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Socialnämnden

Månadsuppföljning juli 2020 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsuppföljning för socialnämnden juli 2020 redovisas i enlighet med 
socialnämndens tidigare beslut. 
Redovisningen omfattar statistik och nyckeltal för respektive verksamhet. 
• Vård och omsorg - särskilt boende 
• Vård och omsorg - hemtjänst 
• Vård, stöd och utredning 
• Individ- och familjeomsorg 
• Omsorg om funktionshindrade 
• Arbete, sysselsättning och integration 
 

Karin Hallberg  
Socialchef  

Bilagor 
Nyckeltal och statistik juli 

Sändlista 
Revisorerna
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Äldreomsorg  

Nyckeltal                                                     2020           Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Totalt antal platser 371 371 371 371 371 371 371 373 394

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (fys) 100 100 100 100 90 90 97 99 100

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (demens) 100 100 100 100 90 90 97 99 100

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (korttidsboende) 94 83 84 40 35 32 35 58 85 85

Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (fys) 45 2 26 26 35 69 34 52 27

Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (demens) 44 20 40 13 56 27 33 52 19

Antal personer med utförd hemtjänstinsats 694 680 669 652 622 624 629 653 703 674

Antal utförda timmar hemtjänsten inkl annan utförare 20 170 18 710 18 947 17 812 18 109 18 086 18 606 18 634 20 220 19 257

         varav timmar/insatser av annan utförare 1 485 1 375 1 356 1 528 1 760 1 870 1 924 1 614 1 450 205

Antal inskrivna HSL (ssk/at/ft), (eget boende/SÄBO) 1 012 1 026 1 029 1 008 953 945 967 991 1 009 1 031
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Personligt stöd och omsorg
Nyckeltal                                                                  2020 Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Antal beslut, personer med personlig assistans 66 67 66 65 65 63 65 69 70

 - därav pers ass SFB (FK) /LSS (Kommunen) 47/19 48/19 47/19 46/19 46/19 44/19 47/19 48/21 50/21

Antal beslut, personer med personlig assistans , Privat utförare 45 46 46 45 45 44 45 46 45

 - varav SFB/LSS 35/10 36/10 36/10 35/10 35/10 34/10 35/10 35/11 36/10

Antal beslut, personer med personlig assistans, Kommunen som utförare 21 21 20 20 20 20 20 23 25

 - varav SFB/LSS 12/9 12/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 13/10 14/11

Antal utförda timmar personlig  assistans i kommunal regi 6 835 6 184 6 074 5 897 6 084 6 034 6 185 7 341 7 781

 - varav SFB 5 780 5 321 5 131 4 966 5 156 5 055 5 235 6 221 6 447

 - varav LSS 911 863 943 931 946 879 912 1 117 1 334

Antal boendebeslut SoL/LSS 36/160 36/161 37/159 36/157 36/156 36/156 39/155 36/158 38/157 38/158

Antal verkställda boendebeslut (inflyttade) SoL/LSS 35/156 35/158 36/156 36/154 35/153 35/153 36/151 35/155 34/154 35/147

Varav antal köpta platser SoL/LSS 2/2 2/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 2/3 4/3

Antal personer med boendestödsbeslut 102 101 96 97 98 97 102 99 96 90

Antal planerade besök 2 560 2 366 2 607 2 383 2 040 2 024 2 028 2 287 2 170 2 532

Antal utförda besök 2 586 2 391 2 624 2 405 2 072 2 032 2 043 2 308 2 237 2 554

Kortidsvistelse, antal dygn (10+2 platser tillgängliga) 127 249 265 265 251 252 207 231 236 226

Antal beslut om bostad med särsk. service, barn/unga där inflyttning skett 10 10 13 13 13 13 13 12 9 12

Färdtjänst

Total kostnad, tkr (tusen kronor) 599 544 452 244 302 310 356 401 640 622

Totalt antal resor 2 537 2 205 1 845 825 789 947 1 156 1 472 2 633 2 723

Kostnad per resa 236 247 245 296 383 327 308 292 243 229

6



2 537

2 205

1 845

825
789

947

1 156

0 0 0 0 0
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Färdtjänst, antal resor

2018 2019 2020

7



599

544

452

244

302 310

356

0 0 0 0 0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Färdtjänst, kostnad tkr

2018 2019 2020

Budget/mån
603 tkr

8



236
247 245

296

383

327

308

0 0 0 0 0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Färdtjänst, kostnad per resa

2018 2019 2020

9



Arbete, Sysselsättning och integration
Nyckeltal                                                                           2020 Snitt Snitt Snitt

Personer i anställning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Antal personer med OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 19 20 11 8 8 8 7 12 37 43

Antal personer med lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 14 15 14 18 19 21 17 17 15 11

Antal extratjänster 20 19 19 21 22 27 28 22 40 93

Antal personer i yrkesklivet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Uppdrag Vuxen

Antal personer anvisade enligt SoL 4:4 241 237 229 224 190 170 156 207 105 19

Antal personer anvisade från AF JOB 13 11 12 5 2 4 2 7 36 35

Antal personer ansvisade från AF Etablering 20 17 21 18 7 7 5 14 2 27

Antal personer anvisade från  AF, med kompletterande försörjningsstöd 6 6 2 3 1 1 1 3 13 5

Antal personer med arbetsprövning 4 2 1 0 0 0 0 1 5 0

Antal personer Etablering/Samhällsorientering (Kommuninnevånare) 0 11 11 9 0 0 0 4 26 35

Antal personer Etablering/Samhällsorientering (Totalt) 0 11 11 9 7 7 7 7 47 85

Uppdrag Ungdom

Antal personer med kommunalt aktivitetsansvar. 118 111 105 101 101 110 137 112 147 246

Antal Ungdomsanställningar 4 4 2 4 4 5 5 4 4 5

Antal utbildningskontrakt 3 13 12 11 11 8 6 9 28 22

Antal traineeplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Praktikplatser/anställinng

Praktikplatser Kommunen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 - tillgängliga enligt verksamheterna 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50

 - tillsatta 49 82 81 72 71 31 11 57 36 15

 - internt AMA (förstärkt stöd) 41 47 41 35 61 35 28 41 18 13

Daglig verksamhet LSS
Antal beslut daglig verksamhet 160 166 165 169 171 173 173 168 150 145

Antal verkställda beslut daglig verksamhet (i sysselsättning) 160 166 165 169 157 158 158 162 150 145

Nyanlända

Antal personer kommunmottagna 6 21 11 6 6 2 6 8 6 17

Antal hushåll som erhållit tillfälligt försörjningsstöd (glappet) 2 2 2 2 1 1 1 2 11 17

Antal personer som har mindre än 25% prestationsförmåga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Ensamkommande barn och unga

Antal inkomna anmälningar 3 4 0 1 0 0 0 1 1 1

Antal inkomna ansökningar 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Antal ensamkommande barn och unga 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Antal barn i familjehem 8 6 5 5 4 3 2 5 7 14

Antal barn i HVB-hem 3 3 4 4 4 4 3 4 4 7

Antal barn i Stödboende 3 3 2 2 1 1 1 2 5 9
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Arbete, Sysselsättning och integration
Nyckeltal                                                                           2020 Snitt Snitt Snitt

Beställare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Försörjningsstöd (IFO) 263 237 227 225 189 169 156 209

Kommunala Aktivitetsansvaret 115 109 102 99 101 110 137 110

Arbetsförmedlingen 85 88 81 75 65 70 62 75

Försäkringskassan 1 1 1 2 1 1 1 1

Annan beställare/initierat av individen själv 1 1 1 1 2 2 1 1

Biståndsenheten (LSS) 157 158 158 158

Insatser

Kartläggning, t ex kartläggning, fördjupad bedömning, vägledning 156 130 117 97 105 121 108 119

Rusta, t ex praktik, arbetsträning, språkträning, arbetsprövning mm. 143 129 126 152 128 80 64 117

Matcha, t ex Vägen Vidare (ALL-IN), arbete 69 66 57 68 70 69 55 65

Förhindrad (tidsbegränsad frånvaro) 0 1 2 3 3 3 0 2

Verkställighet internt (LSS) 133 133 133 133

Verkställighet arbetsintegrerade grupper (LSS) 14 14 14 14

Verkställighet extern placering (LSS) 10 11 11 11

Resultat

Arbete 18 9 3 7 5 11 3 8

Studier 9 1 0 1 0 0 0 2

A-kassa 3 2 1 2 0 2 1 2

Annan ersättning, t ex sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning 30 7 2 4 1 2 0 7

Aktivitet i annan myndighet, t ex ROM (insats via Arbetsförmedlingen) 3 2 4 1 2 1 1 2

Arbete (LSS) 0 0 0 0
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Individ- och familjeomsorgen Nyckeltal                                                                        2020 Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år

Antal familjehem 40 39 39 40 40 40 41 40 40 34

Antal barn i familjehem 49 47 47 48 48 48 50 48 51 46

Antal barn i HVB 1 1 1 1 0 3 0 1 0 2

Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år

Antal familjehem 22 23 23 24 25 23 22 23 22 20

Antal barn i familjehem 25 25 25 26 27 25 24 25 24 21

Antal barn i HVB 11 7 7 7 5 5 5 7 17 18

Barn och unga - Insatser på hemmaplan

Antal familjer i familjebehandling 49 54 55 50 49 51 51 51 48 36

Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 10 12 13 13 10 11 11 11 5 3

Antalet grupper med stöd från Plantaget 1 2 3 3 2 2 0 2 2 3

Barn och unga - Anmälningar, inkommande information och utredningar 0-20* år (*födda t o m 2020)

Antal inkomna anmälningar och inkommande information113 148 196 175 168 158 103 152 143 119

Antal inkomna ansökningar 1 4 7 9 7 9 2 6 7 6

Antal inledda utredningar enl 11 kap 1 § SoL 27 51 57 35 48 51 41 44 50 53

Våldsutsatta flickor/pojkar 0-20 år

Antal våldsutsatta flickor/pojkar som erhållit stöd och/eller bistånd8 4 5 4 10 9 7 7 26 12

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll 491 488 518 496 501 525 542 509 436 414

Antal hushåll aktuella längre än 10 månader 322 323 329 337 344 341 350 335 294 281

Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 4 126 3 756 4 458 4 066 4 137 4 222 4 557 4 189 3 483 3 161

Vuxna – Våldsutsatta kvinnor/män

Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 3 4 2 0 1 1 2 2 3 3

Vuxna - missbruk

Antal vuxna i vård på HVB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Vuxna - Boende

Antal nätter på akutboende 161 130 125 135 167 168 155 149 114 93

Antal boende på Strandvikens boende 11 12 7 9 9 10 9 10 9 8

Vuxna - Insatser på hemmaplan

Antal vuxna i övriga stöd- och behandlingsinsatser 57 56 61 67 61 62 60 61 43 39
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Sjukfrånvaro %
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SNITT 2020 SNITT 2019

Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot

Adm 1,0 1,0 1,2 1,2 0,6 0,6 2,2 2,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,9 0,9 0,7 0,7

VoO säbo 4,0 15,9 3,9 15,5 7,1 19,2 7,6 24,5 6,4 23,9 3,5 13,9 5,4 18,8 3,6 14,1

VoO htj 4,9 14,2 5,4 14,7 7,5 19,2 8,5 25,4 7,7 24,0 4,7 17,1 6,4 19,1 3,8 13,7

VSU (ej bem.)2,9 6,9 2,9 6,0 6,6 12,1 6,0 16,9 4,3 11,8 2,0 8,6 4,1 10,4 2,5 6,3

IFO 2,3 8,0 2,3 8,8 6,0 12,9 4,0 11,5 2,4 11,2 2,1 9,5 3,3 10,4 2,2 8,2

PsO 2,7 8,1 3,1 8,4 7,1 14,0 6,6 15,5 6,2 14,0 3,2 8,7 4,8 11,5 2,7 8,8

ASI 2,0 4,9 2,4 6,9 6,7 14,4 5,2 12,5 1,7 8,7 2,4 4,9 3,3 8,4 2,4 5,7

Förv total 3,5 10,9 3,7 11,1 8,2 16,2 6,7 19,0 5,5 17,2 3,1 11,0 4,8 14,0 3,1 10,5
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Mertid, timmar
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Administrativa avd. 3 0 0 1 0 0

Vård och Omsorg Säbo 366 294 611 597 530 412

Vård och Omsorg hemtjänst 458 435 462 634 588 538

Vård,Stöd och Utredning 128 143 281 284 142 158

Individ- och Familjeomsorg 11 14 42 10 9 3

Personligt stöd och omsorg 432 485 631 615 478 599

Arbete,Sysselsättning och integration 16 44 104 75 45 6

Förvaltning total 1 414 1 415 2 131 2 216 1 792 1 716 0 0 0 0 0 0
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Övertid, timmar
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Administrativa avd. 0 2 7 15 6 0

Vård och Omsorg Säbo 110 55 160 995 430 101

Vård och Omsorg hemtjänst 216 211 268 191 136 125

Vård,Stöd och Utredning 91 84 302 385 177 145

Individ- och Familjeomsorg 51 16 22 5 24 0

Personligt stöd och omsorg 325 480 655 333 413 220

Arbete,Sysselsättning och integration 0 18 7 14 0 1

Förvaltning total 793 866 1 421 1 938 1 186 592 0 0 0 0 0 0
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Socialnämnd

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2021 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till taxor och avgifter enligt denna 
tjänsteskrivelse daterad 2020-06-04 med föreslagen ny beslutsgång. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en höjning av 
kostavgiften med 5 % från och med 2021-01-01. Avgiften räknas därefter upp 
årligen enligt omsorgsprisindex (OPI) samt att övriga avgifter from 2021-01-01 
årligen räknas upp med samma procentsats som omsorgsprisindex (OPI). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-16, § 89, , mot bakgrund av socialnämndens 
förslag 2004-08-26 om justering av taxor från och med 2006-01-01, att socialnämnden 
själv kan fatta beslut om att justera upp vissa avgifter inför 2006 och framåt baserat på 
ett höjt konsumentprisindex (KPI). Höjning har skett som regel skett utifrån detta 
årligen, varför en förenklad arbetsgång föreslås from 2021 där avgifterna varje år kan 
uppräknas utan att socialnämnden varje år ska behöva fatta nya beslut. En sådan 
förändring av beslut kräver kommunfullmäktiges bifall. 
 
Det framkommer också efter jämförelse att avgift för kost behöver justeras högre än 
konsumentprisindex (KPI) som tidigare gjorts, för att inte rendera ökande urholkning av 
intäkterna. Därför föreslås en höjning av kostavgiften med 5 % under 2021 för att 
fr.o.m. 2022 öka enligt föreslagen modell via omsorgsprisindex (OPI). 
 
Kommunfullmäktige behöver fastställa dokumentet att gälla från 2021-01-01. Det är 
nödvändigt och värdefullt för förvaltningen att få fastställa dokumentet ”Taxor och 
avgifter socialnämnden 2021” i god tid före december, då justeringar i verksamhets-
systemet Procapita behöver göras i samband med årsskiftet. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Ny beräkningsmodell och ärendegång från och med 2021-01-01 
Efter omvärldsbevakning framkommer att det finns flera olika sätt att beräkna och 
behandla ökning av avgifter, som alla har för- och nackdelar. Höjning enligt 
konsumentprisindex (KPI) är en vanlig form, men är också känslig för konjunkturen och 
tar inte hänsyn till hur lönekostnader ökar, vilket är den största kostnaden för 
kommunerna och påverkar även t.ex. hur kostnaderna för mat debiteras 
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Socialnämnd TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 2020-08-17 Dnr: SOC 2020/134 

socialförvaltningen från tillredningsköket. Vissa kommuner, däribland Ale, har därför 
valt att löpande uppdatera sina avgifter enligt omsorgsprisindex (OPI), som är en 
procentuell ökning som baseras på en avvägning av KPI och löneutveckling.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram ett omsorgsprisindex som normalt 
presenteras i december varje år. Omsorgsprisindex avser sammanvägning av 
lönekostnadsförändring (80%) och konsumentprisindex (20%). Detta ger en mer 
rättvisande fördelning utifrån inköp och arbetskraftskostnader. Se jämförelse i tabell 
nedan: 
 
Index 2018 2019 2020 
OPI 2,6% 2,7% Ej klart 
KPI  1,7% 1,92% 1,82% 

 
Förslaget utgår från föregående års OPI och används som riktmärke. OPI 2020 
presenteras i december 2019 och styr ökningen för 2021. En sådan modell med 
föregående års OPI gör att modellen blir mindre sårbar för exempelvis förändrade 
avtalsrörelser och försenade presentationer. Alla dagspriser eller dygnspriser för vuxna 
baseras på månadskostnaden som föreslås höjas med OPI och räknas uppåt till jämn 
femkrona (avser inte barn och ungdomar). Socialförvaltningens arbetsgrupp, där 
ekonom ingått, bedömer att en sådan modell för avgiftsuttag blir mest rättvisande i 
förhållande till kostnadsutveckling. 
 
Att ha ett löpande förfaringssätt som inte varje år behöver lyftas som beslutsärende 
besparar onödig administration för såväl förvaltning som förtroendevalda. Det är också 
viktigt ur ett medborgarperspektiv att förstå logiken bakom varför avgifter höjs.  
Dokumentet ”Taxor och avgifter” publiceras på Vänersborgs kommuns hemsida och 
redigeras efter beräkning av OPI varje höst med aktuella belopp inför kommande år, för 
att vara lättillgänglig och lättförståelig för medborgarna. 
 
Rättssäkerhet tryggas genom att enskilda individer alltid har möjlighet att överklaga sitt 
eget avgiftsbeslut om denne menar att det på något vis är felaktigt. 
 
Ökning av kostavgiften med 5 % 
Kommunens självkostnad för mat har ökat i snabbare takt än egenavgiften, varför en 
höjning utöver KPI gjordes för 2020. Intäkterna urholkas dock fortfarande, då priset 
från tillagningsköket är 152,50 kr per portion. Därför förslås en ökning från 110 kr till 
116 kronor per portion, vilket motsvarar 5 procent. Därefter sker höjning av 
kostavgiften enligt OPI från och med år 2022. 
 
 
Karin Hallberg 
Förvaltningschef 
 
Bilagor 
Taxor och avgifter för socialnämnden 2021 
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enheten 
 2021-01-01- 
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Taxor och avgifter ☒ ☒ 
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Regler och tillämpningsanvisningar för avgifter i hemmet och i särskilt boende. 
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1. Avgift 
Sveriges kommuner har rätt att ta ut avgifter från enskilda individer som får omsorg, 
trygghetslarm och/eller kommunal hälso- och sjukvård av kommunen samt övriga av-
gifter. Hemtjänst/boendestöd/vårdavgift tas ut med högst en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet enligt 8 kap. 5 § SoL. För 2021 blir avgiften 2 139 (2 125) kr/månad. 
Siffror inom parantes ( ) avser år 2020. 

Övriga avgifter räknas upp efter föregående års OPI = omsorgsprisindex. Ny avgift av-
rundas alltid upp till jämn 5 krona då det gäller månadsavgifter. 

Kostavgiften höjs med 5 % 2021, för att fr.o.m. 2022 höjas enligt OPI. 

Nedan följer en förteckning över socialnämndens taxor och avgifter samt föreslagna för-
ändringar mellan 2020–2021. 

Kolumn 2021 beräknas under hösten 2020 när OPI är klart och uppdateras då med aktu-
ella belopp. 

