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Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Utvärdering av stadens ersättningsnivåer enligt LOV
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen gör en utvärdering av ersättningsystemet inom stadens
valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och omsorgsinsatser.

Sammanfattning
Från och med 2013-09-24 gäller i Vaxholm ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV)
inom hemtjänst och omsorgsinsatser. I dagsläget är det två utförare utöver den egna regin.
Eftersom det har gått fem år sedan införandet bedöms en utvärdering av systemet rimlig.
Att utreda nuvarande ersättningssystem bedöms vara nödvändigt på grund av tre huvudskäl:
-

Systemet har funnits i kommunen i närmare 5 år,
Egen regi har visat ett betydande underskott för 2016 och 2017,
Skl har gjort en utvärdering kommunernas för ersättningssystem för 2017 som kan bidrag till en
omvärldsanalys.

Ärendebeskrivning
Från och med 2013-09-24 gäller i Vaxholm ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV)
inom hemtjänst och omsorgsinsatser.
Grunden i systemet är att de privata utförarna kan åta sig att utföra beställningar som omfattar serviceoch omsorgsinsatser veckans alla dagar, året om kl. 07.00 – 22.00. De privata utförarna kan välja att
lämna anbud på enbart serviceinsatser (städning, tvätt och inköp) eller omsorgsinsatser (omsorg,
ledsagning, avlösning).
Egen regi ersätts utöver LOV för insatser nattetid samt stöd och hjälp vid larm.
I dagsläget finns två privata utförare inom ramen för LOV och andelen utförda timmar. Det som utförs
av egen regi är i dagsläget ca till 87 procent av antalet utförda timmar. Andelen timmar som utförs av
privata utförare har ökat. Se diagram 1. som avser perioden 2014 och framåt.
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Diagram 1

Utveckling av hemtjänsttimmar inom LOV
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Uppgifterna är tagna ur verksamhetssystemet, verkställda-beslutade. En beräkning är gjord för 2018.

Egen regi har sedan 2016 visat negativt ekonomiskt utfall. Det råder skillnader på hur ersättningen av
olika insatser påverkar utfallet. Det är stora skillnader mellan serviceinsatser och omsorgsinsatser. Tabell
1 nedan visar årliga utfall från 2015. Kolumn 4 visar på vinst/förlust för det senaste utfallet år 2017.
Beräkningen är ungefärlig.
Tabell 1

51010 Hemtjänst, omsorg
51011 Hemtjänst, service
Total

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Vinst/förlust per timme

170
-130
40

-2 053
123
-1 930

-3 379
453
-2 926

- 90 kr
+ 75 kr

För 2017 visas ett systematiskt underskott när man jämför den ersättning som ges och de lönekostnader
som egen regi har på en övergripande nivå (både service/omsorg). För hela året var underskottet mer
avseende på ersättningen (LOV) ca 2,5 miljoner eller i snitt ca 200 000 per månad. Tabell 2 visar på
variationen månadsvis.
Tabell 2.
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Vid en översikt av hur egen regi ersätts inom ramen av LOV, framkommer det att underskotten inte är
av tillfällig art samt betydande. För att uppfylla kraven på att ett valfrihetssystem enligt Lag om
valfrihetssystem (LOV) att godkända leverantörer ha verka under villkor bedöms det nödvändigt att
omgående utreda orsakerna till egen regis underskott.

Förslagets konsekvenser
En utvärdering bedöms ge underlag för att beslut om det behöva eventuella ändringar i
ersättningsystemet enligt LOV.
För åtgärd:

Agneta Franzén, Socialchef i Vaxholms stad

För kännedom:

Camilla Lundin, Utförarchef I Vaxholms stad
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Socialförvaltningen
Monique Evervall
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Utredning enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken särskilt förordnad
vårdnadshavare
Förslag till beslut
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Socialförvaltningen
Angelica Svensson

Tjänsteutlåtande om förslag till överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län
Socialnämnden föreslås kommunstyrelsen besluta
Vaxholms stad antar inte överenskommelsen innan den är mer genomlyst samt att det gjorts en
förstudie inom området.

Sammanfattning
I maj 2017 inkom en remiss från KSL med ett förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar
vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Förslag på ny överenskommelse
har många likheter med det förslag som testats och avfärdats 2013 utifrån att frågan om stadsbidrag
och folkbokföring var problematiskt och att överenskommelsen var svårtolkad. Kommunstyrelsen i
Vaxholms stad beslutade i september 2017 att inte anta överenskommelsen innan den är mer
genomlyst samt att det gjorts en förstudie inom området.
I juni 2018 inkom ytterligare en remiss från Storsthlm (tidigare KSL) med ett nytt förslag till
överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län utifrån förtydliganden och förändringar i överenskommelsen. Parterna i
överenskommelsen är numera de kommuner i Stockholms län som väljer att ingå i överenskommelsen.
Överenskommelsen börjar gälla den 1 juli 2019 och gäller till dess att överenskommelsen sägs upp eller
omförhandlas. Kommunens beslut om antagande är att likställas med undertecknande av
överenskommelsen. Anslutningstid för att ansluta sig i efterhand är sex månader.
Det nuvarande förslaget är ett avsteg från Socialtjänstlagen (2001:453) och innebär att när en person
ansöker om plats i annan kommun i länet fattar utflyttningskommunen beslut och behåller det
långsiktiga ansvaret för både kostnad och myndighetsutövning så länge den enskilde behöver insatsen.
Kommunerna skall verka för att utflyttning sker enligt överenskommelsen. Den enskilde bör vara fortsatt
folkbokförd i utflyttningskommunen, men överenskommelsen gäller oavsett folkbokföring vilket
påverkar förmedlandet av stadsbidrag. Förmedlande av plats skall ske på samma villkor som om den
sökande vore en kommuninvånare.
Syftet med förslaget är bland annat att underlätta och förenkla flyttning mellan kommunerna samt öka
mångfalden av boenden och effektivisera utnyttjandet av boendeplatser. Vidare syftar förslaget till att
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minska den ekonomiska risken för kommuner att starta nya boenden och minska konkurrensen mellan
kommuner ifall platsbrist uppstår i regionen. Förslaget kräver anpassning av kommunernas
handläggningsrutiner, riktlinjer, verksamhetssystem samt avtal. Varje kommun skall tillhandahålla en
kontaktperson som innefattar en mycket viktig roll för att se till att överenskommelsen efterlevs och att
samverkan fungerar emellan kommunerna.
Fördelarna med den föreslagna överenskommelsen innefattar främst fördelar för den enskilde, med
förenklad handläggning och en ökad mångfald av boenden i länet. Förslaget skulle således kunna
kopplas till kommunens mål om individens behov i centrum och ökad valfrihet. Dock har inga analyser
eller förstudier inom områdets styrkt dessa antaganden. Nackdelarna med förslaget är antagna
ekonomiska konsekvenser och ur ett arbetsperspektiv försvårad handläggning vilket kan leda till
försämrad rättssäkerhet för den enskilde samt ökade kostnader för staden.
Förvaltningen ser inte hur förslaget skall kunna underlätta för kommunen att i framtiden kunna möta
behovet av boendeplatser, då prognos över hur många invånare som väljer att bo kvar i staden på
särskilt boende eller flytta till annan kommun i dagsläget är svårbedömt. Det är inte heller säkert att
förslaget minskar konkurrensen om platserna eller att den ekonomiska risken för att bygga nya boenden
faktiskt minskar. Det är inte heller klarlagt ifall nuvarande hantering tillgodoser de äldres behov, då det
redan idag går att ansöka om och flytta till särskilt boende utanför den egna kommunen.
Förslaget är inte tillräckligt genomarbetat. Det fattas förstudier inom området, exempelvis kring vilka
motiv/förutsättningar som är gällande när äldre själva väljer att ansöka om särskilt boende och om
nuvarande hantering är krånglig. En mer genomarbetad analys om varför den tidigare
överenskommelsen bröts behövs även för att säkra att inte ytterligare en överenskommelse startas upp
och läggs ner några år senare på grund av bristande ändamålsenlighet. Ökade kostnader, minskade
stadsbidrag och mer komplicerad handläggning står i dagsläget mot antaganden om ökad valfrihet och
individens behov i centrum. Innan dessa antaganden är klarlagda motsätter sig således Vaxholms stad
överenskommelsen i avvaktan på en bättre genomlysning av förslaget samt en förstudie. Även den
rättsliga grunden gällande folkbokföring bör utredas djupare för att klargöra om undantaget som finns i
folkbokföringslagen (1991:481) kan innebära att utflyttningskommunen kan krävas vara
folkbokföringskommun, vilket skulle kunna gynna utflyttningskommunen.

Bakgrund
2002 antogs en länsöverenskommelse mellan länets kommuner som reglerade betalningsansvaret för
äldre personer som flyttar till särskilt boende i annan kommun. Vaxholms stad beslutade i maj 2012
utifrån KSL rekommendationen att säga upp länsöverenskommelsen utifrån förändrade förutsättningar
(införandet av LOV) samt att uppföljningar av överenskommelsen visade att över hälften av
kommunerna hade svårt att tolka överenskommelsen. Frågan om stadsbidrag och folkbokföring var
även så pass problematiskt att överenskommelsen borde upphöra.
I maj 2017 inkom en remiss från KSL med ett nytt förslag till överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Förslaget på ny
överenskommelse hade många likheter med det förslag som upphörde 2012. Kommunstyrelsen i
Vaxholms stad beslutade i september 2017 att inte anta överenskommelsen innan den är mer
genomlyst samt att det gjorts en förstudie inom området. Remissvaren från andra kommuner i länet
visade att 14 kommuner var positiva och 10 kommuner var negativa. En enkät av Storsthlm 2015 visade
att 2,5% av alla sökanden valde att ansöka om plats i annan kommun.

14

Tjänsteutlåtande

2018-10-22
Änr SN 2017/54.732
3 av 7
I juni 2018 inkom ytterligare en remiss från Storsthlm (tidigare KSL) med ett nytt förslag till
överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län. Förslaget innehåller främst dessa förtydliganden och förändringar i överenskommelsen:










Överenskommelsen gäller de kommuner som antagit överenskommelsen. Övriga kommuner har
möjlighet att ansluta dig senare.
För att likställa att alla sökanden i länet får likartad information används ett gemensamt
informationsblad utformat av Storsthlm. De tar även fram en mall för individavtal.
Tillkommit ansvarsfördelning för folkbokföringskommunen: hantering av färdtjänst och
riksfärdtjänst, handläggning av godman och förvaltare, mottagare av kallelser till vårdplanering.
Kontaktpersoner i respektive kommun har förtydligats med arbetsuppgifter och ansvar.
Inflyttningskommunen får inte neka att samverka enligt överenskommelsen.
Den sökande bör vara fortsatt folkbokförd i utflyttningskommunen. Sökande informeras om
skälen för fortsatt folkbokföring i utflyttningskommunen.
Samverkan mellan kommunerna ska fungera så väl att ansökan genom överenskommelse blir
det alternativ som sökanden i de allra flesta fall väljer.
Avtalet omfattar alla särskilda boenden enligt 5 kap 5§ st SoL oavsett vad resp. avtalspart själva
valt att benämna dessa.
Uppföljning sker en gång per halvår av Storsthlm.

