut i samband med resans genomförande. 
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1 Inledning 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer (från 2015-11-12) för taxor och avgifter 
för Vuxen- och omsorgsförvaltningen i Gnesta kommun.  

1.1 Riktlinje för handläggning 
Denna riktlinje gäller avgiftshandläggning inom samtliga delar av Vuxen- och 
omsorgsnämndens område.  

1.2 Syftet med riktlinjerna 
Riktlinjerna beskriver på vilka grunder kommunen tar ut egenavgifter av enskilda. 
Detta skall leda till en enhetlig och likvärdig hantering inom hela kommunen. 
Riktlinjerna är i först hand ett stöd för avgiftshandläggare och 
biståndshandläggare. 

1.3 Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen 
Hur och när avgifter kan tas ut av kommunen i samband med insatser enligt 
Socialtjänstlagen och vid kommunal hälso- och sjukvård regleras i socialtjänstlagen 
(SoL) 8 kap, Hälso- och sjukvårdslagen § 26 samt genom kompletterande 
föreskrifter i Socialtjänstförordning (2001:937, 6 kap). 

1.4 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
När det gäller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
insatserna tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor vilket innebär att 
kommunen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 
för de personer som lagen omfattar. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra i samhället. 

Hur och när avgifter kan tas ut av kommunen i samband med insatser enligt LSS 
regleras i §§ 18, 19 och 20. 

2 Allmänt om handläggning 
Kommunen måste behandla alla sina medborgare lika, likställighetsprincipen, om 
det inte finns sakliga skäl att inte göra det.  

En kommun får inte fatta retroaktivt beslut som är till nackdel för den enskilde, 
om det inte finns synnerliga skäl för det. Med synnerliga skäl avses om den 
enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller om det i andra avseenden är uppenbart att 
ett fel har begåtts. Det retroaktiva beslutet gäller maximalt tre månader tillbaka i 
tiden. 

Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga at 
tillhandahålla får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Tar en 
kommun ut en avgift får den aldrig vara högre än vad det kostar kommunen att 
utföra tjänsten. Det kallas för självkostnadsprincipen. 
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2.1 Sekretess 
Underlag som används vid avgiftsberäkning är att anses som sekretesshandlingar. 
Sekretesshandlingar ska som alla arkivhandlingar skyddas från förstörelse, stöld 
och obehörig åtkomst genom att förvaras på lämpligt sätt enligt arkivlagen. 
Sekretesskyddade uppgifter ska skyddas från åtkomst av obehöriga och därför ska 
handlingar oavsett hur de är lagrade (på papper eller datamedier) förvaras avskilda 
från andra handlingar. Rummet ska hållas låst under kontorstid när handläggaren 
inte är på rummet. Lösenord ska förvaras oåtkomligt. (Arkivlagen § 6, 
Offentlighets- och sekretsslagen 2009:400, 4 kap. § 1). 

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon honom närstående lider men. 

Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv och 
kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom/henne. Sekretess för uppgift till 
skydd för en underårig gäller även i förhållande till vårdnadshavaren och får inte 
efterges av denna om det kan antas att den underårige lider betydande men om 
uppgiften röjs för vårdnadshavaren. 

2.2 Myndigheternas serviceskyldighet 
Utredning och beslut som rör enskilda ska uttryckas på ett lättförståeligt språk. 
Om möjligt ska kommunikation ske utifrån den enskildes behov t e är det viktigt 
att tänka på tolk och översättning av beslut till ett språk som den enskilde kan 
förstå. Myndigheten kan också tänka på vilket sätt man kan underlätta för 
synskadade att få skriftliga beslut. Det är viktigt att anpassa kommunikationen 
utifrån den enskilde. 

2.3 Prisbasbelopp 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom Vuxen och 
Omsorgsförvaltningen (VoF) är knutna till det så kallade prisbasbeloppet. 
Bestämmelse om högkostnadsskydd och förehållsbelopp knyts enligt 
bestämmelsen i SoL 8 kap 3 § till prisbasbeloppet som förändras varje år. 

3 Huvudprinciper i avgiftssystemet 
Riksdagen reglerar genom lagstiftning vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, 
omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagens kapitel 8. Utgångspunkten i 
denna lagstiftning är att de samlade avgifterna för hjälp i hemmet, service och 
omvårdnad och kommunal hälso- och sjukvård inte får vara så stora att den 
enskilde inte har tillräckligt med medel för sina personliga behov och normala 
levnadskostnader. 

Dessa medel för personliga behov och normala levnadskostnader kallas 
förbehållsbelopp. Utgångspunkten när förbehållsbeloppet ska beräknas är ett 
minimibelopp som fastställts av Riksdagen. Till minimibeloppet ska även den 
enskildes boendekostnad läggas. Minibeloppet har i huvudsak beräknats med 
utgångspunkt i Konsumentverkets hushållsbudget avseende skäliga 
levnadskostnader. 
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En högsta avgift, ett högkostnadsskydd, inom hemtjänst och kommunal hälso- 
och sjukvård har beslutats och framgår av Socialtjänstlagens kapitel 8. Avgifterna 
som kommunen kan ta ut har kopplats till prisbasbeloppet och förändras årligen 
med anledning av detta. 

Boendekostnad/hyra är ingen avgift i avgiftssystemet. Däremot beaktas denna 
kostnad när avgiftsutrymmet beräknas, det vill säga den enskildes möjlighet att 
betala avgift (betalningsförmågan). 

3.1 Högkostnadsskydd för avgifter - Maxtaxa 
När det gäller avgifter för hälso- och sjukvård, hemtjänst och bostad i särskilt 
boende är kommunen skyldig att tillämpa ett högkostnadsskydd genom en s k 
maxtaxa (SoL 8 kap 5 §). Maxtaxan även kallad för högkostnadsskyddet, är den 
högsta avgift kommunen enligt lag (SoL 8 kap 5§) får ta ut för hemtjänst, 
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.  

En högsta nivå på den enskildes avgift bestäms som en andel av prisbasbeloppet 
och framgår av Socialtjänstlagens 5 § i kapitel 8. Prisbasbeloppet fastställs årligen 
och avgiften får högst uppgå till en tolftedel av den procentuella andelen av 
prisbasbeloppet. Maxtaxan räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet, 1/12 av 0,48 
gånger aktuellt prisbasbelopp. 

Avgiftstaket för maxtaxa gäller för den enskilde ensam om båda 
makarna/sammanboende har biståndsbedömda omvårdnadsinsatser. 

Den enskildes avgift får för hemtjänst tillsammans med kostnader för kommunal 
hälso- och sjukvård inte vara högre än 48 procent av prisbasbeloppet.  

3.2 Högkostnadsskydd för boendeavgift - tak för högsta 

avgiftsnivå 
Avgift för boende som inte är bostad enligt hyreslagen är maximerat till en 
tolftedel av 0,5 gånger prisbasbeloppet per månad. Detta är ett skydd mot oskäligt 
höga boendekostnader som i annat fall kan drabba en enskilde. Hyreslagen 
skyddar den enskilde mot oskäliga hyresnivåer för egna lägenheter och bostäder 
inom vård- och omsorgsboende som kan hyressättas enligt hyreslagen. 
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4 Avgiftshandläggning inom Äldreomsorg, LSS och 

Socialpsykiatri  
 

4.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan  

4.1.1 Hemtjänst  
(SoL)- Biståndsbedömd service och omvårdnad samt egenvård. Debitering sker 
enligt beviljad tid med ett pris per timme upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan. 

4.1.2 Särskilt boende 
Omvårdnadsavgiften enligt SoL är obligatorisk och lika med det egna 
avgiftsutrymmet, dock högst enligt maxtaxan. Debiteras i efterskott. 

4.1.3 Bostad med särskild service/ familjehem 
För insatser enligt LSS regleras avgift enligt LSS 19 och 20§. Detta gäller även 
externa placeringar. Föräldrar till barn under 18 år som bor i bostad med särskild 
service eller familjehem är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader. En skälig kostnad för detta motsvarar underhållsbidrag enligt 
Försäkringskassans normberäkning.  

Hyra ska utgå för placering i bostad med särskild service.  

Avgift för kultur- och fritidsaktiviteter kan tillkomma, dock ej för barn under 18 
enligt LSS 20§. Beloppet fastställs årligen utifrån Konsumentverkets beräkningar. 

4.1.4 Kortvård 
Debitering sker från och med dag två till och med hemresedagen enligt en 
dygnsavgift för omvårdnad upp till maxtaxa/avgiftsutrymme. Därutöver tas en 
kostavgift ut från och med dag två till och med hemresedagen. 

Den som vistas på kortvård för rehabilitering, avlastning, växelvård eller liknande 
betalar ingen boendekostnad de första tre månaderna. Den kostnad som debiteras 
är omvårdnadsavgift och kostkostnad. Omvårdnadsavgiften vid växel- och 
kortvård enligt SoL är obligatorisk, och är fastställd till 1/30 av 
högkostnadsskyddet per boendedag, från och med inflyttningsdagen till och med 
utflyttningsdagen. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och 
omvårdnad men kan dock högst debiteras enligt maxtaxan eller det egna 
avgiftsutrymmet. Debiteras i efterskott. 

Personer debiteras kostkostnad from första hela närvarodag tom utflyttningsdag 
vid växel- och kortvård. Vid övrig vistelse och/eller vård baseras kostnaden även 
på beviljad tidsperiod. Debiteras i efterskott. 

4.1.5 Korttidsvistelse LSS 
Vid beslut om insatser enligt LSS regleras avgift enligt LSS 19 och 20§. Kostnad 
för kost och eventuella övriga kostnader tillkommer. Kostkostnaden är en fast 
kostnad och baseras på 1/30 av kostnaden för helpension vid särskilt boende som 
fastställs årligen av Vuxen- och omsorgsnämnden. Debiteras i efterskott. 
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4.1.6 Trygghetslarm  
Avgiften för trygghetslarm enligt SoL fastställs årligen av vuxen och 
omsorgsnämnden. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och 
omvårdnad men kan dock högst debiteras enligt maxtaxan eller det egna 
avgiftsutrymmet. I de fall kund tappar/förlorar larmknapp och/eller larmet 
debiteras kund en fast kostnad som motsvarar kommunens självkostnadspris. 
Samtliga avgifter debiteras i efterskott. 

4.1.7 Hemsjukvård och hälso- och sjukvård 
Avgiften för förskrivning av inkontinenshjälpmedel samordnas med Landstinget 
och länets samtliga kommuner enligt förslag från nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård (NSV). Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande 
service och omvårdnad men kan dock högst debiteras enligt högkostnadsskyddet 
eller det egna avgiftsutrymmet. Debiteras i efterskott. 

Betalningsskyldigheten gäller from det år patienten fyller 20 år. Avgiften 
samordnas med övriga avgifter gällande service och omvårdnad men kan dock 
högst debiteras enligt maxtaxan eller det egna avgiftsutrymmet. Debiteras i 
efterskott.  

Hembesök inom ordinärt boende och särskilt boende (HSL) -Vård och 
behandling till exempel utprovning av hjälpmedel, vaccinationer, provtagning som 
utförs av legitimerad personal eller omvårdnadspersonal på delegation/instruktion 
till personer som inte är inskrivna i hemsjukvården. Debitering sker enligt fast 
besöksavgift per tillfälle. 

Hemsjukvård inom ordinärt boende (HSL) - Kontinuerlig vård och 
behandling som är utförd av legitimerad personal och/eller omvårdnadspersonal 
på delegation/instruktion till personer som är inskrivna i hemsjukvården. 
Debitering sker enligt fast månadsavgift upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan. 

4.1.8 Sysselsättning enligt Sol och LSS 

4.1.8.1 Dagverksamhet 
Vid beslut av bistånd enligt SoL gällande kommunens dagverksamhet tas avgift ut 
endast för eventuella kost- och resekostnader. Resekostnaden motsvarar 
färdtjänstens lägsta belopp men som mest motsvarande månadskostnad för 
busskort inom kommunen. Kostkostnad fastställs årligen av Vuxen- och 
omsorgsnämnden. Debiteras i efterskott. 

4.1.8.2 Daglig verksamhet 
Vid beslut av insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS) betalas ingen avgift med 
undantag för eventuella kostnader för kost, resor eller övriga omkostnader. 
Eventuell resekostnad till kommunens dagliga verksamhet motsvarar färdtjänstens 
lägsta belopp men som mest motsvarande månadskostnad för busskort inom 
kommunen. Eventuell övrig reskostnad motsvarar månadskostnad för busskort 
inom eller utanför kommunen och eventuell kostkostnad fastställs årligen av 
Vuxen- och omsorgsnämnden. Debiteras både i för- och efterskott beroende på 
avgift. 
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4.1.9 Hjälpmedel  
Egenavgiften för höftskyddsbyxor är en fast kostnad och debiteras av 
Landstingets hjälpmedelscentral. 

Egenavgifterna för ortoser, korsetter och kompressionshjälpmedel är en fast 
kostnad som höjs enligt årlig förändring av konsumentprisindex med basår 
oktober 2012. 

4.1.10 Avgift för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Avgift för färdtjänstresa regleras av kollektivtrafiken och betalas till föraren. 
Avgift för riksfärdtjänstresa regleras enligt Förordning om egenavgifter och 
betalas vid resans genomförande.  

Avgifter för arbetsresor administreras av förvaltningens avgiftshandläggare. 
Avgiften för arbetsresor motsvarar den avgift som gäller för månadskort inom 
kollektivtrafiken. 

4.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan 
Följande avgifter ligger utanför högkostnadsskyddet.  

Kostkostnaden vid särskilt boende är en obligatorisk fast månadskostnad. Vid in- 
och utflyttning under del av månad debiteras kostkostnad per boendedag. 
Beloppet fastställs årligen av Vuxen- och omsorgsnämnden. Debiteras i efterskott.  

Kostkostnaden vid bistånd enligt SoL är en fast kostnad och fastställd till 1/30 av 
den fasta månadskostnaden vid särskilt boende. Kostnad för helpension vid 
särskilt boende fastställs årligen av Vuxen- och omsorgsnämnden. 

Kostavgift i särskilt boende - Kommunen debiterar boende i särskilt boende en 
kostnad för samtliga måltider. Debitering enligt fast avgift per månad. 

Kostdistrubition  i ordinärt boende - Matlåda för lunch och kväll debiteras per 
beställd matlåda. Debitering enligt fast avgift per matlåda. 

Kostavgift kortvård SoL - Omfattar samtliga måltider. Debitering enligt fast 
avgift per dygn från och med dag två till och med hemresedagen. 

Kostavgift vid dagverksamhet - Omfattar lunch, kaffe samt eftermiddagskaffe 
med bröd.  

Kostkostnad för daglig verksamhet - Omfattar lunch, kaffe samt 
eftermiddagskaffe med bröd.   

Kostkostnad för fritidsverksamhet inom LSS - Omfattar frukost, lunch, 
mellanmål samt middag. 

Kostkostnad för korttidsvistelse inom LSS - Omfattar måltider under 16 år per 
dag samt måltider över 16 år per dag. 

4.3 Avgiftsfria insatser 
Nedanstående insatser är avgiftsfria: 
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 Dagverksamhet (demens) 

 Boendestöd 

 Avlösning i hemmet upp till 10 timmar/månad 

 Kortvård dag ett 

 Förebyggande hälso- och sjukvård i form av riskbedömningar och 

information då det gäller fall, nutrition och trycksår. 

 Regler för avgifter vid frånvaro  

4.3.1 Hemtjänst 
Månadsavgiften för service och omvårdnad reduceras från första dagen: 

 Om de beslutade insatserna uteblir på grund av kommunen 

 Vid sjukhusvistelse 

 Om den enskilde själv sagt ifrån insatserna minst 5 dagar i förväg  

 Om den enskilde vanligtvis har insatser i ordinärt boende och tillfälligt 

vistas på kortvård debiteras endast avgift för kortvårdsplats. 

4.3.2 Särskilt boende 

 För hyra särskilt boende görs inte någon reducering vid frånvaro. 

 Vid frånvaro under en hel dag, görs kostavdrag.  

 Under sjukhusvistelse görs reducering på kost- samt omvårdnadsavgifter 

vid särskild boende 

Avgiften per kalenderdag är 1/30 av månadsavgiften. Den slutliga avgiften räknas 
upp till närmaste krontal. 

4.4 Avgiftsberäkning 

4.4.1 Avgiftsunderlag 
Det är aktuell inkomst före skatt med tillägg av nettoinkomst av kapital som utgör 
grunden vid beräkning av avgiften. Med nettoinkomst av kapital avses ränta på 
kapital och inte själva förmögenheten. 

Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes 
samtliga aktuella bruttoinkomster läggs samman på årsbasis varefter olika skatter 
avräknas. Därefter divideras summan med tolv för att komma fram till 
månadsinkomsten efter skatt. 