 

Vård o omsorg 
Särskilt boende 

Styrs av 2020 2021 

Vårdavgift 
 
 
Kostabonnemang 
 
 
Hyra 
 
Slutstädning  
 

Begränsas av maxtaxa, 
enligt prisbasbelopp 
 
Kommunfullmäktiges  
beslut om 5% 2021. 
OPI fr.o.m. 2022 
 
Hyressättningsmodell 
 
OPI 
 

0-2 125 kr/mån 
 
 
3 300 kr/månad 
 
 
 
Varierar 
 
1 000 kr/tillfälle 

0-2 139 kr/mån 
 
 
3 465 kr/månad 
 
 
 
Varierar 
 
x xxx kr/tillfälle 

Vård o omsorg 
Eget boende 

Styrs av 
 

2020 
 

2021 
 

Hemtjänst 
 
 
Hemsjukvård/rehab 
 
 
Trygghetslarm 
 
 

Begränsas av maxtaxa, 
enligt prisbasbelopp 
 
OPI. Begränsas av max-
taxa 
 
 
OPI. Begränsas av max-
taxa 
 

379 kr/tim upp 
till 2 125 kr/mån 
 
350 kr/mån 
Besök 175 kr/till-
fälle 
 
330 kr/mån 
 
 

xxx kr/tim upp 
till 2 139 
kr/mån 
 
xxx kr/mån 
Besök   
xx kr/tillfälle 
 
xxx kr/mån 
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Installationsavgift 
av larm 
 
Borttappad larm 
knapp 
 
Utkörning av mat-
distribution 
 
Matabonnemang 

OPI 
 
 
OPI 
 
 
OPI 
 
 
Kommunfullmäktiges 
beslut om 5 % 2021. 
OPI fr.o.m. 2022 
 

150 kr/tillfälle 
 
 
500 kr/tillfälle 
 
 
100 kr/mån 
 
 
7 port = 
1 650 kr/mån 

 
xxx kr/tillfälle 
 
 
xxx kr/tillfälle 
 
 
xxx kr/mån 
 
 
7 port =  
1 733 kr/mån 
 

 

Personligt stöd och 
omsorg 

Styrs av 2020 

 

2021 

 

Boendestöd/ 
vårdavgift 
 
Boendeavgift (köpt 
plats enl. SoL/LSS 
då hyra inte debite-
ras) 
 
Hemsjukvård/rehab 
 
 
Trygghetslarm 
 
 
Installationsavgift av 
larm 
 
Borttappad larm 
knapp 
 
Utkörning av matdis-
tribution 
 
Hyra 
 
Slutstädning 

Begränsas av maxtaxa, 
enl. prisbasbelopp 
 
Begränsas av maxtaxa, 
enl. prisbasbelopp 
 
 
 
 
OPI. Begränsas av max-
taxa 
 
 
OPI. Begränsas av max-
taxa 
 
OPI 
 
 
OPI 
 
 
OPI 
 
 
Hyressättningsmodell 

379 kr/tim upp 
till   
2 125kr/mån 
 
73 kr/dygn eller 
max 2 
183kr/mån 
 
 
 
 
350 kr/mån  
Besök 175 
kr/tillfälle 
 
330 kr/mån 
 
 
150 kr/tillfälle 
 
 
500 kr/tillfälle 
 
 
100 kr/månad 
 

xxx kr/tim upp 
till 2 139 
kr/mån 
 
73 kr/dygn el-
ler max 2 197 
kr/månad 
 
 
 
xxx kr/mån 
Besök xxx 
kr/tillfälle 
 
xxx kr/mån 
 
 
150 kr/tillfälle 
 
 
xxx kr/tillfälle 
 
 
xxx kr/mån 
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Kostabonnemang 
 
 
Korttidstillsyn/extern 
plats 
 
 
Extern plats LSS 9:8 
 
 
 

 
OPI 
 
Kommunfullmäktiges 
beslut 5 % 2021 
OPI from 2022 
 
Kommunfullmäktiges 
beslut 5 % 2021. 
OPI from 2022 
 
Avgift motsvarande un-
derhållsbidrag från varje 
förälder (underhållsbi-
drag=1 573 kr) 

 
Varierar 
 
1 000 kr/tillfälle 
 
3 300 kr/månad 
Se kostlista 
 
 
Se tabell kost 
 
 
 
 

Varierar 
 
xxxx kr/tillfälle 
 
3 465 kr/månad 
 
 
 
se tabell 
 
 
 
x xxx kr*2 =      
x xxx kr/mån 
Dygnsavgift = 
x xxx kr/dygn 
(30) 

 

Övriga avgifter Styrs av 2020 2021 

Uthyrning 
Tens 
 
Egenavgift 
färdtjänst till 
och från dag-
verksamhet 
 
 
 
 
Egna resor till 
och från dag-
lig verksamhet 
 
 
 
 
Fritidsresa 
 
 
 
 

OPI 
 
Riktlinjer för färd-
tjänst och riksfärd-
tjänst 
 
 
 
 
 
 
Periodkort inom kol-
lektivtrafiken 
 
 
 
 
 
Riktlinjer för färd-
tjänst och riksfärd-
tjänst 
 
 

100 kr/mån 
 
60 kr/tillfälle 
 
 
 
 
 
 
 
637 kr/månad inom 
Trollhättan och Vä-
nersborg 
729 kr/månad för 
flerkommunsladd-
ning 
 
20 kr/mil 
 
 
 
 
 

xxx kr/mån 
 
startavgift 50 kr (10 
km) + km- taxa 3 kr 
(enligt socialnämn-
dens  förslag 2020-
08-27 till kommun-
fullmäktige) 
 
637 kr/månad inom 
Trollhättan och Vä-
nersborg 
729 kr/månad för 
flerkommunsladd-
ning 
 
Startavgift 50 kr (10 
km)+km-taxa 3 kr 
(enligt socialnämn-
dens  förslag 2020-
08-27 till kommun-
fullmäktige) 
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Korttidsbe-
slut enl SoL  
Vårdavgift 
 
 
Kost 
 
 
 
Boendeavgift 
(beviljat Sär-
skilt boende-
beslut) 
 

 
 
 
 
 
Begränsas av max-
taxa, enligt prisbas-
belopp 
 
Kommunfullmäkti-
ges beslut 5 % 2021. 
OPI from 2022 
 
Begränsas av max-
taxa, enl. prisbas-
belopp 
 

 
 
 
71 kr/dygn max  
2 125 kr/mån 
 
110 kr/dygn 
 
 
 
73 kr/dygn eller max 
2 183 kr/mån 
 

 
71 kr/dygn max 2 
139 kr/mån 
 
116 kr/dygn 
 
 
 
73 kr/dygn eller max 
2 197 kr/mån 
 

 
 

2. Kostavgift - vård och omsorg  
Abonnemang  Avgift per månad Per dag/portion 

Kost särskilt boende (helpension) 3 465 (3 300) kr  116 (110) kr/dag 
Kost med moms (medboende) 3 881 (3 696) kr 
Lunch dagverksamhet              58 (55) kr/måltid 
Kaffe dagverksamhet              11 (10) kr/tillfälle 

Matabonnemang, 7 portioner/vecka 1 733 (1 650) kr 58 (55) kr/portion 
Matabonnemang, 5 portioner/vecka 1 238 (1 179) kr 

 
Särskilt näringstillskott på särskilda boenden 
Särnär, som enda mål  2 183 (2 079) kr      73 (69) kr  
Särnär, tillskott  1 091 (1 040) kr      36 (35) kr 
Näringsdryck        10 (10) kr 
 
Vid kostabonnemang (helpension) ingår tillskott utan extra kostnad. 
 

3. Kostavgift - personligt stöd och omsorg och 
daglig verksamhet  

Abonnemang  Avgift per månad Per dag 
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Kostabonnemang (helpension) 3 465 (3 300) kr  116 (110) kr 
(För de personer som äter alla måltider hemma och inte är på daglig verksamhet) 
 
 
Enstaka måltider   Per måltid 
Frukost   23 (22) kr  
Lunch   58 (55) kr 
Middag    35 (33) kr 
Där inga måltider förekommer och man har fika: 
Kaffe   11 (0) kr 

 
Särskilt näringstillskott  Per månad  Per måltid 
Särnär, som enda mål  2 183 (2 079) kr  69 (69) kr 
Särnär, tillskott   1 091 (1 040) kr  36 (33) kr 
 
 
Kostavgift vid korttidsvistelse i form av korttidshem, stödfamilj och läger-
vistelse för barn och unga, familjehem och köpta platser 

 
2021 

Åldersgrupp Frukost 

kr/måltid 

Lunch 

kr/måltid 

Middag 

kr/måltid 

Kr/dygn 

0-6 år 12  31 19 62 

7-12 år 15 39 23 77 

13-17 år 16 41 24 81 

18 år (vuxen) 23 58 35 116 

 
Överflyttning sker månaden efter man fyllt år. 
 

4. Förbehållsbelopp 
Består av ett minimibelopp plus den faktiska bostadskostnaden och ligger till grund för 
avgiftsberäkningen. Förbehållsbeloppet ska täcka normala levnadskostnader enligt SoL 
8 kap. 7 §. 
Minimibeloppet 2021 för ensamstående över 65 år är 5 373 (5 339) kr/månad och för 
sammanboende 4 540 (4 512) kr/månad per person.  

Under 65 år är summan 5 911 (5 873) kr/månad och för sammanboende 4 994 (4 963) 
kr/månad per person. 
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Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 (47 300) kr/månad, vilket ligger till grund för mini-
mibeloppet. 

När man köper ett matabonnemang höjs det personliga minimibeloppet med mellan-
skillnaden av vad den färdiglagade maten kostar och livsmedelskostnaden.  

Individuell höjning av förbehållsbeloppet kan förekomma. Vid varaktiga kostnader som 
till exempel god man, hemmavarande barn, underhållsskyldighet och omsorgsresor görs 
en individuell höjning av förbehållsbeloppet. 

 

5. Vad blir avgiften? 
Innan avgiften kan fastställas räknar avgiftshandläggaren ut ett förbehållsbelopp som 
består av ett minimibelopp och en boendekostnad, se ovan (avsnitt 4).  

Som inkomst vid avgiftsberäkning räknas pension, livränta, sjukersättning, barnbidrag, 
bostadsbidrag/tillägg, inkomst av tjänst eller näringsverksamhet samt inkomst av kapi-
tal. Som inkomst av kapital räknas ränteintäkter, reavinster och avkastningar.  

För makar räknas inkomsterna samman och delas lika. Detta gäller även om man inte 
bor tillsammans och även om bara ena maken har insats från socialförvaltningen.  

Skattefri handikapp/merkostnadsersättning räknas inte som inkomst.  

Förmögenhet påverkar inte avgiften, annat än att eventuell avkastning räknas som in-
komst av kapital. 

Vid negativt avgiftsutrymme kan avgiften reduceras eller korrigeras helt. 

Lämnas ingen uppgift om inkomster debiteras alltid maxtaxa på avgifterna.  

Avgiften kan ändras om: 

 Inkomstförhållandena ändras 
 Bostadstillägg/bidrag eller boendekostnad ändras 
 Familjeförhållanden ändras 
 Förbehållsbeloppet ändras 
 Insatsen ändras 

 
Exempel på uträkning 
 
Gift: 
Inkomst efter skatt + 12 500 kr 
Inkomst efter skatt, make/maka + 10 700 kr 
Delad inkomst = 11 600 kr 
Boendekostnad (halva) -    3 000 kr 
Summa: =   8 600 kr 
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Summa enl. ovan + 8 600 kr 
Minimibelopp - 4 540 kr 
Avgiftsutrymme: + 4 060 kr 
 
Summan ovan blir avgiften för hemtjänst/vårdavgift/boendestöd 2 139 kr, eftersom den 
summan finns kvar i avgiftsutrymmet. 
 

6. Boendekostnad 
Vid avgiftsberäkningen används den faktiska boendekostnaden. Bor man i småhus be-
räknas boendekostnaden enligt försäkringskassans schablon per kvadratmeter samt pro-
cent av taxeringsvärdet. 

Vid lån på hus eller bostadsrätt räknas dessa med 70 procent av den räntekostnaden som 
betalas. 
 

7. Tillämpningsanvisningar 
Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att fastställa regler och tillämpningsan-
visningar för avgifter i hemmet och i särskilt boende i enlighet med kommunfullmäkti-
ges beslut om taxor och avgifter 2021. 
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Socialnämnd

Ändring i Riktlinjer för färdtjänst med anledning av ny 
beräkningsmodell för egenavgift färdtjänst utifrån ny 
zonindelning inom Västra Götaland 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra i Riktlinjer för färdtjänst, avsnitt 
2.9, enligt följande:” 

1. Beräkningsmodell av egenavgift vid färdtjänstresa övergår till att vara 
avståndsbaserad, med grundavgift på 50 kronor för de första 10 kilometrarna 
och därefter 3 kronor per kilometer. Årlig uppräkning sker med följsamhet till 
den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar.  

2. Egenavgiften för resa i annan kommun förändras från 60 kr per enkelresa, till 65 
kr som grundavgift med ett tillägg på 10 kr per kilometer.  

Sammanfattning av ärendet 

Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen har april 2020 beslutat att den 
gamla zonindelningen med 70 zoner i den allmänna kollektivtrafiken upphör att gälla 
från och med 2020-11-04 och ersätts med tre zoner. Zon A innefattar Göteborg, Partille, 
Mölnlycke och Öckerö. Zon B innefattar Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.  Zon C innefattar resterande 37 
kommuner inom Västra Götalands län, vilket inkluderar Vänersborg. 

Detta innebär att Västtrafiks baspris kommunzon (1 kommun = 1 zon) dit egenavgiften 
för färdtjänstresa i dagsläget är knuten enligt avtal med Västtrafik, enkel resa med ett 
påslag på 15 procent på baspriset, upphör att gälla och ny beräkningsmodell av 
egenavgiften behöver utvecklas. De egenavgifter som är knutna till periodkort i den 
allmänna kollektivtrafiken påverkas inte såsom arbetsresor och omsorgsresor. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Färdtjänsthandläggarna i Fyrbodal samt kommun- och regionrepresentanter från 
Västtrafik har tillsammans diskuterat olika alternativa beräkningsmodeller och 
genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en gemensam 
beräkningsmodell för ny egenavgift för resor med färdtjänst i enlighet med 
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avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik som anger att parterna ska sträva mot 
harmoniserad riktlinje för färdtjänst. 

Vid en omvärldsanalys framkommer att den vanligaste egenavgiften vid färdtjänstresa 
är avståndsbaserad med startavgift och därefter med kronpåslag per kilometer. Positiva 
effekter som framkommer vid avståndsbaserad egenavgift är främst att det utifrån ett 
likställighetsperspektiv är lätt att förstå och mest rättvist, då avgiften baseras på 
reslängd. Modellen harmoniserar med den avståndsbaserade egenavgiften i 
Riksfärdtjänst enligt Förordningen 1997:782, och bedöms även vara ett hållbart sätt att 
beräkna egenavgiften med följsamhet till framtida egenavgiftsförändringar i den 
allmänna kollektivtrafiken. 
 
En beräkningsmodell med avståndsbaserad avgift med startavgift och därefter 
kronpåslag per kilometer är därför det alternativ till förslag som gemensamt presenteras 
i respektive kommun inom Fyrbodal.  

Beräkningsmodell av egenavgift vid färdtjänstresa föreslås att vara avståndsbaserad  
med en grundavgift på 50 kronor för de första 10 kilometrarna och därefter 3 kronor per 
kilometer, med årlig uppräkning med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens 
prisjusteringar. Av resor med färdtjänst är 76% kortare än 10 km. 

Nedan ges räkneexempel på alternativ baserade på 2019 års resestatistik som ett 
normalår, då summan av egenavgifterna var 1.950.368 kr: 

50 kr startavgift + 3 kr per 
kilometer överstigande 10 
km 

-166.368 kr 

60 kr startavgift+ 3 kr +108.632 kr 

50 kr startavgift + 4 kr -30.368 kr 

50 kr startavgift + 5 kr +104.632 kr 

Exemplen ovan visar att vid samma antal resor och föreslagen modell om 50 kr 
startavgift och tillkommande 5 kr per kilometer, skulle intäkterna öka med 104 Tkr. Vid 
samma startavgift men 3 kr per kilometer överstigande 10 km skulle nettokostnaderna 
istället öka med 166 Tkr. Möjlighet finns även att ta ut en något högre startavgift, t.ex. 
60 kr. Men då majoriteten av resorna företas under 10 km bedöms det mest rimligt att 
de som reser längre betalar mer istället för att höja startavgiften för samtliga. 

Med underlag från dialogerna i färdtjänstnätverket inom Fyrbodal förväntas övriga 
kommuner att föreslå en beräkningsmodell om 50 kr startavgift + 3 kronor per kilometer 
överstigande 10 km. Det skulle med 2019 års volymer innebära en ökning av kostnader 
med 166 Tkr, men hänsyn bör också tas till att en justering av bokningsfönster nyligen 
gjorts i Vänersborg som förväntas öka graden av samordning och därmed minska 
kostnader. Utredande tjänsteperson föreslår därför en varsamhet i kilometertillägg och 
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bedömer att förslaget om 50 kr startavgift + 3 kilometer per kilometer däröver är det 
mest lämpliga med nuvarande beslutsunderlag. 

I samband med översynen föreslås även egenavgiften för resa i annan kommun utanför 
Västra Götalands län att justeras, så att samtliga egenavgifter utifrån Lag om Färdtjänst 
och Lag om Riksfärdtjänst harmoniseras och blir avståndsgrundade. Egenavgiften för 
resa i annan kommun har inte justerats sedan 2016, då egenavgiften höjdes från 50 till 
60 kronor per enkelresa. Motsvarande egenavgift tas inom våra närliggande kommuner 
Trollhättan och Uddevalla ut genom en grundavgift på 65 kronor och påslag med 10 
kronor per kilometer. Egenavgiften för resa i annan kommun föreslås därmed att 
justeras till samma modell och nivå, 65 kr som grundavgift med ett tillägg på 10 kr per 
kilometer. 

 
Karin Hallberg 
Förvaltningschef 
 
Underlag 

 Justering avtal Västtrafik 

 Justering avtal Riksfärdtjänsten Sverige AB 

 
Bilagor 

 Riktlinje Färdtjänst och Riksfärdtjänst 

 
Sändlista 
Enhetschefer inom socialförvaltningen 
Avgiftshandläggare 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) 
Funktionsrätt Vänersborg

32



  FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST 
Fdfdffdsa 
 
 
 
 

Dokumentnamn Handlingstyp Upprättad Reviderad  
Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinje 2015-09-24 2019-12-19, 

2020-xx-xx 
Innehållsansvarig/upprättad av  Godkänd av 
Enhetschef biståndsenheten Socialnämnden 

Publicerad på intranätet J/N, datum 
2020-01-15 

Dokumentägare, avdelning/enhet 
Vård, stöd och utredning, biståndsenheten 

Gäller för 
Gäller för berörd enhet 

Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva.