Nuvarande förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt
boende mellan kommunerna i Stockholms län
Förslaget är ett avsteg från Socialtjänstlagen (2001:453) och innebär att när en person ansöker om plats
i annan kommun i länet fattar utflyttningskommunen beslut och behåller det långsiktiga ansvaret för
både kostnad och myndighetsutövning så länge den enskilde behöver insatsen. Kommunerna förbinder
sig att, vid flyttning enligt överenskommelsen, inte begära överflyttning av ansvaret från
utflyttningskommunen till inflyttningskommunen enligt 2a kap 10 § SoL. Detta gäller oavsett
folkbokföring, vilket skiljer sig mot nuvarande regelverk.
Syftet med den förslagna överenskommelsen är att:
 Underlätta flyttning mellan kommunerna som ingått överenskommelsen för personer i behov
av särskilt boende och förenkla för den sökande att ansöka till en annan kommun i länet.
 Kommunerna ska kunna möta behov av boendeplatser.
 Öka mångfalden av boenden i kommunerna samt att bidra till att platserna används rationellt.
 Minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya boenden.
 Minska konkurrensen mellan kommunerna om platsbrist uppstår i regionen.
Anpassningar av kommunernas handläggningsrutiner, riktlinjer, verksamhetssystem samt avtal med
leverantörer/boenden behöver göras för att överenskommelsen ska fungera på det sätt som avses i
överenskommelsen.
Ny hantering av ansökan som särskilt boende i annan kommun
Den förslagna överenskommelsen innebär att den enskilde kan välja mellan det gamla och det nya
alternativet för ansökan – att antingen vända sig till sin hemkommun vid ansökan om plats i annan
kommun för särskilt boende, eller direkt vända sig till inflyttningskommunens socialtjänst för ansökan.
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Dock skall utflyttningskommunen verka för att flyttningar sker enligt överenskommelsen. Den enskilde
skall informeras om att denne bör vara fortsatt folkbokförd i utflyttningskommunen, men
överenskommelsen gäller oavsett folkbokföring. Förmedlande av plats skall ske på samma villkor som
om den sökande vore en kommuninvånare. När platsen har accepterats skrivs ett individavtal mellan
kommunerna, där kostnader och ansvarsfördelning preciseras. Det är inflyttningskommunens rutiner
som gäller, samt eventuellt deras tillämpning av LOV.
Utflyttningskommunen ansvarar för verkställigheten. Om den enskilde är i akut behov av plats på särskilt
boende skall hemkommunen erbjuda plats inom den egna kommunen. De platser på särskilt boende
som omfattas i överenskommelsen är de som drivs i inflyttningskommunens egen regi eller som
inflyttningskommunen upphandlat enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig
upphandling (LOU), inklusive profilboenden. Boenden för specifika behov där kommunerna idag köper
enstaka platser ingår inte i överenskommelsen.
Ansvarsfördelning





Inflyttningskommunen ansvarar för krav och villkor för kvalitet och innehåll i boendet i samband
med upphandling eller på annat sätt samt utser ansvarig MAS. Inflyttningskommunen ansvarar
även för verksamhetsuppföljning/tillsyn av boendet samt avvikelsehantering och rapporterar
detta till utflyttningskommunen.
Utflyttningskommunen ansvarar för myndighetsutövning och individuppföljningar.
Folkbokföringskommunen ansvarar för färdtjänstutredningar och riksfärdtjänst, för
handläggning av godman och förvaltare samt är mottagare av kallelser för vårdplanering.

Utflyttningskommunen ersätter inflyttningskommunens kostnad för plats enligt inflyttningskommunens
gällande villkor genom sina avtal eller intern ersättning. Utflyttningskommunen har det fortsatta
myndighetsansvaret och debiterar den enskilde en avgift enligt utflyttningskommunens regler.
Överenskommelse börjar gälla den 1 juli 2019 och gäller till dess att överenskommelsen sägs upp eller
omförhandlas. Kommunens beslut om antagande likställs med undertecknande av överenskommelsen.
Uppsägningstiden är på sex månader från att uppsägning inkommit. Uppsägning av överenskommelsen
görs skriftligt till Storsthlm. Anslutningstid för att ansluta sig i efterhand är sex månader.
Särskilt boende i Vaxholms stad
Under åren 2016-2017 har totalt 4 personer ansökt om plats på särskilt boende i Vaxholm fastän de varit
folkbokförda i andra kommuner. Hälften av dessa har gällt individer folkbokförda utanför länet.
Uppgifter om hur många folkbokförda individer i Vaxholm som flyttat till särskilt boende i annan
kommun saknas. Hittills under 2018 har förvaltningen fått 5st ansökningar, varav två stycken lett till
bifall, om särskilt boende från enskild i annan kommun. Tre av dessa var folkbokförda i andra län. Totalt
sett under 2018 har 29 bifallsbeslut om särskilt boende fattats av förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Fördelar med förslaget



Det blir enklare för den enskilde att ansöka om och flytta in till särskilt boende i annan kommun.
Bidrar till ökad valfrihet för den enskilde samt till ökad konkurrensutsättning vilket kan leda till
att mångfalden av boenden kan öka i länet.
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Den enskilde är i normalfallen redan känd hos kommunen vid ansökan om särskilt boende vilket
leder till effektivare handläggning samt färre myndighetskontakter för den enskilde.
Den enskilda kommunen vågar bygga en viss överkapacitet, vilken tillfälligt kan mötas med att ta
emot boende i andra kommuner. Fastigheten kan då byggas investeringsmässigt effektivt samt
att volymboendet kan då anpassas till att skapa god driftekonomisk effektivitet.

Nackdelar med förslaget











Ekonomiska konsekvenser på grund av folkbokföring: kommunen riskerar att stå för
kostnaderna för en plats på särskilt boende, samtidigt som den enskilde folkbokför sig i
inflyttningskommunen (som då får statsbidrag för den enskilde). Kommunen får således ingen
skatteintäkt för den enskilde men står med kostnaden. Kommuner med lägre skatt kan få fler
individer som väljer att folkbokföra sig där.
Brister i rapportering av avvikelser riskerar att öka när inflyttningskommunen ansvarar för att
rapportera till utflyttningskommunen vilka avvikelser som skett. Ger även en mer komplicerad
handläggning och minskar rättssäkerheten för den enskilde.
MAS-uppdraget blir mer komplicerat, med kontakt med flera olika kommuner med olika rutiner
och riktlinjer för samma händelse. Ansvarsfördelningen är också otydlig.
Att det skall finnas två olika sätt för ansökan om särskilt boende i annan kommun kan öka
otydligheten för den enskilde, och ärenden riskerar att hamna mellan stolarna.
Risk för tvister mellan kommuner om tolkning av överenskommelsen.
Eftersom förslaget inte är kostnadsneutralt kan det innebär en merkostnad per dygn och
boende. I snitt är kostnaderna per plats ca 1900 kronor i länet för 2017. Varje individ som
bosätter sig i annan kommun enligt överenskommelsen kan innebära en avvikelse mot budget
ifall Vaxholms stad har lägre snittpris per boendedygn än snittet.
Risk att Vaxholmsmedborgare kan behöva flytta till särskilda boende utanför kommunen på
grund av platsbrist. Närhetsprincipen riskerar då att tappa sin innebörd.
Kontaktpersonerna tillskrivs en mycket viktigt roll med ett flertal ansvarsområden och
arbetsuppgifter, vilket kan leda till att en utökande av tjänst blir nödvändig.

Oklarheter kring syftet med förslaget
Förvaltningen ser inte hur förslaget skall kunna underlätta för kommunen att i framtiden kunna möta
behovet av boendeplatser. I dagsläget kan kommunen utifrån befolkningsutvecklingen ta fram en
prognos för förväntat behov av särskilt boende för personer över 65 år. I och med förslaget får
kommunen motsatt problematik – uppskattningen av förväntat behov blir osäkrare då prognosen över
hur många som väljer att bo kvar eller flytta till annan kommun är svårbedömt. Risken är att de
kommuner som bygger mest exklusiva boenden till lägst kostnad för den enskilde, får flest sökanden och
boenden med lägre standard och dyr hyra kan stå tomma.
Om den ekonomiska risken minskar för att bygga nya boenden är osäkert. Volymbedömningar blir
svårare att göra, samt kan variera från år till år. Planeringen av att bygga nya boende blir mer komplex
eftersom det ska göras en analys av hur andra kommuner i länet planerar. Förvaltningen ser även
osäkert på ifall konkurrensen mellan kommunerna kommer minska om platsbrist uppstår i regionen. Ur
den enskildes perspektiv spelar platsbrist troligtvis mindre roll, den enskilde väljer troligtvis inte ett
boende utifrån hur många lediga platser som finns, utan valet görs troligtvis utifrån andra parametrar
som exempelvis läge och kvalitet.

17

Tjänsteutlåtande

2018-10-22
Änr SN 2017/54.732
6 av 7
I dagsläget har den enskilde rätt att ansöka om och flytta in på ett särskilt boende i en annan kommun
via inflyttningskommunen. Om platsbrist uppstår i Vaxholms stad köps enstaka platser i en annan
kommun redan idag. Behovet kan således vara tillgodosett redan med dagens hantering, men eftersom
ingen studie har genomförts, är det svårbedömt ifall flyttning mellan kommuner kan komma öka eller ej.
Förslaget kan även innebära en otydlighet för den enskilde att olika förutsättningar gäller i olika
kommuner beroende på vilka som är anslutna till överenskommelsen eller inte. Ur den enskildes
perspektiv bör överenskommelsen antingen gälla alla länets kommuner eller inga.
Övriga kommentarer och förändringsförslag till överenskommelsen
Vissa åtgärder skulle kunna eliminera vissa av nackdelarna i förslaget. En sådan åtgärd skulle kunna vara
att den enskilde från en annan kommun enbart tilldelas en plats på särskilt boende i mån av att plats
finns (alltså inte på exakt samma villkor som för kommuninvånarna). En sådan hantering skapar trygghet
för oss som kommun och rådighet över våra platser, samt säkerställer att våra medborgare i första hand
får plats inom kommunen i enlighet med närhetsprincipen.
Socialtjänstlagen går naturligtvis inte att skriva bort, men om en individ skriver folkbokför sig i
inflyttningskommunen, så ska också avtalet följa den konstruktionen, dvs säkerställa att skatteintäkt och
kostnad hänger ihop med samma kommun. Nuvarande konstruktion enligt överenskommelsen, som
redan uppmärksammats vara problematiskt i utvärderingen 2012, är fortfarande lika problematiskt då
inga förändringar är gjorda.
Förslaget känns inte tillräckligt genomarbetat. Det fattas förstudier inom området, exempelvis kring
vilka motiv/förutsättningar som är gällande för vart äldre själva väljer att ansöka om särskilt boende
samt ifall nuvarande hantering är krånglig eller ej. En mer genomarbetad analys om varför den tidigare
överenskommelsen bröts behövs även för att säkra att inte överenskommelsen läggs ner igen om några
år på grund av bristande ändamålsenlighet. Även den rättsliga grunden gällande folkbokföring bör
utredas djupare för att klargöra om undantaget som finns i folkbokföringslagen (1991:481) kan innebära
att utflyttningskommunen kan krävas vara folkbokföringskommun, vilket gynnar utflyttningskommunen.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att omständigheterna i förslaget ej skiljer sig anmärkningsvärt från
omständigheterna från varken förra förslaget eller från överenskommelsen som upphörde 2012.
Förslaget har redan prövats utan ändamålsenliga resultat.
Fördelarna med den föreslagna överenskommelsen innefattar främst fördelar ur den enskildes
perspektiv, med förenklad handläggning och en ökad mångfald av boenden i länet. Förslaget skulle
således kunna kopplas till kommunens mål om individens behov i centrum och ökad valfrihet. Dock har
inga analyser eller förstudier inom områdets styrkt dessa antaganden. Nackdelarna med förslaget är
antagna ekonomiska konsekvenser och ur ett arbetsperspektiv försvårad handläggning samt ökade
kostnader för staden. Ökade kostnader, minskade stadsbidrag och mer komplicerad handläggning står i
dagsläget mot antaganden om ökad valfrihet och individens behov i centrum. Innan dessa antaganden
är klarlagda motsätter sig Vaxholms stad överenskommelsen i avvaktan på en bättre genomlysning av
förslaget samt en förstudie.