Inkomster som ska beaktas vid avgiftsberäkning är: 

 Inkomst av tjänst 

 Inkomst av kapital 

 Inkomst av rörelse 

Från inkomsten räknas: 

 Statlig skatt 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 12 (28) 

 
 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Förslag Riktlinjer för handläggning av avgifter inom 
Vuxen- och omsorgsförvaltningen 

  

 

 Kommunalskatt 

 Begravningsavgift 

Observera att kyrkoavgift till Svenska Kyrkan eller annan medlemsavgift till 
trossamfund ej ska frånräknas.  

Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande 

 Pensioner: Allmänna pensionssystemet, garantipension, tilläggspension 
änkepension (efterlevandespension), tjänstepensioner och privata 
pensionsförsäkringar. Belopp före skatt.  

 Inkomst av tjänst 

 Inkomst av näringsverksamhet 

 Inkomst av egen rörelse 

 Inkomst vid uthyrning av bostad. 

 Bostadstillägg, bostadsbidrag. 

 Föräldrapenning 

 Beskattningsbar del av vårdbidrag. 

 Livränta 

 Nettoinkomst av kapital 

 A-kassa 

 Arbetsmarknadsersättning 

 Äldreförsörjningsstöd 

 Sjukpenning/sjukersättning 

 Utländsk pension 

 Studiebidrag 

 Skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kr 

 Utdelning på aktier och fondandelar 

 Ränta på bankmedel per den 31 december året innan avgiftsperioden 

Inkomst/utgifter som inte är avgiftsgrundande 

 Försörjningsstöd 

 Introduktionsersättning för flyktingar 

 Barnbidrag 

 Barns inkomster 

 Vårdbidrag, den del som inte är skattepliktig 

 Äldreförsörjningsstöd (RFV)- pensioner till äldre som inte har 

pensionsrätt i Sverige. 

 Förmögenhet, ersättning från kapitalförsäkringar, reavinster 

 Ränteutgifter som inte gäller bostad 

 Handikappersättning och rehabiliteringsersättning 
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4.4.2 Insamling av inkomstuppgifter 
Avgiftsunderlaget skall grundas på aktuella inkomst- och bostadskostnads 
uppgifter. Uppgifter samlas in direkt från den enskilde genom en särskild 
uppgiftsblankett - Inkomstförfrågan. 

Vid beräkning av den enskildes avgift räknas alla inkomster samman och sedan 
görs avdrag för skatt, boendekostnad och minimibelopp. 

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som är 
skattepliktiga enligt lagstiftningen om inkomstskatter. Även bostadsbidrag och 
särskilt bostadstillägg anses här som inkomst. 

4.4.3 Inkomst av tjänst 
Samtycke bör inhämtas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i lag i 
alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 vid inhämtning av 
inkomstuppgifter.  

Inkomstförfrågan skickas ut till den enskilde när ärendet påbörjas samt årligen i 
februari månad. Uppgifterna som den enskilde lämnar på blanketten 
"Inkomstförfrågan" ska avse perioden till nästkommande årsskifte och avse 
uppgifter före skatt. Uppgifterna som lämnas på blanketten avser Alecta/AMF 
pension, frivilliga pensionsförsäkringar, övriga pensioner, livränta samt inkomst av 
tjänst. Vidare ska den enskilde lämna uppgifter avseende a-kassa 
sjukpenning/sjukersättning, samt utlandspension. 

Kommunen hämtar utöver detta automatiskt uppgift från försäkringskassan som 
avser aktuell inkomst före skatt.  

På blanketten Inkomstförfrågan begärs uppgifter om inkomst av kapital in, d v s 
ränta på det kapital man har på banken. 

4.4.4 Inkomst av rörelse 
Uppgifterna om inkomst av näringsverksamhet lämnas av den enskilde på 
blanketten Inkomstförfrågan. 

Ett avgiftsbeslut gäller under tiden 1 april - 31 mars. Avgiftsbeslut skickas ut vid 
nytt ärende samt vid årlig omräkning i februari. I samband med detta finns rätten 
att överklaga beslutet samt dess beräkningsgrunder. Utöver detta görs en ny 
beräkning vid förändring av olika slag till exempel vid förändrade pensioner, 
bostadstillägg etc. Den enskilde har dessutom alltid möjlighet att komma in med 
nya eller förändrade uppgifter som förvaltningen då tar ställning till. Om de nya 
uppgifterna leder till förändringar fattas ett nytt avgiftsbeslut som då i sin tur kan 
överklagas. Se avsnitt Överklagan. 

Det är den enskildes skyldighet att meddela kommunen om sådana ändringar som 
kan påverka avgiftens storlek. 
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4.4.5 När inkomstuppgift inte lämnas 
Som tidigare beskrivits bygger avgifterna på inkomster som inhämtas från den 
enskilde och försäkringskassan. Den enskilde kan dock välja att inte lämna 
uppgifter samt att kommunen inte ska hämta uppgifter från försäkringskassan. 
Valet att inte lämna uppgifter markeras med ett kryss på blanketten 
Inkomstförfrågan, som sedan undertecknas av den enskilde och skickas till 
avgiftshandläggaren. När den enskilde väljer att inte lämna uppgift om inkomst 
och förmögenhet görs ingen prövning av förbehållsbeloppet utan avgift tas ut 
enligt fastställd avgiftstaxa däremot inte högre avgift än vad den faktiska insatsen 
och maxtaxan tillåter. Kommunen hämtar då inga uppgifter från 
Pensionsmyndigheten och Riksskatteverket (RSV). Ovanstående gäller även vid 
parförhållanden och den ena inte vill lämna uppgift om inkomst och 
förmögenhet. 

För att avgift skall kunna beräknas måste blanketten om inkomstförfrågan lämnas 
in inom 14 dagar, annars utgår högsta avgift/maxtaxa. 

4.4.6 Beräkning av avgiftsutrymmet 
Nedan beskrivs hur den enskildes avgiftsutrymme beräknas: 

+     Bruttoinkomster inklusive bostadstillägg  

-      Skatter som ingår i inkomstbegreppet  

-      Bostadskostnad (faktisk eller schablon) 

-      Generellt förbehållsbelopp (minimibelopp + nettobostadskostnad) 

-      Eventuellt individuellt förbehållsbelopp (fördyrade levnadsomkostnader) 

_______________________________________________________________ 

=     Disponibelt avgiftsutrymme - den enskildes betalningsförmåga 

Avgiftsutrymmet stäms av mot de framräknade avgifterna. Avgifterna reduceras 
utifrån avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymmet omprövas minst en gång per år. 

4.4.7 Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet är beloppet som den enskilde ska ha kvar av sina inkomster 
för att kunna betala boendekostnad och andra normala levnadsomkostnader. Om 
den enskildes inkomster inte räcker till detta, behöver den inte betala för dina 
vård- och omsorgsinsatser. Observera att den enskilde oavsett betalningsförmåga 
alltid betalar för eventuell kost som den äter inom ramen för sina insatser. 

Förbehållsbeloppet innehåller flera delar:  

 schablonbelopp för normala levnadskostnader 

 boendekostnad 

 eventuellt ett individuellt belopp 
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Schablonbeloppet för normala levnadskostnader ska räcka till kostnader för: 
Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, media (dagstidning, telefoni, radio- och 
tvavgift med mera), hemförsäkring, hemutrustning, förbrukningsvaror, hushållsel, 
resor, hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. 

Schablonbelopp som ska täcka normala levnadskostnader redovisat i 
kronor per månad: 

Ensamstående 61 år och äldre                         5 764  

Ensamstående under 61 år    6 415  

Sammanboende 61 år och äldre   4 959  

Sammanboende under 61 år                         5 520  

4.4.8 Nivån på förbehållsbeloppet - minimibeloppet 
Riksdagen har fastställt förbehållsbelopp dels för ensamstående, dels för 
gifta/sammanboende. Detta framgår av SoL 8 kap § 7. Nivån på 
förbehållsbeloppet/minimibeloppet per månad är fastställt till: 

 Ensamstående/sammanboende 135,46 procent av prisbasbeloppet 

dividerat med 12 (per månad). 

 Makar 114,46 procent av prisbasbeloppet dividerat med 12 (vardera per 

månad). 

4.4.9 Höjning av minimibeloppet (individuella tillägg) 
Kommunen kan i vissa situationer (SoL 8 kapitlet § 1, 1 stycket) bestämma 
minimibeloppet till en högre nivå genom individuell prövning. Beloppet skall 
höjas när den enskilde har skäliga fördyrade kostnader. Behoven skall vara av 
varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp, d v s under minst 10 
månader per år och dels uppgå till minst 200 kronor per månad.  

Den enskilde ansöker om förhöjt minimibelopp och kommunen utreder därefter 
om behov föreligger. Den enskilde bör vara behjälplig med att lämna uppgifter 
som beskriver/styrker omständigheterna. Kommunen å sin sida måste vara noga 
med att informera den enskilde om denna möjlighet redan vid den första 
kontakten. 

Exempel på kostnader som kan höja minimibeloppet: 

 Merkostnader för livsmedel på grund av bistånd för kostdistribution 

 Kostnader för god man. Minimibeloppet höjs med 1/12 av den årliga 

avgift som den enskilde senast betalat enligt Överförmyndarens beslut. På 

blanketten "Inkomstförfrågan" lämnar den enskilde kostnaden per år för 

god man. Den enskilde/god man får styrka uppgifterna med ett 

arvodebeslut 

 Underhållskostnader för barn. För hushåll med hemmavarande barn höjs 

minimibeloppet med belopp enligt risknormen för försörjningsstöd. 
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4.4.10 Sänkning av minimibeloppet 
Kommunen kan i vissa situationer (SoL 8 kapitlet § 8, 2:a stycket) minska 
minimibeloppet i det fall den enskilde har lägre levnadskostnader på grund av att 
han/hon inte betalar för en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet. 
Exempel på detta är om elektricitet, möbler, förbrukningsartiklar tillhandahålles 
inom ramen för avgiften eller boendekostnaden. 

Detta kan vara aktuellt då: 

 Kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst enligt SoL och HSL 

 Kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende 

Det är ingen skillnad på minimibeloppets storlek för personer boende i särskilt 
boende jämfört med de i ordinärt boende. Beloppet kan dock sänkas om delar av 
det som beloppet ska täcka ingår i kommunens avgifter (SoL 8kap 8§, 2:a stycket). 

4.4.11 Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse 
Den enskilde har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning 
av avgiften alternativt avgiftsvefrielse då speciella skäl åberopas. Till dessa skäl 
räknas exempelvis dubbla bostadskostnader och hänsyn till kvarvarande 
makes/sambos ekonomi. Det kan också gälla lägre kostnad på grund av underhåll 
på egen fastighet tex byte av värmesystem. Nedsättning av avgift sker också om 
avgiftsutrymmet inte är tillräckligt för att betala för beviljade insatser.  

4.4.12 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader vid flytt 

till vård- och omsorgsboende 
När den enskilde flyttar till särskilt boende och får dubbla boendekostnader kan 
han/hon lämna in en skriftlig ansökan om ekonomisk prövning och beviljas 
jämkning. Jämkning beviljas för högst 3 månader för hyreskostnader i särskilt 
boende. Möjlighet till jämkning gäller under förutsättning att förmögenheten inte 
överstiger ett prisbasbelopp. Ansökan om jämkning sker på särskild blankett.  
Man kan även få delavslag i de fall förmögenheten överstiger maxtaxan.  

4.4.13 Nedsättning med anledning av att en av två 

makar/sammanboende flyttar till vård- och omsorgsboende 
Om den ena maken/sammanboende flyttar till särskilt boende skall kommunen 
enligt lag (SoL 8 kap, § 6) försäkra sig om att den hemmavarande 
makan/maken/sammanboende inte drabbas av en oskäligt försämrad situation 
när avgifterna bestäms. Beräkningsreglerna skall tillämpas automatiskt utan att den 
enskilde påkallar behov om detta. 

När försäkringskassan beslutat om ändrad pensionsstatus för makar som lever 
med skild hushållsgemenskap skall ny avgiftsberäkning ske i och med att makarna 
då får ändrade inkomsten och i förekommande fall även ändrade bostadstillägg. 
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4.4.14 Nedsättning med anledning av att avgiftsutrymmet inte räcker 

för att betala för beviljade insatser 
Om den enskilde inte har avgiftsutrymme att betala för alla beviljade insatser 
sänks avgiften för beviljade insatser i nedanstående ordning: 

 Vård, omsorg och service 

 Avlösarservice 

 Telefonservice 

 Trygghetslarm 

 Omvårdnad kortvård 

 Omvårdnad särskilt boende 

 Hemsjukvård 

4.4.15 Avgiftsberäkning för olika hushållstyper 
Ensamboende 
Beräkning sker utifrån den enskildes inkomst, bostadskostnad per månad samt 
minimibelopp. 

Makar 
Inkomstuppgift begärs in från båda makar oavsett om endast en har insats. 
Hänsyn bör tas till dataskyddsförordningen (GDPR)som gäller som lag i alla EU:s 
medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 

Om den enskilde är gift, läggs båda makarnas inkomst ihop. Därefter fördelas den 
lika på båda. Observera att detta gäller även om en av dem bor på särskilt boende 
och den andra bor kvar i den gemensamma bostaden. 

Den enskilde ska alltid uppge inkomster och utgifter för både sig och sin 
make/maka, även om det bara är en av dem som har hjälp och stöd. Detta beror 
bland annat på att kommunen har ansvar för att den som inte behöver vård och 
omsorg ska garanteras en skälig levnadsnivå. 

När en av två makar flyttar till särskilt boende skall biståndshandläggaren 
informera den enskilde om att anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Högre 
pension utgår till var och en då makars bor åtskilda. Vidare kan eventuellt högre 
bostadstillägg sökas. 

Sammanboende 
I hushållsgemenskap som består av sammanboende, beräknas avgiften som för 
ensamstående. Bostadskostnaden delas lika. Detta innebär att i de fall endast en av 
de sammanboende har hjälp gäller dennes inkomst och behov av insats/antal 
timmar. Om båda sammanboende har hjälp registreras de var för sig och avgiften 
beräknas i förhållande till var och ens inkomst och omfattning av insatsen/antal 
timmar.  

Sambor har inte juridisk försörjningsplikt och betraktas alltid som ensamstående. 
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Avgifter vid parboende 
För anhörig som bor i särskilt boende och enbart har beslut om parboende 
fördelas hyreskostnaden mellan makarna om de delar lägenhet. Har makarna 
separata lägenheter i boendet utfaller hyreskostnaden per person och lägenhet. 

Kostkostnad för anhörig som bor i särskilt boende och enbart har beslut om 
parboende debiteras för de måltider den anhöriga väljer att inte själv stå för. 

4.4.16 Förbehåll och Beräkning av boendekostnad 
Kommunen ska ta hänsyn till faktisk boendekostnad (hyresrätt) eller schablon 
(egen fastighet/bostadsrätt) samt bostadstillägg för pensionärer (BTP) och 
bostadsbidrag. Boendekostnaden ingår i det totala förbehållsbeloppet och 
avräknas från nettoinkomsten. Boendekostnad beräknas enligt regler som gäller 
för BTP. Boendekostnaden ska reduceras med BTP och bostadsbidrag. 

För beräkning av boendekostnader gällande egen ägda fastigheter skall 
taxeringsvärde, byggår och boyta anges i inkomstförfrågningsblanketten. 

Handlingar kan krävas som styrker faktiskt hyreskostnad, till exempel vid privata 
hyresöverenskommelser, avtal, avier etc. 

Delar den enskilde bostad med annan vuxen person ska kostnaderna delas mellan 
dessa. Undantag görs om försörjningsplikt råder. 

Hyrd bostad 
Bostadskostnaden i hyrd bostad skall vara lika med hyran inklusive värme och 
obligatoriska avgifter, till exempel drift, sophämtning, vatten m m. Ingår hushållsel 
i hyran dras denna kostnad ifrån. Elkostnaden beräknas enligt 
pensionsmyndighetens schablon. 

Bostad med andrahandskontrakt 
Boendekostnad räknas på samma sätt som för hyrd bostad. 

Bostadsrätt 
Bostadskostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska 
avgifter. Elkostnaden räknas lika som vid hyrd bostad (se ovan). 

Om bostadsrätten är lämnad som säkerhet vid belåning för att finansiera insatsen 
eller annat kapitaltillskott skall 70 procent av räntekostanden räknas med i 
boendekostnaden. 

Eget enfamiljshus 
Bostadkostnaden i eget hem för permanentboende skall vara: 

 70 procent av räntekostnaden på lån på bostadsfastigheten sedan 

eventuella räntebidrag dragits av. 

 70 procent av tomträttsavgäld (hyra för marken). 

 Uppvärmning enligt pensionsmyndighetens schablon. 

 Fastighetsavgift, 0,75 procent dock högst 6 300 kr/år. 
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 Övriga driftskostnader enligt pensionsmyndighetens schablon, till exempel 

vatten, avlopp och renhållning. 