Socialförvaltningen

 
Riktlinje för 

 

 
Färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33



                                                                      Färdtjänst och riksfärdtjänst  
Sddsdsa 
Sdsa 
 
 

2 

Socialförvaltningen

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ....................................................................................................................................3 

2 Färdtjänst ..................................................................................................................................4 

2.1 Vad är färdtjänst ...............................................................................................................4 

2.2 Vem kan beviljas färdtjänst ............................................................................................4 

2.3 Färdtjänst för barn ...........................................................................................................5 

2.4 Begränsningar ..................................................................................................................5 

2.5 Färdtjänst till annan kommun, i andra kommuner eller mellan andra kommuner ..6 

2.6 Ledsagare och medresenär ...........................................................................................7 

2.7 Tillståndets tidsbegränsning – omfattning ....................................................................8 

2.8 Åtgärder vid nyttjande av färdtjänst mot gällande regler ...........................................8 

2.9 Avgifter ..............................................................................................................................9 

2.10 Ansökan, utredning och beslut ....................................................................................10 

2.11 Information kring färdtjänstens utförande ...................................................................10 

2.12 Trafikutbud ......................................................................................................................11 

2.13 Övriga bestämmelser ....................................................................................................11 

3 Riksfärdtjänst ..........................................................................................................................12 

3.1 Vad är riksfärdtjänst ......................................................................................................12 

3.2 Vem kan beviljas riksfärdtjänst ....................................................................................12 

3.3 Ledsagare .......................................................................................................................13 

3.4 Medresenär .....................................................................................................................13 

3.5 Trafikutbud ......................................................................................................................14 

3.6 Ansökan, utredning och beslut ....................................................................................14 

3.7 Antal resor .......................................................................................................................15 

3.8 Avgifter ............................................................................................................................15 

3.9 Kostnader för transport av hjälpmedel ........................................................................16 

3.10 Riksfärdtjänstens servicenivå ......................................................................................16 

 

 
 
 
  

34



                                                                      Färdtjänst och riksfärdtjänst  
Sddsdsa 
Sdsa 
 
 

3 

Socialförvaltningen

1 Inledning 
 
Färdtjänst (anropsstyrd trafik) är en särskild anpassad del av kollektivtrafiken och ska bidra till 
att de funktionshindrade ges samma förutsättningar som övriga kollektivtrafikresenärer. Det är 
av vikt att kommunen preciserar vilken målsättning som finns med kollektivtrafiken och hur 
den ska utvecklas för att vara tillgänglig för flertalet av medborgarna. Genom ökad 
tillgänglighet i den ordinarie kollektivtrafiken ska möjligheten till normalisering förstärkas och 
behovet av särlösningar minska. 
 
Lag om färdtjänst ger kommunen de grundläggande kraven som måste uppfyllas. Det finns 
behov av generella bestämmelser om färdtjänstens utformning, dels för att uppnå kommunal 
likställighet, dels för att ge ett stöd i handläggningen av den individuella prövningen av 
färdtjänsttillstånd. Detsamma gäller tillämpningen av lag om riksfärdtjänst. 
 
Färdtjänstens olika delar från själva tillståndsprövningen till utförandet av själva transporten 
ska präglas av kompetens och säkerhet. Medborgarna ska i sin kontakt med handläggare 
bemötas med respekt. 
 
I styrdokument för funktionsnedsatta och äldre personer betonas rätten att bo kvar hemma, 
behålla sitt sociala nätverk, kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, kunna delta i 
samhällslivet på lika villkor som andra och utveckla ett aktivt medborgarskap. 
 
Då det gäller funktionsnedsatta barn och ungdomars behov av särskilt anpassad transport ska 
detta särskilt beaktas utifrån funktionshindret begränsningar i jämförelse med icke 
funktionsnedsattas barns och ungdomars mognads- och utvecklingsnivå. 
 
Genom att utveckla samordningen av de resor som sker via färdtjänsten bidrar detta till ett 
bättre utnyttjande av kommunens ekonomiska resurser, en normalisering av färdtjänst med 
kollektivtrafiken samt bidrar till en god miljö. 
 
Möjligheten till resor genom en kollektivtrafik som är tillgänglig för flertalet av medborgarna 
eller via särskilt anpassade transporter (färdtjänst) för de kommuninvånare som har speciella 
behov, blir en viktig del för att kunna förverkliga de mål kommunen antagit. 
 
Genom riktlinjer tar kommunen ett politiskt ansvar för färdtjänstens handläggning och 
planering och anger hur Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst ska tolkas, så att en rättvis 
bedömning av varje enskild ansökan sker. 
 
Kommunstyrelsens ansvar ligger inom de två nämnda lagområdena. Om dessa lagar inte är 
tillämpliga innebär det, att det åvilar andra nämnder att för sina respektive målgrupper ta 
ställning till om stöd i resandet ska erbjudas via annat lagområde. Ytterst kan detta även vara 
en fråga för kommunfullmäktige, vilket stöd i resandet funktionshindrade ska ges som en 
allmän kommunal service. 
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2 Färdtjänst 
 
2.1 Vad är färdtjänst 
 
Den allmänna kollektivtrafiken utgörs av bussar och tåg. I Vänersborgs kommun trafikeras 
tätorten och landsbygden huvudsakligen med bussar. Den regionala trafiken ombesörjs av 
bussar och tåg. Inom Västtrafik AB pågår ett arbete med att så långt som möjligt utföra 
trafiken med låggolvsbussar. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar ytterst för färdtjänst (=anropsstyrd trafik) inom kommunen. 
Kommunen kan efter erforderliga beslut överlåta sina uppgifter till trafik- huvudmannen 
inom Västra Götalands län och genom avtal har Vänersborgs kommun därför uppdragit till 
Västtrafik AB att upphandla och administrera trafiken och beställningscentralen. 
 
Lag (1997:736) om färdtjänst menar att färdtjänst endast gäller anordnande av transporter 
för personer med bestående funktionshinder. Är de allmänna kommunikationerna 
anpassade för funktionshindrade personer föreligger ingen rätt till färdtjänst. 
 
Färdtjänst (anropsstyrd trafik) är en särskild anpassad del av kollektivtrafiken som är till 
för personer som till följd av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på 
egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. I propositionen till lagen slås fast att 
färdtjänsten betraktas i första hand som en transportform i stället för en form av bistånd. 
Resor med färdtjänst ska i likhet med den allmänna kollektivtrafiken i största mån 
samordnas. 
 
2.2 Vem kan beviljas färdtjänst 
 
Tillstånd till färdtjänst ska meddelas den som på grund av funktionshinder, som inte endast 
är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationer (7 § lag om färdtjänst). 
 
Enligt domstolspraxis och som anammats av flertalet av Sveriges kommuner är att 
funktionshindret ska beräknas bestå minst tre månader för att inte betraktas som tillfälligt. 
 
Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar under kortare tid och som för den 
enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av social kontakter eller för att genomföra 
inköp inte faller inom lag om färdtjänst. Enligt domstolsutslag är det inget som hindrar att 
den enskildes behov av stöd under en kortare tids funktionsnedsättning prövas enligt 
Socialtjänstlagen. 
 
Vad lagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Att ge konkreta exempel på 
hur stora svårigheterna ska vara för att bedömas vara väsentliga är svårt att göra generellt.  
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Domstolspraxis är här en vägledning i bedömningen. I den kan uttydas att det är 
svårigheterna i samband med resandet som är grund för färdtjänst och inte svårigheter vid 
resans mål. 
 
Begreppet förflytta sig på egen hand är kopplat till själva resandet, att ta sig till 
busshållplatsen, att stiga på och av buss och inte förflyttningsmöjligheter i ett vidare 
perspektiv. Detta innebär att grund för färdtjänst inte är att man har svårighet att bära 
kassar. Färdtjänst kan inte beviljas till följd av att allmänna kommunikationer saknas eller 
är dåligt utbyggda, utan grunden för färdtjänst är enbart funktionshinder och dess 
konsekvenser. 
 
För beviljande av färdtjänst gäller följande i Vänersborgs kommun: 
 

 Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader. 
 Den beräknade tiden utgår om möjligt från ansökningsdagen eller den dag 

varaktighetens längd bekräftas via utredning eller sakkunnigutlåtande. 
 Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med 

allmänna kommunikationer. 
 Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionshinder och svårigheterna att 

förflytta sig själv i anslutning till resan eller att genomföra själva resan. 
 Tillstånd till färdtjänst är personligt. 
 Tillståndet är tidsbegränsat. 
 Beviljade förutsätter att den sökande är folkbokförd i kommunen. 

 
2.3 Färdtjänst för barn 
 
I Lag om färdtjänst betraktas man som barn upp till 18 års ålder då det gäller rätt till 
färdtjänst. Barnkonventionen beskriver i artikel 23.1 att ”ett barn som med psykisk eller 
fysisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden 
som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets 
aktiva deltagande i samhällslivet”. 
Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst är funktionshindrets 
begränsningar i jämförelse med icke funktionsnedsatta barns utvecklings- och 
mognadsnivå. 
 

2.4 Begränsningar 
 
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna  
(7 § lag om färdtjänst). 
 
Tillstånd till färdtjänst omfattas inte av andra samhällsbetalda resor.  
Följande begränsningar gäller i Vänersborgs kommun: 
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 Färdtjänst får inte användas för resor inom tjänsten då detta åvilar arbetsgivarens 
ansvar. 

 Färdtjänst får inte användas för resor som av någon anledning bekostas av det 
allmänna såsom sjuk- och behandlingsresor eller skolskjutsar. 

 
2.5 Färdtjänst till annan kommun, i andra kommuner eller mellan 

andra kommuner 
 
Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas inom 
kommunen och om det finns särskilda skäl mellan kommunen och en annan kommun. En 
kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra 
kommuner. 
 
Kommunens skyldighet är i första hand att ansvara för färdtjänst inom kommunen. Vid 
särskilda skäl kan färdtjänst beviljas mellan kommunen och en annan kommun. Enligt 
förarbetet till lagen kan särskilda skäl vara, att arbetsplatsen ligger i en grannkommun eller 
att närmaste serviceort finns i grannkommunen. Om skälen är starka, vilket inte definierats, 
kan resan ske till en mer avlägsen kommun. 
 
För färdtjänst till annan kommun gäller i Vänersborgs kommun: 
 

 Färdtjänsttillstånd gäller för resa från/till Vänersborg till/från samt inom samtliga 
kommuner inom Västra Götalands län. 

 Resor till angränsande kommuner som är av väsentlig betydelse för den enskilde 
beviljas efter individuell prövning. Skäl för resa till angränsande kommuner kan till 
exempel vara arbete eller föreningsverksamhet. 

 Resa till arbete kan beviljas även till icke angränsande kommuner om dessa ligger 
inom normalt pendlingsavstånd. 

 
Någon skyldighet för kommunen att ordna färdtjänst helt utanför den egna kommunen 
föreligger inte. Enligt praxis i kommunen och enligt tidigare rekommendation från Svenska 
Kommunförbundet har färdtjänst beviljats i annan kommun utanför Västra Götalands Län i 
samband med kortare besök, då det enbart är folkbokföringskommunen som kan bevilja 
färdtjänst. Detta för att underlätta besök hos närstående eller vistelse i sommarhus. 
 
För resa i annan kommun eller mellan andra kommuner gäller: 
 

 Resenären kan beställa resor för resa i annan kommun eller mellan andra 
kommuner utan särskild prövning. 
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2.6 Ledsagare och medresenär 
 
Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resan, ska tillståndet 
gälla även ledsagaren (8 § lag om färdtjänst). 
 
Utifrån nuvarande lagtext beviljas ledsagare för behov som finns under själva resan. 
Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse, utan endast är med för att stödja 
färdtjänstresenären för att denna ska kunna genomföra resan och stödet inte kan erhållas 
via transportören. 
 
Ledsagare enligt denna lag är inte till för stödet efter själva resan. I lagen finns inte angivet 
om ledsagare ska betala en avgift för resan eller inte utan detta får beslutas av kommunen. 
 
För beviljad ledsagare gäller följande i Vänersborgs kommun: 
 

 Tillståndsinnehavaren har behov av stöd under själva resan. 
 Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären. 
 Ledsagaren reser gratis. 
 Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare. 

 
Många färdtjänstberättigade kan genomföra resan själva eller med det stöd som 
transportören ger och utifrån detta beviljas inte ledsagare. Behov av stöd vid resans mål 
kan dock föreligga och utifrån detta har man möjligheten att medföra medresenär. 
 
För medresenär gäller följande i Vänersborgs kommun: 
 

 Medresenär är en person som reser samma sträcka som färdtjänstresenären. 
 Medresenären ska stiga på och av vid samma plats om färdtjänstresenären. 
 Medresenären betalar samma avgift som färdtjänstresenären. 
 Den som inte beviljats ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild 

prövning. 
 Resenär som är beviljad ledsagare kan inte medföra medresenär. Efter individuell 

prövning kan färdtjänstresenär medges rätt till fler medresenärer. Exempel på grund 
för detta kan vara om färdtjänstresenären har minderåriga barn eller om minderårig 
resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa med. Även andra situationer 
kan bedömas skäliga. 

 Antalet medresenärer kan aldrig bli större än sällskapet som ryms i det anvisade 
fordonet. 
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2.7 Tillståndets tidsbegränsning – omfattning 
 
Tillståndet till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig 
omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas, hur många resor 
tillståndet omfattar och inom vilket området resor får görs. Om det finns särskilda skäl får 
tillståndet även i övrigt förenas med villkor (9 § lag om färdtjänst). 
 
Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när det 
gäller begränsningar. Enligt lagens förarbete ska begränsningar inte ske då det gäller 
antalet resor till eller från arbetet eller andra nödvändiga resor. 
 
I Vänersborgs kommun gäller följande: 
 

 Tillstånd meddelas normalt för viss tid. 
 Vid tidsbegränsning ges tillstånd som minst för tre månader och högst tre år, om 

inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara funktionshindrets art som inte 
möjliggör resa med allmänna kommunikationer oavsett utveckling av 
kollektivtrafiken. Färdtjänst beviljas tills vidare i dessa fall. 

 
Funktionshindrets svårighetsgrad och förväntade varaktighet avgör tillståndets giltighetstid 
och omfattning: 
 

 Färdtjänst beviljas för obegränsat antal resor. 
 Färdtjänst ersätter inte avsaknad av exempelvis egen bil, vilket innebär att 

”rundtur” med färdtjänst inte kan ske. Detsamma gäller att skjutsa hem medresenär/ 
ledsagare till dennes bostad. 

 
2.8 Åtgärder vid nyttjande av färdtjänst mot gällande regler 
 
En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd till att anlita färdtjänst, om förutsättningarna 
för färdtjänsten 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 (12 § lag om färdtjänst). 
 
Resa som uppenbart genomförts i strid mot gällande föreskrifter och villkor betraktas inte 
som färdtjänstresa. Om sådana resor genomförts faktureras färdtjänstresenären hela 
beloppet för resan. Detsamma gäller för resor där rätten till färdtjänst upphört eller 
återkallats. 
Utåtagerande/våldsamt uppträde i fordonet av färdtjänstresenär, hot mot medresenärer och 
chaufför samt skadegörelse av fordon och fordonsutrustning betraktas som allvarlig 
överträdelse av föreskrifter och villkor för färdtjänsten och föranleder återkallelse av 
färdtjänsttillståndet. Beslut om återkallelse är överklagningsbart. 
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2.9 Avgifter 
 
Enligt 10 § lag om färdtjänst har kommunen rätt att ta ut en avgift för färdtjänsten och 
enligt 11 § ska denna avgift vara skälig och får inte överstiga tillståndsgivarens 
självkostnader. 
 
Avgifter för färdtjänst varierar mellan landets kommuner. Utgångspunkt för prissättning 
kan vara: 

 Den funktionshindrade saknar valmöjlighet och utifrån rättvise- och 
jämlikhetssynpunkt ska avgiften för färdtjänst vara densamma som för 
kollektivtrafiken.  

 Funktionshindret kan medföra att behovet av färdmedel varierar över tid. 
 
För att ge ett incitament att använda kollektiva färdmedel när personen klarar detta, bör det 
vara en skillnad mellan avgift för färdtjänst och avgift för kollektivtrafiken. 

 Färdtjänsten ger en högre servicenivå i och med att den erbjuder en transport från 
dörr till dörr och att utifrån detta kan avgifterna skiljas åt. 

 Avgiften bör spegla samhällets kostnader för att tillhandahålla transporten, vilket 
motiverar en högre avgift för färdtjänsten. Mellan kommunerna skiljer det sig även 
hur egenavgiften beräknas. De varianter som råder är zonbaserad avgift, enhetstaxa 
eller procenttaxa. Kommunen har möjlighet att tillämpa särskilda avgifter för 
arbetsresor som då ofta motsvarar månadskortet inom kollektivtrafiken. Det 
förekommer även, att kommuner har högkostnadsskydd för egenavgiften och att 
olika avgifter tas ut under olika delar av dygnet. 

 
Avgiften för Vänersborgs kommun beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Egenavgiften i Vänersborg bygger för närvarande på Västtrafik AB:s baspristaxa med ett 
tillägg på 15%.  Ny egenavgift från och med 2021 01 01: Avståndsbaserad med 
grundavgift på 50 kronor för de första 10 kilometrarna och därefter 3 kronor per 
kilometer. Ingen avgiftsbefrielse eller högkostnadsskydd förekommer. För resor till och 
från arbetet betalar resenären, efter individuell prövning, en avgift som utgår från vad ett 
månadskort inom kollektivtrafiken kostar. Med arbete avses ordinär löneanställning. Om 
sådana resor på något sätt bekostas av det allmänna, kan reducering i avgift inte beviljas. 
Egenavgiften erläggs direkt till chauffören i samband med resan. Undantagsvis kan 
betalning ske med faktura, exempelvis arbetsresor. 
 
Vid resa i annan kommun utanför Västra Götalands län betalar resenären en egenavgift, för 
närvarande 60 kronor per enkelresa. Ny egenavgift från och med 2021 01 01: 
Avståndsbaserad med grundavgift på 65 kronor och påslag med 10 kronor per kilometer. 
Erläggas inte egenavgift faktureras resenären enligt Vänersborgs kommuns avgiftsregler. 
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2.10  Ansökan, utredning och beslut 
 
I lag om färdtjänst 13-16 §§ regleras hur handläggning av ärenden ska ske. 
Handläggningen av färdtjänst följer de regler som anges i förvaltningslagen och personalen 
lyder under bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Förvaltningslagens tillämpning återfinns i dokument ”Anvisningar för handläggning inom 
lagområden lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst”. 
 
2.11  Information kring färdtjänstens utförande 
 
Nedan beskrivs den servicenivå som erbjuds vid tillstånd till färdtjänst. Funktionshindrets 
art styr vilket färdmedel som krävs för att ombesörja transporten. När resan genomförs 
med personbil, storbil eller specialfordon gäller följande: 
 
Färdtjänstens servicenivå 
Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären kan få följande service vid färdtjänstresa: 

 Hjälp in i och ut ur fordon. 
 Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon. 
 Bagage får medtas i den utsträckning som är normalt att ha med på buss. 
 Hjälp med säkerhetsbälte. 

 
På resenärens egen begäran ges även följande service: 

 Hjälp till och från port eller dörr (ledsagning, bagage och hjälpmedel). 
 Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. Denna hjälp utgår inte om 

beviljad ledsagare medföljer på resan. 
 
Efter individuell prövning kan färdtjänsttillståndet även innehålla rätt att: 

 Få hjälp att förflytta sig till och från den egna bostaden och fordonet (bärhjälp). 
Detta avser personer som utifrån funktionshinder inte själva eller med stöd kan 
förflytta sig utan måste förflyttas med trappklättrare, denna hjälp begränsas till att 
gälla maximalt 6 månader. 

 Resa med speciellt anpassat fordon. Liggande transport, bårtaxi erbjuds inte.  
 Få annan särskild anpassad service. 