Måluppfyllelse
Förslaget kan öka individens valfrihet och sätter individen behov i centrum, vilket kan öka den
ändamålsenliga kvaliteten och livsmiljön. Förslaget kan även öka konkurrensutsättningen, vilket är en av
nämndens mål. Dock finns risk att förslaget är kostnadsdrivande utifrån att snittpriserna per dygn
varierar i länet.
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Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt
boende mellan kommunerna i Stockholms län
1. Inledning
1.1 Sammanfattning av överenskommelsen
Personer i behov av särskilt boende med heldygnsomsorg har rätt att ansöka om plats i annan
kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL). Kommunen dit personen önskar flytta utreder
ansökan och fattar beslut.
Denna överenskommelse innebär ett alternativ till ansökan enligt SoL. När en person ansöker om
plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen, fattar utflyttningskommunen beslut och
behåller ansvaret så länge den enskilde behöver insatsen. Kommunerna förbinder sig att, vid flyttning
enligt överenskommelsen, inte begära överflyttning av ansvaret från utflyttningskommunen till
inflyttningskommunen enligt 2a kap 10 § SoL.
De personer som söker plats i särskilt boende med heldygnsomsorg i annan kommun som ingår i
överenskommelsen ska informeras om båda sökvägarna, men kommunerna ska verka för att
flyttningar sker enligt överenskommelsen. Den enskilde erbjuds samma kvalitet i handläggning och
insats vid ansökan enligt överenskommelsen, som vid en ansökan enligt 2 a kap 8 § SoL. Samverkan
mellan kommunerna ska fungera så väl att ansökan genom överenskommelsen blir det alternativ
som sökande i de allra flesta fall väljer
1.2 Parter
Parter i denna överenskommelse är de kommuner i Stockholms län, som väljer att ingå
överenskommelsen. Övriga kommuner har möjlighet att ansluta sig senare.
1.3 Målgrupp
Målgruppen är personer som bor i en kommun som ingår i överenskommelsen (i ordinärt boende
eller i särskilt boende) och vill ansöka om plats i särskilt boende med heldygnsomsorg i en annan
kommun som ingår i överenskommelsen.
1.4 Bakgrund
Antalet äldre personer i Stockholmsregionen ökar, och därmed ökar behoven av särskilt boende.
Närmare 400 personer sökte 2015 plats på särskilt boende med heldygnsomsorg från en kommun i
länet till en annan av länets kommuner. Det är svårt för kommunerna att planera för och budgetera
för inflyttande. Detta gör att det finns ett behov av en utökad samverkan mellan kommunerna i
denna fråga.
1.5 Syfte
Syfte med överenskommelsen är att;
 underlätta flyttning mellan kommunerna som ingått överenskommelsen för personer i behov
av särskilt boende.
 kommunerna ska bättre kunna möta behov av boendeplatser.
 öka mångfalden av boenden i kommunerna.
 bidra till att platserna används rationellt.
 minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya boenden.
 minska konkurrensen mellan kommunerna om platsbrist uppstår i regionen.
 förenkla för den sökande att ansöka till en annan kommun i länet.
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1.6 Definitioner
Utflyttningskommun – den kommun där personen är bosatt när hen gör sin ansökan om särskilt
boende i annan kommun och är bosatt fram till flytten.
Inflyttningskommun – den kommun dit personen ansöker om att flytta eller har flyttat.
Särskilt boende– boende (enligt 5 kap. 5 § 2 st SoL) som är bemannat dygnet runt.

2. Överenskommelsens grundförutsättningar
Socialtjänstlagen ger den enskilde rätt att ansöka om särskilt boende med heldygnsomsorg i annan
kommun enligt 2a kap. 8 §. Det innebär att den kommun som får ansökan utreder, fattar beslut och
ansvarar för insatsen. Denna överenskommelse innebär ett alternativ till ansvarsfördelningen enligt
SoL.
Överenskommelsen innebär att utflyttningskommunen fattar biståndsbeslut, samt behåller ett
långsiktigt ansvar både för kostnad och myndighetsutövning så länge den enskilde har behov av
insatsen.
Kommunerna ska verka för att flyttning sker enligt överenskommelsen.
Kommunerna förbinder sig att avstå från att begära överflyttning av ansvaret från
utflyttningskommun till inflyttningskommun enligt 2a kap 10 § SoL så länge den enskilde, som fått
beslut enligt överenskommelsen, behöver insatsen. Detta gäller oavsett folkbokföring.
Om överenskommelsen skulle sägas upp av någon part kvarstår ansvaret för individbeslut fattade
enligt överenskommelsen så länge den enskilde behöver insatsen.
Anpassningar av kommunernas handläggningsrutiner, riktlinjer, verksamhetssystem samt avtal med
leverantörer/boenden kan behöva göras för att överenskommelsen ska fungera på det sätt som
avses.
Inflyttningskommunen får inte neka att samverka enligt överenskommelsen om
utflyttningskommunen så önskar, vilket gäller alla platser, enligt 4.1 oavsett om platsen drivs i egen
regi eller av privat vårdgivare. Överenskommelsen innebär inget hinder för en kommun att
direktupphandla enstaka plats hos privat vårdgivare i annan kommun.

3. Processen
3.1 Ansökan och handläggning
När det blir aktuellt för en person att ansöka om särskilt boende har personen oftast pågående
insatser från kommunen och har därigenom redan kontakt med en handläggare. Det är oftast med
handläggaren i utflyttningskommunen som frågan om flyttning först tas upp. Om sökande har
önskemål om plats i annan kommun, som ingår i överenskommelsen, informerar handläggaren om
de båda sökvägarna och syftet med överenskommelsen. För att underlätta och likställa
informationen till de sökande används ett gemensamt informationsblad, som utformas av Storsthlm.
Samverkan mellan kommunerna kring myndighetsutövning och förmedling av plats ska fungera så
väl att det blir ett attraktivt val för de sökande.
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Ansökan om särskilt boende utreds på sedvanligt sätt och beslut fattas enligt utflyttningskommunens
rutiner. Om beslutet blir att bifalla ansökan tar handläggaren kontakt med inflyttningskommunen.
Ansökan och beslut skickas till inflyttningskommunen med begäran om plats. Kommunernas
kontaktpersoner (se punkt 10 ) är vid behov behjälpliga med kontakter och informerar om rutiner,
som kan skilja sig mellan kommunerna
Om den sökande gör sin ansökan direkt till inflyttningskommunen, utan föregående information från
utflyttningskommunen handläggs det enligt följande: Handläggaren i inflyttningskommunen
informerar på samma sätt som ovan om de båda sökvägarna och syftet med överenskommelsen, och
använder det gemensamma informationsbladet. Det kan leda till att ansökan dras tillbaka från
inflyttningskommunen och istället görs hos utflyttningskommunen, eller att ansökan kvarstår till
inflyttningskommunen. I det sistnämnda fallet utreder och beslutar inflyttningskommunen på det
sätt man handlägger en ansökan enligt SoL 2a kap 8 §.
3.2 Folkbokföring
Den sökande bör vara fortsatt folkbokförd i utflyttningskommunen.
Därigenom kommer utflyttningskommunen, som har det fortsatta ansvaret, att uppbära skatt och
statsbidrag. Det är i enlighet med folkbokföringslagen att kvarstå folkbokförd i
utflyttningskommunen under dessa förhållanden. Om sökande kommer att sakna adress i
utflyttningskommunen anses personen bosatt endast i kommunen.
Sökande informeras om skälen för fortsatt folkbokföring i utflyttningskommunen. Detta ingår också i
informationsbladet, som nämns i 3.1.
Överenskommelsen gäller dock oavsett folkbokföring.
3.3 Förmedlande av plats
Inflyttningskommunen förmedlar plats på samma villkor som vid en ansökan till kommunen enligt 2a
kap 8 § SoL, dvs på motsvarande sätt som om sökande vore kommuninvånare.
Plats förmedlas enligt inflyttningskommunens rutiner. Om inflyttningskommunen tillämpar
valfrihet enligt LOV i särskilt boende gäller valfriheten på samma sätt för den enskilde när plats har
begärts enligt överenskommelsen som för ansökningar från kommuninnevånare. Vilka platser som
omfattas – se punkt 4.1.
När plats har erbjudits och accepterats av den sökande skriver utflyttnings- och
inflyttningskommunen ett individavtal. I individavtalet ska framgå kostnad för platsen samt vad som
gäller ansvarsfördelning mellan kommunerna. Förslag till mall för individavtal tas fram av Storsthlm.
3.4 Verkställighet
Utflyttningskommunen ansvarar för alla insatser, som den sökande behöver, fram till flyttningen. Om
det blir väntetid tills plats kan förmedlas i inflyttningskommunen kan sökande vänta i sitt ordinära
boende, med insatser där, eller erbjudas plats i särskilt boende i utflyttningskommunen under
väntetiden.
Utflyttningskommunen, som fattat biståndsbeslutet, rapporterar i förekommande fall ej verkställt
beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om sökande avstår från plats i
utflyttningskommunen under väntetiden kommer det inte att medföra sanktionsavgift i de fall
verkställigheten tar mer än 3 månader.
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Om det framkommer behov att mer detaljerat klargöra och förtydliga handläggningsrutinerna får
kommunernas kontaktpersoner ( se punkt 9 ) tillsammans arbeta fram till sådana förtydliganden.

4 Platser i särskilt boende
4.1 Platser som omfattas
Avtalet omfattar alla särskilda boenden enligt 5 kap.5 § st SoL oavsett vad respektive avtalspart själva
valt att benämna dessa, såvida inte annat är särskilt föreskrivet i detta avtal.
Platser på särskilda boenden som förmedlas till sökande enligt överenskommelsen är de som drivs i
inflyttningskommunens egen regi eller som inflyttningskommunen har upphandlat enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig upphandling (LOU). Profilboenden för t ex språk,
religion, kultur omfattas av överenskommelsen om de är upphandlade enligt LOV eller LOU eller drivs
i egen regi av inflyttningskommunen. I samtliga fall gäller det platser belägna i inflyttningskommunen
En ansökan om flyttning till en kommun där utflyttningskommunen har LOV-platser hanteras som
huvudregel enligt utflyttningskommunens LOV-rutin. Om utflyttningskommunens LOV-platser i den
sökta kommunen är få eller koncentrerade till enstaka boenden kan utflyttningskommunen välja att
istället använda överenskommelsen.
4.2 Platser som inte omfattas
Boende för specifika behov där kommunerna idag köper enstaka platser ingår inte i
överenskommelsen. Vid behov av sådana platser får utflyttningskommunen avtala direkt med
boendet om köp av plats. Det kan exempelvis handla om personer med frontallobsdemens, psykisk
sjukdom eller yngre somatiskt sjuka.