När man räknat ihop allt detta delar man det med 12 och får fram en 
månadskostnad. För makar delar man bostadskostnaden på två och vid sambo där 
man äger bostaden med 50 procent var delas bostadskostnaden också på två. 

Eget två/flerfamiljshus 
Bostadskostnaden skall räknas på samma sätt som vid enfamiljshus och därefter 
fördelas bostadskostanden på respektive lägenhet. 

Eget småhus på lantbruksenhet 
Endast kostnaden som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive 
tomtmark får tas med. I boendekostnaden räknas 70 procent av räntekostnader på 
lån som rör bostadsfastigheten, uppvärmning enligt pensionsmyndighetens 
schablon, övriga driftskostnader enligt schablon, till exempel vatten, avlopp och 
renhållning. 

Arrenderat småhus på lantbruksenhet 
Boendekostnaden skall vara: 

 Arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark 

 Uppvärmning enligt pensionsmyndighetens schablon 

 Övrig drift enligt pensionsmyndighetens schablon 

Ingår hushållsel dras denna kostnad ifrån. Elkostnaden beräknas enligt 
pensionsmyndighetens schablon. 

Andelshus eller egen flerfamiljsfastighet 
Boendekostnaden ska beräknas till det belopp som har fastställts som 
genomsnittskostnaden för de antal vuxna och barn som bor i bostaden. 

Hyra särskilt boende  
Hyrorna inom kommunens särskilda boenden regleras av hyreslagen. Gnesta 
förvaltning AB sätter hyran och den baseras på Konsumentprisindex (KPI) som 
räknas fram från februari år 1 till februari år 2. KPI kan både öka och minska, 
vilket påverkar hyran. Gnesta hem förhandlar med Hyresgästföreningen om 
höjning av hyran. Utfallet av förhandlingen påverkas av ränteläget, 
renoveringsbehov och övriga omkostnader av fastigheten. Kommunen betalar 
hyra för hela äldreboendet till Gnesta förvaltning AB och följer de hyresnivåer 
som Gnesta förvaltning AB och Hyresgästföreningen förhandlat fram. Debitering 
av hyra sker från den dag lägenheten står till förfogande oavsett om hyresgästen 
flyttar in senare datum. Uppsägning av lägenhet sker enligt kontrakt. 

Debitering av hyra sker från den dag lägenheten står till den boendes förfoganden 
enligt hyreskontrakt. Om kontraktet påbörjas dag 1-15 debiteras hel månadshyra. 
Om kontraktet påbörjas dag 16-31 debiteras halv månadshyra. 
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Om två personer som ej är gifta eller registrerade partner bor i samma rum erläggs 
i stället för hyra en boendeavgift per person. Avgiften, enligt SoL 8 kap 5 §, är 50 
procent av prisbasbeloppet delat med tolv.  

Om ett gift par eller sambor önskar dela på en enrumslägenhet förhandlas 
hyresavtal separat. 

Uppsägning av lägenhet sker enligt kontrakt. Vid dödsfall gäller hyreslagens 
uppsägningstid på en hel månad. Uppsägningstiden bryts om ny hyresgäst flyttar 
in under uppsägningstiden eller om lägenheten tas i anspråk av hyresvärden.  

 

Ordinärt boende 
Avgiften för hemtjänst enligt SoL fastställs årligen av vuxen och 
omsorgsnämnden. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och 
omvårdnad enligt SoL men kan dock högst debiteras enligt maxtaxan eller det 
egna avgiftsutrymmet.  

 

 

Boendeavgift 
Boendeavgift kan förekomma för personer som vistats på kortvård i mer än tre 
hela kalendermånader. Avgiften, enligt SoL 8 kap 5 §, är 50 procent av 
prisbasbeloppet delat med tolv.  

Den som har en vistelse längre än tre hela kalendermånader på kortvård och som 
saknar annan bostad. Avgiften betalas i efterskott och med samma belopp som 
boendeavgiften.  

När man väntar på plats i särskilt boende och vistas på kortvård betalas 
boendeavgift efter tre hela kalendermånader efter beslut om plats på särskilt 
boende. Avgiften betalas i efterskott och med samma belopp som boendeavgiften.  

4.5 Utformning av avgiftsbeslut 
Den enskilde skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår vilka uppgifter 
som använts i avgiftsunderlaget och beloppen för de slutliga avgifterna. Vidare 
skall avgiftsbeslutet innehålla uppgift om vilken eller vilka lagparagrafer som ligger 
till grund för avgiftsbeslutet och uppgift om hur och inom vilken tid den enskilde 
kan besvära sig över beslutet. 

Avgiftsbeslutet ska skrivas på ett sådant sätt att den enskilde ska kunna se vilket 
som kan bli den högsta avgiften utifrån beviljat bistånd. Detta eftersom avgiften 
kan variera mellan olika månader. 

Även om avgiftsutrymmet blir en minuspost (redovisas som 0 kr) skickas besluten 
till den enskilde. På avgiftsbeslutet skall registreras ett från och med datum som 
sedan gäller till nästa förändring högst ett år. 
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4.6 Överklagande 

4.6.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem 
Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom 
laglighetsprövning enligt kap 10, Kommunallagen. Överklagan görs till 
Förvaltningsrätten. 

4.6.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 
Beslut om avgifter i enskilt fall enligt SoL 8 kap 4-9§§, överklagas genom 
förvaltningsbesvär enligt SoL 16 kap 3 § hos allmän förvaltningsdomstol. Det kan 
gälla beslut om avgiftens storlek, avgiftsändring, beräkning av avgiftsunderlag, 
boendekostnad och förbehållsbelopp. 

Besluten kan överklagas var för sig enligt SoL 16 kap 3 §. Vid bifall till den 
överklagande kan domstolen ersätta det överklagade beslutet med ett nytt beslut. 

Överklagande skall inkomma till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att 
beslutet meddelats den enskilde. Kommunens handläggare skall vid behov vara 
behjälpliga med överklagande om den enskilde begär detta. 

I skrivelsen skall den klagande ange vilket beslut som överklagas, hur man anser 
att beslutet skall ändras och varför ändringen önskas. Skrivelsen skall 
undertecknas och uppgift skall finnas om adress, telefonnummer och 
personnummer. Överklagandet skickas till kommunens avgiftshandläggare. Om 
handläggaren inte finner anledning att ändra beslutet så sänds ärendet vidare till 
Förvaltningsrätten för prövning. 

4.7 Indrivning av fordringar 

4.7.1 Betalningsvillkor 
Kommunen tillämpar affärsmässiga betalningsvillkor vid fakturering, d v s 30 
dagar från fakturadatum. Upplysningar om betalningsvillkor finns tillgängliga för 
kunden och framgår av fakturan. Om kunden inte fullgör sin betalningsskyldighet 
skickas en betalningspåminnelse ut en gång per månad. Av betalningspåminnelsen 
framgår att inkassoåtgärder kan komma att vidtas om betalning inte sker och att 
ytterligare kostnader kan komma att debiteras. Dröjsmålsränta debiteras enligt 
räntelagen med Riksbankens referensränta +8 procentenheter på fordringar som 
inte betalats i rätt tid. 

4.7.2 Anstånd med betalning och avbetalningsplan 
Om det ökar möjligheten att få betalt får anstånd med betalning beviljas och en 
avbetalningsplan upprättas. Det är ekonomiassistenten på ekonomienheten som 
får bevilja anstånd med betalning. Det borde vi ändra på – om de beviljar så 
förlorar vi intäkter…Det här är en tjänst som kommunen tillhandahåller för sina 
medborgare och det rör alla i kommunen som skickar ut fakturor, tex. 
Barnomsosorgen också. (Kommentar från Linda och Sophia: detta är en 
kommunal tjänst, och då förhåller vi oss till det. Texten ska inte ändras.)  
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4.7.3 Indrivning 
Om faktura inte betalas efter påminnelse ska fordran skickas för inkassohantering. 
Obetalda fakturor tas ut på lista av avgiftshandläggare och skickas till 
ekonomienheten som sedan skickar till inkasso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 23 (28) 

 
 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Förslag Riktlinjer för handläggning av avgifter inom 
Vuxen- och omsorgsförvaltningen 

  

 

5 Avgiftshandläggning inom IFO 
 

5.1 Definitioner  
Enligt 6 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden se till att den som 
behöver vårdas eller bo i annat hem än det egna bereds plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem. Kommunen ansvarar för att det finns tillgång till 
familjehem och hem för vård eller boende för såväl barn som enskilda vuxna och 
familjer. Staten har genom Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvar för att det finns 
tillgång till s.k. § 12-hem för barn och ungdomar som vårdas enligt lagen om 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och s.k. LVM-hem för personer 
som vårdas enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).   

I socialtjänstförordningen (SoF) regleras vad som avses med hem för vård eller 
boende (HVB) och familjehem. Vidare finns även i dessa riktlinjer 
dödsboutredningar, där kommunen kan ta ut faktiska kostnader för 
handläggningen så kallat självkostnadsprincipen.  

5.1.1 Hem för vård eller boende (HVB)  
Med HVB avses enligt 3 kap 1§ SoF ett hem inom socialtjänsten som tar emot 
personer för vård eller behandling i förening med ett boende. Om hemmet drivs 
av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs 
att verksamheten drivs yrkesmässigt och att det enligt 7 kap 1 § SoL har tillstånd 
från socialstyrelsen att driva verksamheten. För att få tillstånd att driva HVB-
verksamhet krävs att hemmet uppfyller lagens krav på säkerhet, kvalitet, krav på 
utbildning och personlig lämplighet. HVB kan vara av varierande storlek, ha olika 
inriktningar och vända sig till olika målgrupper. Verksamheten ska bedriva 
heldygnsomsorg.  

Till hem för vård eller boende räknas inte sådana särskilda boendeformer för äldre 
som avses i 5 kap 5 § andra stycket SoL eller särskilda boendeformer för 
funktionshindrade som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket SoL.   

5.1.2 Familjehem   
Med familjehem avses enligt 3 kap 2 § SoF ett enskilt hem som på uppdrag av 
socialnämnden tar emot ett barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna 
för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.  

5.1.3 Placeringskostnad 
Detta är den summa kommunen betalar till vårdgivaren per dygn för placering i 
HVB eller familjehem. Summan varierar beroende på vilken typ av placering som 
avses och innehållet i vården/ boendet. Om egenavgift tas ut av den enskilde (se 
nedan under avsnittet egenavgift) minskas kommunens kostnad för placeringen 
med motsvarande summa. 

5.1.4 Egenavgift  
Egenavgift är den avgift kommunen kan ta ut av den enskilde för en tjänst. I dessa 
riktlinjer avses med egenavgift den avgift den enskilde enligt 8 kap 1 § SoL ska 
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betala vid vård och behandling (stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär) 
eller vid stöd-/ omvårdnadsboende (andra stöd och hjälpinsatser). Vuxen- och 
omsorgsnämnden (VON) fastställer alla egenavgifter inom olika verksamheter i 
Vuxen- och omsorgsförvaltningen (VOF). Med hänsyn till likställighetsprincipen 
kan kommunen inte fastställa avvikande egenavgifter för enskilda personer.  

5.1.5 Biståndsbeslut  
En ansökan om bistånd i form av placering i HVB. Jourhem, akut, logi och 
familjehem prövas enligt 4 kap 1 § SoL, vilket innebär att beslutet kan överklagas 
genom förvaltningsbesvär. I samband med biståndsprövningen ska det alltid göras 
en bedömning av vilken insats placeringen avser. Därefter görs en prövning av 
vilken avgiftstyp som ska gälla samt vilken egenavgift den enskilde ska betala. Av 
biståndsbeslutet ska därmed dels framgå om insatsen avser vård och behandling 
eller stöd-/ omvårdnadsboende, dels den enskildes egenavgift. Biståndsbeslutet 
ska tidsbegränsas.  

Kommunens kostnad för placeringen ska inte framgå i biståndsbeslutet eftersom 
kommunens kostnader för olika insatser inte normalt redovisas för den enskilde. 
Om den enskilde däremot efterfrågar sådana uppgifter ska de uppges.  

En placering där syftet är vård och behandling kan efter en viss tid övergå till en 
placering där det huvudsakliga syftet är stöd eller omvårdnad. När så sker ska ett 
nytt biståndsbeslut fattas där det framgår att biståndet har förändrats från vård 
och behandling till stöd- eller omvårdnadsboende och att den enskildes egenavgift 
har förändrats.   

5.2 Placering på grund av psykiska funktionshinder  
Enligt gällande lagstiftning ska kommunen svara för boende, boendestöd och 
sysselsättning till psykiskt funktionshindrade. Kommunen ansvarar för HSL-
insatser upp till sjuksköterskenivå. I övrigt är det Landstinget har ansvar för vård 
och behandling. Kommunen ska inte placera personer med psykiska problem för 
vård. Detta är landstingets ansvarsområde. För vissa personer med psykiska 
funktionshinder kan det bli aktuellt att samarbeta i ett beslut om placering för 
både vård och boende. I dessa fall ska landstinget svara för vårdkostnaden och 
kommunen för boendekostnaden. 

5.3 HVB och folkbokföring  
En placering i HVB ska som huvudregel betraktas som en tillfällig och inte en 
permanent placering. Som huvudregel bör därför inte den enskilde bosätta sig i 
HVB eftersom HVB primärt är avsett att utgöra vård och behandling i 
kombination med boende under en begränsad tid. Av 8 § folkbokföringslagen 
följer att om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader 
regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han har sin 
egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning. Däremot ska en 
person som placeras på ett HVB för längre tid än sex månader och med en mer 
stadigvarande avsikt folkbokföra sig där, utom i de fall det rör sig om en placering 
som enbart avser vård vid en institution för vård av missbrukare. I dessa fall ska 
folkbokföringen inte ändras. Detta regleras i 10 § 5 punkten folkbokföringslagen. 
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5.4 Egenavgifter vid vård och behandling  
Bestämmelserna om egenavgifter i SoL skiljer på stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 
§ SoL är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den 
enskilde. Kommunen får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och 
behandling för missbruk i HVB eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 
år och äldre, såväl pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning 
eller annan inkomst och oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM.   

Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på 
behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem fastställs av VON varje år, dock 
max 80 kr, detta regleras i 6 kap 1 § SoF och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken 
(SFB). En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband 
med att egenavgiften fastställs. För personer som uppbär sjukpenning eller vissa 
andra specifika ersättningar gäller att avgiften inte får överstiga en tredjedel av 
sjukpenning/ersättningsbeloppet efter skatteavdrag. I övriga fall får avgiften 
utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat 
med 30. Avgiften avrundas till närmast lägre kronantal. Detta regleras också i 106 
kap 39 § SFB.   

Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas 
ut kan avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § 
SoL. Om den enskilde genom att betala avgiften blir berättigad till ekonomiskt 
bistånd bör avgiften efterges.   

För biståndsbedömd öppenvårdsbehandling får ingen avgift tas ut. 

5.5 Egenavgifter vid andra stöd och hjälpinsatser   
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 
kap 1 § SoL ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte 
överstiga kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är 
huvudorsaken till stöd- och hjälpinsatserna.  

Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är till exempel boendestöd, 
kontaktperson, eller stöd-och omvårdnadsboende i HVB samt 
familjehemsplacering i form av stöd- eller omvårdnadsinsats. Placering i skyddat 
boende likställs med stödboende i HVB.  

Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska och/eller 
sociala problem kan placeras för stöd- och omvårdnadsboende i HVB eller i 
familjehem. Sådana placeringar, medför att egenavgift ska tas ut enligt 8 kap. 1 § 
SoL.  

 Vid placering i stöd- eller omvårdnadsboende i HVB eller familjehem eller i 
länkverksamhet ska den enskilde betala egenavgift för uppehälle. Den enskilde ska 
därutöver tillförsäkras medel till fickpengar och kläder enligt poster i riksnormen. 
Personer som saknar eller har låg inkomst kan beviljas ekonomiskt bistånd till 
dessa kostnader.   
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5.5.1 Egenavgifter vid stöd-/ omvårdnadsboende i HVB, familjehem 

och länkverksamheter   
Egenavgiften vid stöd- och/ eller omvårdnadsboende i HVB eller familjehem 
består av kostnad för uppehälle. Avgiftsnedsättning ska tillämpas när vissa 
måltider inte intas i HVB/ familjehemmet. En förutsättning är att detta har 
anmälts i förväg till vårdgivaren eller familjehemmet. Resterade kostnad ska 
betraktas som avgift för boendet. Den som har pension har möjlighet att söka 
bostadstillägg för den del av egenavgiften som räknas som avgift för boendet.   