 
Kommunstyrelsen beslutade februari 2001 att teckna överenskommelse med Västtrafik AB 
om servicenivåer inom den anropsstyrda trafiken. Här regleras bland annat väntetid, 
spilltid, omvägstid = extra tid med anledning av samordnad resa i relation till närmaste väg 
mellan två adresser samt sökfönster = inom vilken tid beställningscentralen kan söka 
lämplig tidpunkt för resans genomförande i förhållande till resenärens önskade tid för 
avresan. Enligt överenskommelsen är servicenivån beroende på typ av resa. 
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2.12  Trafikutbud 
 
I Vänersborgs kommun gäller följande: 
 

 Resor i färdtjänsten får genomföras dygnet runt. 
 Resan ska beställas hos den beställningscentral kommunen/Västtrafik AB tecknat 

avtal med. 
 Resan ska beställas senast klockan 22.00 dagen innan före önskad avresa. Eventuell 

återresa bör beställa samtidigt. 
 Avbeställning av bokad resa måste ske senast en timma före tidpunkten för bokad 

resa. 
 Färdtjänstresenär ska resa med det fordon som entreprenören hänvisar till och som 

är lämpligt utifrån funktionshinder och restillfälle. 
 Resor i färdtjänsten samordnas i möjligaste mån. Beställningscentralen utför 

samordningen i samband med bokningen av resan. Samordningen kan innebära att 
ett fordon kan ha flera resenärer, där olika huvudmän bekostar resan. 
Samordningen få dock inte innebära att resans omvägstid förlänger resan med mer 
tid än vad som anges i avtalet om servicenivåer. 

 En resa ska gå från en adress till en annan och uppehåll kan inte göras under resa. 
 
2.13  Övriga bestämmelser 
 
I färdtjänstfordonet finns tillgång till bälteskudde för barn. Om barnet har behov av annan 
bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med den. 
 
Ledarhund får medföras kostnadsfritt. 
Om det fungerar för övriga resenärer får sällskapsdjur/service- assistenthund medföras och 
ska då förvaras i godkänd trasportbur under färd. Egenavgift uttages motsvarande 
medresenär. 
 
Resa med djur kan hänvisas till särskilda fordon på grund av att hänsyn ska tas till 
allergier. 
 
Om det visar sig att en färdtjänstberättigad, efter utredning av färdtjänsthandläggaren, 
förorsakat en så kallad bomresa och/eller andra inte godkända kostnader, kan kommunen 
komma att återkräva den uppkomna merkostnaden. 
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3 Riksfärdtjänst 
 

 
3.1 Vad är riksfärdtjänst 
 
Den allmänna kollektivtrafiken i Sverige utgörs av ett flertal olika transportsätt som är 
olika väl anpassade för personer med funktionshinder. För dem som till följd av stort och 
varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt finns riksfärdtjänst. 
Riksfärdtjänst är en ersättning för extra kostnader som uppstår vid resa mellan olika 
kommuner i Sverige. De extra kostnaderna ska uppstå till följd av funktionhinder och kan 
bestå av att resenären behöver ha en ledsagare med sig vid resa med allmänna 
kommunikationer eller av att ett särskilt fordon måste användas för resan. 
 
3.2 Vem kan beviljas riksfärdtjänst 
 
En kommun ska på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnad för de 
personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt 
kostsamt sätt (1 § lag om riksfärdtjänst). 
 
Tillstånd ska meddelas om (5 § lag om riksfärdtjänst): 
 

1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan 
göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 

2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet, 

3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun, 
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna 

kommunikationer tillsammans med ledsagare, och 
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

 
Lagens formulering innebär, att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för 
färdtjänst. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna transporten. Resan ska 
inte kunna göras till normala kostnader. 
 
För beviljade till tillstånd till riksfärdtjänst gäller i Vänersborgs kommun: 
 

 Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas personer som till följd av stort och 
varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

 Funktionshindret ska förväntas bestå i minst sex månader för att betraktas som 
varaktigt. 

 Den sökande ska vara folkbokförd i kommunen. 
 Barn över tio år beviljas riksfärdtjänst på samma grunder som vuxna. 
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3.3 Ledsagare 
 
Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska 
tillståndet gälla även ledsagare (6 § lag om riksfärdtjänst). 
 
Avgift får inte tas ut för ledsagare som behövs för att genomföra resan. Att kommunen har 
beviljat ett tillstånd med ledsagare innebär enligt lagen ingen skyldighet för kommunen att 
anskaffa ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte behov 
vid resmålet. 
 
För att bevilja ledsagare gäller följande i Vänersborgs kommun: 
 

 Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse utan måste medfölja för att 
kunna stödja riksfärdtjänstresenären för att denne ska kunna genomföra resan.  

 Ledsagare beviljas den resenär som behöver mer hjälp än trafikföretagets personal 
kan ge. 

 Om en tillståndshavare inte kan genomföra en resa med ledsagare och med stöd av 
trafikföretaget kan tillstånd till ytterligare ledsagare beviljas. 

 Att trafikföretaget inte uppfyller sina åtaganden är inte en grund för att bevilja 
ledsagare. 

 Ledsagare ska stiga på och av vid samma plats som riksfärdtjänstresenären. 
 Ledsagare reser gratis. 
 Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare. 
 Vid resa med personbil och specialfordon beviljas ledsagare endast vid behov av 

kvalificerat stöd under resan. 
 
3.4 Medresenär 
 
Detta begrepp finns inte omnämnt i lagen men tillämpas av flertalet kommuner.  
 
I Vänersborgs kommun gäller följande: 
 

 Medresenär är en person som reser med på samma sträcka som 
riksfärdtjänstresenären. 

 Medresenär ska stiga på och av på samma plats om riksfärdtjänsteresenären. 
 Den som inte beviljas ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild 

prövning. 
 Efter individuell prövning kan resenär medges rätt till flera medresenärer. Exempel 

på grund för detta kan vara om resenär har minderåriga barn eller om minderårig 
resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa med. Även andra situationer 
kan bedömas som skäliga. 

 Resenär som är beviljad ledsagare kan till följd av individuella skäl även beviljas 
medresenär. Grund för detta är samma som för rätten att medföra flera 
medresenärer i färdtjänst. 
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 Antalet medresenärer kan aldrig bli större än att sällskapet ryms i det anvisade 
fordonet. 

 Om plats finns i fordonet får flera medresenärer medfölja utan särskild prövning. 
Medresenär betalar resans verkliga kostnad enligt gällande taxa. 

 
3.5 Trafikutbud 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt (7 § lag om 
riksfärdtjänst). 
 
Med färdmedel menas vilket färdsätt som får användas men också regler för samåkning. 
Det är alltid funktionshindret som styr vilket färdsätt som erbjuds, när beslut om 
riksfärdtjänsten fattas. 
 
I Vänersborgs kommun gäller följande: 
 

 I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer med ledsagare. 
 I andra hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med resa 

med personbil eller specialfordon. Denna resform beviljas förutsatt att det medför 
att resan annars blir särskilt kostsam. 

 I tredje hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med 
personbil eller specialfordon tillsamman med ledsagare. 

 I sista hand beviljas resa med personbil eller specialfordon med eller utan 
ledsagare. 

 
Resan ska genomföras på billigaste sätt, vilket innebär att rangordningen ovan i enstaka 
fall kan frångås. 
 

 Tillstånd till dyrare färdsätt än allmänna kommunikationer medges inte, endast med 
motivering att ledsagare saknas för resan, att biljett inte finns att tillgå vi önskad 
avresetid eller att man inte litar på att trafikföretaget uppfyller sitt åtagande om 
stöd. 

 Resor med personbil och specialfordon ska samordnas. 
 Resor med allmänna kommunikationer ska genomföras på billigast möjliga 

avgångstid. 
 Önskad avresetid kan förskjutas inom samma dag. 
 Uppehåll under resan medges inte. 
 Det åvilar resenär att själv ordna med ledsagare, när tillstånd till sådan är beviljad. 

 
3.6 Ansökan, utredning och beslut 
 
I 10-13 §§ lag om riksfärdtjänst behandlas frågor kring handläggning utifrån 
förvaltningslagen. 
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Handläggningen av riksfärdtjänst följer de regler som anges i förvaltningslagen.  
Personalen har att följa bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. 
Förvaltningslagens tillämpning återfinns dokumentet ”Anvisningar för handläggning inom 
lagområdena lag om färdtjänst lag om riksfärdtjänst” därutöver som anges i dokumentet 
om anvisningar gäller följande: 
 

 Vid ansökan om riksfärdtjänst ska ansökan inkomma till färdtjänsthandläggaren 
senast 14 dagar innan önskad avresa. 

 I samband med storhelger ska ansökan vara inkommen tidigare än en månad före 
önskad avresa för att säkerställa resan. 

 Ansökan om riksfärdtjänst ska snabbehandlas om resan är av akut karaktär och om 
resbehovet inte har kunnat förutses, till exempel i samband med begravning eller 
nära anhörigs sjukdom. 

 Beslut om riksfärdtjänst fattas av färdtjänsthandläggare på delegation och omfattar 
vilket färdsätt som får användas. Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till 
förvaltningsdomstol. 

 Om beslut om återkommande riksfärdtjänstsresor beställs resan direkt via den 
beställningscentral som kommunen anvisar. Detta ska minst fem arbetsdagar innan 
önskad avresa. 

 
3.7 Antal resor 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst meddelas i normalfallet för en resa i taget. En resa är lika med 
en resa tur och retur. 
 
Riksfärdtjänst kan meddelas för återkommande resor till ett speciellt resmål eller inom ett 
speciellt resområde. Tillstånd till återkommande resor gäller för en viss tid och för visst 
antal resor. Tillstånd för återkommande resor medges för högst två år. 
 
3.8 Avgifter 
 
Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som 
motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare 
förskrifter om dessa avgifter (8 § lag om riksfärdtjänst). 
 
Regeringen meddelar föreskrifter om dessa avgifter via förordningen om egenavgifter för 
resor med riksfärdtjänst (Förordning 1997:782). Vid resa med allmänna kommunikationer 
betalar medresenär den faktiska kostnaden för biljetten samt i förekommande fall en 
bokningsavgift. Avgiften är baserad på hela resan inklusive anslutningsresor. Vid resa med 
personbil eller specialfordon betalar medresenär utifrån förordningens regler med 
undantaget att medresenärer över 18 år betalar full egenavgift. Ledsagarens egenavgift 
ersätts enligt lag om riksfärdtjänst av kommunen. 
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3.9 Kostnader för transport av hjälpmedel 
 
Om kostnader uppkommer för transport av hjälpmedel, till exempel om en elrullstol måste 
transporteras separat med tåg eller dylikt samtidigt som resenären reser med flyg, ersätts 
dessa kostnader av kommunen. 
 
3.10  Riksfärdtjänstens servicenivå 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer innebär att service ges i 
enlighet med respektives transportbolags service till resenärer med funktionshinder. 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst med personbil och specialfordon innebär alltid att resenären kan 
få följande service: 
 

 Hjälp in i och ut ur fordon. 
 Hjälp med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon. 
 Hjälp med säkerhetsbälte. 
 Resenär kan ha med två resväskor samt handikapphjälpmedel. 

 
På resenärens begäran ges även följande service vid resa med taxi och specialfordon: 
 

 Hjälp till och från port eller dörr, ledsagning, bagage och hjälpmedel. 
 Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. 
 Om tillståndet omfattar ledsagare ska det stöd och den hjälp som resenären behöver 

ombesörjas via medföljande ledsagare. Detsamma gäller om vuxen medresenär 
medföljer. 
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Socialnämnden

Boende för personer med problematisk 
funktionsnedsättning 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår samhällsbyggnadsnämnden att starta lokalplanering för ett nytt 
boende för personer med problematisk funktionsnedsättning på Elgärde 1:39 och 1:40 i 
enlighet med förstudien daterad 2020-08-05. 

Sammanfattning av ärendet 
Målgruppen för boendet är personer med en komplex beteendeproblematik samt med 
utmanande beteenden. Det kan handla om svårigheter att hantera impulskontroll, 
missbruk, droger i kombination med kognitiv och psykisk funktionsnedsättning. 
Personerna har svårt för att identifiera sig med personer med intellektuella eller 
psykiskas funktionsnedsättning och en traditionell gruppboende/servicebostad fungerar 
inte för personen, grannar eller personal.  
 
Förstudien syftar till att utreda och utvärdera olika lösningsalternativ för lokalbehovet. 
Lösningsalternativen bedöms genom att se till nytta, investeringsbehov, årskostnad och 
flexibilitet. Slutsatsen är att det är lämpligast att tillskapa ett nytt boende för personer 
med problematisk funktionsnedsättning på Elgärde i Frändefors i egen regi. 

Fördjupad beskrivning av ärendet  
Behovet av denna boendeform framkom under arbetet med Boendeplan 2020–2030 (SN 
2020-01-30, § 3). Vi har tagit hänsyn till att socialnämnden köper platser då kompetens 
och fysisk utformning på boendet inte räcker till, detta ger ökade kostnader för 
kommunen samt att personer kan tappa sociala kontakter med närstående och vänner. 
När vi analyserat lex Sarah ser vi att avsaknad av denna boendeform kan orsaka 
missförhållande.  
 
Vi förordar ett boende på Elgärde i Frändefors i egen regi. Lokaliseringen förordas på 
grund av att, det av de tillgängliga tomterna för ändamålet, har det lugnaste läget. 
Tomten ligger utanför Vänersborgs centrum och ett lantligt läge är gynnsamt för 
målgruppen då det ökar avståndet till lockelser. För att möta behovet behövs ett boende 
med sex stycken lägenheter med egen ingång. Varje lägenhet behöver vara maximalt 35 
kvm. Utöver lägenheterna behövs även personalutrymme samt ett mindre 
gemensamhetsutrymme. På grund av att boendets målgrupp kan vara personer med 
samsjuklighet är det önskvärt om lägenheterna inte är placerade i direkt anslutning till 
andra bostäder och varje lägenhet ska innehålla det som den boende behöver för att 
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minska kontaktytorna mellan de boende. Boendet ska även lokaliseras så att det ligger i 
närheten av kollektivtrafik så personal kan använda allmänna kommunikationer.  
Utredningen föreslår att boendet tillskapas genom byggnation i egen regi utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv samt utifrån kommunens principer för lokalförsörjning.  
Huruvida det skall ske genom en permanent byggnation eller genom inköp av moduler 
har förstudien inte tagit ställning till.  
 
I enlighet med nyligen antagna riktlinjer för lokalförsörjning (KS 2020-03-25, § 56) är 
nästa steg i processen för lokalanskaffning lokalplanering. Lokalplaneringen bör 
innehålla; lokalprogram, principlayout, tidplan, redovisning av flexibilitet i projektet 
och av koncernnyttan, förslag till preliminär hyreskostnad, förslag till eventuell 
preliminär investering. Respektive fastighetsägare är ansvarig för lokalplaneringen. Då 
föreslagen fastighetsägare är kommunen själv är det samhällsbyggnadsnämnden som 
ska ansvara för lokalplaneringen. Beslut om att starta projektering fattas av 
Kommunstyrelsen. 

 
I mål- och resursplan för socialnämnden 2021–2023 beskrivs att driftsbudget för 
boendet saknas och att tillskott om 6 000 tkr kan komma att begäras.  

Beredning 
Förstudien har genomförts i samarbete mellan socialförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen. Mark- och exploateringsingenjör, byggnadsförvaltningen 
och ekonomikontoret har deltagit i handläggningen. AB Vänersborgsbostäder och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har bidragit med underlag för lösningsalternativen. 

Karin Hallberg  
Förvaltningschef  

Bilagor 
Boende för personer med problematisk funktionsnedsättning, förstudie daterad  
2020-08-25 

Sändlista 
Socialchef 
Verksamhetschef Personligt stöd och omsorg 
Administrativ chef Socialförvaltningen 
Utvecklingsledare, Lena Sjöström  
Boendesamordnare, Annicka Eliasson  
Ekonom, Anders Lundberg 
Lokalutredare, Kommunstyrelseförvaltningen 
Verksamhetschef, Fastighet och service 
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Sammanfattning av rapporten 
Målgruppen för boendet är personer med en komplex beteendeproblematik samt med 
utmanande beteenden. Det kan handla om svårigheter att hantera impulskontroll, missbruk, 
droger i kombination med kognitiv och psykisk funktionsnedsättning. Personerna har svårt för 
att identifiera sig med personer med intellektuella eller psykiskas funktionsnedsättning och en 
traditionell gruppboende/ servicebostad fungerar inte för personen, grannar eller personal. 
Förstudien syftar till att utreda och utvärdera olika lösningsalternativ för lokalbehovet. 
Lösningsalternativen bedöms genom att se till nytta, investeringsbehov, årskostnad och 
flexibilitet. 
 
För att möta behovet behövs ett boende med sex stycken lägenheter med egen ingång. Varje 
lägenhet behöver vara maximalt 35 kvm. Utöver lägenheterna behövs även personalutrymme 
samt ett mindre gemensamhetsutrymme. På grund av att boendets målgrupp kan vara personer 
med samsjuklighet är det önskvärt om lägenheterna inte är placerade i direkt anslutning till 
andra bostäder och varje lägenhet ska innehålla det som den boende behöver för att minska 
kontaktytorna mellan de boende. Boendet ska även lokaliseras så att det ligger i närheten av 
kollektivtrafik så personal kan använda allmänna kommunikationer.  
 
Slutsatsen är att det är lämpligast att tillskapa ett nytt boende för personer med problematisk 
funktionsnedsättning på Elgärde i Frändefors i egen regi. Lokaliseringen förordas på grund av 
att, det av de tillgängliga tomterna för ändamålet, har det lugnaste läget. Tomten ligger 
utanför Vänersborgs centrum och ett lantligt läge är gynnsamt för målgruppen då det ökar 
avståndet till lockelser. Utredningen föreslår att boendet tillskapas genom byggnation i egen 
regi utifrån ett ekonomiskt perspektiv och kommunens principer för lokalförsörjning. 
Huruvida det skall ske genom en permanent byggnation eller genom inköp av moduler har 
förstudien inte tagit ställning till.  
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1 Uppdrag 

1.1 Uppdragsbeskrivning 
I enlighet med riktlinjer för lokalförsörjning (KS § 56, 2020-03-25) ska en förstudie 
genomföras. I förstudien ska olika lösningsalternativ utredas och utvärderas. Förstudien ska 
innehålla en bedömning av nytta, investeringsbehov och framtida årskostnader för 
lösningsalternativen samt en beskrivning av konsekvenserna om inga åtgärder vidtas.  

1.2 Mål och syfte 
Målet för förstudien är att ge ett beslutsunderlag till socialnämnden för att de ska kunna fatta 
beslut om vilket lösningsalternativ för lokalbehovet som ska väljas. Syftet är att möta 
socialnämndens behov av boende för personer med problematisk funktionsnedsättning i rätt 
tid på ett hållbart och effektivt sätt i enlighet med målet för god ekonomisk hushållning. 

1.3 Berörda parter/aktörer 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
AB Vänersborgsbostäder 

1.4 Avgränsning 
Lokalplanering kommer att genomföras efter att beslut fattats angående lösningsalternativ av 
socialnämnden. Lokalplaneringen bör innehålla: lokalprogram, principlayout, tidplan, 
redovisning av flexibilitet i projektet och av koncernnyttan, förslag till preliminär 
hyreskostnad, förslag till eventuell preliminär investering, förslag till beslut om projektering.  

1.5 Underlag 
Socialnämndens boendeplan 2020-2030 (§ 3, 2020-01-30) 
Lokalförsörjningsunderlag (§ 55, 2020-03-25) 

1.6 Metod 
Förstudien har genomförts i samarbete mellan Socialförvaltningen och 
Kommunstyrelseförvaltningen. Mark- och exploateringsingenjör, Byggnadsförvaltningen och 
Ekonomikontoret har deltagit i handläggningen. AB Vänersborgsbostäder och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bidragit med underlag för lösningsalternativen.  