5. Ersättningar och avgifter

Utflyttningskommunen ersätter inflyttningskommunens kostnad för plats enligt samma villkor som
inflyttningskommunen ersätter boendet genom sina avtal eller intern ersättning.
Om inflyttningskommunen tillämpar nivågraderad ersättning gör utflyttningskommunen
nivåbedömning i samråd med inflyttningskommunen, så att bedömningen blir gjord enligt
inflyttningskommunens regler. Inflyttningskommunens kontaktperson (punkt 10) är behjälplig vid
behov.
Utflyttningskommunen har det fortsatta myndighetsansvaret och debiterar den enskilde avgift enligt
utflyttningskommunens regler.

6. Ansvarsfrågor

Inflyttningskommunen ansvarar för
 Att fastställa krav och villkor för kvalitet och innehåll i boendet i samband med upphandling
eller på annat sätt. Utflyttningskommunen får på begäran ta del av dessa.
 Verksamhetsuppföljning/tillsyn av boendet Utflyttningskommunen får på begäran ta del av
dessa. Detta kan regleras närmare i individavtalet.(punkt 3.3).
 Medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i enlighet med kommunens avtal med utförare.
 Avvikelsehantering enligt lagar och föreskrifter.
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Att snarast informera utflyttningskommunen om en avvikelse gäller en person som
utflyttningskommunen har myndighetsansvar för.

Utflyttningskommunen har ansvar för;
 Myndighetsutövning och uppföljning av det individuella beslutet för den person som flyttat.
 Kostnaden för insatsen.
Folkbokföringskommunen (oftast utflyttningskommunen) har ansvar för;
 Utredning av färdtjänst (oftast är det klart före flyttningen).
 Handläggning och beslut om riksfärdtjänst.
 Handläggning och tillsyn av god man och förvaltare (oftast finns företrädare utsedd före
flyttning).
 Mottagare av kallelse till vårdplanering/samverkan vid utskrivning från slutenvård.
Vårdplanering/samverkan sker främst mellan sluten sjukvård och det särskilda boendet. Om
det finns behov av samverkan med myndigheten är det utflyttningskommunens handläggare
som har ansvaret och kallelse förmedlas till denne.

7. Kontaktpersoner

Varje kommun/stadsdel i Stockholms stad utser en kontaktperson för överenskommelsen som är
särskilt insatt i överenskommelsen och kan råda och informera berörda handläggare och chefer.
Kontaktpersonerna har en mycket viktig roll som innefattar:
 Att verka för att syftet med överenskommelsen implementeras i det praktiska arbetet.
 Att återkommande vid behov informera om överenskommelsen till biståndshandläggare,
boendesamordnare, och liknande funktioner, myndighetschefer och chefer för boenden i
den egna kommunen.
 Att bistå med kontakter och samverkan då kommunen berörs av inflyttning/utflyttning.
 Att vid behov underlätta samverkan mellan inflyttnings- och utflyttningskommun kring tillsyn
och uppföljning av boenden.
 Att samverka med alla övriga kontaktpersoner kring handläggningsrutiner, tolkning av
överenskommelsen m.m. I detta ingår att lösa frågor och oklarheter mellan kommunerna
kring rutiner och arbetssätt och tolkning av överenskommelsen.
 Att föra oenigheter vidare i enlighet med punkt 8.
 Att sammanställa uppgifter för uppföljning av överenskommelsen, i enlighet med punkt 10.

8. Oenighet om tolkning av överenskommelsen
Oenighet om tolkning av överenskommelsen löses i första hand genom samråd mellan de berörda
kommunernas kontaktpersoner.
Om dessa inte kan lösa frågan behandlas den i samråd mellan flera kommuners kontaktpersoner.
Storsthlm bistår kontaktpersonerna med tolkning av överenskommelsen.
Svårigheter eller oklarheter som kontaktpersonerna inte kan lösa eller som skapar återkommande
svårigheter i tillämpningen av överenskommelsen förs till Storsthlms arbetsutskott för tolkning och
ställningstagande till eventuellt behov av att förtydliga överenskommelsen.
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9. Giltighetstid anslutning och uppsägning

Denna överenskommelse börjar gälla den 1 juli 2019 och gäller till dess att överenskommelsen sägs
upp eller omförhandlas.
Kommunens beslut om antagande är att likställas med undertecknande av överenskommelsen.
Protokollsutdrag skickas till Storsthlm.
Uppsägningstiden är på sex månader från att uppsägning inkommit. Uppsägning av
överenskommelsen görs skriftligt till Storsthlm som snarast meddelar övriga kommuner.
För en kommun, som inte har ingått överenskommelsen från början och önskar ansluta sig till
överenskommelsen är anslutningstiden sex månader från att kommunen fattat beslut.

10. Regelbunden uppföljning av överenskommelsen

Erfarenheter från överenskommelsen följs upp en gång per halvår av Storsthlm i samarbete med
kommunerna.
Kommunerna ska främst lämna uppgifter om:
 Antal ansökningar som kommit till kommunen från övriga kommuner som ingår i
överenskommelsen. Det gäller ansökningar som gjorts både enligt överenskommelsen och
enligt SoL 2 a kap. 8 §.
 Från vilka kommuner ansökningarna inkommit.
 Hur många platser som förmedlats enligt överenskommelsen.
 Hur många som väntar på plats med beslut enligt överenskommelsen.
 Hur många beslut som fattats enligt överenskommelsen dvs flyttning till annan kommun.
 Antal ansökningar från kommuner i länet, som inte ingår i överenskommelsen. Detta blir ett
underlag för att bedöma överenskommelsens effekter.
 Vilka svårigheter, som framkommit i tolkning, samverkan och rutiner kring
överenskommelsen.
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Tjänsteutlåtande

2018-09-19
Änr SN 2018/5.790
1 av 1
Socialförvaltningen
Jimmy Olofsson
Nämndsekreterare

Deltagande i projekt "Hedersrelaterat våld"
Förslag till beslut
Ordföranden Annicka Hörnsten Blommés (M) deltagande i projekt ”Hedersrelaterat våld” godkänns.

Ärendebeskrivning
Den 21 november anordnar Brottsofferjouren Roslagen tillsammans med kvinnojouren Täby/Danderyd
en eftermiddag med tema ”Hedersrelaterat våld”.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-09-19

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Annicka Hörnsten Blommé (M), ordförande socialnämnden

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Importance:

Annicka Hörnsten Blomme
Wed, 19 Sep 2018 09:44:19 +0200
Jimmy Olofsson
thomas.nilsonne@taby.se
Tjut ang. Deltagande
High

Hej Jimmy!
Skriver du ett tjut till nämnden den 13/11 för godkännande att jag deltager på nedan?
Ha det gott!
Annicka H Blommé

18 sep. 2018 kl. 12:59 skrev Brottsofferjouren Roslagen <info@roslagen.boj.se>:

Den 21 november mellan kl 13-17 kommer vi tillsammans med
kvinnojouren Täby/Danderyd anordna en eftermiddag med tema
”Hedersrelaterat våld” på Tibbleteatern i Täby Centrum.
Gästtalare är Dilek Baladiz från Origo (mottagning för unga utsatta för
hedersrelaterat våld) och Zinath Pirzadeh som med sitt speciella sätt
talar om hedersrelaterat våld.
Inbjudan kommer så småningom men jag vill bara att ni redan nu viker
detta datum!
<image001.png>

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad
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Tjänsteutlåtande

2018-10-08
Änr SN 2018/45.002
1 av 1
Socialförvaltningen
Jimmy Olofsson
Nämndsekreterare

Socialnämndens delegeringsordning 2018, reviderad
Förslag till beslut
Reviderad delegeringsordning för socialnämnden 2018 antas.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegeringsordning antagen 2018-06-12 (2018/§57) revideras med mindre förändringar
på grund av lagförändringar. Förändringar är markerade i gult och återfinns under punkt 12.2, 18.1 och
25.3.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-10-08
Socialnämndens delegeringsordning 2018, reviderad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Agneta Franzén, Socialchef

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Delegeringsordning för
socialnämnden
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Om delegering
Vad innebär delegering av beslutanderätt?
Delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen innebär att rätten att besluta i ett visst ärende eller
i en grupp av ärenden, delegeras från nämnden till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat.
Delegering får ske under de förutsättningar som anges i 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen, KL.
De beslut som delegaten fattar med stöd av den delegerade beslutanderätten fattas i nämndens namn
och kallas delegeringsbeslut. Ett delegeringsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär beroende på vilken ärendetyp det är fråga om. Nämnden kan inte ändra delegatens
beslut i efterhand, däremot kan delegeringen återkallas. Även om beslutanderätten har delegerats i ett
visst ärende eller grupp av ärenden har nämnden alltid rätt att fatta beslut i frågan.
Delegaten har redovisningsansvar till nämnden och bär det straffrättsliga ansvaret för besluten som
fattas. Det innebär exempelvis att delegaten kan dömas för tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten
har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande av nämnden.
För de beslutstyper som inte finns omnämnda i delgeringsordningen ska nämnden alltid fatta besluten.

Förutsättningar för delegering av beslutanderätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först och främst måste fullmäktige besluta
om ett reglemente för nämnden, som anger vilka områden nämnden ansvarar för. Sedan kan nämnden i
sin tur besluta att delegera beslutanderätten i vissa ärenden eller ärendegrupper.
Beslutanderätt i periodiskt återkommande rutinärenden brukar införas i en delegeringsordning och när
det är fråga om mer särpräglade ärenden kan delegering lämnas för särskilt fall. Nämnden bestämmer
själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten ska delegeras. Vissa typer av ärenden får
inte delegeras (6 kap 38 § KL)
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Skillnaden mellan delegering och verkställighet
Beslutsfattande med stöd av delegerad beslutanderätt (verklig beslutanderätt) skiljer sig från
beslutsfattande som är en följd av arbetsfördelningen mellan stadens tjänstemän (verkställighet).
Det finns ingen definition av begreppen verklig beslutanderätt respektive verkställighet. Man kan dock
säga att ett beslut fattat med stöd av verklig beslutanderätt kännetecknas av att det finns utrymme för
bedömning medan ställningstaganden som är ett utflöde av arbetsfördelningen utgör verkställighet
Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. I ett beslutsärende finns det
utrymme för alternativa lösningar och beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid uttagande av
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avgift efter principer som anges i en taxa. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas och ska
heller inte anmälas till nämnden.

Vad och till vem kan nämnden delegera?
Under förutsättning av delegeringen inte avser något som anges i 6 kap. 38 § KL kan nämnden enligt 6
kap. 37 § KL lämna delegation till:
●
●
●
●

presidiet
en ledamot eller ersättare i nämnden,
en av Vaxholms stads anställda eller
ett utskott inom nämnden.