5.6 Betalning av egenavgifter vid vård och behandling för 

missbruk   
Huvudregeln är att den enskilde själv ska ansvara för betalning av egenavgiften. 
Den faktureras av kommunen till den enskilde om annat inte överenskommet 
med vårdgivaren. Om kommunen och vårdgivaren kommit överens med 
kommunen att personen själv ska betala direkt till vårdgivaren ska fakturan till 
kommunen ha avdrag för samma summa som personen själv betalat till 
vårdgivaren. Vårdgivaren har aldrig rätt att kräva in egenavgiften om den enskilde 
inte betalar frivilligt. Detta åligger kommunen enligt 9 kap. 3 § SoL. Talan om 
ersättning ska väckas hos förvaltningsrätten. (Se nedan under rubriken ”Krav på 
ersättning och eftergift”).    

5.6.1 Begäran om att försäkringskassan gör avdrag från sjukpenning   
Om den enskilde uppbär sjukpenning ska försäkringskassan göra avdrag för 
egenavgiften från sjukpenningen innan den betalas ut till den enskilde och på 
kommunen begäran betala ut motsvarande belopp till kommunen. Det belopp 
som försäkringskassan får dra av får uppgå till 80 kr per dag och högst en 
tredjedel av ersättningens belopp efter skatteavdrag. Detta regleras i 106 kap 13, 
38 och 39 §§§ SFB. Försäkringskassan får inte göra avdrag för egenavgiften 
retroaktivt, d.v.s. för den tid som gått innan nämnden kommit in med begäran om 
att avdrag ska göras.    

För alla anställda utbetalar arbetsgivaren sjuklön de första 14 dagarna av en 
sjukperiod. Under den tid sjuklönen utbetalas av arbetsgivaren måste den enskilde 
alltid själv betala egenavgiften till vårdgivaren eller kommunen. 

5.7 Betalning av egenavgift vid stöd- och omvårdnadsboende   
Huvudregeln är att den enskilde själv ska ansvara för betalning av egenavgiften. 
Den faktureras av kommunen till den enskilde om annat inte överenskommet 
med vårdgivaren. Om kommunen och vårdgivaren kommit överens med 
kommunen att personen själv ska betala direkt till vårdgivaren ska fakturan till 
kommunen ha avdrag för samma summa som personen själv betalat till 
vårdgivaren. Vårdgivaren har aldrig rätt att kräva in egenavgiften om den enskilde 
inte betalar frivilligt. Detta åligger kommunen enligt 9 kap. 3 § SoL. Talan om 
ersättning ska väckas hos förvaltningsrätten. (Se nedan under rubriken ”Krav på 
ersättning och eftergift”).    



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 27 (28) 

 
 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Förslag Riktlinjer för handläggning av avgifter inom 
Vuxen- och omsorgsförvaltningen 

  

 

Kommunen får inte kräva att försäkringskassan gör avdrag för egenavgiften för 
stöd-/ omvårdnadsboende från sjukpenning, pension eller motsvarande inkomst.   

Om personen ifråga helt eller delvis saknar inkomst ska efter sedvanlig prövning 
bistånd beviljas till egenavgiften för stöd/omvårdnadsboendeboende i HVB, 
arbetskooperativ eller i familjehem som ett reducerat försörjningsstöd enligt 4 
kap. 1 § SoL. Denna avgift ska som huvudregel inte sänkas eller efterges.   

5.8 Egenavgifter för personer som är berättigade till särskilt 

boende enligt 5 kap 7 § SoL  
Enligt 8 kap 1 § SoL får kommunen ta ut skälig ersättning för stöd och 
hjälpinsatser som inte avser vård och behandling. Om psykiskt funktionshindrade 
placeras i stöd- eller omvårdnadsboende i HVB eller familjehem är huvudregeln 
att dessa riktlinjer ska gälla. Det händer dock att personer som är berättigade till 
en plats i bostad med särskild service placeras i HVB p.g.a. att kommunen saknar 
platser i ett sådant boende. Om det är mest förmånligt för den enskilde ska 
avgiften i dessa fall beräknas enligt tillämpningsanvisningar för Avgiftssystem 
inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning under 65 år.  Beslut 
om avgift fattas då enligt 8 kap 2-9 §§ SoL.  

5.9 Krav på ersättning och eftergift  
Om den enskilde inte frivilligt har betalat den beslutade egenavgiften kan 
kommunen med stöd av 9 kap. 3 § SoL väcka talan om återkrav hos 
förvaltningsrätten. Av lagstiftningen framgår att det är kommunen, som kan väcka 
talan mot den enskilde om personen inte betalar egenavgiften. Nämnden kan inte 
delegera rätten att driva in dessa avgifter via förvaltningsrätten till en vårdgivare. 
Inte heller kan indrivning av avgiften ske utan vederbörligt beslut i 
förvaltningsrätten. Nämnden ska väcka talan hos förvaltningsrätten inom tre år 
från det kommunens kostnad uppstod.  

Kommunen kan inte få tillbaka något belopp om det innebär att den enskilde, 
genom att återbetala hela eller delar av skulden, inte klarar sin försörjning eller sin 
dagliga livsföring i övrigt. Nämnden bör därför göra en ekonomisk bedömning av 
den enskildes möjligheter att betala innan talan väcks hos förvaltningsrätten. 
Enligt 9 kap. 4 § SoL kan nämnden besluta om att helt eller delvis efterskänka sin 
fordran. 

5.10 Ersättning för dödsboutredning 
När en person avlider ansvarar nämnden i vissa fall för att göra dödsboanmälan, 
förvalta dödsbon och ordna begravning. Kommunen ska ta ut en timtaxan för 
nedlagt arbete i dödsboärenden. Timtaxan för kommunens ersättning för nedlagt 
arbete till 0,855 % av gällande prisbasbelopp + moms (25%). 
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Lagen om Stöd och Service (LSS)

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjer för Vuxen- och

omsorgsnämndens ansvarsområde gällande Socialtjänstenlagen (SoL) och

Lagen om Stöd och Service (LSS)"

Ärendebeskrivning
För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i arbetet inom socialtjänsten ska det

finnas riktlinjer. Denna riktlinje är utformad för medarbetare inom administration

och bistånd som arbetar med handläggning av biståndsärenden enligt SoL och

LSS.

Alla kontakter med personer som söker stöd eller råd från socialtjänsten ska

bygga på respekt för människors lika värde, den enskilda människans värdighet

och individens självbestämmande och integritet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har gått igenom gällande lagstiftning och utifrån denna tagit fram
riktlinjer som säkerställer rättssäker och jämlik handläggning. Med riktlinjen
uppfyller förvaltningen de krav som ställs på systematiskt kvalitetsledningsarbete
på nämnden.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-05-03

2. Riktlinjer för Vuxen- och omsorgsnämndens ansvarsområde

gällandeSocialtjänstenlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service

(LSS)
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1 Inledning 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer (senast reviderade 2016-05-26) för 
biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen 
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) i Gnesta kommun.  
 

1.1 Riktlinje för handläggning 

Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden enligt SoL och LSS. Ibland finns 
avvikelser till exempel när det gäller tid för uppföljning. Detta framgår i så fall 
under riktlinjen för respektive insats 
 

1.2 Syfte med riktlinjerna 

Vuxen- och omsorgsnämnden fattar beslut om riktlinjer. Samtliga beslut om 
insatser enligt SoL och LSS fattas på delegation från nämnden. Gällande 
delegationsordning finns på Gnesta kommuns intranät. 
Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för handläggare. vägleda vid utredning och 
beslut, säkerställa att beslut fattas enligt samma bedömningsgrunder, garantera 
likställighet och rättssäkerhet, definiera vad som är skälig levnadsnivå/ goda 
levnadsvillkor i normalfallet i Gnesta kommun.  
Riktlinjerna inskränker inte den enskildes rätt att alltid få sin ansökan individuellt 
prövad enligt socialtjänstlagen. 

2 Grundläggande bestämmelser och principer 

2.1 Förvaltningslagen  

Syftet med förvaltningslagen är framförallt att garantera enskilda individers 

rättssäkerhet kontakten med myndigheterna, vilket inkluderar god service och 

snabb handläggning.  

2.2 Serviceskyldighet  

Den serviceskyldighet som kommer till uttryck i förvaltningslagen innebär att 

vuxen- och omsorgsförvaltningen ska lämna upplysningar och råd till enskilda om 

sådana bestämmelser och sådan praxis som faller inom förvaltningens område. 

Det kan handla om allt från att hjälpa till med att fylla i blanketter och upprätta en 

ansökan, till att vägleda den enskilde till ett bättre sätt att nå önskat resultat. Till 

exempel genom förslag på ytterligare utredning eller komplettering av 

handlingarna. Handläggaren ska även informera den enskilde skriftligt, och vid 

behov muntligt, om insatser, handläggnings- och beslutsgång, avgifter, sekretess 

och rätten att överklaga beslut.  

Det faktum att serviceskyldigheten är långtgående innebär dock inte att den är 

obegränsad. Förvaltningen ska bistå med information och service endast i lämplig 

omfattning.  
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2.3 Sekretess  

All personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. 
(offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap1§). Det innebär att alla 
uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden, till exempel sjukdom 
eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra 
om den enskilde har lämnat sitt medgivande. Det gäller som regel också om någon 
annan myndighet eller förvaltning inom kommunen vill ha uppgifter om den 
enskilde.  
Den som bryter mot sekretessen kan straffas enligt lag. Sekretessen kan brytas om 
den enskilde själv går med på det eller om det står klart att den enskilde eller 
någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Därutöver får 
uppgifterna bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en möjlighet eller 
skyldighet att lämna ut uppgifter, till exempel på begäran av domstol och vissa 
tillsynsmyndigheter.  
Rådgör alltid med kommunens jurist vid tveksamma fall. Gnesta är en mindre 
kommun där många människor har anknytning till varandra. Det är i sig en viktig 
aspekt att ta med i sekretessbedömning. 
 

2.4 Utlämnande av allmän handling och sekretessprövning  

Ansvarig handläggare ska i första hand pröva om en allmän handling eller 
uppgifter i en allmän handling kan lämnas ut (sekretessprövning). En slutgiltig 
sekretessprövning görs av närmaste chef.  Prövningen ska göras skyndsamt.  
I tveksamma fall ska handläggaren låta kommunens jurist göra prövningen, om 
det kan ske utan onödigt dröjsmål. Kommunens jurist ska pröva om handlingen 
ska lämnas ut om:  
1. handläggaren vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll 
som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över 
handlingen, och  
2. den enskilde begär myndighetens prövning.  
Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning 
och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att ett beslut om att inte 
lämna ut uppgifter i en allmän handling ska kunna överklagas. Avslagsbeslutet 
upprättas i samråd med kommunens jurist. Beslut att inte lämna ut uppgifter i en 
allmän handling överklagas till Kammarrätten som första instans.  
 

2.5 LOV 

I Gnesta kommun tillämpas Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Regler 

och specifikation för utförande av insatser anges i ett särskilt 

förfrågningsunderlag, som finns tillgängligt på Gnesta kommuns externa web. 

Reglerna gäller alla utförare – kommunal utförare såväl som privata utförare.  

 

https://www.gnesta.se/kommunpolitik/omgnestakommun/kundval.4.3da4505a11afde52edb80001558.html
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2.6 Andra huvudmän  

Kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen, detta 
ansvar inskränker inte andra huvudmäns ansvar. I ärenden där det finns flera 
huvudmän, behöver både ansvarsområden och gränsdragningar som är av vikt 
klargöras i början av handläggningen. 
 

2.7 Övriga bestämmelser 

2.7.1 Ansökan om insatser i annan kommun enligt 2 a kap. 8-9 § SoL  

Vid varaktiga och omfattande behov över dygnet har den enskilde rätt att söka 

insats, i regel särskilt boende, i annan kommun än bosättningskommunen (2 a 

kap. 8-9 § SoL). Ärendet ska handläggas och bedömas på samma sätt som om 

personen var boende i kommunen. Är den sökandes behov redan tillgodosedda i 

bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan 

prövas. Bosättningskommunen ska bistå med utredningsunderlag till 

inflyttningskommun om så begärs.  

2.7.2 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och 

vistelsekommun enligt 2 a kap. SoL  

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar 
bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver.  
 
Vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp och 
stöd som den enskilde behöver men ansvaret är begränsat till akuta situationer. 
Med akuta situationer menas situationer som uppstår oväntat och oförutsett. I 
övrigt är det bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälp.  
 
När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än 
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller 
allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig 
att på begäran  
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna 
pröva den enskildes behov av stöd och hjälp  
2. verkställa bosättningskommunens beslut.  
 
Om en bosättningskommun har begärt verkställighet, ska bosättningskommunen 
ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas 
enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande 
insatser (2 a kap. 6-7§§ SoL), se Socialstyrelsens meddelandeblad nummer 3/2011; 
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun.  
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2.7.3 Personer som bor i annat land  

EU-medborgare  

EU-medborgare har rätt till fri rörlighet inom EU-länderna. En förutsättning är 

att personen har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige och att de kan 

visa att de har tillräckliga resurser att klara sina och sina familjemedlemmars 

försörjning och inte bli en belastning för det sociala biståndssystemet. Dessa krav 

gäller inte pensionärer som avslutat sin yrkeskarriär i Sverige. Pensionärer som ska 

stanna i Sverige mer än 3 månader omfattas av krav på att registrera 

uppehållsrätten hos Migrationsverket.  

Äldre som inte är EU-medborgare  

Ekonomiskt bistånd m.m. till flyktingar som saknar uppehållstillstånd lämnas i 

princip av staten genom Migrationsverket. Asylsökande har inte rätt till 

försörjningsstöd enligt SoL om rätt till bistånd finns enligt lagen om mottagande 

av asylsökande. Av 13 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl. framgår att 

bistånd enligt den lagen lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning 

och särskilt bidrag. Däremot omfattar lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

inte hjälp i hemmet vilket innebär att asylsökande därför har rätt att få sin ansökan 

som sådan insats prövad enligt 4 kap 1 § SoL. Ansökan prövas utifrån de 

individuella förhållandena och får inte avvisas enbart med hänvisning till att 

permanent uppehållstillstånd saknas. Äldre personer med permanent uppehålls-

tillstånd ska, beträffande rätt till bistånd enligt SoL, behandlas på samma sätt som 

svenska medborgare som vistas i Sverige. 

 

2.8 Grundläggande bestämmelser och principer 

2.8.1 Samverkan  

Ett ärende handläggs där ansökan kommer in. Om en ansökan uppenbart tillhör 

annan verksamhet ska mottagande handläggare, oavsett om det är barn eller 

vuxen, genast ta kontakt med den andra verksamheten och tillsammans komma 

fram till vem som är ansvarig handläggare för ärendet.  

 

2.9 Allmänna principer vid bedömning  

Den enskilde är ansvarig för sitt liv och för sina beslut. Det innebär ett egenansvar 

att själv försöka tillgodose sina behov, att till exempel byta bostad när den 

nuvarande inte motsvarar behoven, och att ta del av information om de aktiviteter 

och hjälpinsatser som finns att tillgå.  

Biståndshandläggarens utredning ska utgå från ett helhetsperspektiv, där hänsyn 

tas till den enskildes sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov. 
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Normaliseringsprincipen ska vara vägledande. Biståndet ska utformas så att det 

stärker den enskildes möjligheter att normalisera sin livsföring och leva ett så 

självständigt liv som möjligt.  

Bedömningen ska ske utifrån jämförelse med den livsföring som kan anses normal 

för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. När det gäller barnfamiljer 

ska jämförelse göras med familjer med barn utan funktionsnedsättning. Vid alla 

nybesök, den första uppföljningen och, vid behov övriga uppföljningar ska 

arbetsterapeuts bedömningar beaktas. Valet av insatser sker mot bakgrund av 

individens totala situation. Som ett led i behovsbedömningen prövas om behovet 

kan avhjälpas eller minskas genom insatser såsom bostadsanpassning, träning, 

tekniska hjälpmedel eller bostadsbyte eller om det kan tillgodoses på annat sätt. 

Alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den enskildes integritet. 

Insatserna ska, så långt det är möjligt, utformas tillsammans med den enskilde. 

Om den enskilde samtycker ska handläggaren även beakta anhörigas önskemål.  

Religionsfrihet innebär rätt att ha eller inte ha en tro, men samhället har inte enligt 

SoL någon skyldighet att bistå den enskilde i att utöva sin religion. Kulturella 

och/eller traditionella seder ska inte påverka bedömningen av behovet av insats 

enligt SoL. 

Biståndsbeslut ska i princip vara tidsbegränsade. Begränsningen ska ta hänsyn till i 

vilken situation den enskilde befinner sig i, nyss hemkommen från sjukhus kan 

den enskildes egen förmåga förväntas återkomma efter en kortare tid. Med en 

sjukdom som gör att den enskilde kommer att förlora förmågor kan en annan tid 

vara lämplig för uppföljning och nytt beslut. Inom ett år ska en omprövning av 

beslut ske om det inte redan skett på förekommen anledning.  Undantaget är 

särskilt boende där beslutet ska innebära att en person ska kunna känna sig trygg i 

sitt nya boende och där personen förmodligen inte har kvar sitt tidigare boende 

att återvända till.  