2 Resultat och slutsatser 
Målgruppen för boendet är personer med en komplex beteendeproblematik samt med 
utmanande beteenden. Det kan handla om svårigheter att hantera impulskontroll, missbruk, 
droger i kombination med kognitiv och psykiskt funktionsnedsättning. Diagnosen kan 
förändras över tid eftersom det är komplicerat att göra en korrekt bedömning på grund av 
medicinering och/eller missbruk. Det vi ser idag är att dessa individer inte ska bo på 
traditionell gruppbostad eller servicebostad. Personerna har svårt för att identifiera sig med 
personer med intellektuella eller psykiskas funktionsnedsättning och en traditionell 
gruppboende/ servicebostad fungerar inte för personen, grannar eller personal. Den fysiska 
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miljön är avgörande för att det ska fungera för dessa personer. Det behöver till exempel inte 
finnas stora gemensamhetsutrymmen för samvaro då det ofta leder till konflikter.  
De lösningsalternativ som har utretts är att använda befintliga lokaler, nybyggnation genom 
kommunen, förhyrning av ABVB, samt förhyrning av moduler. Alternativen har utretts 
genom att se till nytta, investeringsbehov och årskostnad. Vidare har flexibilitet beaktats.  
Slutsatsen är att det är lämpligast att tillskapa ett nytt boende för personer med problematisk 
funktionsnedsättning på Elgärde i Frändefors i egen regi. Lokaliseringen förordas på grund av 
att, det av de tillgängliga tomterna för ändamålet, har det lugnaste läget. Tomten ligger 
utanför Vänersborgs centrum och ett lantligt läge är gynnsamt för målgruppen då det ökar 
avståndet till lockelser. Jämfört med Väne-ryr som också bedöms vara en lämplig placering 
bedöms Frändefors vara bättre ur ett kommunperspektiv på grund av att det inte finns andra 
intressenter för de aktuella tomterna. 
Utredningen föreslår vidare att boendet tillskapas genom byggnation i egen regi. Huruvida det 
skall ske genom en permanent byggnation eller genom inköp av moduler har förstudien inte 
tagit ställning till. Detta kommer istället att utvärderas i nästa fas, lokalplanering.  
Att förhyra moduler och placera i Frändefors alternativt att uppföra lägenheterna via ABVB 
beräknas vara likställt det förordade perspektivet ur ett nyttoperspektiv men beräknas medföra 
en högre kostnad. Eventuellt skulle dock momsavdraget kunna utjämna skillnaden. Fördel 
med dessa alternativ är dock att de beräknas medföra en större flexibilitet. Det finns dock i 
dagsläget inget som talar för att behovet av denna boendeform skulle minska även om 
behovet är svårt att prognostisera. Sammantaget är därmed den eventuellt högre årskostnaden 
samt avsteget från principen om att kommunen själv ska äga verksamhetslokaler 
svårmotiverad. Inhyrning av lokaler får endast göras om det finns ett kortsiktigt behov som 
inte kan lösas på annat sätt och/eller om det är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. 
Hur behovet av flexibilitet bäst kan tillgodoses bör utredas närmare i lokalplaneringen.  
Det förordade alternativet är avhängigt Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 
som beräknas fattas under hösten 2020. Beviljas inte investeringsmedel för uppförande av 
boendet behöver förhyrande av moduler alternativt förhyrning av ABVB undersökas närmare. 
Anledningen till att förstudien inte kan ta ställning till vilket av alternativen som är lämpligast 
är att andra finansieringsformer än egna investeringar i markarbeten m.m. måste eftersökas 
för att modulalternativet ska vara möjligt under dessa omständigheter. Vidare har inga 
uppgifter om årskostnader vid förhyrning av ABVB lämnats.    
Även om alternativet att använda befintliga lokaler är att förorda med hänsyn till ekonomi och 
flexibilitet drar förstudien slutsatsen att detta inte är en lämplig lösning för behovet. Att 
använda befintliga lokaler innebär i nuläget att verkställa boendebesluten på befintliga 
gruppboenden/ servicebostäder. Ett traditionellt gruppboende/ servicebostad fungerar dock 
inte för vare sig personen, grannar eller personal. 

3 Utredning 
Utredningen inleds med ett avsnitt om behovet. Här beskrivs vad det är som behövs och 
varför. I nästa avsnitt beskrivs möjliga placeringar samt olika lösningsalternativ för att 
tillskapa boendet. I detta sista avsnittet utvärderas lösningsalternativen med avseende på nytta, 
investeringsbehov, årskostnad samt flexibilitet.  
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3.1 Beskrivning av behovet 
Behovet av denna boendeform framkom under arbetet med Boendeplan 2020–2030 (SOC 
2020-01-30, § 3). Vi har tagit hänsyn till att socialnämnden köper platser då kompetens och 
fysisk utformning på boendet inte räcker till, detta ger ökade kostnader för kommunen samt 
att personer kan tappa sociala kontakter med närstående och vänner. När vi analyserat lex 
Saror ser vi att avsaknad av denna boendeform kan orsaka missförhållande. Utifrån 
socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till särskilda grupper 
och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i kommunen får den hjälp och det stöd 
som de behöver. Målgruppen för boendet är personer med en komplex beteendeproblematik 
samt med utmanande beteenden. Det kan handla om svårigheter att hantera impulskontroll, 
missbruk, droger i kombination med kognitiv och psykiskt funktionsnedsättning. Diagnosen 
kan förändras över tid eftersom det är komplicerat att göra en korrekt bedömning på grund av 
medicinering och/eller missbruk.  
Det är inte ovanligt att gruppen har svårt med sociala kontakter och att ingå i sociala 
sammanhang. En konsekvens av detta är ett begränsat socialt nätverk då personerna utmanar 
sig själv och andra. Det är en del i funktionsnedsättning att inte ha förmåga att reflektera över 
sitt eget beteende i förhållande till andra, då konsekvenstänk ofta saknas. Det är vanligt att 
personer i målgruppen haft tidigare svårigheter i olika sammanhang som gett konsekvenser. 
Svårigheter som komplicerad skolgång, normbrytande beteenden och social utsatthet. Detta 
kan ha föranlett att personen hamnat in i kriminalitet eller beroendeproblematik.    
Det vi ser idag är att dessa individer inte ska bo på traditionell gruppbostad eller 
servicebostad. Personerna har svårt för att identifiera sig med personer med intellektuella eller 
psykiskas funktionsnedsättning och ett traditionellt gruppboende/ servicebostad fungerar inte 
för personen, grannar eller personal. Den fysiska miljön är avgörande för att det ska fungera 
för dessa personer. Det behöver till exempel inte finnas stora gemensamhetsutrymmen för 
samvaro då det ofta leder till konflikter 
Personal som stödjer personer som tillhör denna målgrupp ska ha ett personcentrerat 
bemötande och förhållningsätt. De behöver ha en bred erfarenhet och kunskapsbas inom 
samsjuklighet och de angivna funktionsnedsättningarna. Personal behöver även ha förmåga 
till att hantera de situationer som kan uppstå utifrån den specifika problematiken. Det är även 
viktigt att personal har förmågan till samordning och samverkan, då denna målgrupp ofta har 
flera huvudmän som ska ge vård och stöd samtidigt. Vår erfarenhet är att personer med denna 
problematik ofta faller mellan stolarna och bollas mellan myndigheter och sjukvård på grund 
av deras komplexa situation. Just därför är en bostad där personerna känner trygghet extra 
viktigt.  
Idag finns tre till fyra personer som bor i våra verksamheter eller har köpt boendeplats samt 
två boendebeslut på ingång som skulle behöva denna boendeform.  Vi ser idag ingen 
minskning av boendebeslut för målgrupper med denna specifika problematik och det finns 
inte heller några tecken på att de skulle minska över tid. Det vi ser är att antal beslut istället 
tenderar att öka och allt fler får beslut om boende med denna typ av funktionsvariation. Det är 
idag den allra svåraste målgruppen som får de tyngsta boendebesluten, vilket innebär att det 
ställer andra krav på utformandet av bostad och personals kompetens. Den förändring som 
kan skönjas är att andra funktionsnedsättningar minskar, vilket förändrar behovet av bostäder 
i stort. En plan kommer att arbetas fram för hur situationen ska hanteras om det blir många 
tomma lägenheter på boenden SOL/LSS.  
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För att möta behovet behövs ett boende med sex stycken lägenheter med egen ingång. Varje 
lägenhet behöver vara maximalt 35 kvm. Utöver lägenheterna behövs även personalutrymme 
samt ett mindre gemensamhetsutrymme. På grund av att boendets målgrupp är personer med 
samsjuklighet är det önskvärt om lägenheterna inte är placerade i direkt anslutning till andra 
bostäder och varje lägenhet ska innehålla det som den boende behöver för att minska 
kontaktytorna mellan de boende. Boendet ska även lokaliseras så att det ligger i närheten av 
kollektivtrafik. 

3.2 Lösningsalternativ 
I enlighet med principerna i lokalförsörjningspolicy (KF § 52, 2020-04-15) har lämpliga 
lösningsalternativ för att tillskapa lokaler för boendet sökts. De mest relevanta principerna i 
detta fall är; ”All kommunal verksamhet ska i första hand nyttja kommunens eller de 
kommunala fastighetsbolagens idag befintliga egna lokaler”, ”Kommunen ska i första hand 
äga lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Avyttring av kommunens lokaler bör efter 
en konsekvensbedömning ske om det inte finns ett långsiktigt behov av lokalerna för 
kommunens verksamheter”, ”Nyinvesteringar ska endast genomföras om verksamheten har 
ett långsiktigt behov som efter en behovsutredning visar sig inte kunna lösas inom befintligt 
fastighetsbestånd” och ”Inhyrning av lokaler ska ske om det finns ett kortsiktigt behov som 
inte kan lösas på annat sätt och/eller om det är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet”.  
Förstahandsalternativet är således att använda befintliga lokaler ägda av ABVB eller 
Vänersborgs kommun. I andra hand bör kommunen bygga för behovet och som ett tredje 
alternativ skulle ABVB’s intresse av att bygga för behovet efterhöras. Lösningsalternativen 
ska bedömas efter nytta, investeringsbehov och framtida årskostnader. Flexibilitet ska enligt 
riktlinjer för lokalförsörjning (KS § 56, 2020-03-25) beaktas i nästa steg av processen för 
lokalanskaffning, lokalplaneringen. Då behovet av denna typ av boende är svårt att 
prognostisera beaktas flexibilitet redan i förstudien. Det finns i dagsläget inget som talar för 
att behovet av denna boendeform skulle minska men då behovet är så pass individstyrt är det 
svårt att uttala sig om hur många lägenheter som kommer att behövas framöver. För att beakta 
flexibiliteten utreds förhyrning av moduler som ett lösningsalternativ. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-16 § 28 att i investerings- och 
exploateringsplan föreslå kommunfullmäktige bevilja totalt 15 mkr för byggnation av boendet 
för samsjuklighet. De äskade investeringsmedlen är fördelade enligt följande; 1 mkr år 2021 
för projektering och 14 mkr år 2022 för byggnation. Kommunfullmäktige har ännu inte fattat 
något beslut om de äskade investeringsmedlen. 
För att kunna jämföra och utvärdera lämpliga alternativ ombads Fastighet och service att 
inkomma med förslag både på eventuella befintliga objekt som kan användas och förslag på 
tomter för nybyggnation eller uppställning av moduler. AB Vänersborgsbostäder ombads att 
inkomma med förslag på eventuella befintliga objekt. 
Behovet beskrevs för dem enligt följande: ”För boendet behövs sex (6) stycken lägenheter 
med egen ingång. Varje lägenhet behöver vara maximalt 35 kvm. Utöver lägenheterna behövs 
även personalutrymme samt ett mindre gemensamhetsutrymme. Den totala boendeytan 
beräknas uppgå till 250-300 kvm. På grund av att boendets målgrupp är personer med 
samsjuklighet är det önskvärt om lägenheterna inte är placerade i direkt anslutning till andra 
bostäder. Boendet ska även lokaliseras så att det ligger i närheten av kollektivtrafik. Med 
hänsyn till personalförsörjning är det också önskvärt att boendet är placerat inom rimligt 
avstånd till Vänersborgs tätort. En eventuell detaljplan där boendet placeras behöver inte 
tillåta vård då det huvudsakliga syftet är bostadsändamål.”  
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3.2.1 Placeringar 
Om boendet tillskapas genom nybyggnation eller förhyrning av moduler behövs en lämplig 
tomt för att uppföra boendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit följande 
placeringar som kan vara aktuella för boendet. Alla tomter är eller kommer bli 
detaljplanelagda vilket innebär att risken för avslag på bygglovsansökan är liten så länge 
byggnaderna är anpassade till bestämmelserna i detaljplanen. De olika placeringarna är 
uppmärkta på kartor i bilaga 1. 

- Frändefors ”Elgärde” 
Aktuella tomter är 1:39 och 1:40 vilka det finns möjlighet att ”slå ihop”. Tomterna ägs 
av kommunen. 

- Väne-ryr Hedetorpet 
Aktuella tomter är 1:44 och 1:45. På tomten Hedetorpet 1:46, som ligger i närheten av 
de två andra fastigheterna, planeras redan för ett ensamhushåll. Att det finns tre tomter 
tillgängliga i närheten av varandra möjliggör att både ett boende för samsjuklighet och 
ett ensamhushåll skulle kunna uppföras i närheten av varandra. Tomterna ägs av 
kommunen. 

- Holmängshage  
Aktuell mark är undantagen från samarbetsavtalet med exploatörerna med naturmark 
runt omkring. Detaljplanen tillåter natur, friluftsliv och rekreation, bostäder, kontor, 
samlingslokaler samt småskalig handel och hantverk, vård, odling och småskalig 
jordbruksverksamhet (ej häst). Marken ägs av kommunen. 

- Östra Mariedal 
Aktuell mark ligger inom det som kallas ”Storkvarteret”. Marken ägs av kommunen. 

3.2.2 Befintliga lokaler 
Förstahandsalternativet för att tillskapa boendet är att använda befintliga lokaler. Det finns 
dock inte några tomma lokaler eller lägenheter som skulle kunna användas för behovet ägda 
av vare sig kommunen eller ABVB. Under utredningens gång har dock platser på befintliga 
LSS-boenden frigjorts.  

3.2.3 Nybyggnation i egen regi 
Ägande i egen regi innebär nybyggnation alternativt inköp av moduler. Kostnaderna för detta 
är beräknade genom att se till kostnaden för en permanent byggnation.     
En byggnation om 300 kvm med en byggkostnad på 25 000 kr/m2 ger en byggkostnad om 
7 500 000 kr. Med kostnader för VA och oförutsedda kostnader så hamnar investeringen på ca 
9 500 000 kr. Därtill tillkommer kostnaden för marken. Då marken vid de möjliga 
placeringarna redan ägs av Vänersborgs kommun betalar socialnämnden för marken genom 
att betala internräntan på det bokförda värdet. För enkelhetens skull uppskattas det bokförda 
värdet på mark vara 500 000 även om det i realiteten varierar mellan de olika möjliga 
placeringarna. 
En investering om 10 000 000 kr, enligt ovanstående resonemang, generar en hyra på ca. 
600 000 kr/år. Hyran är uträknad enligt följande:  
Avskrivning: 9 500 000/30 
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Bokfört värde på mark: 500 000 
Internränta: 1,5 % 
Drift och underhåll: 450 kr/kvm á 300 kvm.  

3.2.4 Förhyrning av ABVB 
ABVB har inga befintliga objekt som kan nyttjas men erbjuder sig att bygga nytt för 
ändamålet om nybyggnation kan göras i närheten av deras andra objekt. Detta för att 
underlätta förvaltning. De tomter som kommunen kan erbjuda ABVB är desamma som de 
kommunen skulle kunna bebygga i egen regi.  
I och med att ABVB är momspliktiga kan investeringskostnaden bli upp till 25 % högre om 
byggnation görs via bolaget. Momsreglerna är dock komplicerade och vad utfallet blir i detta 
fall går inte att uttala sig om i ett så tidigt skede. Bolaget vill i dagsläget inte heller inkomma 
med en uppskattad hyreskostnad då det finns för många osäkerhetsfaktorer. Den avtalsmodell 
som tillämpas med socialförvaltningen bygger på ett självkostnadspris där det finns möjlighet 
att påverka åtgärder och avskrivningstid. Då investeringen beräknas bli högre för ABVB 
beräknas även hyran bli högre jämfört med internhyran.  

3.2.5 Förhyrning av moduler 
För att kunna bedöma om förhyrning av moduler kan vara ett lämpligt lösningsalternativ 
ombads två företag, Expandia samt Adapteo, inkomma med prisförslag. Enbart Expandia 
inkom med ett lösningsförslag. Deras förslag innebär 6 lägenheter a 25 kvm samt 1 lägenhet a 
78 kvm. Hyran för modulerna beräknar de uppgå till ca. 900 000 kr/år vid en hyrestid om 5 år.  
Utöver hyreskostnaden tillkommer kostnaden för investeringar samt drift. De investeringar 
som beräknas behöva göras är för markarbeten, VA m.m. och beräknas uppgå till ca 1 mkr. 
Därtill tillkommer kostnaden för tomten där socialförvaltningen i enlighet med nybyggnation i 
egen regi beräknas betala internräntan på det bokförda värdet som uppskattas till 500 000 kr. 
Kostnaden för genomförda investeringar samt mark beräknas uppgår till ca. 55 000 kr/år. 
Tillsammans med hyran för modulerna beräknas årskostnaden för inhyrning av moduler 
uppgå till 955 000 kr/år. Därtill tillkommer kostnader för el, värme m.m. 
Kostnaden är uträknad enligt följande: 
Avskrivning: 1 000 000/30 
Bokfört värde på mark: 500 000 
Internränta: 1,5 % 

3.3  Utvärdering av lösningsalternativ  
I detta avsnitt utvärderas vilken placering som är lämpligast. Vidare utvärderas nyttan, 
investeringsbehovet, årskostnaden samt flexibiliteten för de olika lösningsalternativen. 
Utvärderingen sker för respektive aspekt genom jämförelse med de andra 
lösningsalternativen. Sist beskrivs konsekvenserna av att inte vidta några åtgärder.   

3.3.1 Placering 
Tomterna i Frändefors och Väne-ryr har samma fördelar, de ligger avskilt men i närheten av 
annan bebyggelse och kollektivtrafik finns i närheten. Nackdel med placeringen i Frändefors 
är att det tidigare funnits ett ensamhushåll på en av tomterna. Läget fungerade dock inte och 
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boendet avvecklades därför. I detta fall finns dock personal på plats vilket det inte fanns vid 
ensamhushållet. Nackdel med placeringen i Väne-ryr är att mark- och 
exploateringsingenjörerna behöver ett svar relativt snabbt angående om tomten är aktuell för 
boendet för att kunna meddela om tomterna är till salu eller ej till intressenter. Väljs ett 
lantligt läge är det således ur ett kommunperspektiv lämpligare att välja Elgärde där det inte 
finns andra intressenter.  
Fördel med placering på Holmängshage eller Östra Mariedal är att tomterna ligger nära 
centrum och kollektivtrafik. Nackdel för bägge placeringarna är att de kan vara för nära 
lockelser och ej lämpliga sociala kontakter. Tomten på Holmängshage ligger också i ett 
rekreationsområde och många kan vara i rörelse i området då det ska byggas ut ytterligare. 
Nackdel med östra Mariedal är att bostäderna i kvarteret får ligga relativt tätt enligt detaljplan. 
Mark- och exploateringsingenjör behöver även få ett relativt snabbt svar på om marken på 
Mariedal är intressant för ändamålet då VA- anslutningar projekteras nu.  