Det är inte möjligt att delegera till:
●
●
●

en grupp av anställda,
en anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare,
ett kommunalt bolag eller anställd i sådant bolag eller

Nämnden får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att
styrelsens beslut inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL. Det får bara handla om ärenden som absolut
måste avgöras omgående.
Avvikande bestämmelser finns i bland annat lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Undertecknande av handlingar
Bestämmelser om vem som har rätt att underteckna handlingar på nämndens vägnar framgår av
reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

Delegeringsordning för socialnämnden
Nämnden delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges
i 6 kap. 38 § kommunallagen, nämligen
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras t.ex 10 kap. 4-5 §§ socialtjänstlagen:
a. beslut om att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning om faderskap, 2 kap 7 & 9
§§ föräldrabalken (FB),
b. yttrande till domstol innan domstolen beslutar i adoptionsfråga, 4 kap. 10 § FB,
c. förbud eller begränsning för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet
ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL,
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d. framställning till försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag
och förlängt studiestöd enligt 16 kap. 18 § samt 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

Övergång av delegerad beslutanderätt vid frånvaro
Vid ordförandens frånvaro eller jäv övergår den beslutanderätt som delegerats till ordföranden enligt
denna delegeringsordning till vice ordföranden eller annan av nämnden särskilt utsedd person.
Vid förvaltningschefens frånvaro eller jäv övergår den beslutanderätt som delegerats till
förvaltningschefen enligt denna delegeringsordning till ordföranden i de fall vidaredelegering saknas.
Där chef anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom chefens ansvarsområde.
I övrigt anges delegat i delegeringsordningen i lägstanivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att
överordnad tjänsteman kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. Sociala utskottet
har rätt att besluta i alla ärenden som är delegerade till tjänsteman.

Förvaltningschefens rätt till vidaredelegering
Förvaltningschefen ges rätt att enligt 7 kap. 6 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt till
annan anställd vid Vaxholms stad, med undantag för de ärendetyper där vidaredelegering inte tillåtits
enligt denna delegeringsordning.

Delegaten handläggare
Delegaten handläggare innefattar följande tjänstetitlar: socialsekreterare, biståndshandläggare,
familjehemssekreterare samt familjerättssekreterare.

Delegeringsbeslut – upprättande, anmälan av m.m.
Beslut fattat med stöd av delegering eller vidaredelegering ska vara skriftligt och undertecknat. Protokoll
över beslut ska alltid upprättas i stadens ärendehanteringssystem Evolution i syfte att möjliggöra en
systematisk återrapportering till nämnden. Av respektive beslut ska det framgå att det är fattat med
stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegeringsordningen. Delegaten ansvarar för
eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Anvisningar för överklagande av beslut ska som
huvudregel finnas med som en upplysning i beslutet.
Delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden genom att de redovisas genom utdrag ur
ärendehanteringssystemet Evolution respektive dokumentationssystemet Procapita, vid nästföljande
sammanträde. Där nämndens arbets- eller planeringsutskott är delegat ska beslut anmälas genom att
utskottens beslutsprotokoll anmäls till nämnden.
Beslut fattade med stöd av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Anmälan sker genom
att protokoll över besluten upprättas i ärendehanteringssystemet Evolution.
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Förkortningar
BBL

Bidragsbrottslagen (2007:612)

BegravnL

Begravningslagen (1990:1144)

BrB

Brottsbalken (1962:700)

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FL

Förvaltningslagen

KKL

Körkortslagen (1998:488)

KL

Kommunallagen (2017:725)

LMA

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

LOU

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

LOV

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem

LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL

Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare

NamnL

Namnlagen (1982:670)

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

PaL

Passlagen (1978:302)

PaF

Passförordningen (1979:664)

PSL

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

RFL

Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

SFB

Socialförsäkringsbalken (2010:110)

SoF

Socialtjänstförordningen (2001:937)

SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ÄB

Ärvdabalken (1958:637)

ÄktB

Äktenskapsbalken (1987:230)
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Nr

Ärendegrupp

Delegat(er)

Anmärkning
6 kap. 39 §
kommunallagen

1. Allmänt
1.1.

Ärenden som är så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas

Nämndens ordförande

1.2.

Deltagande i kurser och konferenser för
nämndens ledamöter och ersättare

Nämndens ordförande

1.3.

Överklagande av beslut och domar som
innefattar ändring av delegatens beslut

Enhetschef

1.4.

Rättidsprövning av överklaganden

Delegaten i
ursprungsbeslutet

1.5.

Utfärda fullmakt att föra stadens talan inför
domstolar och andra myndigheter med de
inskränkningar som följer av bestämmelserna i
reglementet med gemensamma
bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Förvaltningschef

1.6.

Beslut att inte lämna ut allmän handling eller
att lämna ut allmän handling med förbehåll

Myndighetschef/
Utförarchef

6 kap.
offentlighets- och
sekretesslagen
(2009:400)
Ej vidaredelegering

1.7.

Avvisande av ombud

Sociala utskottet

15 § FL
Beslut att avvisa ett
ombud eller biträde
får överklagas
särskilt i samma
ordning som det
beslut varigenom
myndigheten avgör
ärendet.

1.8.

Beslut i arkivfrågor

Förvaltningschef

Arkivlagen
(1990:782)

1.9.

Utse dataskyddsombud

Förvaltningschef

2. Ekonomi

39
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2.1.

Överenskommelse om betalning av fordran
(amorteringsplan) understigande två år
och/eller femtiotusen (50 000) kr

Förvaltningschefen

2.2.

Beslut om anstånd med inbetalning av fordran
inom socialnämndens ansvarsområde
understigande tre månader och/eller
femtiotusen (50 000) kr

Förvaltningschefen

2.3.

Avskrivning av fordran inom socialnämndens
ansvarsområde understigande femtiotusen
(50 000) kr

Förvaltningschefen

2.4.

Anstånd, nedsättning samt eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § samt 9
kap. 1-2 §§ SoL

Enhetschef

9 kap. 4 § SoL

2.5.

Beslut rörande avgifter (med undantag för
nedskrivning eller avskrivning av skuld)

Avgiftshandläggare/
Handläggare

8 kap. 1-2 SoL, 20 §
LSS

3. Upphandling
Delegering av beslutanderätt inom upphandlingsområdet avser delegering av hela
upphandlingsförfarandet från beslut om att genomföra upphandling till att besluta om tilldelning.
Nämnden ansvarar för upphandling inom det egna ansvarsområdet. Kommunstyrelsen ansvarar för
stadens gemensamma upphandlingar enligt reglementet med gemensamma bestämmelser för
nämnder i Vaxholms stad.
Upphandling av varor, tjänster m.m.
3.1.

LOU

Inom ramen för beslutad driftsbudget och ett
totalt kontraktsvärde om högst 1 msek

Myndighetschef/
utförarchef

3.2.

inom ramen för beslutad investeringsbudget
ett totalt kontraktsvärde om högst 2 msek

Myndighetschef/
utförarchef

3.3.

Upphandling av ramavtal som inte innebär en
garanterad volym

Förvaltningschefen

3.4.

Köp av enstaka plats/insats utanför
ramavtal/upphandlad verksamhet för
verkställande av biståndsbeslut

Myndighetschef
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Gäller ej då det av delegeringsordningen
framgår att sociala utskottet är delegat.
4. Ersättning till familjehem, kontaktperson etc.
Ersättning till familjehem, kontaktperson och
kontaktfamilj

6 kap. 9 § SoL, 4,6
och 8 §§ LSS

4.1.

enligt SKL:s rekommendationer

Handläggare

4.2.

utöver SKL:s rekommendationer

Enhetschef

4.3.

Ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare som tidigare har varit
familjehemsförälder

Sociala utskottet

4.4.

Ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare för ensamkommande barn
Arvode maximalt upp till fem procent av
prisbasbeloppet per månad.
Kostnadsersättning maximalt upp till tre
procent av prisbasbeloppet per år.

Handläggare

6 kap. 11§ SoL

5. Återkrav och framställningar
5.1.

Väcka talan hos förvaltningsrätten om
återkrav med stöd av 9 kap. 1-2 §§ SoL

Sociala utskottet

9 kap. 3 § SoL
Talan måste väckas
inom tre år från det
att stadens
kostnader uppkom.

5.2.

Föra talan i förvaltningsrätten om återkrav
med stöd av 9 kap. 1-2 §§ SoL

Enhetschef

9 kap. 3 § SoL

5.3.

Framställan till Försäkringskassan om att
nämnden ska uppbära sjukpenning för den
som bereds vård i sådant hem för vård eller
boende eller familjehem enligt SoL som ger
vård eller behandling åt missbrukare av
alkohol eller narkotika

Handläggare

106 kap. 13 samt
38-39 §§ SFB

5.4.

Framställning till försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för
barnbidrag i samband med placering av barn
och ungdom i enskilt hem eller hem för vård
och boende

Handläggare

106 kap. 6-7 §§ SFB
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5.5.

Framställning till försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för
bostadsbidrag

Handläggare

98 kap. 11 § SFB

Myndighetschef/
utförarchef

11 kap. 10 § SoL, 10
kap. 2 § samt 21-23
§§ OSL, 6 § BBL
6 § BBL är
tvingade, vilket
innebär att en
anmälan alltid
måste göras vid
misstanke om
brott.
Av 10 kap. 2 § OSL
framgår att
socialnämnden
utan hinder av
sekretess kan
polisanmäla brott
som hindrar
nämndens
verksamhet. Av 10
kap. 21–23
§§ samma lag följer
att sekretess även i
vissa andra fall inte
hindrar att
uppgifter som
angår misstanke
om brott lämnas till
en åklagarmyndighet,
polismyndighet
eller annan
myndighet som har
att ingripa mot
brottet.

Handläggare

5 kap. 3 § SoF, 15 §
6 LSS

6. Anmälan vid misstanke om brott
6.1.

Anmälan till polis, åklagare eller annan
myndighet vid misstanke om brott i enlighet
med de förutsättningar som framgår av 10
kap. 2 § samt 21-23 §§ OSL

7. Anmälan till överförmyndaren
7.1.

Anmälan om behov samt upphört behov av
god man/förvaltare till överförmyndaren
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7.2.

Anmälan av förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs egendom till
överförmyndaren

Enhetschef

5 kap. 3 § SoF

8. Anmälan till smittskyddsläkaren
8.1.

Lämna uppgift till smittskyddsläkare

Enhetschef

6 kap. 11 §
smittskyddslagen

8.2.

Anmälan enligt smittskyddslagen

Enhetschef

6 kap. 12 §
smittskyddslagen

9. Hantering och handläggning av Lex Sarah och Lex Maria samt fara för patientsäkerhet
9.1.

Beslut om att inleda utredning eller inte,
gällande missförhållande, efter inkommen
eller upprättad, Lex Sarahrapport.

Verksamhetschef/
enhetschef

Beslut om grad av missförhållande efter
genomförd utredning.
a. Inget missförhållande
b. Missförhållande
c. Allvarligt missförhållande

Utförarchef/
Myndighetschef

Anmälan av allvarliga missförhållanden eller
risk för sådana till inspektionen för vård och
omsorg (Lex Sarah).

Kvalitetsstrateg

9.4.

Beslut om att inleda utredning om vårdskada
efter inkommen eller upprättad Lex
Mariarapport.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3 kap. 5 § PSL
HSLF-FS 2017:40

9.5.