Handläggningstiden från ansökan till beslut ska följa gällande lagstiftning. 

2.9.1 Utredning och dokumentation  

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om 

insatser ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som 

vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.  

Avsteg från riktlinjerna ska vara tydligt motiverade.  

Dokumentation ska även ske löpande efter att beslut fattats om information 

framkommer som är av betydelse för ärendet. Dokumentationsskyldigheten gäller 

också de åtgärder som vidtas i syfte att kunna verkställa beslutet.  
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2.9.2 Beslut och uppföljning  

Handläggare och chef har delegation från nämnden att ta beslut. 

Beslutet ska ange målet för insatsen.  

Ett beslutsmeddelande lämnas till den enskilde. Där ska finnas information om 

hur beslutet kan överklagas.  

Alla beslut ska omprövas vid förändring av den enskildes behov eller vid beslutets 

utgång. Omprövningen ska präglas av brukarens behov av kontinuitet samtidigt 

som nya omständigheter ska beaktas. 

Beslutade insatser ska följas upp en första gång med hjälp av genomförande-

planen senast enligt nedanstående tabell och därefter vid behov. Uppföljningen 

dokumenteras i Treserva.                      

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatser enligt SoL Uppföljning efter 

Hemtjänst 2-3 veckor 

Hemtjänst – endast serviceinsatser 2-3 veckor 

Växelvård 3 månader 

Dagverksamhet 3 månader 

Särskilt boende 5-7 veckor 

Boendestöd  2-3 veckor 

Familjehem/HVB 6 månader 

Kontaktperson 1 år 

Sysselsättning 1 år 

Insatser barn (samtliga) 6 månader 

  

Insats enligt LSS  Uppföljning efter  

Personlig assistans Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Ledsagarservice Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Kontaktperson Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Avlösarservice i hemmet Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Korttidsvistelse utanför hemmet  Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år  6 månader 

Bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna  

6 månader 

Daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder med 
utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd och hjärnskador 
som man fått i vuxen ålder  

1 år 
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Beslut om kortvård är individuellt och följs upp därefter. Ovanstående intervaller 

gäller ”normalfallet” så vid behov görs uppföljning tätare.      

2.9.3 Avslag 

Vid bedömning av rätten till insats enligt SoL ska prövas och dokumenteras om 

behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

Vid bedömning av rätten till insats enligt LSS ska prövas och dokumenteras om 

behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt. Ett avslag enligt LSS kan medföra att 

insats ska beviljas enligt SoL.  

Avslag ska aldrig ges på andra grunder än utifrån bedömning av den enskildes 

behov.  

Avslagsbeslut ska motiveras och åtföljas av en besvärshänvisning och information 

om hur beslutet kan överklagas. 

2.9.4 Avstående från insats  

Om sökande tackar nej till beviljad insats, oavsett skäl, ska detta tolkas som att 

behovet kan tillgodoses på annat sätt och ärendet avslutas. 

2.9.5 Överklagan  

Samtliga beslut som fattas enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 1 eller med stöd av § 9 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS kan överklagas. Detta 

gäller även beslut om avgift.  

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla personuppgifter, vilket beslut som 

överklagas och hur den enskilde vill att det ska ändras.  

Överklagandet ska ha inkommit till Gnesta kommun, Vuxen- och 

omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag den enskilde fick del av 

beslutet. Överklagandet kan endast göras av den person som beslutet gäller, eller 

dess legale företrädare. Överklagandet ska även vara undertecknat. 

Verksamhetschefen för enheten för administration och bistånd tar ställning till om 

beslutet ska ändras (omprövning).  Om ingen ändring sker och om överklagandet 

har kommit in i rätt tid skickas överklagandet till Förvaltningsrätten för prövning. 

2.10 Övrigt 

2.10.1 Sökande med annat språk  

Behärskar den sökande inte svenska språket eller har en allvarlig hörsel- och/eller 

synnedsättning ska tolk anlitas (8 § förvaltningslagen). Det är myndighetens ansvar 

att förvissa sig om att avsedd information kan inhämtas och delges den enskilde; 

vid behov anlitas därför auktoriserad tolk.  
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Behov att få tala sitt hemspråk ska dokumenteras i utredningen, liksom det 

individuella behovet av hur ofta. 

2.11 Företrädare  

2.11.1 Anhörig/närstående  

Anhöriga har ingen laglig rätt till inflytande om de inte är den sökandes formella 

ombud eller legala företrädare. Anhöriga och/eller närstående ska dock alltid 

beredas möjlighet att lämna synpunkter om den enskilde så önskar. 

2.11.2 Ombud/biträde  

Den enskilde har rätt att anlita ett ombud eller biträde vid sina kontakter med 

kommunen. Kommunen kan dock alltid begära att den enskilde själv personligen 

ska medverka. Kommunen kan avvisa ett ombud/biträde om denne upplevs som 

olämplig (9§ Förvaltningslagen). Om ombud eller biträde finns skall detta 

dokumenteras.  

2.11.3 God man/Förvaltare 

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla om behov av god man eller 

förvaltare bedöms föreligga anmälan görs till överförmyndaren. Även andra i 

personens närhet kan anmäla detta behov (5 kap 3 § socialtjänstförordningen). 

Överförmyndaren ansöker sedan hos tingsrätten. Den enskilde själv kan också 

ansöka direkt hos tingsrätten. Verksamhetshetschef på Administration och 

Bistånd gör anmälan. 

2.11.4 Jämställdhet  

Handläggarens utredning ska vara neutral i form, det vill säga fri från fördomar 

gällande den enskildes kapacitet och förmågor baserat på den enskildes kön. 

2.12 Samtycke  

Av utredning ska framgå på vilket sätt den enskilde deltagit och därmed gett sitt 

samtycke till beslutad insats. 

2.13 Barnperspektiv  

Vid utredning som direkt eller indirekt berör barn ska hänsyn tas till barnets bästa. 

Utredningen ska ha barnets perspektiv för ögonen och hantera frågor som ”Vad 

innebär det här beslutet för barnet? Vad vill vi uppnå med beslutet? Vilken effekt 

får beslutet på eventuella syskon?” Barnet har också rätt att komma till tals. I 

utredningen ska framgå hur barnperspektivet beaktats.  

2.14 Anmälan om missförhållande som rör barn  

Anställda hos myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra 

myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast 

anmäla till Vuxen- och omsorgsnämnden om de i sin verksamhet får kännedom 
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om något som kan innebära att Vuxen- och omsorgsnämnden behöver ingripa till 

ett barns skydd. 

2.15 Definition av skälig levnadsnivå  

Enligt socialtjänstlagen svarar kommunen för omsorg och service, upplysningar 

och råd, stöd och vård samt ekonomiskt bistånd eller annat bistånd.  

Insatser enligt socialtjänstlagen ska hjälpa den enskilde att uppnå skälig 

levnadsnivå. När rätten till bistånd ska bedömas ska det vägas in i vilken 

omfattning den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose det föreliggande 

behovet eller det kan tillgodoses på annat sätt. Utifrån personens individuella 

behov görs en prövning av vad som är skäligt.  

Kommunen ska med planerade insatser främja förutsättningarna för den en-skilde 

att få en meningsfull sysselsättning och att han/hon får bo på ett sätt som är 

anpassat efter det individuella behovet. Biståndet och insatserna ska utformas så 

att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv.  

2.16 Definition av funktionsnedsättning  

En person med funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan 

antas komma att bestå under en längre tid. 

Vuxen- och omsorgsnämnden ansvarar för bistånd till alla som motsvarar 

definitionen ovan, såväl barn som vuxna. 

Att tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt 

Vuxna människor har ansvar att om möjligt själva tillgodose sina behov. Lever 

man i hushållsgemenskap bedöms servicebehov kunna tillgodoses genom 

make/maka/sambo. Kommunens ansvar inträder om behoven inte bedöms 

kunna tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt.  

2.17 Livsföring i övrigt 

Med livsföring i övrigt avses alla behov, bortsett de ekonomiska, som den enskilde 

kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

2.18 Utskrivning från slutenvård  

Under tiden en person är inskriven i slutenvård har kommunen inget ansvar för 

dennes omvårdnadsbehov. Det är först när en person av läkare bedöms som 

”utskrivningsklar” som ansvaret kan övergå till kommunen, under förutsättning 

att rutinerna kring informationsöverföring och vårdplanering uppfyllts och 

personen är ”hemgångsklar”. Gnesta arbetar enligt modellen ”trygg och effektiv 

hemgång”, vilket möjliggör för den enskilde att få en bättre planering inför 

hemgång. (Ref: Lag 2017:612 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
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och sjukvård, samt Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och 

kommunerna i Sörmland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård. ) Aktuell överenskommelse med Sörmlands Läns 

Landsting finns på landstingets hemsida under rubrik ”Närvård” samt på Gnesta 

kommuns intranät. 

2.19 Samordnad individuell plan (SIP) 

Sedan år 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både hälso- och sjukvårdslagen (3 f 

§) och socialtjänstlagen (2 kap 7 §) som innebär att om en person är i behov av 

insatser från både kommun, landsting och kommunal hälso- och sjukvård så ska 

en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. Syftet med planen är bland annat 

att säkerställa samarbetet mellan de båda huvudmännen. Planen ska upprättas om 

någon av parterna kommun, landsting eller kommunal hälso- och sjukvård 

bedömer att den behövs för att individen ska få sina behov tillgodosedda och om 

den enskilde ger sitt samtycke till att den upprättas. Den enskilde ska medverka 

vid planeringen så långt det är möjligt. Närstående kan medverka om den enskilde 

önskar. Aktuell överenskommelse med Sörmlands Läns Landsting finns på 

landstingets hemsida under rubrik ”Närvård” samt på Gnesta kommuns intranät. 

 

3 Rätten till bistånd - socialtjänstlagen  
Av 4 kap. 1 § SoL framgår den enskildes rätt till bistånd:  
 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av Vuxen- och omsorgsnämnden för sin försörjning 
och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes 
möjligheter att leva ett självständigt liv.  
 
Önskar kommunen bevilja insatser utöver skälig nivå kan detta göras enligt 4 kap. 
2 § SoL. En ansökan prövas alltid först enligt 4 kap. 1 § SoL och därefter enligt 4 
kap. 2 § SoL. Eventuella avslag görs därför alltid i enlighet med 4 kap. 1 § SoL. 5.  
Inga begränsningar om vilka insatser som kan ansökas om finns i lagtexten. Det är 
biståndsbedömningen som avgör om ansökan beviljas eller avslås, bedömning 
görs utifrån om insatsen behövs för att tillförsäkra den enskilde en skälig 
levnadsnivå. Vuxen- och omsorgsnämnden får ge bistånd utöver vad som följer 
av 4 kap.1§ om det finns skäl för det.  
 

3.1 Egenvård  

Beskrivning  
Egenvård bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Beslut om 
egenvård kan ske när den enskilde kan ta ansvar för, men inte själv klarar att 

https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
http://insidan.gnesta.int/organisation/vuxenochomsorg/riktlinjerochrutiner/gemensammarutinervof.4.d67c9c415c0d6a864a2128.html
https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Informationsoverforing-i-samband-med-sjukhusvistelse/Samverkan-rehabilitering/
http://insidan.gnesta.int/organisation/vuxenochomsorg/riktlinjerochrutiner/gemensammarutinervof.4.d67c9c415c0d6a864a2128.html
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utföra sina sjukvårdsinsatser. Bistånd för egenvård räknas som personlig 
omvårdnad.  
 
Bedömning/grunder  
Ett intyg ska medfölja ansökan. Biståndshandläggaren beslutar om det föreligger 
rätt till bistånd för att få hjälp med insatsen egenvård.  
Ett beslut om egenvård är inte att betrakta som Hälso- och sjukvård utan ges som 
bistånd enligt SoL 4:1.  
 
Aktuell överenskommelse med Sörmlands Läns Landsting finns på landstingets 
hemsida under rubrik ”Närvård”.  
 
Uppföljningsansvar  
Egenvård ingår i handläggarens uppföljningsskyldighet. 
 

3.2 Anhörigstöd  

Syfte  

De närstående som vill och kan vårda sina närmaste i hemmet utför ett be-

undransvärt arbete. Påfrestningarna kan dock bli mycket stora både psykiskt och 

fysiskt.  

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga som vårdar 

närstående. Regeln gäller för den som vårdar närstående som är långvarigt sjuk 

eller anhörig som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. Stödet kan 

utformas på olika sätt. Det kan vara riktat till den som vårdas och indirekt 

innebära ett stöd för den som vårdar eller det kan riktas till den som vårdar direkt.  

Syftet med insatsen är att avlasta anhöriga och ge möjlighet till avkoppling och 

egen tid. Ansökan görs av den närstående.  

Närstående är den som är i behov av vård och omsorg, anhörig är den som ger 

detta.  

Beskrivning  

Med anhörigstöd avses olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt 

och socialt underlätta den anhöriges situation. Stödet kan vända sig direkt eller 

indirekt till den anhörige. Som anhörig räknas den som vårdar, ger hjälp eller stöd 

till en person som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk.  

Indirekt stöd till anhöriga  

Här är en lista över insatser som den närstående kan få för att klara vården i 

hemmet. Insatserna beskrivs i respektive riktlinje.  

 Hjälp i hemmet/hemtjänst/boendestöd  

 Avlösning i hemmet  

https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Egenvard/
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 Dagverksamhet/personer med demenssjukdom  

 Korttidsvård  

 

 Direkt stöd till anhöriga via Anhörigcentrum  

 Information  

 Enskild rådgivning  

 

 Gruppverksamhet  

 Utbildning  

 Uppsökande verksamhet  

Bedömning/grunder  

Den anhörige kan ansöka om individuellt anpassat stöd för egen del. Varje 

ansökan utreds och bedöms efter aktuella förhållanden.  

Det ska i utredningen framgå på vilket sätt den anhöriges behov tillgodosetts eller 

hur hänsyn på annat sätt tagits till anhörigs behov.  

Anhörigstödet ska så långt som möjligt utformas individuellt och den anhöriges 

upplevelser och behov ska vara styrande för vilka stödinsatser som blir aktuella 

och hur de utförs. Varje anhörig och dennes situation är unik. Den närstående ska 

självklart stå i centrum och alla insatser ska utformas i samarbete med den 

närstående eller dennes företrädare.  

3.3 Avlösning i hemmet  

Syfte  

Avlösning i hemmet ges med syfte att avlasta anhöriga och göra det möjligt för 

dem att få avkoppling och göra saker på egen hand och därigenom möjliggöra ett 

kvarboende för den närstående.  

Beskrivning  

Insatsen avser tillsyn/social samvaro. Avlösaren kan göra de insatser som den 

anhöriga skulle ha gjort, dock ej serviceinsatser.  

Insatsen ges huvudsakligen dag-/kvällstid, är som regel planerad men kan i vissa 

fall ges även vid akuta situationer.  

Bedömning/grunder  

I utredningen kan framgå vad avlösaren ska utföra för och/eller tillsammans med 

den närstående. Se ovan.  

Omfattning  

I normalfallet beviljas avlösning med högst 12 timmar/månad.  
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3.4 Dagverksamhet  

Syfte  

Syftet med dagverksamheten är att erbjuda aktiviteter, delaktighet och social 

samvaro. Det är ett led i att stärka stödet i de äldres och funktionsnedsattas 

ordinära boende för att undvika isolering och nedsatt funktionsförmåga.  

Dagverksamhet kan också ges som en form av avlastning för anhörig.  

Beskrivning  

För personer med demenssjukdom finns dagverksamhet i särskild form.  

Bedömning/grunder  

En förutsättning för att bevilja dagverksamhet för demenssjuka personer är att 

den enskilde har utredd och fastställd demenssjukdom. Det är dock behovet som 

är styrande – inte diagnosen i sig.  

Dagverksamhet kan även vara aktuell för personer utan demenssjukdom, då 

behov finns av social stimulans på grund av isolering, begränsat nätverk och 

initiativlöshet.  

Omfattning  

Dagverksamhet kan beviljas dagtid måndag-fredag. Av beslutet ska framgå antalet 

besök per vecka, i normalfallet högst 2 dagar.  

3.5 Hemtjänst  

Syfte  

De insatser som ryms i begreppet hemtjänst syftar till att underlätta den dagliga 

livsföringen för den enskilde i den egna bostaden och därigenom underlätta ett 

kvarboende. Insatserna kan vara av servicekaraktär och/eller bestå av personlig 

omvårdnad. Samhällets skyldighet att ge insatser enligt SoL begränsas till de 

situationer där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  

Innehållet i insatserna preciseras i genomförandeplanen, där vad, när och hur 

anges. 

Beskrivning  

Personlig omvårdnad består av alla förekommande uppgifter som rör den egna 

personen som till exempel, äta, dricka, klä på/av sig, sköta personlig hygien, 

förflytta sig eller för en ökad trygghet.  