3.3.2 Nytta  
Att välja alternativet befintliga lokaler innebär i detta fall att verkställa boendebesluten på 
befintliga gruppboenden/servicebostäder. Målgruppen har dock svårt att identifiera sig med 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Den fysiska utformningen av traditionella 
LSS- boenden innebär mycket kontaktytor och är uppbyggda utifrån närhet och gemenskap, 
just det som denna målgrupp har svårt för. Den fysiska utformningen såväl som placeringen 
av boendet är mycket viktigt och ett traditionellt boende är således ett sämre alternativ.  
Personal som stöder personer som tillhör denna målgrupp behöver ha ett personcentrerat 
bemötande och förhållningsätt. De behöver en annan kompetens än vad personal på 
traditionellt boende har för att ge det stöd som krävs. De behöver en utökad kompetens att 
möta målgruppen stå kvar i stunden och ha samverkan i fokus. En placering på ett traditionellt 
boende innebär oro för grannar och att alla far illa i detta. 
Alternativen byggnation i egen regi, byggnation av ABVB samt förhyrning av moduler är 
likvärdiga med avseende på nytta.  

3.3.3 Investeringsbehov 
Alternativet att använda befintliga lokaler beräknas inte kräva några investeringar.  
Förhyrning av moduler beräknas kräva en investering om ca.1 mkr i markarbeten, VA, m.m. 
Byggnation i egen regi beräknas innebära en investering om ca 9,5 mkr. En investering via 
ABVB kan bli upp till 25 % högre än om den genomförs direkt av kommunen på grund av 
investeringsmomsen.   

3.3.4 Årskostnad 
Att använda befintliga lokaler beräknas inte innebära någon ökad lokalkostnad då 
socialnämnden redan bekostar de tomma lägenheterna. Byggnation i egen regi beräknas 
innebära en årskostnad om 600 tkr för lokalerna. Förhyrning av moduler beräknas innebära en 
årskostnad om 955 tkr under de första fem åren. Kostnaderna blir sedan lägre. Årskostnaden 
för förhyrning via ABVB har inte beräknats men allt annat lika beräknas hyran bli högre vid 
förhyrning av ABVB än hyran vid intern förhyrning på grund av att investeringen beräknas 
bli högre om den görs via ABVB på grund av momsen. Den momsersättning som utgår vid 
förhyrning av denna typ av boenden från en extern hyresvärd kan dock eventuellt utjämna 
skillnaderna gentemot byggnation i egen regi. 
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3.3.5     Flexibilitet 
En modullösning skulle kunna minska risken att stå med tomma lägenheter alternativt för få 
lägenheter då antalet kan anpassas allteftersom behovet ökar eller minskar. Vid en permanent 
byggnation skulle risken kunna minskas genom att bygga lägenheter som även skulle kunna 
hyras ut på den reguljära marknaden. Den sistnämnda lösningen innebär att lägenheterna 
bjuds ut till försäljning för att sedan hyras ut av en privat hyresvärd. Lägenheterna måste då 
placeras så att det finns en marknad för mindre hyreslägenheter. Möjligheten att hyra ut 
lägenheter till privatpersoner i Frändefors eller Väne-ryr beräknas dock vara begränsad.  
Om alternativet med permanenta lägenheter väljs skulle flexibiliteten istället kunna 
tillgodoses genom att ABVB bygger lägenheterna och hyr ut till kommunen via ett kortare 
hyresavtal. Detta alternativ är dock kostnadsdrivande då ett kortare avtal innebär en högre 
hyresnivå på grund av kortare avskrivningstid. Att verkställa boendebesluten på befintliga 
gruppbostäder eller servicebostäder innebär en hög flexibilitet då inga nya platser behöver 
tillskapas och då det minskar risken för tomma platser på befintliga boenden.  

3.3.6 Konsekvenser om inga åtgärder vidtas 
Finns det inte ett anpassat boende för målgruppen kan en konsekvens bli att kommunen måste 
köpa en boendeplats. Vi köper i nuläget plats åt flera personer som tillhör målgruppen. Några 
är möjliga att planera för en hemmaplanslösning med rätt förutsättningar. Placeringarna kostar 
mellan 4500/dygn och 6980/dygn. Ordnas en hemmaplanslösning för två av personerna kan 
det bli 11480 kr/dygn som vi kan läggas på det nya boendet. Det blir ca 4 miljoner på ett år. 
Fungerar allt väl är planen att ta hem någon mer person där vi köper placering. Vi får också 
nya beslut för målgruppen där denna typ av boende medför att vi ej behöver köpa ny 
placering. 

4 Bilagor 
Bilaga 1. Möjliga placeringar vid nybyggnation  

Bilaga 2. Modulförslag Expandia 
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1 

Bilaga 1. Placeringar av boende för personer med problematisk 
funktionsnedsättning, förstudie  
Elgärde, Frändefors  
Aktuella tomter är 1:39 och 1:40 

 

 

Hedetorpet, Väne-Ryr  
Aktuella tomter är 1:44 samt 1:45 
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Mariedal östra 
Aktuellt område är markerat nedan.  

 

Holmängs hage  
Ungefärligt område är markerat nedan. 
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Handläggare 
Eva Grindén Nolblad 
eva.grindennolblad@vanersborg.se 
0521-72 24 41 
 

Mottagare 
Socialnämnden 
 

 

  

 

Socialnämnden

Uppföljning av privata utförare 2020  
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av privata utförare 2020 samt överlämnar den 
till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har utifrån socialnämndens uppföljningsplan för privata utförare 
genomfört den årliga uppföljningen av privata utförare. Efter årets uppföljning har 
socialförvaltningen bedömt att några särskilda åtgärder inte behöver vidtas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände, 2019-09-18 § 102, de föreslagna ändringarna i 
kommunfullmäktiges program rörande privata utförare. I enlighet med 5 kap. 3 § 
kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. 
Socialnämnden godkände 2020-01-30 § 8 socialnämndens uppföljningsplan rörande 
privata utförare. 
Av 10 kap. 8 § kommunallagen framgår att när skötseln av en kommunal angelägenhet 
genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa 
upp verksamheten. Bestämmelsen innebär en skyldighet att inte bara tillförsäkra sig en 
möjlighet att följa upp, utan det krävs att även aktiva åtgärder vidtas för att följa upp 
verksamheten. 
 

Uppföljningens syfte är huvudsakligen att: 
 säkra leverans enligt förevarande avtal, 
 förutse och upptäcka avvikelser, 
 ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete samt 
 möjliggöra allmänhetens insyn. 

I enlighet med planen har uppföljning skett gällande: 

 Samhall AB, serviceinsatserna inköp och tvätt. 
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Av rapport, daterad 2020-08-06, framgår att socialförvaltningen och Samhall AB sedan 
september 2018 har haft ett samarbete inom hemtjänstens verksamhet. Samarbetet 
innebär att Samhall AB tagit över utförandet av de så kallade serviceinsatserna inköp 
och tvätt. Övertagandet av insatserna från Samhall AB:s sida har skett successivt. Sedan 
årsskiftet 2018/2019 har Samhall AB tagit över utföraransvaret för samtliga 
hemtjänstgrupper. 
Med hänseende till gällande avtal mellan socialnämnden och Samhall AB kan det 
konstateras att de personer som erhåller nämnda hemtjänstinsatser via Samhall AB 
överlag är nöjda med insatsernas utförande. I övrigt är bedömningen att avtalet mellan 
socialnämnden och Samhall AB följs på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med de 
intentioner som beskrivs i avtalet. 

Karin Hallberg  
Förvaltningschef  

Bilagor 
Socialnämndens uppföljningsplan rörande privata utförare 
Uppföljning av avtal med Samhall AB gällande serviceinsatserna inköp och tvätt 
 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Karin Hallberg, förvaltningschef  
Samhall AB 
Verksamhetschef, Vård och omsorg Hemtjänst 
Utvecklingsledare, Vård och omsorg Hemtjänst
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Handläggare 
Marina Svantesson 
marina.svantesson@vanersborg.se 
 
 

Mottagare 
Socialnämnden 
 

 

  

 

Socialnämnden

Uppföljning av avtal med Samhall AB gällande 
serviceinsatserna inköp och tvätt 
Bakgrund till uppföljningen 
Sedan september 2018 har socialförvaltningen och Samhall AB haft ett samarbete inom 
hemtjänstens verksamhet. Konkret innebär samarbetet att Samhall AB tagit över 
utförandet av de så kallade serviceinsatserna inköp och tvätt. Övertagandet av insatserna 
från Samhall AB:s sida har skett successivt, och sedan årsskiftet 2018/2019 har man 
tagit över utföraransvaret för samtliga hemtjänstgrupper. 
I grunden finns ett avtal som löper från 2018-09-01 till 2020-08-31, med en möjlighet 
till två förlängningar på 1 år. Socialförvaltningen har gjort den första förläningen till 
2021-09-01. Maximal avtalstid är till 2022-09-01.  
Syftet med byte av utförare har främst varit att göra det mer attraktivt att arbeta inom 
vård och omsorg genom att avlasta vårdpersonalen de nämnda arbetsuppgifterna. 
Insatserna utförs annars av ordinarie personal inom hemtjänsten och utgör en betydande 
del av alla insatser i verksamheten. Arbetsgivaren har i samband med att det blivit 
svårare att rekrytera utbildad personal, även sett det som nödvändigt att se över de 
arbetsuppgifter som vårdpersonalen praktiskt utför.  
I och med avtalet kan vårdpersonalen nu ägna mer tid åt det de är utbildade till, själva 
omsorgsarbetet. 

Uppföljning och utvärdering 
Verksamhetschef, utvecklingsledare från förvaltningen och ansvariga på Samhall AB 
har träffats kontinuerligt under året. Vid dessa tillfällen förs dialog kring aktuell 
situation, eventuella frågeställningar kring utförande, information som berör samverkan 
och utbildningsinsatser kring TES samt bemötandeutbildning kring demens/psykiatri. 
Synpunkter/klagomål har åtgärdas och följs upp i samverkan.  
Utifrån samverkan har det tagits fram en uppföljningsrutin samt Samhalls risktvättsrutin 
(bilaga 1-3). Verksamheterna använder sig av rutinen att följa upp insatser, utförande, 
gränsdragningar mellan Samhall och hemtjänsten, vad som gäller vid avgift och 
fakturering samt internkontroll, synpunkter och klagomål samt arbetsmiljö.  
Samverkansmöten uppskattas mycket av båda parter och ligger till grund för ett fortsatt 
gott samarbete och utförande av dessa insatser. 
Verksamhetschef, utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska från 
förvaltningen och ansvariga på Samhall AB har haft extra möten med anledning av 
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COVID-19. Fokusfrågor på dessa möten har varit skyddsutrustning för medarbetare och 
riskbedömningar samt handlingsplaner avseende vårdtagarna. Syftet är att säkerställa att 
vårdtagaren ska få en trygg och säker vård.  
Socialförvaltningen i Vänersborg utför egentester för medarbetare gällande Covid-19. 
Egentestet är avsett för de som har så lindriga förkylningssymtom, att de i normala fall 
hade kunnat gå till arbetet. Socialförvaltningen erbjuder Samhalls medarbetare 
möjlighet till frivillig egentest. 
 
Avgiftshandläggare har utfört internkontroll för mars månad 2020. Internkontrollen ska 
säkerställa att vårdtagaren betalar rätt avgift till kommunen och att Samhall inte utför 
insatser som inte vårdtagaren har ett beslut på. Internkontrollen har utförts på följande 
sätt; avgiftshandläggaren har begärt in underlag från Samhall (fakturorna till 
kommunen). Underlaget visar vilka vårdtagare som Samhall har utfört insatsen tvätt och 
inköp hos under mars månad. Avgiftshandläggaren har fått listor från systemförvaltaren 
på vårdtagare som har ett beviljat biståndsbeslut med insatserna tvätt och inköp. 
Avgiftshandläggarena har i sin tur använt sig av verksamhetssystem procapita där de 
handlägger avgiften och kontrollerat insatsen/er överensstämmer med ovanstående 
listor. Tre olika kontroller har gjorts och jämförts. Internkontroller utförs enligt 
avgiftshandläggarnas internkontrollsplan 2 gånger per år. 
 
Under mars månad finns det 245 verkställda ”att handla” beslut och 293 verkställda ”att 
tvätta” beslut. Internkontrollen har uppmärksamt 5 brister som både gäller utföraren 
Samhall och från uppdragsgivaren Socialförvaltningen. Exempel på brist som 
uppmärksammat är att en vårdtagare hade dubbla biståndsbeslut. Det är inget som har 
påverkat vårdtagare, utan en brist i kommunikation mellan Samhall och kommunens 
biståndsenhet. Information om bristerna har delgivits alla involverade parter för åtgärd. 
Ingen utav bristerna har påverkat vårdtagaren.  
 
Enkätundersökning som riktade sig till vårdtagare i kommunen med biståndsbeslut på 
insatserna inköp och/eller tvätt har senarelagts till senhöst. Under våren implementerar 
socialförvaltningen ett nytt sommarbete med en annan utförare 
(samhällsbyggnadsförvaltningens lokalvård) på serviceinsatsen städ. I och med det 
införandet så väljer vi att följa upp alla våra serviceinsatser vid ett och samma tillfälle. 
Detta för att minimera antalet enkäter till vårdtagarna och att lokalvården behöver arbeta 
in sig innan man utför enkätundersökningen.  

Slutsats 
Med hänseende till gällande avtal mellan socialnämnden och Samhall AB kan det 
konstateras att de personer som erhåller nämnda hemtjänstinsatser via Samhall AB 
överlag är nöjda med insatsernas utförande. Bedömningen baseras utifrån 
uppföljningsmöten, där rutiner är framtagna, följt upp och åtgärdat synpunkter och 
klagomål, internkontrollen påvisade inget som påverkade vårdtagaren dock har det 
brustit i kommunikation mellan olika parter. Parterna har fått till sig informationen och 
åtgärdat kommunikationsvägen. I övrigt är bedömningen att avtalet mellan 
socialnämnden och Samhall AB följs på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med de 
intentioner som beskrivs i avtalet. 
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Bilaga 
 

Bilaga 1 Verksamhetsdokument för serviceinsatser Samhall rev 2020-05-07 
Bilaga 2 Förenklad rutin insatserna handla och tvätt 2020-05-07 
Bilaga 3 Risktvätt hemtjänsten Samhall 
 
Marina Svantesson  
Utvecklingsledare 
Vård och Omsorg                         
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Verksamhetsdokument för serviceinsatser 
 

Fdfdffdsa 
UPPUppföljning 

Socialförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceinsatser – Inköp och Tvätt 

Nedanstående beskriver förfarandet från biståndsbeslut, verkställighet, uttag av avgift samt 

fakturering gällande serviceinsatser inom hemtjänst avseende inköp och tvätt som idag 

utförs av extern utförare, Samhall. 

 

Beviljande av insats inköp eller tvätt 

Den enskildes ansökan om serviceinsatser tas emot av en biståndshandläggare vid 

Biståndsenheten och utreds enligt Socialtjänstlagen. Biståndshandläggaren utreder behov, 

bedömer och fattar beslut om serviceinsatser. 

Enligt avtal med Samhall ska de utföra insatser kring inköp och tvätt, inklusive vissa 

kringuppgifter som skriva inköpsnota, hämta upp inköpsnota, packa upp varorna till 

kylskåp/skafferi, packa upp ren tvätt samt lägga in i garderob, vid behov utföra extratvätt. 

 

Dock utför hemtjänsten fortsatt stöd kring att skriva inköpsnota samt hämta in 

inköpsnotorna från de enskilda. 

 

Samhall ska dokumentera i Lifecare vid varje avvikelse från det planerade. 

 

När beslut om serviceinsatser inköp och/eller tvätt fattats av biståndshandläggare skickar 

biståndshandläggaren beställning och insatser ”att handla” och ”att tvätta” till Samhall. 

Utredningen skickas ej till Samhall som det ser ut idag. Samhall verkställer beställningen 

och tar kontakt med hemtjänsten om det finns delar i insatsen (kringuppgifter) som 

hemtjänsten ska utföra. 

 

När hemtjänsten utför kringuppgifter kring insatserna använder de sig av insatserna ”att 

handla hemtjänst” och ”att tvätta hemtjänst”. Utgångspunkterna för insatserna ”att handla 

hemtjänst” och insats ”att tvätta hemtjänst” är kompletteringsinsatser som används av 

verkställigheten i hemtjänst och som de kan använda när de i undantagsfall ska göra 

kringuppgifter till huvudinsatserna inköp och tvätt, när behov av stöd kring att skriva 

inköpslista finns samt vid stöd att handla apoteksvaror/mediciner. 

 

Om biståndshandläggare enbart beviljar stöd med en kringuppgift som att skriva 

inköpsnota, hänga tvätt eller sätta på tvättmaskin och den enskilde klarar att utföra resten 

av insatserna – är det hemtjänsten som utför insatsen. Biståndshandläggare fattar beslut 

och skickar beställning till hemtjänst med insats ”att handla” eller ”att tvätta”. Om 

brukaren behöver stöd med två eller flera moment i insatsen så är det Samhall som utför 

insatsen. Exempel, om både hänga tvätt och ta ner tvätt, eller lägga i tvätt i maskinen samt 

sätta på maskinen, är det Samhall som ska utföra uppdraget. 
 
 

Dokumentnamn 

Verksamhetsdokument för 

serviceinsatser 

Handlingstyp 

Verksamhetsdokument för 

serviceinsatser 

Upprättad 

2019-12-20 
Reviderad 

2020-05-07 

Innehållsansvarig/upprättad av 

Åsa Johansson, biståndsenheten, med 

arbetsgrupp  

Godkänd av 

Anna Cederlund 
Publicerad på intranätet J/N, 
datum 

2020-05-11 

Dokumentägare, avdelning/enhet 

Vård och Omsorg Hemtjänst 
Gäller för 

Biståndshandläggare, personal i hemtjänst, avgiftshandläggare samt 

personal hos extern utförare 

Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva. 
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Sddsdsa 
Sdsa 

Verksamhetsdokument för serviceinsatser 

Socialförvaltningen 

Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva. 

 

 

 

  Samhall utför tvätt oavsett omfattning. Biståndshandläggare fattar beslut om 

omfattningen och skickar beställning till Samhall. 

 Vid akut tvättning – Hemtjänst förmedlar behov av akut tvätt till Samhall 

när det uppstår och Samhall utför stödet i samråd med hemtjänst. 

 Att inhandla apoteksvaror/mediciner utförs aldrig av Samhall, enbart av hemtjänst. 

 Om den enskilde inte är inskriven i hemsjukvården och behöver hjälp att handla 

apoteksvaror/mediciner – fattas SoL-beslut och: 

1. Om bara hjälp med att inhandla apoteksvaror/mediciner – lägger 

biståndshandläggare beställning ”att handla” till hemtjänst. 

2. Om hjälp att inhandla apoteksvaror/mediciner och hjälp att inhandla mat – 

lägger biståndshandläggare beställning ”att handla” till Samhall (för inköp av 

mat). Biståndshandläggare uppger information i ”beställningsrutan” i Lifecare 

till hemtjänsten att beslut om att handla apoteksvaror/mediciner fattats också. 

Hemtjänst lägger då insatsen ”att handla hemtjänst” (kringuppgiften). 

 

I vissa fall då vårdtagaren endast har serviceinsatser (städ, tvätt och inköp), skickar 

biståndshandläggare en beställning med insats att handla hemtjänst och eller att tvätta hemtjänst 

till hemtjänsten. Gäller t.ex. vid: 

 ”Att handla apoteket” 

 ”Att skriva inköpslista” 

 ”Att lägga i tvättpåse” 

 

Paus/Frånvaro av insats inköp eller tvätt 

 Gruppledarna för hemtjänst lägger frånvaro i Lifecare när personen blir inlagd på 
sjukhus, vilket Samhall då ser i Lifecare. Samhall ska då pausa insatserna. 

 Den enskilde har också ett ansvar att förmedla till Samhall om hen önskar pausa 
insatserna av olika anledningar. 

 Viktigt att Samhall dokumenterar och återkopplar till hemtjänst och 
biståndsenheten om personen inte öppnar eller tackar nej till insats vid upprepade 

tillfällen, (upprepade tillfällen är 3-4 tillfällen). 