Beslut om grad av vårdskada efter genomförd
utredning.
a. Ingen vårdskada
b. Vårdskada
c. Allvarlig vårdskada
Anmälan till IVO av händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada.
Anmälan till IVO om skälig anledning att
befara att en person, som har legitimation för
ett yrke inom hälso- och sjukvården och som
är verksam eller har varit verksam hos
vårdgivaren, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3 kap. 5 § PSL
HSLF-FS 2017:40

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3 kap. 5 § PSL
HSLF-FS 2017:41

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3 kap. 7 § PSL

Utförarchef

LOV och villkor för
godkännande

9.2.

9.3.

9.6.
9.7.

14 kap. 7 § SoL,
24 f § LSS
SOSFS 2011:5

14 kap. 7 § SoL,
24 f § LSS
SOSFS 2011:5
14 kap. 7 § SoL,
24 f § LSS
SOSFS 2011:5

10. Kundval
10.1.

Godkännande av anordnare
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10.2.

Hävning av avtal på anordnarens begäran

Utförarchef

11. POSOM
11.1.

Grupptransport till hemort inom/utom Sverige

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

11.2.

Gruppinkvartering

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

11.3.

Förtäring till grupp utöver första dygnet

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

11.4.

Övrig utrustning till grupp

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

11.5.

Övriga beslut med stöd av 4 kap. 2 § SoL som
medför kostnader

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

12. Överflyttning av ärende
12.1.

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till nämnd i annan kommun samt
beslut i fråga om mottagande av ärende

Enhetschef

2 a kap. 10 § SoL

12.2.

Ansöka om överflyttning av ärende hos IVO

Enhetschef

2 a kap. 11 § SoL

Handläggare

3 § lagen
(1996:1620) om
offentligt biträde

13. Offentligt biträde, godmanskap och förvaltarskap
13.1.

Anmälan om behov av offentligt biträde

14. Yttranden m.m.
14.1.

Yttrande till förvaltningsrätt med anledning av
att delegeringsbeslut har överklagats

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.2.

Yttrande till kammarrätt/högsta
förvaltningsdomstolen

Myndighetschef

14.3.

Yttranden och ansökningar till andra
myndigheter

Myndighetschef

14.4.

Överklagan av andra myndigheters beslut

Myndighetschef

14.5.

Yttrande i namnärende

Handläggare

45 § 2 st. och 46 §
2 st. NamnL

14.6.

Yttrande angående äktenskapsdispens

Handläggare

15 kap. 1 § ÄktB

14.7.

Framställning till CSN om ändring av
betalningsmottagare för studiebidrag

Handläggare

2 kap. 33 § 2 st.
studiestödsförordningen

14.8.

Framställning till försäkringskassan om att
föräldrapenningsförmån för en förälder som
inte har fyllt 18 år ska helt eller delvis ska
betalas ut till någon annan person eller till

Handläggare

11 kap. 17 § SFB
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nämnden att användas till förälderns och
familjens nytta
14.9.

Handläggare

3 § lagen
(1996:1620) samt 7
§ förordningen
(1997:405) om
offentligt biträde

14.10. Yttranden i ärenden om anordnande av
godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB eller
förvaltarskap

Handläggare

11 kap. 16 § 2 st.
FB

14.11. Yttrande till allmän domstol

Enhetschef

31 kap. 2 § BrB

14.12. Yttrande till åklagarmyndigheten vid
åtalsprövning

Handläggare

46 § LVM

14.13. Yttrande i körkortsärende

Handläggare

3 kap. 8 § och 5
kap. 2 § körkortsförordningen
(1998:980)

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

Äldre- och funktionsnedsatta
15. Äldre- och funktionsnedsatta - insatser med stöd av SoL
15.1.

Inleda eller lägga ner utredning

Handläggare

Hjälp i hemmet (omsorgs- och/eller
serviceinsatser)

11 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

15.2.

Upp till totalt 90 timmar/månad

Handläggare

15.3.

Totalt 90 - 120 timmar/månad

Enhetschef

15.4.

Över 120 timmar/månad

Myndighetschef

15.5.

Trygghetslarm

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.6.

Måltidsservice

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.7.

Särskilt boende

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.8.

Korttidsboende/växelboende

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.9.

Dagverksamhet

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.10.

4 kap. 1 § SoL

Boendestöd
Upp till 25 timmar/månad
Mellan 25-40 timmar/månad
Över 40 timmar/månad

Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef
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15.11. Ledsagning

Handläggare

15.12. Avlösarservice i hemmet
Upp till 30 timmar/månad
Mellan 30-45 timmar/månad
Över 45 timmar

Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef

15.13. Kontaktperson

Handläggare

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Placering i hem för vård och boende för
psykiskt funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

15.14. Upp till 3 månader inom ramavtal

Enhetschef

15.15. Upp till 3 månader utom ramavtal

Myndighetschef

15.16. Över 3 månader

Sociala utskottet

15.17. Daglig sysselsättning

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.18. Träningsboende

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

15.19. Upphörande av insats enligt SoL

Handläggare

15.20. Turbundna resor för äldre och
funktionsnedsatta

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

16. Äldre- och funktionsnedsatta - insatser med stöd av LSS
Personlig assistans

7 § samt 9 § 2 LSS

16.1.

upp till totalt 20 timmar/vecka

Handläggare

16.2.

över totalt 20 timmar/vecka

Myndighetschef

16.3.

Tillfällig utökning av personlig assistans för
den som beviljats assistansersättning enligt
SFB

Handläggare

16.4.

Ledsagarservice
Upp till 30 timmar/månad
Mellan 30-45 timmar/månad
Över 45 timmar/månad

Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef

16.5.

Kontaktperson

Handläggare

16.6.

Avlösarservice
Upp till 30 timmar/månad
Mellan 30-45 timmar/månad
Över 45 timmar

Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef

16.7.

Korttidsvistelse

Handläggare
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16.8.

Korttidstillsyn

Handläggare

9 § 7 LSS

16.9.

Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn och ungdomar som behöver
bo utanför föräldrahemmet

Myndighetschef

7 § samt 9 § 8 LSS

16.10. Bostad med särskild service

Enhetschef

7 § samt 9 § 9 LSS

16.11. Daglig verksamhet

Handläggare

7 § samt 9 § 10 LSS

16.12. Förhandsbesked avseende insatser enligt LSS

Enhetschef

16 § 2 st. LSS

16.13. Insatser under tillfällig vistelse

Enhetschef

16 § 3 st. LSS

17. Äldre- och funktionsnedsatta - färdtjänst
17.1.

Tillstånd till riksfärdtjänst

Handläggare

4 § RFL

17.2.

Turbundna resor

Handläggare

7 § Lagen
(1997:736) om
färdtjänst

Handläggare av
bostadsanpassningsbi
drag/Handläggare

Ansökan
inkommen före
2018-07-01
handläggs enligt
Lagen (1992:1574)
om
bostadsanpassning
sbidrag m.m.

18. Äldre- och funktionsnedsatta - bostadsanpassning
18.1.

Beslut avseende bostadsanpassningsbidrag
inkl. avslag, återkallelse samt beslut om
återbetalning

Ansökan
inkommen från och
med 2018-07-01
handläggs enligt
Lag (2018:222) om
bostadsanpassning
sbidrag

Individ- och familjeomsorg
19. Barn och ungdomar - insatser med stöd av SoL
19.1.

Inleda utredning avseende barn

Handläggare

Lägga ned utredning avseende barn

Enhetschef
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enligt 2 kap. 9 § FB
(10 kap. 4 § SoL).
19.2.

Förlängning av utredningstid avseende barn

Myndighetschef

11 kap. 2 § 2 st. SoL

19.3.

Öppenvårdsinsats för barn och/eller familj

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

19.4.

Bistånd i form av kontaktperson/-familj

Handläggare

3 kap. 6 § 3 st.
samt 4 kap. 1 § SoL

19.5.

Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt
hem som inte tillhör någon av hans/hennes
föräldrar eller annan vårdnadshavare

Sociala utskottet

6 kap. 6 § SoL
Ett beslut om att
bereda en
underårig vård i ett
visst familjehem/
enskilt hem är att
betrakta som ett
medgivande enligt
6 kap. 6 § SoL.
Utredning av
hemmet ska alltid
ske.
Delegering enbart
tillåten till utskott
enligt 10 kap. 4 §
SoL.

19.6.

Placering av barn i familjehem, hem för vård
eller boende, stödboende

19.7.

upp till 2 månader

Enhetschef

19.8.

över 2 månader

Sociala utskottet

19.9.

Övervägande av vård i annat hem än det egna

Sociala utskottet
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19.10. Övervägande av om det finns skäl att ansöka
om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8
§ FB

Sociala utskottet

6 kap. 8 § 2 st. SoL
Enligt 10 kap. 5 §
SoL tillkommer
beslutanderätten i
fråga om att väcka
talan om
överflyttning av
vårdnad med stöd
av 6 kap. 8 § FB
nämnden
(delegeringsförbud).

19.11. Ekonomiskt bistånd till barn och ungdom i
samband med placering/omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem för vård
och boende

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

19.12. Schablonkostnader vid placering av barn upp
till 5000 kronor utöver schablonbelopp

Handläggare

4 kap. 2 § SoL

19.13. Uppföljning efter utredning eller placering

Handläggare

11 kap. 4 a-b §§
SoL

19.14. Beslut att inte lämna information till anmälare
om att utredning har inletts, inte har inletts
eller redan pågår.

Enhetschef

14 kap. 1 b § SoL

20. Barn och ungdomar - föräldraskap
20.1.

Fader- samt föräldraskapsbekräftelse

Handläggare

1 kap. 4 samt 9 §§
FB

20.2.

Inleda utredning om fastställande av
faderskap

Handläggare

2 kap. 1 § FB
Inbegriper
återupptagande av
nedlagd utredning.
Utredningen ska
vara slutförd inom
ett år från barnets
födelse, om ej
särskilda skäl
föranleder annat (2
kap. 8 § FB).

20.3.

Begära att socialnämnden i annan kommun
lämnar biträde vid utredning av faderskap

Handläggare

2 kap. 4 § FB
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20.4.

Inleda utredning om att någon annan man än
den som är gift med barnets moder kan vara
far till barnet

Handläggare

2 kap. 9 § FB
Beslut om att inte
påbörja utredning
eller att lägga ned
en påbörjad
utredning ska
fattas av
socialnämnden
enligt 10 kap. 5 §
SoL.

20.5.

Väcka talan om fastställande av faderskap

Handläggare

3 kap. 5 § 2 st.
samt 3 kap. 6 § 2
st. FB

20.6.

Ge in protokoll över socialnämndens
utredning till tingsrätten

Handläggare

3 kap. 8 § FB

21. Barn och ungdomar - vårdnad, boende och umgänge
21.1.

Föräldrars avtal om vårdnad, boende eller
umgänge

21.2.

Godkänna

Handläggare

21.3.

Inte godkänna

Sociala utskottet

21.4.

Utse umgängesstöd

Handläggare

6 kap. 15 c § 3 st.
FB

21.5.

Lämna upplysningar till tingsrätt i vårdnadsoch umgängesmål

Handläggare

6 kap. 19 § FB

21.6.