Serviceinsatser handlar om praktisk hjälp med hemmets skötsel till exempel 

städning, tvätt, strykning, inköp.  

I hemtjänst ingår normalt inte tjänster som fönsterputsning, storstädning, vädring 

av stora mattor, mer omfattande matlagning, skötsel och rastning av husdjur, 
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trädgårdsskötsel, snöskottning eller sandning. Kommunens personal kan vara 

behjälplig med information om var sådana tjänster kan köpas.  

Telefonservice innebär att personal ringer kunden vid bestämda tidpunkter i 

trygghetsskapande syfte.  

Nattpatrullen utför tjänster som ingår i personlig omvårdnad och är en del av 

tillsynen mellan kl 22.00 – 07.00.  

Bedömning/grunder  

Handläggaren som tar emot ansökan om hemtjänst har skyldighet att informera 

om de skatteregler som gäller för hushållsnära tjänster och som kan påverka den 

sökande i sitt beslut.  

Äktenskapsbalkens regler om gemensam försörjningsskyldighet mellan makar kan 

påverka bedömningen.  

Handläggaren har även skyldighet att informera om Fritt val inom hemtjänst samt 

om vilka utförare som finns att välja på.  

Omfattning  

Hemtjänst beviljas i normalfallet med maximalt 90 timmar/månad. Beslut över 90 

timmar kan fattas av verksamhetschef för Administration och Bistånd. Insatser 

överstigande 124 timmar/månad beviljas inte i normalfallet. Istället ska särskilt 

boende beviljas om den enskilde ansöker om den insatsen.  

Omvårdnad  

 Dusch: Duschhjälp består av duschning, hår- och enklare nagelvård. 

Insatsen beviljas efter en individuell prövning men ges normalt 2 till 3 ggr 

per vecka. I insatsen ingår även uppsnyggning i badrummet efter 

duschning.  

 Måltidshjälp: Med måltidshjälp avses hjälp att tillreda enklare frukost 

och/eller kvälls-mål. Huvudmålet distribueras som regel färdiglagat via 

matdistribution. Hjälp att värma huvudmålet kan ingå. Om även 

huvudmålet tillagas i hemmet, ingår hjälp med enklare matlagning.  

 Telefonservice är telefonsamtal från hemtjänsten i trygghetsskapande syfte.  

 Tillsyn: Med tillsyn avses hembesök i trygghetsskapande syfte. Samma 

person kan inte beviljas telefonservice och tillsyn vid samma tillfälle.  

 Omvårdnads-/omsorgsinsatser sker vanligtvis mellan kl 07.00-22.00 men kan 

också beviljas för andra tider. Personlig omvårdnad kan också innebära ett 

motiverande stöd.  

 Nattpatrull beviljas i normalfallet högst 2 besök per natt.  
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Serviceinsatser  

I begreppet servicetjänster ingår nedanstående punkter. Serviceinsatser beviljas i 

normalfallet inte om den sökande sammanbor med någon som kan sköta de 

aktuella sysslorna i hemmet.  

 Inköp består av inköp av förbrukningsvaror och livsmedel samt i 

begränsad omfattning andra konsumtionsvaror. Insatsen beviljas normalt 

1 gång per vecka. Servicetagare har inte rätt att välja butik. Det är 

närhetsprincipen som gäller.  

 Städning beviljas normalt varannan vecka och avser 2 rum och kök. För 

samboende kan städning beviljas för 3 rum och kök. Städningen omfattar 

dammsugning, dammtorkning och vädring av gångmattor, torkning av 

golv, rengöring av dusch- badrum och wc, rengöring av disk- och köks-

bänkar samt runt spis och torkning av skåpdörrar samt dörrar till kyl och 

frys. Vidare kan ingå städning i kyl och frys vid behov mellan ordinarie 

städning.  

 Hjälp med tvätt beviljas normalt varannan vecka. Vid särskilda behov kan 

insatsen beviljas oftare. I insatsen ingår även vid behov, strykning av 

gångkläder samt insortering i skåp/garderob. Tvätt beviljas endast om det 

finns en fungerande tvättmaskin i eller i anslutning till bostaden. 

Handtvätt utförs inte.  

 Social samvaro och utevistelse beviljas i normalfallet 1 gång per vecka och 

beviljas normalt som en serviceinsats om inte det individuella behovet 

ställer särskild kompetens på utförandet.  

 Post- och bankärenden utförs i första hand av anhöriga och/eller god 

man/förvaltare. Insatsen beviljas, då behov föreligger, som regel 1 gång 

per månad.  

 Apoteksärenden utförs i första hand av anhöriga och/eller god 

man/förvaltare. Insatsen beviljas, då behov föreligger, som regel 1 gång 

per månad.  

 I övriga hjälpinsatser ingår till exempel disk, bäddning, blomvattning samt 

att bära ut hushållssopor. Vid särskilda behov kan den enskilde få hjälp 

med uppsnyggning utöver den ordinarie städningen. Förhållanden som 

påverkar behovet kan till exempel vara dålig syn och allergi.  
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3.6 Kortvård  

Syfte  

Målet med vistelsen vid kortvård är alltid i första hand att den enskilde ska 

återvända till eget boende.  

Vården ska ge funktionsbevarande och rehabiliterande träning och stöd till den 

enskilde och/eller avlastning av anhörig.  

Målet med kortvård vid livets slut är att den enskilde i lugn och ro, i trygghet, med 

god omvårdnad, god smärtlindring och känd personal ska få ett värdigt slut.  

Beskrivning  

Vistelse på kortvård ska stödja och komplettera vård, omsorg och service i eget 

boende. Vistelsen kan ske efter sjukhusvård i väntan på anpassning av det egna 

boendet eller för att en utredning ska göras om fortsatta insatser alternativt om 

den enskilde har behov av annan boendeform eller i akuta situationer.  

Avlastning/Växelvård innebär att den enskilde vistas på kortvård med 

regelbundna perioder. Perioderna kan variera mellan en till två veckor med olika 

tidsintervaller.  

Avlastning/Växelvård beviljas efter behov och kan variera i frekvens över tid. 

Växelvård ges som anhörigstöd. Om den enskilde vistas mer tid på växelvård än 

hemma bör en prövning av särskilt boende ske. Dock är det den enskildes egna 

val om man vill ansöka om särskilt boende. 

Vid akuta behov ska kortvård erbjudas med kort varsel.  

Bedömning/grunder  

Beslut om kortvård ska vara tidsbestämt och företrädesvis kort. Beslutet 

omprövas vid behov.  

För att beviljas vistelse på kortvård i livets slut, ska den enskilde ha en fastställd 

behandlingsplan i form av symtomlindrande behandling.  

Vid bifall till ansökan om fortsatt kortvård görs en vårdplanering för att bedöma 

fortsatt behov av insatser.  

Omfattning  

Den enskilde vistas på kortvården vid enstaka tillfällen utifrån sitt individuella 

behov. Både insatsen och beslutet följs upp kontinuerligt.  

3.7 Ledsagning  

Syfte  

Syftet är att ge ökad delaktighet som medborgare i samhället och att under-lätta 



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 21 (39) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Förslag riktlinjer för Vuxen- och omsorgsnämndens 

ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om Stöd och Service (LSS) 

  

 

för den enskilde att delta i samhällslivet, kulturella arrangemang och specifika 

fritidsaktiviteter  

Beskrivning  

Vid avsaknad av anhörig eller annan närstående kan ledsagning utföras av 

hemtjänsten eller av personal vid särskilt boende.  

Bedömning/grunder  

Ledsagning är avsedd för personer med kognitiv eller somatisk 

funktionsnedsättning och avser deltagande i samhällslivet. Ledsagning kan i 

särskilda fall även beviljas för att hjälpa den enskilde till och från besök för 

behandling eller service, normalt dock ej för stöd eller sällskap under själva 

besöket.  

Insatsens omfattning ska bedömas utifrån eventuella övriga insatser. Omvårdnad 

och medicinska insatser ingår inte i ledsagning.  

Omfattning  

Ledsagning innebär hjälp från en punkt till en annan, inte att biträda vid den 

aktivitet som är målet. Vid behov av transport ombesörjer den enskilde själv 

transporten.  

I normalfallet beviljas ledsagning med högst 8 timmar per månad.  

Ledsagningens omfattning ska dels bedömas utifrån behov men också utifrån 

övriga insatser och med hänsyn till vad som i det enskilda faller kan betraktas som 

en skälig levnadsnivå. Omfattning och innehåll ska framgå tydligt i beslutet.  

3.8 Särskilt boende  

Syfte  

Syftet med insatsen är att tillgodose behov av vård och omsorg som inte kan ges i 

hemmet. Insatsen kan även beviljas utifrån sociala aspekter och behov av trygghet.  

Beskrivning  

Om den enskilde har behov av personligt anpassad bostad kan rätt till särskild 

anpassad bostad, serviceboende/stödboende, gruppbostad eller 

äldre/demensboende föreligga.  

I ett serviceboende/stödboende finns tillgång till gemensamhetsutrymmen. Det 

finns även viss personal under del av dygnet.  

Ett gruppboende består av ett antal bostäder som är grupperade tillsammans. 

Boendet har gemensamma utrymmen och personal dygnet runt.  

Äldreboende/demensboende är egna lägenheter med gemensamma utrymmen 

och personal dygnet runt. Särskild enhet finns för äldre med svåra 
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beteendestörningar som orsakats av demenssjukdomar eller personer med 

psykiatriska funktionsnedsättningar.  

Ett bifall på ansökan innebär att lämplig plats kommer att anvisas på något av de 

särskilda boenden som finns inom Gnesta Kommun. Plats ska erbjudas inom tre 

(3) månader efter beslut.  

Om den enskilde på ansökningsblanketten fyllt i önskemål om speciellt boende, 

men det inte finns en ledig plats på det angivna önskemålet, har den enskilde inte 

möjlighet att tacka nej och kvarstå på kölista. Om den enskilde tackar nej trots 

detta ska ansökan avslås.  

Den som vistas på kommunens korttidsenheter eller på sjukhus och har fått beslut 

om särskilt boende och inte kan gå hem i mellan har inte rätt att tacka nej till 

erbjudet boende.  

Boende på äldre- eller demensboende har rätt att efter inflyttning ansöka internt 

om att flytta till annat särskilt boende. En sådan ansökan ska följas upp var tredje 

månad av verksamhetschef ÄHF.  

Den som beviljas en lägenhet i särskilt boende bör få skälig betänketid för att 

kunna ta ställning till erbjudandet. Betänketiden bör inte överstiga 5 dagar efter 

det att konkret erbjudande om plats lämnats.  

Bedömning/grunder  

Den enskilde rekommenderas att söka bistånd i form av särskilt boende om den 

aktuella omsorgssituationen innebär kontinuerligt behov av hemtjänst/ 

hemsjukvård mer än 120 timmar/månad och av insatser på natten.  

Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och eller kompletterande 

insatser i eget boende alltid ska prövas, ha prövats eller konkret övervägts 

tillsammans med den enskilde och eventuellt dennes anhöriga innan beslut om 

särskilt boende fattas.  

En demensutredning kan hjälpa till vid bedömning av behovet.  

Ansökan beviljas efter en individuell behovsprövning.  

Ansökan ska prövas inom 1 månad.  

Kriterier för bedömning av rätt till plats i särskilt boende  

 omfattande omvårdnadsbehov (ADL-trappa nivå 4-5)  

 stora svårigheter att orientera sig (hittar inte hem)  

 otrygg, orolig eller är fara för sig själv och kan inte påkalla hjälp  
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 varierande hälsa med täta sjukhusbesök som hemtjänst/hemsjukvård inte 

klarar av att hjälpa.  

Prövning av plats i äldreboende  

 Plats i äldreboende ska reserveras för personer med omfattande somatiska 

och i många fall även lindriga psykogeriatriska besvär.  

 Plats kan i undantagsfall beviljas utifrån sociala aspekter och den enskildes 

behov av trygghet.  

 Om den enskilde ansöker om särskilt boende direkt efter sjukhusvistelse 

ska utredningen kompletters med en gemensam vårdplanering mellan 

landstinget och kommunen, där särskilt behovet av paramedicinska 

resurser och funktionsträning ska beaktas.  

 

Prövning av plats i demensboende  

 Prövning om inflyttning till demensboende från eget boende bör ske på 

grundval av en psykogeriatrisk utredning. Prövningen ska ske utifrån en 

helhetssyn på den enskildes behov.  

 Person med konstaterad demenssjukdom ska alltid erbjudas boende på 

demensboende om det anses vara det bästa för individen.  

 Diagnosen får inte vara styrande utan det är den enskildes vårdbehov som 

ska vara avgörande för förslag till lösning. Det innebär att personer, 

oavsett demenssjukdom, där vård i ordinärt boende inte längre är aktuellt, 

ska kunna få fullgod vård och omsorg vid ett äldreboende.  

 Personer med lindrig kognitiv nedsättning eller förvirring bör kunna 

erbjudas plats i äldreboende utan psykogeriatrisk utredning om övriga 

omständigheter vid den individuella prövningen talar för detta. 

Handläggare bör vid sådan prövning rådfråga sakkunnig personal i 

demensvård/-bedömningar.  

 Omflyttning av äldre från äldreboende till demensboende bör undvikas. 

För många äldre med en kognitiv nedsättning ger det en bättre livskvalitet 

att få bo kvar i den invanda miljön. Endast om en psykogeriatrisk 

utredning förordar omflyttning, bör så ske.  

Prövning av plats i boende för personer med psykisk funktionsnedsättning  

 Behovet ska framgå i utredningen.  

Prövning av plats i boende för personer med samsjuklighet  
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 Vid bedömning av behovet ska samverkan med handläggare inom individ- 

och familjeomsorgen ske.  

Prövning av plats i boende med psykogeriatrisk inriktning  

 Särskilda vårdplatser finns för personer med, ofta tillfälliga, svåra 

beteende-störningar som orsakats av vissa demenssjukdomar eller 

personer med psykiatrisk grundproblematik som därutöver drabbas av 

demenssjukdom.  

 Vid en förändrad hälsosituation bör den enskildes boende omprövas med 

målsättningen att fortsatt vård och omsorg ska kunna fås i demensboende 

alternativt äldreboende. Plats med psykogeriatrisk inriktning bör därför 

om-prövas med kortare tidsperiod. Både vid inflyttning och vid 

omprövning av fortsatt boende ska ett nära samråd ske med 

anhöriga/företrädare.  

 

Kvarboendeprincipen/Trygghetsprincipen  

Att beviljas ett särskilt boende är ofta ett livslångt boende. Av utredningen ska 

framgå den enskildes behov av boendeform och innehållet i insatsen. Däremot 

ska inte ett namngivet boende anges i beslutet. Den enskilde kan komma att 

erbjudas ett annat boende om de individuella behoven förändras eller om 

omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses på ett annat boende.  

Husdjur  

En boende kan ta med sig ett husdjur under förutsättning att övriga boende inte 

är allergiska eller på annat sätt blir störda av husdjuret. Personalen tar ingen del i 

skötseln av djuret.  

Omfattning 

Beslut om särskilt boende kan tidsbegränsas om handläggaren bedömer att det är 

nödvändigt.  

3.9 Parboendegaranti 

Syfte  

Då enbart den ena av sammanboende makar har behov av särskilt boende ska 

önskemål om fortsatt sammanboende tillgodoses.  

Beskrivning  

Parboende kan erbjudas i någon av nämndens stora lägenheter. Ett fortsatt 
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sammanboende kan dock endast erbjudas under förutsättning att en god och 

säker vård kan tillhandahållas för den som fått insats beviljad.  

Om ingen stor lägenhet finns ledig vid verkställigheten ska enrumslägenhet 

erbjudas den som fått beviljat insatsen och paret får sedan stå på kö till första 

lediga stora lägenhet.  

Ett avstående av besittningsskyddet ska ifyllas av den medflyttande parten. 

Nämndens behov av att kunna erbjuda särskilt boende till personer med bedömt 

biståndsbehov måste anses gå före en efterlevandes besittningsskydd till en 

lägenhet inom ett särskilt boende.  

Kontrakt skrivs enbart med den part som fått beviljat insats särskilt boende. 

Hyresavi skickas till den part som innehar kontraktet.  

Utförlig information om vad parboende/medboende innebär ska lämnas vid 

ansökningstillfället.  

Bedömning/grunder 

En ansökan om fortsatt parboende ska registreras som en inkommen ansökan och 

ett beslut ska fattas med anledning av ansökan.  

Om den part som fått beviljat insatsen avlider ska, efter ansökan, en bistånds-

bedömning göras för den efterlevande parten. Bedöms den parten ha behov av 

särskilt boende ska ett kvarboende erbjudas. Om behov inte anses föreligga ska ett 

avslag göras på en direkt ansökan och en avflyttning kan inledas med hänvisning 

till avståendet av besittningsskyddet. 

3.10 Trygghetslarm  

Syfte 

För att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den egna bostaden 

under dygnets alla timmar  

Beskrivning 

Trygghetslarmet är inte ett servicelarm för att till exempel be om enklare tjänster 

utan ska endast utnyttjas vid akuta situationer.  

Bedömning/grunder 

Ett trygghetslarm ska kunna beviljas i förebyggande syfte om behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt.  

En förutsättning är att den enskilda har förmåga att hantera larmet och kan 

tillgodogöra sig de instruktioner som hör till larmhanteringen.  
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3.11 Trygghetskamera  

Beskrivning 

En trygghetskamera är en digital kamera som installeras hos den sökande. 

Kameran är uppkopplad Phoniros krypterade molntjänst. Trygghetskameran 

spelar inte in och har i dagsläget ingen ljudkommunikation.  

Med ny och modern teknik kan insatser ersätta eller komplettera personliga besök 

till den som önskar. 

Syfte  

En trygghetskamera kan ersätta eller komplettera ett besök nattetid. Minska oro 

och störning av att någon kommer in för att titta till brukaren.  

Bedömning/grunder 

Trygghetskameran ska kunna väljas av alla som har behov av tillsyn nattetid 

främst i ordinärt boende.  

Kameran får enbart användas efter skriftligt samtycke från brukare eller dennes 

företrädare via fullmakt.  

Omfattning 

Trygghetskamera beviljas i första hand för person med bedömt behov av tillsyn 

nattetid.  

Trygghetskameran kan när som helst brukaren så önskar tas bort och ersättas av 

personligt besök av personal från nattpatrullen.  

3.12 Matdistribution  

Syfte/Beskrivning  

Matdistribution vänder sig till äldre och funktionsnedsatta i eget boende. När den 

enskilde bor i närhet av Träffpunkten ska i första hand den möjligheten 

undersökas. Genom matdistribution får brukaren ett färdiglagat huvudmål 

samtliga dagar i veckan alternativt 5 dagar, måndag-fredag.  

Matdistribution består av kyld mat som levereras varje eller varannan dag hem till 

brukaren. 

 

Omfattning  

Matdistribution kan beviljas för leverans varje eller varannan dag.  

3.13 Familjehem och hem för vård eller boende  

Syfte  

Insatsen beviljas då den enskilde behöver vård och boende som inte kan 

tillgodoses på annat sätt.  



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 27 (39) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Förslag riktlinjer för Vuxen- och omsorgsnämndens 

ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om Stöd och Service (LSS) 

  

 

Beskrivning  

För personer som har behov av mer omfattande insatser från särskilt utbildad 

personal beviljas hem för vård eller boende.  

Bedömning/grunder  

Beviljas endast i de fall placeringen kompletteras med behandling av annan 

vårdgivare.  

För barn och ungdom prövas vård i familjehem före vård på institution.  

Boende i familjehem kan ges som bistånd då den enskilde utifrån sina individuella 

behov inte bedöms klara av annat särskilt anpassat boende enligt nedan. Beviljas 

med stöd av SoL 4:1.  

3.14 Boendestöd  

Målgrupp  

Boendestöd kan beviljas till personer som har en diagnosticerad psykisk 

funktionsnedsättning eller motsvarande ”närliggande symtom” och som har 

behov av att motiveras, tränas och stödjas till att bli mer självständiga och/eller 

delaktiga. 

Syfte  

Boendestödet ska praktiskt hjälpa, motivera och stödja personer inom 

målgruppen, så att de får möjlighet att förbättra och upprätthålla förmågan att leva 

ett så aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt i vardagen och i 

samhället. 

Beskrivning  

Boendestödet ska stödja och motivera till ökad självständighet avseende till 

exempel hemmets skötsel, personlig hygien, kommunikation och fritid. Insatserna 

ska i första hand utföras i samverkan med och aktivt deltagande från den enskilde 

och innefattar därför ett stort mått av motivationsarbete. Detta kräver att 

personalen har kompetens om och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.  

Exempel på insatser:  

 Service: inköp, städning, tvätt och disk samt övrigt som rör hemmets 

skötsel.  

 Personlig omvårdnad/omsorg: personlig hygien, måltider och 

kommunikation.  

 Främjande av sociala kontakter: fritidsaktiviteter, stöd i anhörig- och 

vänkontakter, stöd att klara samhällskontakter samt läkar-och 

tandläkarbesök.  
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Villkor kring insatsen  

Insatsen erbjuds dagtid 07.00 – 22.00.  

Omfattning och innehåll varierar beroende på den enskildes behov av stöd.  

Insatsen ska verkställas på datum som handläggaren beställer.  

Insatsen upphör inte med automatik vid 65 års ålder, utan fortgår om behoven 

kvarstår. Brukare som redan har boendestöd kan även få kompletterande 

boendestödsinsatser efter 65. För brukare som fyllt 65 år och som inte tidigare 

haft boendestödsinsatser, kan inte sådana beviljas.  

Definitionen av boendestödets målgrupp (personer som har en diagnosticerad 

psykisk funktionsnedsättning eller motsvarande ”närliggande symtom”) beskriver 

också skillnaden mellan hemtjänst och boendestöd. Både hemtjänst och 

boendestöd ska motivera till delaktighet och självständighet. Båda ska utföra 

insatserna åt brukaren då denne inte kan eller vill delta. Det är boendestödets 

personal som åker ut på eventuellt larm från brukare med insatsen boendestöd. 

Det är också boendestödets personal som sköter medicinhanteringen för dessa 

brukare. Det är inte möjligt att ha insatserna hemtjänst och boendestöd samtidigt. 

Kan man tänka nattpatrull vid larm nattetid vid särskilda behov? 

3.15 Sysselsättning  

Syfte  

Syftet är att underlätta för den enskilde att få sociala kontakter och ha möjlighet 

att delta i aktiviteter tillsammans med andra.  

Beskrivning  

Sysselsättningen ska ge utrymme för flexibla och individuella lösningar.  

Bedömning/grunder  

Sysselsättningen ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i 

samhället.  

Rätten till sysselsättning följer ordinarie regelverk kring pensionsålder.  

Sysselsättning som bistånd enligt SoL kan vara aktuellt för den som omfattas av 

personkrets 3 i LSS och för personer med funktionsnedsättning som ej omfattas 

av LSS.  

Omfattning  

Omfattningen av insatsen ska framgå av beslutet och anges i antal dagar per 

vecka.  
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3.16 Kontaktperson/kontaktfamilj  

Syfte  

Kontaktpersonen ska vara en medmänniska som kan ge hjälp att minska isolering 

och uppmuntra till sociala kontakter. Beslut om kontaktperson avser allmänt 

socialt stöd och kan också omfatta ett personligt utformat uppdrag.  

Beskrivning  

En kontaktperson är en person som har intresse av att ge stöd åt en annan 

medmänniska. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med 

anhöriga och vänner men ersätter inte insatser som hemtjänst eller boendestöd. 

Den enskildes val av person bör vara avgörande för vem som utses till 

kontaktperson.  

Kontaktpersonen och den som fått insatsen ska tillsammans utforma kontakten 

utifrån det mål som anges i beslutet.  

Stödet kan även ges av en familj.  

Bedömning/grunder 

Kontaktperson kan normalt beviljas för vuxna och barn över 12 år.  

Innan beslut om kontaktperson sker ska information lämnas om Väntjänstens 

verksamhet och övriga frivilliga nätverk.  

Syftet med att utse kontaktpersonen ska vara tydligt vid uppdragets början och 

målet ska framgå av beslutet.  

I ett särskilt boende tillgodoses syftet normalt av personalen på boendet.  

Omfattning  

Omfattning av insatsen är 2 till 4 tillfällen per månad, för kontaktfamilj högst 2 till 

4 dygn per månad.  

4 Generell riktlinje för bedömning enligt LSS 
Insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska ges 

endast om den enskilde eller dennes ombud begär det.  

LSS lagstiftningen är en rättighetslag. LSS inskränker inte rättigheter som en 

enskild person kan ha enligt annan lag utan fungerar parallellt med exempelvis 

socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

Vid varje ansökan om insats enligt LSS ska göras en prövning av tillhörighet till 

personkretsen enligt LSS. Vid prövningen ska funktionshindret bedömas i 

förhållande till livssituationen som helhet. Behov av insats enligt LSS ska be-

dömas på ett så objektivt och lika sätt som möjligt oavsett personkretstillhörighet. 
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För personer, vars funktionsnedsättning kan innebära tillhörighet till personkrets 

1 och prövning ska ske bör utlåtande (utredning och bedömning) från till exempel 

habiliteringen utgöra underlag vid prövning av insats enligt LSS.  

För personer, vars funktionsnedsättning kan innebära tillhörighet till personkrets 

2 och 3, bör vid bedömning följande dokument utgöra underlag vid prövning av 

insats enligt LSS  

 Rehabiliteringsutlåtande inklusive diagnos och eventuell prognos av läkare 

eller psykolog  

 Beskrivning av funktionsnedsättning av arbetsterapeut och/eller 

sjukgymnast  

 ADL-status: ett utlåtande om förmågan i det egna hemmet, av 

arbetsterapeut eller annan lämplig habiliterings- eller 

rehabiliteringspersonal.  

Inhämtande av intyg från läkare eller habilitering kräver den enskildes eller dennes 

företrädares samtycke. Samtycket ska dokumenteras. 

4.1 LSS § 9:2 Personlig assistans  

Syfte 

Syftet med insatsen personlig assistans, bör vara att åstadkomma villkor som är 

likvärdiga och kan anses normala för andra personer i motsvarande ålder. Insatsen 

ska hjälpa den enskilde med den personliga hygienen, med intagande av måltider 

och med annan personlig service. Den enskilde ska via insatsen ges ökade 

möjligheter till ett självständigt liv. Insatsen ska om möjligt garantera den enskilde 

kontinuiteten i stödet och därmed trygghet för den enskilde och hans närstående. 

Den enskildes förutsägbara, kontinuerliga eller ofta förekommande aktiviteter i 

den dagliga livsföringen ska tillgodoses med insatsen.  

Beskrivning  

Insats med personlig assistans kan vid behov av omfattande insatser erhållas som 

assistansersättning enlig Socialförsäkringsbalken (SFB) vilket Försäkringskassan 

beslutar om.  

Kommunens ansvar enligt LSS omfattar:  

 Alla insatser avseende grundläggande behov 20 timmar eller mindre per 

vecka (insats enligt LSS)  

 Finansieringsansvar (försäkringskassan beslutar, kommunen svarar för 

kostnaden) för de 20 första assistanstimmarna vid en total insats 

överstigande 20 timmar per vecka med assistansersättning.  
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 Behov av insatser överstigande 20 timmar per vecka som inte ger rätt till 

assistansersättning. Detta gäller i situationer då sammanlagd insats 

överstiger 20 timmar per vecka men försäkringskassan bedömer och 

beslutar att de grundläggande behoven understiger 20 timmars insats per 

vecka.  

 Kostnadsersättningsansvar för sjukvikarier, som ersättare vid ordinarie 

assistents frånvaro och där assistansinsatsen utförs av anställda hos den 

enskilde eller av privata företag (gäller för enskilda med en total 

assistansinsats överstigande 20 timmar per vecka enligt LSS/SFB).  

Bedömning/grunder  

Bedömningsgrunderna för rätt till personlig assistans ska så långt som möjligt vara 

samordnade med försäkringskassans motsvarande bedömningsgrunder för 

erhållande av assistansersättning enligt SFB.  

Tillfällig personlig assistans/tillfällig utökning eller ledsagare vid resa med mera  

I Gnesta kommun beviljas inte tillfällig personlig assistans eller tillfällig utökning 

av assistans vid resa. 

Kostnad för personlig assistents resa och personliga omkostnader ingår i 

assistansersättningen enl. LSS eller SFB  

Som exempel på sådana tänkbara skäl kan nämnas  

 Personen ska delta vid familjesammankomster som bröllop, dop, 

begravning, studentexamen, femtioårsfirande eller liknande dvs. de 

tillfällen i livet då familjerna naturligt och vanligt kommer samman.  

 Personen har aldrig tidigare rest  

 Det är fråga om ett återbesök i tidigare hemland  

 Det kan vara sista möjligheten att resa till exempel vid progredierande 

sjukdom  

Bedömning av ansökan sker individuellt utifrån den enskildes behov. I 

bedömningsunderlaget ingår:  

 Frekvens och tidsintervall av eventuellt tidigare beviljad resa  

 Beviljade insatser  

 Föreligger ett behov att resa för att uppnå goda levnadsvillkor  

Den som begär personlig assistans och får detta genom SFB har där möjlighet att 

få med timmar för individuella behov utöver de grundläggande behoven. Har den 
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enskilde ett behov av att regelbundet resa tas den tiden med i det totala antalet 

timmar. I dessa fall föreligger inget behov av tillfälligt utökat antal timmar.  

Vid bedömning av rätt till personlig assistans under semesterresa för barn och 

ungdomar till och med gymnasieåldern ska först föräldraansvaret vägas in.  

Personlig assistans för personer över 65 år 

Den som fått insats med personlig assistent enligt LSS har rätt att behålla insatsen 

efter fyllda 65 år. Nivån på insatsen får dock ej utökas efter fyllda 65 år. Vid 

behov av utökning av insats motsvarande personlig assistans efter fyllda 65 år sker 

prövning enligt SoL med inriktning att komplettera personlig assistans med en 

hemtjänstinsats. 

Makes ansvar  

Vid bedömning av tid för personlig assistans beaktas att makar har ett gemen-

samt ansvar för hushållet enligt äktenskapsbalken.  

Omfattning  

Kommunen kan i avvaktan på försäkringskassans prövning av ansökan om 

assistansersättning, fatta ett interimistiskt beslut om personlig assistans enligt LSS. 

Ett sådant beslut ska vara tillfälligt och tidsbegränsat till högst 4 månader per gång 

och ska enbart fattas om försäkringskassans beslut inte kan inväntas med hänsyn 

till den enskildes livssituation eller hälsa.  

I avvaktan på försäkringskassans prövning enligt SFB kan beslut om insatser 

överstigande 20 timmar, avseende grundläggande behov, per vecka förekomma. 

Denna utökning kan vara tillfällig eller mer stadigvarande och även där gör 

kommunen prövningen samt beslutar kring och finansierar utökade insatser i 

avvaktan på försäkringskassans prövning.  

Vid beslut enligt SFB gäller försäkringskassans bedömning beträffande antalet 

timmar som den enskilde är berättigad till. Beviljade övertimmar från kommunen 

ska genast tas bort.  

Vid behov av utökning av antalet timmar ska den enskilde vända sig till 

försäkringskassan och begära tilläggstimmar.  

4.2 LSS § 9:3 Ledsagare  

Syfte  

Ledsagarservice syftar till att bryta den sociala isolering som ofta blir följden av en 

omfattande funktionsnedsättning. Den enskildes sociala nätverk har betydelse i 

bedömningen utan att undantränga det individuella behovet.  

Insats av ledsagare för personer i eget boende: 

Beslut om ledsagare ska avse specifikt uppdrag, som är tidsbegränsat. Ledsagare 
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kan beviljas för kortare uppdrag, del av dag och som undantag under hel dag eller 

flera dagar.  

Ledsagarinsatsen beställs av den som fått insatsen beviljad. Ledsagarinsatsen 

utförs av tillgänglig ledsagare. Vid behov av personlig ledsagare ska detta tydligt 

anges i beslut.  

Insats av ledsagare för personer i särskilt boende: 

Behov av ledsagarinsats vid särskilt boende ska i normalfallet anses ingå i 

verksamheten och företrädesvis utföras i verksamhetens egen regi. Insatser av 

frivilliga kan komplettera verksamheten.  

Ledsagning för barn:  

Ledsagning för barn under 12 år ingår normalt i föräldraansvaret.  

Bedömning/grunder  

Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets, men inte har 

personlig assistans, för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, 

kulturliv eller för att promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service 

och anpassas efter de individuella behoven.  

Målet för ledsagningen ska vara en aktivitet av vardaglig karaktär i närmiljön 

(normalt sett inom Gnesta kommun).  

Omfattning  

Omvårdnad och hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår inte i ledsagarservice.  

Beslutet anges i antal timmar/månad.  

Gemensamma resor från en gruppbostad berättigar inte till ledsagning.  

4.3 LSS § 9:4 Kontaktperson/kontaktfamilj  

Beskrivning  

En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge 

stöd åt en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ersätter eller 

kompletterar kontakten med anhöriga och vänner. Insatsen är ett icke-

professionellt stöd. Den enskildes val av person bör vara avgörande för vem som 

utses till kontaktperson. Stödet kan också ges av en hel familj, kontaktfamilj eller 

stödfamilj.  

Kontaktpersonen är ingen legal ställföreträdare för den enskilde och kan därför 

inte företräda honom/henne till exempel för att begära en LSS-insats.  