Godkännande av att underhållsbidrag för
framtiden ska betalas med ett engångsbelopp
eller för längre perioder än tre månader

Handläggare

7 kap. 7 § FB

21.7.

Beslut att åtgärd får vidtas utan den andra
vårdnadshavarens samtycke om det krävs
med hänsyn till barnets bästa och åtgärden
gäller
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller
behandling som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)

Sociala utskottet

6 kap. 13 a § FB
Delegering enbart
tillåten till utskott
enligt 10 kap. 5 §
SoL.

2. behandling i öppna former som ges med
stöd av 4 kap. 1 § SoL §
3. utseende av en kontaktperson eller en
familj som avses i 3 kap. 6 § tredje
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stycket SoL eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS
21.8.

Utse utredare i vårdnadsärende när rätten
uppdrar socialnämnden att verkställa
utredning i frågor som rör vårdnad, boende
och umgänge.

Enhetschef

6 kap. 19 § FB
Verkställighet

22. Barn och ungdomar - adoption
22.1.

Medgivande att ett barn tas emot för
adoption samt återkallande av detsamma

Sociala utskottet

22.2.

Beslut om huruvida adoptionsförfarande får
fortsätta då barn föreslagits för adoption

22.3.

Samtycke

Handläggare

22.4.

Vägra samtycke

Sociala utskottet

6 kap. 6, 12 samt
13 §§ SoL
Delegering enbart
tillåten till utskott
enligt 10 kap. 4 §
SoL.
6 kap. 14 § SoL
Delegering av
vägrat samtycke
enbart tillåten till
utskott enligt 10
kap. 4 § SoL

23. Barn och ungdomar - unga lagöverträdare
23.1.

Begäran om utredning av misstänkt brott
begånget någon som inte fyllt 15 år

Enhetschef

31 § 2 st. LUL

23.2.

Begäran om bevistalan

Enhetschef

38 § LUL

24. Barn och ungdomar - insatser med stöd av LVU
Se även kompletterande beslutanderätt
24.1.

Omedelbart omhändertagande av person
under 20 år

Sociala utskottet

6 § LVU

24.2.

Upphörande av omedelbart
omhändertagande av person under 20 år

Sociala utskottet

9 § LVU

24.3.

Begäran hos förvaltningsrätten om
förlängning av utredningstiden

Handläggare

8 § LVU

24.4.

Beslut om läkarundersökning, utse läkare
samt plats för läkarundersökning

Handläggare

32 § 1 st. LVU

24.5.

Ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt
LVU

Sociala utskottet

4 § LVU
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24.6.

Hur vården ska anordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden

Sociala utskottet

11 § 1 st. LVU
Beslutsfattande i
brådskande
ärenden kan
delegeras till
ordföranden eller
annan namngiven
ledamot enligt 9 §
3 st. LVU.

24.7.

Beslut att den unge får vistas i det egna
hemmet under vårdtiden

Sociala utskottet

11 § 2 st. LVU
Beslutsfattande i
brådskande
ärenden kan
delegeras till
ordföranden eller
annan namngiven
ledamot enligt 9 §
3 st. LVU.

24.8.

Beslut rörande den unges personliga
förhållanden i den mån beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU

Handläggare

11 § 4 st. LVU

24.9.

Övervägande/prövning om vård med stöd av
LVU fortfarande behövs

Sociala utskottet

13 § 2 och 3 st. LVU
Om LVU med stöd
av 2 § LVU ska SN
minst en gång var
sjätte månad
överväga om vård
fortfarande behövs.
Om LVU med stöd
av 3§ LVU, ska
socialnämnden
inom sex månader
från dagen för
verkställighet av
vårdbeslutet i
beslut pröva om
vård med stöd av
lagen ska upphöra.
Denna fråga ska
därefter prövas
fortlöpande inom
sex månader från
senaste prövning.
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Se 13 § 3 st. LVU
om ansökan om
överflyttning av
vårdnad i vissa fall.
Enligt 10 kap. 5 §
SoL tillkommer
beslutanderätten
enligt 6 kap. 8 § FB
nämnden exklusivt.
24.10. Beslut om hur den unges umgänge med
Sociala utskottet
vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt reglerad genom dom eller
beslut av domstol eller genom avtal ska utövas

14 § 2 st. 1. LVU

24.11. när överenskommelse med
förälder/vårdnadshavare kan nås

Myndighetschef

24.12. när överenskommelse med
förälder/vårdnadshavare inte kan nås, i
avvaktan på sociala utskottets beslut

Myndighetschef

24.13. Beslut att inte röja den unges vistelseort för
förälder eller vårdnadshavare

Sociala utskottet

24.14. i avvaktan på sociala utskottets beslut

Myndighetschef

24.15. Övervägande om beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st.
1. och 2. LVU fortfarande behövs

Sociala utskottet

14 § 3 st. LVU
Skyldighet att var
tredje månad
överväga om
beslutet
fortfarande behövs.
Delegering enbart
tillåten till utskott
enligt 10 kap. 4 §
SoL.

24.16. Beslut om att vård med stöd av LVU ska
upphöra

Sociala utskottet

21 § LVU
Vård som har
beslutats med stöd
av 2 § LVU ska
upphöra senast när
den unge fyller 18
år.
Vård som har
beslutats med stöd
av 3 § LVU ska
upphöra senast när
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den unge fyller 21
år.
24.17. Beslut om kontakt med särskilt kvalificerad
Sociala utskottet
kontaktperson eller om deltagande i
behandling i öppna former inom socialtjänsten

22 § 1 st. LVU
Bestämmelserna
i 1 och 3 st. samt
1 och 3 st.
LVU gäller i
tillämpliga delar
också denna typ av
beslut.

24.18. Upphörande av förebyggande insats

Sociala utskottet

22 § 3 st. LVU
Prövning enligt 13
§ 3 st. LVU av
frågan om sådant
beslut skall
upphöra att gälla
skall ske första
gången inom sex
månader från
dagen för
nämndens beslut.

24.19. Ansökan om flyttningsförbud

Sociala utskottet

24 § LVU
Jfr. 25 § LVU

24.20. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs

Sociala utskottet

26 § 1 st. LVU
Övervägande ska
ske minst en gång
var tredje månad.

24.21. Upphörande av flyttningsförbud

Sociala utskottet

26 § 2 st. LVU

24.22. Tillfälligt flyttningsförbud

Sociala utskottet

27 § 1 st. LVU
Beslutsfattande i
brådskande
ärenden kan
delegeras till
ordföranden eller
annan namngiven
ledamot enligt 27 §
2 st. LVU.

24.23. Begäran om polishandräckning för att bereda
en läkare, som ska genomföra
läkarundersökning enligt 32 § LVU, tillträde till
den unges hem eller för att föra den unge till
läkarundersökningen

Sociala utskottet

43 § 1 LVU
Delegeringsförbud
enligt 10 kap. 4 §
SoL.
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24.24. Begäran om polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

Sociala utskottet

43 § 2 LVU

Vuxna
25. Vuxna - allmänt
25.1.

Inleda eller lägga ned utredning avseende
vuxen

Handläggare

11 kap. 1 § samt 2
§ 2 st. SoL

25.2.

Förmedling av egna medel

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

25.3.

Bistånd i form av kontaktperson

Handläggare

3 kap. 6b § samt 4
kap. 1 § SoL

25.4.

Öppenvårdsinsatser för missbrukare

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

25.5.

Boende i försökslägenhet/träningslägenhet

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

25.6.

Placering av person som fyllt 18 år i
familjehem, i hem för vård och boende eller
stödboende.

25.7.

upp till 3 månader och inom ramavtal

Enhetschef

25.8.

över 3 månader samt utom ramavtal

Myndighetschef

25.9.

Boendestöd för missbrukare
Upp till 25 timmar/månad
Mellan 25–40 timmar/månad
Över 40 timmar/månad

Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef

25.10. Beslut om ansvarsförbindelse vid
kontraktsvård och vårdvistelse

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
Soft-handläggare

4 kap. 1 § SoL

26. Vuxna - försörjningsstöd m.m.
26.1.

Försörjningsstöd i enlighet med riksnorm (4
kap. 3 § 2 st. SoL) samt skäliga kostnader
utöver riksnorm

26.2.

Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt

26.3.

i enlighet med socialnämndens riktlinjer

Handläggare
Soft-handläggare

26.4.

utöver socialnämndens riktlinjer och under ett
halvt prisbasbelopp

Enhetschef

4 kap. 1-2 §§ SoL
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26.5.

utöver socialnämndens riktlinjer och över ett
halvt prisbasbelopp

Sociala utskottet

26.6.

Borgensåtagande avseende hyreskontrakt

Sociala utskottet

4 kap. 2 § SoL

26.7.

Begäran att den som uppbär försörjningsstöd
under viss tid ska delta i av nämnden anvisad
praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet

Handläggare
Soft-handläggare

4 kap. 4 § SoL

26.8.

Sätta ner eller vägra fortsatt försörjningsstöd

Handläggare
Soft-handläggare

4 kap. 5 § SoL

26.9.

Återkrav av ekonomiskt bistånd

Handläggare
Soft-handläggare

9 kap. 1-2 §§ SoL

27. Vuxna - insatser med stöd av LVM m.m.
27.1.

Inleda samt lägga ned utredning

Enhetschef

7 § LVM

27.2.

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
för undersökningen

Handläggare

9 § LVM

27.3.

Omedelbart omhändertagande enligt LVM

Sociala utskottet

13 § LVM

27.4.

Upphörande av omedelbart
omhändertagande enligt LVM

Sociala utskottet

18 b § LVM

27.5.

Ansökan om vård enligt LVM

Sociala utskottet

11 § LVM

27.6.

Ansökan om intagning på hem för vård eller
boende efter beslut om vård enligt LVM eller
beslut om omedelbart omhändertagande
enligt 13 § LVM

Handläggare

12 samt 19 §§ LVM

27.7.

Begära polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning, till LVMhem eller sjukhus

Handläggare

45 § 1. och 2. LVM

28. Vuxna - ersättning till asylsökande m.fl.
28.1.

Beslut om bistånd till tillståndssökande enligt
Migrationsverkets riktlinjer

Handläggare

1, 3, 17 och 18 §§
LMA

28.2.

Beslut om nedsättning av dagersättning till
asylsökande

Handläggare

10 § LMA

29. Vuxna - övrigt
29.1.

Göra dödsboanmälan till Skatteverket

Handläggare

20 kap. 8 a § ÄB

29.2.

Beslut att ordna gravsättning
(begravningskostnader)

Handläggare

5 kap. 2 § BegravnL
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30. Kompletterande beslutanderätt
Kompletterande beslutanderätt får endast ges till namngivna personer.
Nr

Ärendegrupp

Delegat(er)

Anmärkning

30.1.

Omedelbart omhändertagande av
person under 20 år

Annicka Hörnsten
Blommé

6 § 1 och 2 st. LVU

Leslie Öqvist
Anette Dahlgren

30.2.

Upphörande av omedelbart
omhändertagande

Annicka Hörnsten
Blommé

9 § 3 st. LVU

Leslie Öqvist
Anette Dahlgren
30.3.

Hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under
vårdtiden

Annicka Hörnsten
Blommé

11 § 1 och 3 st. LVU

Leslie Öqvist
Anette Dahlgren

30.4.

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

Annicka Hörnsten
Blommé

11 § 2 och 3 st. LVU

Leslie Öqvist
Anette Dahlgren
30.5.