Kontaktpersonen kan ge råd men bör däremot inte ta över ansvaret för till 

exempel den enskildes ekonomi.  
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Vid behov av kontaktperson i särskilt boende ska insatsen utföras av person som 

ej är knuten till boendet som personal. Kontaktpersonen ska komplettera 

personalens insatser, inte ersätta dem.  

Bedömning/grunder  

Att bryta den enskildes isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter tillgodo-ses 

normalt inom ett gruppboende.  

Kontaktperson beviljas i normalfallet från det personen fyllt 12 år.  

I ett särskilt boende tillgodoses syftet normalt av personalen på boendet.  

Omfattning 

Omfattning av insatsen är 2 till 4 tillfällen per månad, för kontaktfamilj högst 2 till 

4 dygn per månad.  

Insatsen avser möten 2-4 ggr/månad som kompletteras med telefonkontakt vid 

behov.  

4.4 LSS § 9:5 Avlösarservice i hemmet  

Syfte  

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar 

att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning kan även vara en 

förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionsnedsatta barnets 

syskon.  

Beskrivning  

Avlösarservice riktar sig till föräldrar, andra anhöriga eller familjehemsföräldrar 

som har daglig omvårdnad av ett barn eller vuxen i sitt hem.  

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga 

eller andra närstående. Utgångspunkten för insatsen är den funktionsnedsattes 

hem.  

Bedömning/grunder  

Vårdares arbete eller studier är inte skäl för avlösarservice.  

Omfattning  

Med att ”tillfälligt överta omvårdnaden” avses i allmänhet tidsramen upp till ett 

halvt dygn, men vid behov max en helg, motsvarande ett veckoslut. Omfattningen 

av behovet får avgöras utifrån individuella behov.  

Avlösarservice kan ges både som regelbunden insats och vid akuta situationer. 

Det är ofta av stor vikt att kunna få avlösarservice med kort varsel.  

I normalfallet beviljas högst 15 timmar per månad.  
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4.5 LSS § 9:6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet  

Syfte  

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att ge miljöombyte och 

avkoppling samtidigt som möjlighet till avlösning sker i omvårdnadsarbetet. Båda 

kriterierna ska samtidigt tillgodoses genom insatsen.  

Beskrivning 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en funktionsnedsatt person 

tillfälligt vistas på korttidshem, i stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. Vistelsen 

kan både vara enstaka dagar eller flera dagar.  

Kommunen har inte ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen vid korttidsvistelse.  

Någon rätt för den enskilde eller dennes företrädare att kräva ett visst utpekat 

korttidsvistelse eller läger finns inte.  

Bedömning/grunder  

Insatsen kan beviljas på en eller flera av följande grunder:  

 miljöombyte  

 avlastning  

 träning inför vuxenlivet  

Omfattning  

Insatsen kan beviljas vid regelbundna eller tillfälliga behov. Omfattningen vid 

regelbunden korttidsvistelse, bör i normalfallet, uppgå till högst 10 dygn/ månad.  

I bedömningen bör det samlade behovet hela året bedömas, det vill säga inklusive 

eventuella läger- och kollovistelser.  

Om korttidsvistelsen är mer än 14 dagar per månad bör andra insatser övervägas.  

4.6 LSS § 9:7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 

under lov  

Syfte  

Syftet med insatsen är att tillförsäkra en trygg situation och en meningsfull 

sysselsättning då föräldrarna förvärvsarbetar eller vid andra särskilda skäl.  

Beskrivning  

Insatsen kan bli aktuell efter vårterminens slut det år eleven fyller 13 år fram till 

det år den enskilde slutar gymnasiet.  
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Före 13 års ålder beviljas tillsyn enligt Skollagen. 

Omfattning  

Insatsen kan ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och 

längre lov som sommarlov.  

Resa, utöver skolskjuts enligt skollagen, till och från fritidsenheten ingår i 

föräldraansvaret.  

4.7 LSS § 9:8 Boende i familjehem eller bostad med särskild 

service för barn och ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet  

 

Beskrivning  

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar, kan 

ha rätt att bo i en annan familj, familjehem eller i en bostad med särskild service. 

Boende med särskild service kan både vara orsakat av barnets skolsituation och av 

ett omfattande omvårdnadsbehov.  

Familjehem enligt LSS är inte tänkt att ges för att skydda barnet enligt lag om vård 

av unga, LVU eller kompensera för bristande föräldraförmåga. Även barn med 

funktionsnedsättning kan förstås ha föräldrar med bristande föräldraförmåga då 

det finns behov av att placera barnet utanför familjen. I sådana fall ska placeringen 

ske med stöd av socialtjänstlagen SoL, eller om förutsättningarna för tvångsvård 

är uppfyllda enligt LVU, enligt denna lag.  

Bedömning/grunder  

För barn under 13 år ska familjehem övervägas i första hand.  

För att säkerställa en god kvalitet ska ett familjehem enligt LSS utredas på 

sedvanligt sätt.  

Placeringen enligt LSS 9:8 ska följas upp var sjätte månad och dokumentera hur 

vården i familjehemmet utvecklas i förhållande till uppsatta mål. Ett familjehem 

kan oftast inte förväntas klara av att ta hand om barnet bättre än föräldrarna.  

Vårdnadshavare ska ha inflytande över vilka insatser som blir aktuella.  

Omfattning  

Placering i familjehem kan ske som ett komplement till föräldrahemmet. 

Placeringen avslutas som regel i samband med avslutad skolgång.  



 

  

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen 37 (39) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Förslag riktlinjer för Vuxen- och omsorgsnämndens 

ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om Stöd och Service (LSS) 

  

 

4.8 LSS § 9:9 Bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskild anpassad bostad för vuxna  

 

Syfte  

Syftet med att erbjuda särskilt boende är att tillgodose behovet av stöd och 

insatser dygnet runt. I serviceboende kan målet vara att individen ska komma till 

ett helt eget boende.  

Beskrivning  

Denna insats kan utformas på olika sätt. Tre huvudformer kan urskiljas:  

 Med servicebostad menas en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där 

omfattande service och vård kan ges dygnet runt. En baslägenhet med fast 

bemanning finns i nära anslutning.  

 Ett gruppboende består av ett antal bostäder som är grupperade 

tillsammans och där omfattande service och omvårdnad kan ges på alla 

tider på dygnet. Boendet har gemensamma utrymmen och tillgång till 

personal i direkt anslutning till boendet dygnet runt.  

 Annan särskilt anpassad bostad för vuxna avser en bostad med viss 

grundanpassning till funktionshindrade personers behov men utan fast 

bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad, fritid eller 

aktiviteter.  

Den som beviljas en lägenhet i särskilt boende bör få skälig betänketid för att 

kunna ta ställning till erbjudandet. Betänketiden bör inte överstiga 5 dagar efter 

det att konkret erbjudande om plats lämnats.  

Bedömning/grunder  

Insatsen är ofta ett livslångt boende. Av utredning ska framgå den enskildes behov 

av boendeform och innehållet i insatsen Däremot ska inte ett namngivet boende 

anges i beslutet. Den enskilde kan komma att erbjudas ett annat boende om de 

individuella behoven förändras eller att omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses 

på ett annat boende. Erbjudande om plats ska ske i samverkan med den sökande  

Kriterier för gruppbostad: Ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, behov 

av kontinuerlig närvaro av personal dygnet runt.  

Kriterier för serviceboende: Ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, 

behov av tillgång till personal dygnet runt.  

Den sökande har inte rätt att tacka nej till erbjuden grupp- eller servicebostad. 

Ansökan om flytt till annat boende kan göras efter inflyttning.  
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4.9 LSS § 9:10 Daglig verksamhet  

 

Syfte/Beskrivning  

Personalen vid daglig verksamhet svarar för samtliga insatser den funktions-

nedsatte behöver under sin dagcentervistelse. Endast i mycket särskilda fall 

beviljas personlig assistans vid daglig verksamhet.  

Daglig verksamhet som ”integrerad arbetsplats” kan också erbjudas. Det inne-bär 

att den funktionsnedsatte får en placering i verksamhet inom den öppna 

arbetsmarknaden. Ersättning till handledare utgår enligt särskilt beslut.  

Bedömning/grunder  

Berättigade till daglig verksamhet är personer inom LSS personkrets 1 och 2.  

Daglig verksamhet/sysselsättning för personer inom LSS personkrets 3 prövas 

enligt SoL.  

Rätten till daglig verksamhet upphör vid 67 års ålder.  

Omfattning  

Beslut om daglig verksamhet anges i antal dagar.  

Resor till och från daglig verksamhet ingår inte i beslutet. Efter individuell 

prövning kan den enskilde vara berättigad till färdtjänst. 
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Upprättad: 2018-05-16

Diarienummer: SN.2018.60

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS första kvartalet 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

För första kvartalet finns sammantaget sex ej verkställda beslut.

Ärendebeskrivning

Enligt SoL finns ett beslut gällande boendestöd som ej är verkställt då den det
berör ännu inte har en egen lägenhet. Den enskilde bodde i ett särskilt boende för
äldre då ansökan om lägenhet och boendestöd gjordes. Den enskilde har ännu
inte fått egen lägenhet utanför det särskilda boendet. Boendestödet har därför ej
verkställts.

Inom LSS finns tre ansökningar om sommarvistelse/läger för barn har beviljats
men av naturliga skäl ej verkställts. Sommarvistelse/läger kommer att ske under
juli månad. En person önskar ledsagning en timma per dag och den har ej
verkställts i brist på personal av olika skäl.
Ett barn väntar på lämplig kontaktperson.

Förvaltningens synpunkter

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten i sig är inte föremål för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-16
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~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare



Vuxen- och omsorgsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-05-16
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
2018-01-18). 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 delegationsbeslut 2018-03-14 – 2018-05-15

~ Förteckning över anställningar 2018-03-01 - 2018-04-30



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTVuxen- och omsorgsnämnden

Beslutsperiod:

Ärende: SN.2018.49

Upphandling

Upphandling nutritionspump med tillbehör VF2018-0011

Beslutsdatum: 2018-05-08

Beslut: Delegationsbeslut för fullmakt gällande upphandling av nutritionspump

Ärende: SN.2018.44

Individ- och familjeomsorg

Delegationsbeslut - fullmakt att företräda kommunen i förvaltningsrätten

Beslutsdatum: 2018-04-23

Beslut: Delegationsbeslut - fullmakt

Ärende: SN.2018.43

Individ- och familjeomsorg

Delegationsbeslut - fullmakt att företräda kommunen i förvaltningsrätten

Beslutsdatum: 2018-04-23

Beslut: Delegationsbeslut - fullmakt

Ärende: SN.2018.44

Individ- och familjeomsorg

Delegationsbeslut - fullmakt att företräda kommunen i förvaltningsrätten

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Fullmakt

Ärende: SN.2018.44

Individ- och familjeomsorg

Delegationsbeslut - fullmakt att företräda kommunen i förvaltningsrätten

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Fullmakt

2018-05-16 13:42:24 Sida 1 av 2
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DELEGATIONSBESLUTVuxen- och omsorgsnämnden

Beslutsperiod:

Ärende: SN.2018.50

Avtal

Aval bemanningstjänster

Beslutsdatum:

Beslut: Avtal

2018-05-16 13:42:24 Sida 2 av 2



Vuxen- och omsorgsnämnden
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2018-03-01 – 2018-04-30
Enhetschef
Organisation: Äldre- och funktionsnedsättning
Tillsvidare, From: 2018-04-01
Utfärdat av: Anne Ringdahl, Chef
Vårdbiträde
Organisation: Ekhagen
Tillsvidare, From: 2018-05-01
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Samordnare
Organisation: Gnesta hemtjänst
Tillsvidare, From: 2018-03-05
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef
Socialsekreterare
Organisation: Individ- och familjeomsorgen
Tillsvidare, From: 2018-04-01
Utfärdat av: Mats Engström, Verksamhetschef
Samordnare
Organisation: Administration och bistånd
Tillsvidare, From: 2018-04-04
Utfärdat av: Linda Bergström, chef
Familjestödjare
Organisation: Individ- och familjeomsorgen
Tillsvidare, From: 2018-04-04
Utfärdat av: Mats Engström, Verksamhetschef
Sjuksköterska
Organisation: Hälso och sjukvård
Tillsvidare, From: 2018-08-13
Utfärdat av: Nina Överkvist, Chef
Sjuksköterska
Organisation: Hälso och sjukvård
Tillsvidare, From: 2018-03-12
Utfärdat av: Nina Överkvist, Chef
Vårdbiträde
Organisation: Gnesta hemtjänst
Tillsvidare, From: 2018-04-09
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef
Vårdbiträde
Organisation: VOF Timvikarier
Tillsvidare, From: 2018-04-09
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Undersköterska
Organisation: Ekhagen
Tillsvidare, From: 2018-05-01
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Vårdbiträde
Organisation: VOF Timvikarier
Tillsvidare, From: 2018-04-23
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Sjuksköterska
Organisation: Hälso och sjukvård



Tillsvidare, From: 2018-08-20
Utfärdat av: Nina Överkvist, Chef
Utredare
Organisation: Administration och bistånd sta
Tillsvidare, From: 2018-06-04
Utfärdat av: Linda Bergström, chef
Utredare
Organisation: Administration och bistånd sta
Tillsvidare, From: 2018-01-01
Utfärdat av: Linda Bergström, chef
Utredare
Organisation: Administration och bistånd sta
Tillsvidare, From: 2018-06-25
Utfärdat av: Linda Bergström, chef
Biståndshandläggare
Organisation: Administration och bistånd sta
Tillsvidare, From: 2018-09-03
Utfärdat av: Linda Bergström, chef
Biståndshandläggare
Organisation: Administration och bistånd sta
Tillsvidare, From: 2018-05-28
Utfärdat av: Linda Bergström, chef
Handledare
890902-1712 Organisation: Gnesta ungdomsboende
Tillsvidare, From: 2018-04-09
Utfärdat av: Elin Insulander Hjelm, Enhetchef
Arbetsterapeut
Organisation: Hälso och sjukvård
Tillsvidare, From: 2018-07-16
Utfärdat av: Nina Överkvist, Chef
Vårdbiträde
Organisation: VOF Timvikarier
Tillsvidare, From: 2018-03-16
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2018-03-31 – 2018-04-30
Boendepersonal
710402-6641 Organisation: Boendestöd- och Landhammarsgat
Vikariat, 2018-04-01 - 2018-09-30,
Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef
Vårdbiträde
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2018-03-01 - 2018-05-31
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Undersköterska
Organisation: Frustuna
Vikariat, 2018-05-14 - 2018-12-31,
Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef
Undersköterska
Organisation: Gnesta hemtjänst
Vikariat, 2018-03-15 - 2018-03-29
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef
Undersköterska
Organisation: Ekhagen



Allm visstidsanställning, 2018-03-01 - 2018-12-31
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Undersköterska
Organisation: Frustuna
Vikariat, 2018-04-15 - 2018-12-31,
Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef
Undersköterska
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2018-04-09 - 2018-06-03
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Personlig assistent
Organisation: Personlig assistans
Vikariat, 2018-03-26 - 2018-08-31,
Utfärdat av: Jenny Lydka Lundberg, Enhetschef
Vårdbiträde
Organisation: Gnesta hemtjänst
Vikariat, 2018-03-12 - 2018-04-08,
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef
Vårdbiträde
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2018-06-04 - 2018-09-16
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Vårdbiträde
Organisation: Gnesta hemtjänst
Vikariat, 2018-04-09 - 2018-10-21,
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef
Vårdbiträde
Organisation: Björnlunda hemtjänst
Allm visstidsanställning, 2018-05-01 - 2018-08-31
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
Vårdbiträde
Organisation: Gnesta hemtjänst
Vikariat, 2018-04-09 - 2018-06-10,
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef
Vårdbiträde
Organisation: Gnesta hemtjänst
Allm visstidsanställning, 2018-04-09 - 2018-10-21,
Utfärdat av: Anne Ringdahl, Chef
Vårdbiträde
Organisation: Gnesta hemtjänst
Allm visstidsanställning, 2018-04-09 - 2018-07-31
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef



Vuxen- och omsorgsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-05-16
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.

~ Sammanträdesprotokoll från sociala utskottet 2018-03-28

~ Sammanträdesprotokoll från sociala utskottet 2018-04-09

~ Sammanträdesprotokoll från sociala utskottet 2018-04-19

~ Sammanträdesprotokoll från sociala utskottet 2018-05-07

~ Årsberättelse 2017, Enheten för Vårdhygien

~ Protokoll från gemensam patientnämnd, 2018-02-15

~ Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2018-
03-09

~ Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2018-
04-19

~ Cirkulär 18:19 från SKL gällande studiebesök av politiska partier inom
vård och äldreomsorg

~ Sammanställning av länets utvecklingsarbete inom social barn- och
ungdomsvård, SKL
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