Tillfälligt flyttningsförbud

Annicka Hörnsten
Blommé
Leslie Öqvist
Anette Dahlgren
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30.6.

30.7.

Begäran om polishandräckning
för att bereda en läkare, som ska
genomföra läkarundersökning
enligt 32 § LVU, tillträde till den
unges hem eller för att föra den
unge till läkarundersökningen

Annicka Hörnsten
Blommé

Omedelbart omhändertagande av
missbrukare

Annicka Hörnsten
Blommé

43 § 1. LVU

Leslie Öqvist
Anette Dahlgren

13 § LVM

Leslie Öqvist
Anette Dahlgren
30.8.

Upphörande av omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

Annicka Hörnsten
Blommé

18 b § LVM

Leslie Öqvist
Anette Dahlgren

30.9.

Begäran om polishandräckning
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd
av LVU

Annicka Hörnsten
Blommé

43 § 2. LVM

Leslie Öqvist
Anette Dahlgren

31. Socialjouren
Socialjouren beslutar om akutinsatser enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Beslut av socialjouren gäller i
ett dygn eller tills nästkommande ordinarie arbetsdag.
Akuta beslut som inte finns i denna förteckning, t.ex. beslut enligt LVU eller LVM fattas av ordförande i
socialnämnden eller av ledamot som utsetts av socialnämnden.
Nr

Ärendegrupp

Delegat(er)

Anmärkning

Barn och ungdom
31.1.

Beslut att inleda utredning om
huruvida socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd eller
stöd

Handläggare socialjouren

11 kap. 1-2 §§ SoL

31.2.

Beslut om tillfällig placering av
barn eller ungdom i
jourfamiljehem

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL
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31.3.

Beslut om tillfällig placering av
barn eller ungdom i HVB-hem

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.4.

Beslut om skyddat boende

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.5.

Beslut om att inleda och avsluta
utredning angående alkohol- och
drogmissbruk hos vuxna

Handläggare socialjouren

11 kap 1 § SoL

31.6.

Beslut om bistånd åt vuxna i form
av plats vid HVB i brådskande fall
(LVM-grunder)

Handläggare socialjouren

4 kap 1 § SoL

31.7.

Beslut att inleda utredning

Handläggare socialjouren

7 § LVM

31.8.

Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare

Handläggare socialjouren

9 § LVM

31.9.

Beslut om polishandräckning för
läkarundersökning eller för att
föra missbrukaren till
behandlingshem

Handläggare socialjouren

45 § LVM

Akut ekonomiskt stöd och logi
31.10.

Beslut om försörjningsstöd vid
akuta behov

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.11.

Beslut om bistånd i form av
natthärbärge, vandrarhem eller
annan inkvartering av akut
bostadslösa samt upphörande av
sådant bistånd

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

Äldre och personer med funktionsnedsättning
31.12.

Beslut att inleda utredning
avseende äldre och personer med
funktionsnedsättning

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.13.

Beslut om hjälp i hemmet för
äldre och personer med
funktionsnedsättning

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.14.

Beslut om korttidsboende i
särskilda boendeformer för äldre
och personer med
funktionsnedsättning

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL
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Kompletterande beslutanderätt
Endast namngivna personer
31.15.

Begäran om polishandräckning
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd
av LVU

Annika Wallin, enhetschef
barn och familj
Sara Ahrén, enhetschef
äldre och
funktionsnedsättning
Lorentz Ogebjer,
enhetschef vuxna och
nyanlända
Agneta Franzén,
Förvaltningschef
Mikael Landberg,
Myndighetschef
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SOCIALNÄMNDEN

SN 2018/3.009

Uppdaterad 2018-11-01

Utestående uppdrag till förvaltningen
Uppgifter markerade med * är obligatoriska
Nr.* Rubrik*

1 Utvärdering KPR och KFR
Handläggare: Socialchef

Beskrivning*

Beslutsdatum*

Socialnämnden ska efter en utvärdering,
under hösten 2017 ta ställning till om
hittillsvarande
Kommunala rådet för pensionärer och
personer med funktionsnedsättning (KPFR)
även fortsättningsvis
ska vara ersatt av Kommunala
funktionsnedsattas råd (KFR) och
Kommunala pensionärsrådet (KPR).
.

SN 2016-06-14

Status

Ej Klar
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Förvaltningens
kommentar
På SN 2017-09-19
förlängs uppdraget
från höst 2017 till vår
2018. På SN 2018-0612 förlängs uppdraget
till höst 2018.

Förvaltning

Uppskattad
tidsåtgång
(intern)

Uppskattade
externa
kostnader

Klart senast*

Höst 2018

Tjänsteutlåtande

2018-11-05
Änr SN 2018/2.002
1 av 1
Socialförvaltningen
Jimmy Olofsson
Nämndsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut inför Socialnämnden 2018-11-13
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med
socialnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden.
Beslut inom myndighetsutövning sammanställs utifrån beslutstyp. Antal fattade beslut inom varje
beslutstyp redovisas, tillsammans med en totalkostnad, när det är möjligt. Detta i syfte att ge en
överblick över hur många beslut som har fattats under perioden, samt den totala kostnaden för varje
beslutstyp. Kostnader redovisas i faktiska kostnader för individ- och familjeomsorg och
bostadsanpassningsbidrag, samt i schablonkostnader för vård och omsorg. Detta eftersom kostnader för
individ- och familjeomsorg och bostadsanpassningsbidrag redovisas i verksamhetssystemet, men inte
kostnader för vård och omsorg.
Följande delegeringsbeslut redovisas avseende perioden 2018-09-01 till och med 2018-10-31:





Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg,
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg,
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag,
Sociala utskottet §§ 27–32/2018.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-11-07
Rapport, delegeringsbeslut: september & oktober, 2018-11-05
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, bostadsanpassningsbidrag (BAB),
2018-09-01 – 2018-09-30 & 2018-10-01 – 2018-10-31
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, äldre- och funktionshinderomsorg (VoO),
2018-09-01 – 2018-10-31
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, individ- och familjeomsorg (IFO),
2018-09-01 – 2018-10-31

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2018-11-05

Utskriven av:

Diarieenhet:

Socialnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Socialnämnden

Jimmy Olofsson

Sammanträdesdatum: 2018-11-13
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

2018.443

Godkännande av upphandlingsdokument
"samhällsorientering för vissa nyanlända"

Agneta Franzén

2018-06-19

Centrum för samhällsorientering

Agneta Franzén §4/2018

SN 2016/61.050

Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Johanna Frunck
SN del.

2018.454

Delegeringsbeslut dataskyddsombud

Agneta Franzén

2018-06-20

Socialförvaltningen

Agneta Franzén §5/2018

SN 2018/41.750

Dataskyddsombud

Agneta Franzén
SN del.

2018.462

Rättegångsfullmakt till Christer Hjerts företräda
Agneta Franzén
Vaxholms stad upphandling Samhällsorientering för
vissa nyanlända invandrare 2019 - 2022

2018-06-21

Centrum för samhällsorientering

Agneta Franzén §6/2018

SN 2016/61.050

Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Agneta Franzén
SN del.

129172

Ordförandebeslut deltagande vid Landsbygdsklustret Jimmy Olofsson
2018

2018-10-15

Socialförvaltningen

Jimmy Olofsson §7/2018

SN 2018/5.790

Samlingsärende. Godkännande deltagande vid
kurser och konferenser med mera, ledamöter i
socialnämnden, 2018

Jimmy Olofsson

SN del.
129248

Ordförandebeslut - Avbryta upphandling drift av
särskilt boende

Agneta Franzén

2018-10-17

Socialförvaltningen

Agneta Franzén §8/2018

SN 2018/46.732

Upphandling drift särskilt boende - Avbruten

Agneta Franzén
SN del.
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BAB Rapport 1.5

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beviljade åtgärder redovisas
Beslut under perioden:
Från: 2018-09-01
Till: 2018-09-30

Utskrift: 2018-10-05

Diarienummer6203
Beslutet
2018-033
Bifall
Spisvakt, centralbrytare till spis/ugn
2018-036
Återkallande
Avskrivet
2018-052
Avslag
Avslag
2018-056
Bifall
Installation av hiss/lift
Bygglov, externa konsulter + andra byggherrekostnader
2018-057
Avskrivet
Avskrivet
2018-060
Bifall
Handdosa
2018-061
Bifall
Breddning av dörr
Trösklar anpassning
Stödhandtag
2018-064
Bifall
Service

Beslutsdatum
2018-09-11

Belopp
4838 kr

2018-09-27

0 kr

2018-09-25

0 kr

2018-09-12

#

2018-09-04

0 kr

2018-09-21

#

2018-09-12

#

2018-09-26

1 365 kr
Summa: 6203 kr
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Delegeringsbeslut IFO 180901-181031
Beslut
Antal
BoU Familjebehandling SoL 4:1 beviljas
1
BoU Kontaktperson enl SoL 4:1 förlängs
1
BoU Utredning enl SoL 11:1 avslutas
5
BoU Utredning enl SoL 11:1 inleds
2
BoU Utredning enl SoL 11:2 förlängs
3
BoU Utredning särskilda kostnader beviljas
2
BoU Utredning asylsökande barn enl SoL 11:1 inleds
3
BoU vård utanför eget hem ensamkommande SoL 4:1 avslutas
1
Ekonomiskt bistånd SoL 4:1 beviljas förskottförmån
Ek. bistånd beviljas under nuvarande förhållanden
8
Ekonomiskt bistånd SoL 4:1 avslag
19
Ekonomiskt bistånd SoL 4:1 beviljas
227
Ekonomiskt bistånd SoL 4:2 avslag
19
Faderskapsbekräftelse FB 1:4
10
FR Socialnämnden beslutar ansöka hos TR om särskild förordnad vårdnadshavare
1
FR Utse utredare i vårdnadsärende
1
LVM utredning enl 7 § LVM avslutas
1
LVM Beslut inleda utredning 7 §
1
LVM omedelbart omhändertagande 13 §
1
LVU Särskilda kostnader beviljas
1
Vuxna Institutionsplac SoL 4:1 avslutas
1
Vuxna utredning enl SoL 11:1 avslutas med åtgärd
1
Missbruk/vuxna utredning enl SoL 11:1 inleds
1
Godkännande Familjehem
3
Summa
313
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Delegeringsbeslut VoO 180901-181031
Bifall 9 § 3 LSS Ledsagarservice
Bifall 9 § 4 LSS Kontaktperson
Bifall 9 § 9 LSS Bostad med särskild service Vuxna
Bifall 9 § 8 LSS Bostad med särskild service barn
Bifall Avlösning i hemmet
Bifall Boendestöd
Bifall Dagverksamhet
Bifall Hjälp i hemmet
Bifall korttidsboende/ växelboende
Bifall HVB placering
Avslag korttidsboende/växelbooende
Bifall Serviceinsatser
Bifall Sysselsättning
Avslag Serviceinsatser
Avslag särskilt boende
Bifall Särskilt boende
Bifall Trygghetstelefon
Bifall Träningslägenhet
Bifall Ledsagning
Bifall Turbundna resor
Avslag Övrigt
Summa
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Antal
1
1
1
1
4
3
4
46
12
2
1
28
1
1
2
4
13
1
2
1
2
131