 

Avslut av insats inköp eller tvätt 

Den enskilde kan vilja avsluta sitt inköp eller tvätt och påtalar då troligtvis det önskemålet 

till Samhall eller till hemtjänstpersonal. Den enskilde ska då i första hand uppmanas att 

kontakta biståndsenheten själv och avsäga sig insatserna. Samhall eller hemtjänstpersonal 

kan också förmedla till biståndshandläggare. 

 Biståndshandläggaren avslutar beslutet i Lifecare och skickar meddelande i 

Lifecare till Samhall om att insatsen avslutas. Skickas till Liisa Harrinkoski,  

Naim Gjurakovci och Anton Caesar. 

 Samhall avslutar verkställigheten och insatsen i Lifecare. 

 Informerar alla berörda professioner kring ett avslut, enligt rutindokument 

(planeringssystem TES) för avslut vårdtagare.  

 

Avgifter och Schabloner 

 Från och med 2020-05-01 har tiden på serviceinsatserna automatiseras, att handla 60 min 

per vecka och att tvätta 60 min per vecka i Lifecare. Den måste ibland justeras manuellt 

vid de fall som exempelvis frekvensen ändras.  
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Sddsdsa 
Sdsa 

Verksamhetsdokument för serviceinsatser 

Socialförvaltningen 

Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva. 

 

 

 

 Om hemtjänsten verkställer ”att handla hemtjänst” eller ”att tvätta hemtjänst” ska 

avgiftshandläggare inte ta betalt. Detta ingår under avgiften för Samhall. Tid - 10 minuter 

per vecka - ska registreras av hemtjänstens personal. 

Undantag: 

 Om hemtjänst verkställer ”att handla hemtjänst” och det står 15 minuter i månaden 

så innebär det att det är apoteksvaror/mediciner och då ska avgift tas ut. Har 

personen hemsjukvård ska ingen extra avgift tas ut, denna insats ingår i 

hemsjukvården. 

 Är man inte inskriven i hemsjukvården måste man ha ett SoL-beslut. Vi tar 
betalt för antal minuter som är verkställt. 

 Viktigt att Samhall påbörjar och avslutar insatserna på rätt datum för att avgifterna 

ska blir rätt. Handläggare på Samhall är ansvarig för att det ska bli rätt. 

 

Fakturor från Samhall 

Fakturor från Samhall granskas av administratör.  

 

Debitering och internkontroll 

Debitering godkänns med 1/12 varje månad. Internkontroll av avgifter utifrån debiteringen från 

Samhall utförs 1 gång/termin och initieras av avgiftshandläggare som kontaktar driftsledarna på 

Samhall. 

 
- Om den enskilde avstår på egen begäran gäller 30 dagars karens för avdrag 

på faktura till enskild. 

- Vid sjukhusvistelse gäller7 dagars karens för avdrag på faktura till enskild. 

 

Synpunkter och klagomålshantering 

1. Den enskilde ska i första hand ringa Samhall direkt och lämna synpunkter. 
2. Hemtjänstpersonal/biståndshandläggare kan ringa/maila Anton Caesar, Samhall, för 

att lämna synpunkter som framkommit till dem. 

3. Om klagomålet kommer till kommunens personal kan de lämna ut en blankett 

Synpunkter och klagomål till den enskilde. Berörd enhetschef får då hantera 

ärendet enligt rutin och samarbeta med Samhall. 

4. Mer övergripande frågor och förbättringsområden lyfts i regelbundna 

samverkansmöte med verksamhetschef, enhetschef, utvecklingsledare och 

representanter från Samhall. Andra roller adjungeras vid behov. 

 

Arbetsmiljö 

Samhall har det fulla arbetsmiljöansvaret för sin personal och ska göra egna 

riskbedömningar. Det ska finnas tydliga beskrivningar på vilka uppgifter som Samhall ska 

utföra samt hur man ska agera vid avvikelser. 

Kommunen ska informera Samhall vid risker som man identifierat vid egna 

riskbedömningar i hemtjänsten. 

Rutiner ska finnas hur Samhalls personal ska rapportera avvikelser till sin arbetsledning 

och vidare till kommunen och vice versa. 
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  Förenklad rutin - insatsen handla och tvätta  
Fdfdffdsa 

 
 
 

Dokumentnamn Handlingstyp Upprättad Reviderad  

Förenklad rutin – insatsen handla och tvätt Rutin 2020-05-07 Åååå-mm-dd 

Innehållsansvarig/upprättad av  Godkänd av Publicerad på intranätet J/N, datum 

2020-05-11 Utvecklingsledare inom hemtjänst Anna Cederlund 

Dokumentägare, avdelning/enhet Gäller för 

Kategorier dokumentet gäller för. Vård och omsorg hemtjänst 

Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva. 

Socialförvaltningen 

 

 

Rutin för att skicka beställning på serviceinsatsen att handla 
Biståndshandläggare skickar beställning med insatsen att handla till extern utförare. Övriga 
insatser skickas till respektive hemtjänstgrupp. Något utredningsunderlag skickas ej till extern 
utförare, utan enbart till hemtjänstgrupp.  

Extern utförare verkställer beställningen med insatsen att handla och tar kontakt med 
hemtjänst om det finns delar i insatsen som hemtjänsten ska utföra.  

Hemtjänsten verkställer beställningen med de övriga insatserna. Efter kontakt med extern 
utförare lägger hemtjänsten till insatsen att handla hemtjänst, för genomförandeplan och 
planeringssystem i de fall där behov finns att hemtjänsten utför delar av insatsen.  

Hemtjänsten lägger till insatsen att handla hemtjänst i de fall som beskrivs nedan: 

 

Beställning att handla skickas till extern utförare och som verkställer. 
I vissa fall finns det behov av att hemtjänsten utför delar av insatsen, såsom: 

 Att handla på apotek 

 Att handla då anhörig är tillfälligt borta 

 Att skriva inköpslista 

Hemtjänsten lägger då till insatsen att handla hemtjänst i Lifecare och beskriver hur 

insatsen ska genomföras. 
 

Insatsen att handla hemtjänst går över till planeringssystem. 
I vissa fall finns det behov av att biståndshandläggare skickar beställning på insats att handla 
hemtjänst till hemtjänst, d.v.s. när personen endast beviljats städ, tvätt och inköp (ej 
omvårdnadsinsatser). Gäller vid: 

 Att handla på apotek 

 Att skriva inköpslista 

 

eller 

 

Beställning att handla, skickas till hemtjänsten då extern utförare inte utför insatsen 
I vissa fall finns det behov av att hemtjänsten utför hela insatsen eller då beslutet endast 

innehåller något eller några av nedanstående insatser: 

 Att handla på apoteket 

 Att handla då anhörig är tillfälligt borta 

 Att stödbehov vid enbart ett delmoment i insatsen föreligger, ex stöd vid enbart skriva 

inköpsnota eller stöd vid enbart packa in mat i kyl/skafferi 
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                                                                     Förenklad rutin – insatsen handla och tvätta  
Sddsdsa 

Sdsa 
 
 

 

Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva. 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Rutin för att skicka beställning på serviceinsatsen att tvätta 
 

Biståndshandläggare skickar beställning med insatsen att tvätta och torka kläder till extern 
utförare. Övriga insatser skickas till respektive hemtjänstgrupp. Något utredningsunderlag 
skickas ej till extern utförare, utan enbart till hemtjänstgrupp.  

Extern utförare verkställer beställningen med insatsen att tvätta och torka kläder och tar 
kontakt med hemtjänst om det finns delar i insatsen som hemtjänsten ska utföra.  

Hemtjänsten verkställer beställningen med de övriga insatserna. Efter kontakt med extern 
utförare lägger hemtjänsten till insatsen att tvätta hemtjänst, för genomförandeplan och 
planeringssystem i de fall där behov finns att hemtjänsten utför delar av insatsen.  

Hemtjänsten lägger till insatsen att tvätta hemtjänst i de fall som beskrivs nedan:  

Beställning att tvätta och torka kläder skickas till extern utförare och som verkställer 
I vissa fall finns det behov av att hemtjänsten utför delar av insatsen, såsom: 

 Att lägga i tvättpåse 
 

Hemtjänsten lägger då till insatsen att tvätta hemtjänst i Lifecare och beskriver hur 

insatsen ska genomföras. 
 

Insatsen att tvätta hemtjänst går över till planeringssystem. 
I vissa fall finns det behov av att biståndshandläggare skickar beställning på insats att tvätta 

hemtjänst till hemtjänst, d.v.s. när personen endast beviljats städ, tvätt och inköp (ej 

omvårdnadsinsatser). Gäller vid: 

 Att lägga i tvättpåse 

 

eller 

 

Beställningen att tvätta och torka kläder skickas till hemtjänsten då extern utförare 

inte utför insatsen. 
I vissa fall finns det behov av att hemtjänsten utför hela insatsen eller då beslutet endast 

innehåller något eller några av nedanstående insatser: 

 Att stödbehov vid enbart ett delmoment i insatsen föreligger, ex. att stöd vid enbart 

hänga tvätt eller stöd med att enbart sätta på tvättmaskinen.  
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 2020-04-24 

 

Information gällande risktvätt  
 

Vad är risktvätt och när skall det packas som risktvätt? 

Risktvätt är ett skydd för personalen som hanterar och tvättar er tvätt som ni önskar få 

tvättat där det kan finnas misstänkt eller konstaterad smitta. 

Risktvätt kan vara om något utav följande finns på tvätten ni önskar tvättas: avföring, blod, 

cancerbehandling (cytostatika), urin, kräk. 

Det kan även vara risktvätt om man har symtom för någon typ utav bakterie eller virus som 

kan leda till smittspridning.  

 

Var finns risktvättpåsar? 

Risktvättsäckar finns hos personalen i hemtjänsten. Känner ni att ni är i behov utav risktvätt-

säckar kan ni be hemtjänstpersonalen om att få dessa. 

Ni skall då få två (2) typer utav säckar, en genomskinlig säck med band runt samt en gul säck 

med markering ”risktvätt”. 

 

Hur skall det packas?  

1. Tvätten skall först läggas ner i den genomskinliga påsen (bild 1).  

2. När den skall skickas iväg för att tvättas så knyts den ihop och läggs sedan i den gula 

påsen (bild 2) och knyts ihop. 

3. Därefter så lägger man ner all tvätt som ligger i de två (2) påsarna i er ordinarie 

tygtvättsäck. 

 

Jag kan inte packa tvätten själv 

Hemtjänsten kan bistå med hjälp om du själv inte klarar av att packa tvätten. 

 

OBS Tänk på att vi tvättar risktvätt i 60 grader. Skickar man kläder som inte kan tvättas i 

dessa temperaturer så finns risk att kläderna krymper. 

 

1. 2. 

75



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
 

1(2) 
 

 
 

2020-07-28 Dnr: SOC 2020/45 

Handläggare 
Zana Savic 
zana.savic@vanersborg.se 
0521-72 17 30 
 

Mottagare 
Socialnämnden 
 

 

  

 

Socialnämnden

Anmälan av delegeringsbeslut 2020-05-26--2020-08-13  
Förslag till beslut 
Redovisningen av beslut fattade med stöd av delegeringsordning för socialnämnden 
antagen 2017-12-14, § 134, läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-05-26--2020-08-13 anmäls. 

Underlag 
Socialutskottet 
2020-05-26 § 342-364, 2020-06-09 § 365-388, 2020-06-23 § 389-408,  
2020-07-14 § 409-465, § 466-482 även innehållande anmälan av 
ordförandebeslut, socialchefsbeslut samt domar och beslut. 
 
Ordförandebeslut  

 Beslut 2020-06-04 om skyddad vistelseort enligt 14 § lag med särskilda 
bestämmelser omvård av unga 

 Beslut 2020-06-10 om skyddad vistelseort enligt 14 § lag med särskilda 
bestämmelser omvård av unga 

 Beslut 2020-06-23 om umgängesbegränsning enligt 14 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 Beslut 2020-07-21 om att anmäla till tingsrätten att utse särskild förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken 

 Beslut 2020-07-21 om att anmäla till tingsrätten att utse särskild förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken 

 Beslut 2020-08-13 om utreseförbud enligt 31 d § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

 
Rapport delegeringsbeslut  
2020-05-26--2020-07-31 
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Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 2020-07-28 Dnr: SOC 2020/45 

Karin Hallberg  
Socialchef  
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Zana Savic2020-07-28

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

Socialnämnden

Sekretess: Visas ej

2020-08-27

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2020.838 Utökad serveringsyta för Raggarn's AB på Ursands 
Restaurang

Elisabeth Moberg §

2020-05-27 Raggarn's AB Elisabeth Moberg

SOC 2019/55 Stadigvarande serveringstillstånd Ursands 
restaurang 

9.1.6

Elisabeth Moberg

2020.910 Tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till 
allmänheten för Kanalhotellet i Vänersborg AB på 
Onsjö Golfrestaurang 1 juni-31 oktober 2020

Elisabeth Moberg §

2020-05-28 Kanahotellet i Vänersborg AB Elisabeth Moberg

SOC 2020/118 Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka 
tillfälle till allmänheten Kanalhotellet i Vänersborg 
AB, Onsjö Golfrestaurang 

9.1.3

Elisabeth Moberg

2020.990 Statsbidrag gällande habiliteringsersättning för 2020, 
tillfällig höjning av ersättningen

Dan Nyberg §

2020-06-22 Socialnämnden Dan Nyberg

SOC 2020/87 Statsbidrag att rekvirera för habiliteringsersättning 
2020

1.1.1

Ulrika Gardtman

2020.1057 Ändring av beslut gällande omsorgsinsatser vid 
tillfällig vistelse i kommunen

Dan Nyberg §

2020-07-06 Socialnämnden Dan Nyberg

SOC 2020/96 Tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 a kap. 6 § 
socialtjänstlagen (SoL)

1.1.1

Kristina Wallstedt

2020.1059 Medlemsbidrag till Samordningsförbundet 
Vänersborg och Mellerud 2021

Dan Nyberg §

2020-07-07 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dan Nyberg

SOC 2020/133 Medlemsbidrag Samordningsförbundet 
Vänersborg/Mellerud för år 2021 

1.1.1

Christer Sundsmyr

Sidan  1 av 1
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

1(1) 
 

 
 

2020-07-28 Dnr: SOC 2020/44 

Handläggare 
Zana Savic 
zana.savic@vanersborg.se 
0521-72 17 30 
 

Mottagare 
Socialnämnden 
 

 

  

 

Socialnämnden

Meddelanden/postlista 2020-05-26--2020-07-29 
Förslag till beslut 
Redovisning av meddelanden/postlista läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Meddelanden/postlista redovisas för perioden 2020-05-26--2020-07-29. 
 

Karin Hallberg  
Socialchef  

Bilagor 
Rapport meddelanden/postlista 2020-05-26--2020-07-29 

Sändlista 
-
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Zana Savic2020-07-28

Dokument

Diarieenhet: Socialnämnden Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

Meddelanden/Postlista 2020-05-26--2020-07-29

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

331112 K Skärpt lagstiftning hedersbrott Zana Savic

2020-06-10

      INFORMATION

2020.831 I Beslut KSAU 2020-05-18, § 67 
Rekommendationer gällande socialnämndens 
förväntade resultat

Karin Hallberg

2020-05-26 Kommunstyrelsen arbetsutskott

SOC 2020/16 Mål- och resursplan 2021-2023 BESLUT

2020.846 I Beslut om stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i 
Aneby kommun

Anna Cederlund

2020-05-28 Aneby kommun

SOC 2020/96 Tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 a kap. 6 § 
socialtjänstlagen (SoL)

BESLUT

2020.847 I Beslut om att ej verkställa stöd och hjälp vid 
tillfällig vistelse

Anna Cederlund

2020-05-28 Gnosjö kommun 

SOC 2020/96 Tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 a kap. 6 § 
socialtjänstlagen (SoL)

BESLUT

2020.901 I Beslut kommunstyrelsen 2020-06-03 § 107 
Revisionsrapport/Granskningsrapport av 
sjukfrånvaro och rehabilitering

Karin Hallberg

2020-06-09 Kommunstyrelsen 

SOC 2019/222 Revisionsuppdrag BESLUT

2020.994 I Sommarläsning - om serveringstillstånd i Västra 
Götaland

Elisabeth Moberg

2020-06-23 Länsnykterhetsforbundet

      INFORMATION

2020.999 I Beslut KF 2020-06-17 Redovisning av 
personalstatistik 2019

Zana Savic

2020-06-23 Kommunfullmäktige 

      BESLUT

2020.1018 I Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av 
nyanlända juni 2020

Ulrika Gardtman

2020-06-26 Migrationsverket 

      INFORMATION

2020.1033 I Granskningsrapportrevisionsrapport om 
bisysslor 

Karin Hallberg

2020-07-01 Kommunens revisorer 

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

SOC 2020/142 Granskningsrapportrevisionsrapport om 
bisysslor 

RAPPORT

2020.1049 I Utreseförbud och barnäktenskapsbrott m.m. – 
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Sonja Åhman

2020-07-03 Socialstyrelsen 

      INFORMATION

2020.1055 U Svar till IVO. Redovisning av arbetssätt och 
åtgärder enligt lagen om informationssäkerhet 
för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(2018:1174), LIS  

Christer Sundsmyr

2020-07-06

SOC 2020/136 Tillsyn IVO, samhällsviktiga tjänster, LIS, NIS SKRIVELSE

2020.1058 I Beslut gällande tillsyn Tommy Carlgren

2020-07-07 Inspektionen för vård och omsorg 

SOC 2020/15 Inspektion angående läkemedelshantering på 
korttidsboendet, i
Vänersborgs kommun.

BESLUT

2020.1060 I Underrättelse om tillsyn och begäran 
Socialnämnden Vänersborgs kommun 

Maria Andersson

2020-07-08 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

SOC 2020/149 Tillsyn inspektionen för vård och omsorg (IVO) UNDERRÄTTELSE

2020.1079 I Tillsyn av Ekelidens äldreboende på fastigheten 
SKÄNKEN 5, Vänersborgs kommun

Ulrika Erixon

2020-07-16 Miljö- och byggnadsförvaltningen

SOC 2020/35 Livsmedelsanläggningar samlingsakt 2020 RAPPORT

2020.1080 I Tillsyn av Niklasbergsvägen 1 på fastigheten 
NIKLASBERG 7, Vänersborgs kommun

Pernilla Leckström

2020-07-16 Miljö- och byggnadsförvaltningen

SOC 2020/35 Livsmedelsanläggningar samlingsakt 2020 RAPPORT

2020.1081 I Tillsyn av Ringhems äldreboende på fastigheten 
FRÄNDEFORS 1:231, Vänersborgs kommun

Maria Möller

2020-07-16 Miljö- och byggnadsförvaltningen

SOC 2020/35 Livsmedelsanläggningar samlingsakt 2020 RAPPORT

2020.1082 I Tillsyn av Solängen på fastigheten Tärnan 5, 
Vänersborgs kommun

Maria Möller

2020-07-16 Miljö- och byggnadsförvaltningen

SOC 2020/35 Livsmedelsanläggningar samlingsakt 2020 RAPPORT

2020.1088 U Samverkansavtal Vi projektet Ulrika Gardtman

2020-07-17 Folkhögskoleförvaltningen Västra 
Götalandsregionen

SOC 2019/244 Medverkan i ESF-projekt - Vi AVTAL

Sidan  2 av 2
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

1(2) 
 

 
 

2020-08-18 Dnr: SOC 2020/171 

Handläggare 
Anne Elfving 
anne.elfving@vanersborg.se 
0521-72 13 14 
 

Mottagare 
Socialnämnden 
 

 

  

 

Socialnämnden

Ändring i socialnämndens delegeringsordning 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar ändringar i delegeringsordningen enligt denna tjänsteskrivelse 
daterad 2020-08-18. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens delegeringsordning, antagen 2017-12-14, är senast reviderad  
2019-12-14.  
Delegeringsordningen behöver kompletteras mot bakgrund av ny lagstiftning från 1 juli 
2020 om utreseförbud som införts i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
Bestämmelserna ska tillämpas om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 
18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck införs nya lagar från den 1 juli 2020. 
Bland annat införs i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU, ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå 
barnäktenskap eller att könsstympas. Utreseförbud beslutas av förvaltningsrätten efter 
ansökan av socialnämnden. Ett utreseförbud ska kunna utgöra både hinder mot att 
utfärda pass samt skäl för att återkalla pass. Det ska även vara straffbart att föra ut ett 
barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud. 
Mot bakgrund av den nya lagstiftningen behöver socialnämndens delegeringsordning 
kompletteras med följande beslutspunkter.  
4.7 Barn, unga och familj – avsnitt LVU 
Nya beslutspunkter (nr 70-75) införs. Delegat för besluten nedan är socialutskottet. För 
punkt 73 och 74 gäller kompletterande beslutanderätt, där namngivna förtroendevalda 
ges rätt att fatta beslut om socialutskottets sammanträde inte kan avvaktas. 
Nr 70. Ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud (31 b § LVU) 
Nr 71. Omprövning av utreseförbud (31 c § 1 st LVU) 
Nr 72. Beslut att utreseförbudet ska upphöra (31 c § 2 st LVU) 
Nr 73. Beslut om tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU)  
Nr 74. Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska upphöra (31 g § 2 st LVU) 
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Delegering av beslutanderätt inom socialnämnden 
Vad innebär delegering? 
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en 
ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i socialnämndens 
ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett socialnämndens beslut och kan överklagas genom 
laglighetsprövning. Socialnämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla 
delegeringsuppdraget. 

Socialnämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att 
själv ta över ärendet och fatta beslut. Socialnämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har 
det juridiska ansvaret (t.ex. tjänstefel, skadestånd). 

 
Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt 
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett 
reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst 
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om 
den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag 
genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i 
olika ärenden överförs till delegater. 

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras. 
Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 38 § KL (se nedan) som anger 
vilka ärendetyper som inte får delegeras. 

 
Vad kan delegeras? 
Socialnämndens delegeringsrätt - delegeringsförbud 

Socialnämnden får enligt 6 kap. 34 § KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. 
socialnämndens övergripande ansvar för verksamheten, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, 
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 
4. yttranden med anledning av att socialnämndens egna beslut överklagats, 
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell be- 

skaffenhet eller annars av större vikt, 
6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till socialnämnden, 
7. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars 
är av större vikt är förbehållna socialnämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns 
för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena 
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förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och 
organisation. 

Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, t.ex. 
socialtjänstlagen och föräldrabalken, också uttryckliga delegeringsförbud. I 10 kap. 4 § SoL 
klargörs vilka beslut som endast får delegeras till socialnämndens socialutskott gällande SoL, LVU, 
LVM och FB. I 10 kap. 5 § SoL framgår vilka beslut som omfattas av delegeringsförbud. Mer 
information om vilka beslut som omfattas av delegeringsförbud återfinns på sidan 7. Föreliggande 
förteckning upptar samtliga de beslut som socialnämnden beslutat delegera till socialutskott eller 
tjänstemän. Om besluten inte finns med i delegeringsordningen ska de beslutas av socialnämnden. 

 
Delegering och ren verkställighet 
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning 
ska endast upptas beslut i kommunallagens mening. I föreliggande delegeringsordning finns även 
vissa beslut med som ligger på nämnden att besluta om, men dessa beslut finns med för 
tydlighetens skull. 

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. 

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan 
denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men 
man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas, men ofta innehåller 
självständiga bedömningar och fordrar delegering för att kunna föras över från nämnd till annan. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör 
sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Beslut av rent 
förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 13 kap. 2 § 2 p KL). Även om den 
enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning - eller förvaltningsbesvär - finns 
andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen 
genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de 
kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

Delegering av rätt att överklaga 
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära 
inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande 
ska vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda 
får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och 
det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän dom- 
stol. 
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Vem kan man delegera till? 
En nämnd kan enligt 6 kap. 37 § KL lämna delegeringsuppdrag till: 

- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i socialnämnden, 
- en ledamot eller ersättare i socialnämnden, 
- en anställd hos kommunen, 
- presidiet. 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 
- flera anställda i grupp, 
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering, 
- anställd i kommunalt företag. 

 
Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en 
delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

 
Vidaredelegering 
Enligt 7 kap. 6 § KL kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna 
socialnämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin 
tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas 
vidaredelegering. En förutsättning för detta är att socialnämnden i ett beslut tillåtit det. Beslut som 
fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig 
skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till socialnämnden föreligger däremot 
inte, men socialnämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen. Vidaredelegering 
kan endast ske i ett led. 

 
Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där 
socialnämndens avgörande inte kan avvaktas 
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i socialnämnden 
att besluta i ärenden som är så brådskande att socialnämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid socialnämndens nästa 
sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av socialnämnden. 

Med ordförande avses i denna förteckning tjänstgörande ordförande, det vill säga även 1:e och 2:e 
vice ordförande. Restriktivitet ska råda vid bedömning om beslut kan avvaktas eller om det finns 
skäl för ett ordförandebeslut. 

I vissa brådskande beslut gäller dock så kallad kompletterande beslutanderätt. Den kompletterande 
beslutanderätten är inskriven i vissa lagrum i LVU och LVM. Kompletterande beslutanderätt är 
inte samma sak som delegering och har företräde framför delegeringsordningen i brådskande 
ärenden då socialutskottets sammanträde inte kan avvaktas. Beslutet fattas då istället av särskilt 
förordnade personer som socialnämnden har utsett (förtroendevalda eller tjänstemän beroende på 
vilket lagrum som avses). 
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Anmälan av delegeringsbeslut 
Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av 
delegering ska anmälas till den. Nämnden bestämmer själv hur och när anmälan ska ske. Beslut 
som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 
kap KL. 

Syftet med anmälan är flera. Nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, 
dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner nämligen laga 
kraft tre veckor efter att det tillkännagetts på kommunens anslagstavla att det protokollförda 
beslutet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller 
så räknas klagotiden från den dag då anslag skedde om justering av protokollet från det 
sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos socialnämnden. 

 
Beslut som ska tas av socialutskott 
Enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar ges åt en 
särskild avdelning (utskott) som består av ledamöter eller ersättare i socialnämnden i följande 
ärenden. 

Detta innebär att delegering till tjänstemän eller enskild förtroendevald inte är tillåtet i dessa 
ärenden. Observera att för vissa beslut enligt LVU och LVM gäller dock så kallad kompletterande 
beslutsrätt, om situationen är akut och socialutskottets sammanträde inte kan avvaktas. Syftet med 
kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå. Reglerna 
om kompletterande beslutsrätt ger ordförande eller annan ledamot rätt att fatta beslut om inte 
socialnämndens beslut kan avvaktas. 

 
Lagrum Beslut Kompletterande 

beslutanderätt 
(anges med X) 

6 kap 6 § SoL Medgivande att ta emot underårig i enskilt hem för 
stadigvarande vård och fostran som inte tillhör den 
underåriges föräldrar eller vårdnadshavare. 

 

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

 

6 kap 11a § SoL Beslut om att lämna godkännande då en utländsk 
myndighet har placerat ett barn i familjehem eller 
HVB i kommunen. 

 

6 kap 11b § SoL Beslut om att placera ett barn i familjehem eller HVB i 
utlandet. 

 

6 kap 12 § SoL Medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida 
adoption. 

 

6 kap 13 § SoL Återkallelse av medgivande att ta emot barn för 
adoption 

 

6 kap 14 § SoL Beslut att vägra samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 
då barn har utsetts. 

 

9 kap 3 § SoL Föra talan om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL  
4 § LVU Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt 

LVU 
 

6 § LVU Beslut om omedelbart omhändertagande. X 
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Lagrum Beslut Kompletterande 

beslutanderätt 
(anges med X) 

9 § LVU Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra. X 
11 § 1 st LVU Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden. 
X 

11 § 2 st LVU Beslut att den unge får vistas i det egna hemmet. X 
13 § 1 st LVU Övervägande om vård enligt 2 § LVU (”miljöfall”) 

fortfarande behövs. 
 

13 § 2 st LVU Prövning om vård enligt 3 § LVU (”beteendefall”) ska 
upphöra. 

 

13 § 3 st LVU Övervägande om överflyttning av vårdnaden.  
14 § 3 st LVU Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande 

av vistelseort fortfarande behövs. 
 

21 § 1 st LVU Beslut om vård med stöd av LVU ska upphöra.  
22 § 1 st LVU Beslut om kontaktperson (1 p) eller behandling i öppna 

former (2 p) enligt 22 § LVU 
 

22 § 3 st LVU Prövning om beslut enligt 1 p eller 2 p fortfarande behövs 
samt beslut om upphörande av beslut enligt 1 p eller 2 p. 

 

24 § LVU Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud. 

 

26 § 1 st LVU Övervägande om beslut om flyttningsförbud fortfarande 
behövs. 

 

26 § 2 st LVU Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra  
27 § LVU Beslut om tillfälligt flyttningsförbud X 
31 b § LVU Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud  
31 c § 2 st LVU Omprövning av beslut om utreseförbud  
31 g § 2 st LVU Beslut om att utreseförbudet ska upphöra  
31 d § LVU Beslut om tillfälligt utreseförbud X 
43 § 1 p LVU Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra 

läkarundersökning av den unge. 
 

43 § 2 p LVU Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra 
beslut om vård eller omedelbart omhändertagande. OBS! 
Begäran får endast genomföras av särskilt förordnad 
namngiven person, även tjänsteman kan förordnas. 

X 

11 § LVM Ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt LVM  
13 § LVM Beslut om omedelbart omhändertagande X 
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Delegeringsförbud 
Delegeringsförbud enligt 10 kap 5 § SoL innebär att följande beslut får delegeras till 
utskott men inte till tjänsteman. 

 

6 kap 13 a § FB Beslut om medgivande till viss hälso- och sjukvård samt vissa sociala insatser 
utan den ene vårdnadshavarens samtycke 

 

Delegeringsförbud enligt 10 kap 5 § SoL gäller för både utskott som tjänsteman i följande 
ärende, vilket innebär att beslut ska fattas av socialnämnden. 

 

5 kap 2 § SoL Förbud eller begränsning för en person som har sitt hem inom kommunen att i 
hemmet ta emot andras barn. 

14 § 2 st 1 p LVU Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med förälder eller vårdnadshavare 

14 § 2 st 2 p LVU Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 3 st LVU Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enlig 
14 § 2 st. 1 och 2 p LVU fortfarande behövs. 
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Förkortningar på lagar, författningar och förordningar 
 

AL Alkohollagen (2010:1622) 
BegrL Begravningslagen (1990:1144) 
BrB Brottsbalken (1962:700) 

 Förordningen om offentligt biträde (1997:405) 
 Förordningen om underhållsstöd (1996:1036) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslagen (1986:223) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
KL Kommunallagen (2017:725) 

 Körkortslagen (1998:488) 
 Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429) 
LMA Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) 
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
LPT Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) 
LRV Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) 
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) 
LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) 
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 

 Lag om anordnande av visst automatspel (1982:636) 
 Lag om offentligt biträde (1996:1620) 
 Lag om registerkontroll (2010:479) 
 Lag om särskild personutredning i brottsmål m.m. (1991:2041) 
 Lotterilagen (1994:1000) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
PSL Patientsäkerhetslag (2010:659) 
PuL Personuppgiftslag (1998:204) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110 
SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) 
SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 
SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter 

 Studiestödsförordningen (2000:655) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
ÄB Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) 

 
Övriga förkortningar 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Delegeringsordning Fastställd av socialnämnden 2017-12-14
Socialnämnden Senast reviderad 2019-12-19, § 159

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 

1. Förvaltningsgemensamt 

1.1 Allmänna ärenden 
1 Brådskande ärenden 6 kap 39 § KL Ordförande  

2 Representation och uppvaktningar 
rörande förtroendevalda 

 Ordförande  

3 Ordförandes deltagande i kurser 
och konferenser 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

4 Förtroendevaldas deltagande i 
kurser och konferenser 

 Ordförande  

5 Se ut personer som har rätt att 
kvittera ut rekommenderade 
postförsändelser och liknande 

 Förvaltningschef Får vidaredelegeras enligt 
7 kap. 6 § KL 

6 Representation till ett belopp av 
10 % av ett basbelopp per tillfälle 

 Verksamhetschef  

7 Representation till ett belopp av 
15 % av ett basbelopp per tillfälle 

 Förvaltningschef  

1.2 Ärendehantering, yttranden m.m. 
1 Prövning av enskilds begäran att få 

ut allmän handling 
2 kap. 14 § TF 
6 kap 4 § OSL 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

Får vidaredelegeras enligt 
7 kap. 6 § KL 

2 Prövning av att överklagande skett i 
rätt tid 

24 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Får vidaredelegeras enligt 
7 kap. 6 § KL 

3 Avvisning av överklagande som 
inkommit för sent 

24 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Får vidaredelegeras enligt 
7 kap. 6 § KL 

4 Omprövning av beslut 27 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Får vidaredelegeras enligt 
7 kap. 6 § KL 

5 Yttranden, ansökningar och 
liknande till myndigheter m.fl. som 
inte är av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt 

 Förvaltningschef Får vidaredelegeras enligt 
6 kap 37 § KL 

6 Yttrande till tillsynsmyndighet i 
individärenden 

13 kap. 2 § SoL Socialutskottet  

7 Yttrande till tillsynsmyndighet i 
allmänna ärenden 

13 kap. 2 § SoL Socialnämnden  

8 Avskrivning av ärenden som inte är 
av principiell karaktär eller av 
större vikt 

 Förvaltningschef  

9 Avskrivning av ärenden i övrigt  Ordförande  

10 Beslut gällande deltagande i 
överläggningar, samverkan eller 
samarbete med andra organisationer 
samt medlemskap i intresse- 
organisationer, föreningar, förbund 
och liknande sammanslutningar, 
som inte är av principiell karaktär 
eller av större vikt 

 Ordförande  

11 Förordna personuppgiftsombud 36 § PuL Socialnämnden  
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Delegeringsordning Fastställd av socialnämnden 2017-12-14
Socialnämnden Senast reviderad 2019-12-19, § 159

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 
12 Avvisande av ombud vid 

socialnämndens/socialutskottets 
sammanträde 

9 § FL Ordförande  

 
1.3 Överklaganden m.m. 
1 Beslut om att föra talan i ärenden 

eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Förvaltningschef  

2 Se ut ombud att föra 
socialnämndens talan 

6 kap. 15 § KL, 
10 kap. 2 § SoL 

Förvaltningschef  

3 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsdomstol 
ändrat socialnämndens beslut 

 
 

I brådskande fall då beslutet fattats 
av nämnd eller socialutskott 

10 kap. 2 § SoL, 
27 § LSS 

 
 
 

6 kap. 39 § KL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 
 
 

Ordförande 

 
 
 
 
 

Avser då sammanträde inte 
kan avvaktas. 

4 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsdomstol i SoL-, LSS-, 
LVU- och LVM-ärenden 

 
Då brådska råder/ sammanträde inte 
kan avvaktas avses även beslut 
fattade av socialutskott och nämnd 

10 kap. 2 § SoL, 
27 § LSS 

 
 

6 kap. 36 § KL 

Förvaltningschef 
 
 
 

Ordförande 

 
 
 
 

Avser då sammanträde inte 
kan avvaktas. 

5 Överklagande, yrkande om 
inhibition och yttrande i ärende 
gällande särskild avgift 

 
I brådskande fall 

16 kap. 6 a § 
SoL, 28 § LSS 

Socialutskottet 
 
 

Ordförande 

 
 
 

Avser då sammanträde inte 
kan avvaktas 

6 Överklagande, yrkande om 
inhibition, samt yttrande till 
förvaltningsdomstol i ärende 
rörande färdtjänst eller 
riksfärdtjänst 

 Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

7 Överklagande och yrkande om 
inhibition när Inspektionen för vård 
och omsorg har beslutat om 
överflyttning av ärende till 
socialnämnden 

 
I brådskande fall 

2 a kap. 11 § 
SoL 

Socialutskottet 
 
 
 
 

Ordförande 

 
 
 
 
 

Avser då sammanträde inte 
kan avvaktas 

9 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § lagen om 
offentligt 
biträde 

Socialsekreterare  

10 Framställan till domstol om behov 
av målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § SoF Socialsekreterare  
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Delegeringsordning Fastställd av socialnämnden 2017-12-14
Socialnämnden Senast reviderad 2019-12-19, § 159

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 
11 Yttrande över ansökan om rätts- 

hjälp genom offentligt biträde samt 
yttrande över kostnadsräkning 

3 § lagen om 
offentligt 
biträde och 7 § 
förordningen 
om offentligt 
biträde 

Enhetschef  

1.4 Polisanmälan, lämna ut uppgifter 
1 Beslut om sekretesskydd för person 

som anmält eller lämnat annan 
utsaga då det kan antas att fara 
uppkommer för den som gjort 
anmälan 

kap. 7 § OSL 
kap. 5 § OSL 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef 

 

2 Beslut om polisanmälan ang. vissa 
brott mot underårig samt vissa 
grövre brott 

12 kap. 10 § 
SoL och 10 kap. 
21 § OSL resp. 
10 kap. 23 § 
OSL 

Enhetschef IFO och 
OoF  

Beträffande brottsoffer 
över 18 år framgår 
förutsättningar för anmälan 
i 10 kap. 23 § OSL.  

3 Beslut om att lämna uppgift till 
polis eller åklagare som angår 
misstanke om överlåtelse av 
narkotika eller dopningsmedel eller 
icke ringa fall av olovlig försäljning 
eller anskaffning av alkoholdrycker 
till underårig 

12 kap. 10 § 
SoL, 
10 kap. 22 § 
OSL 

Enhetschef IFO och 
OoF 

 

4 Beslut om att till polismyndighet 
lämna uppgift som behövs för 
omedelbart polisiärt ingripande av 
underårig vid överhängande och 
allvarlig risk för den unges hälsa 
eller utveckling eller under 
begående av brott 

10 kap. 20 § 
OSL 

Socialsekreterare  

5 Beslut om polisanmälan gällande 
bidragsbrott (ekonomiskt bistånd, 
avgifter m.m.) 

12 kap. 10 § 
SoL och 6 § 
bidragsbrotts- 
lagen 

Socialutskottet  

6 Beslut att polisanmäla brott mot 
den egna verksamheten som begås 
av anställda inom Vänersborgs 
kommun 

 Ordförande 
Förvaltningschef 

 

1.5 Lämna ut uppgifter, upplysningar, anmälan m.m. 
1 Beslut att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Förvaltningschef  

2 Upplysningar till polismyndighet i 
vapenärenden 

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

3 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § smitt- 
skyddslagen 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef/MAS 
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Delegeringsordning Fastställd av socialnämnden 2017-12-14
Socialnämnden Senast reviderad 2019-12-19, § 159

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

4 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

31 § 1 st. smitt- 
skyddslagen 

Verksamhetschef 
MAS 

 

 
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
7 Anmälan till IVO om allvarliga 

missförhållanden i kommunens 
egen verksamhet (lex Sarah) 

 
Anmälan till IVO om allvarliga 
missförhållanden i kommunens 
egen verksamhet (lex Sarah) i 
brådskande fall 
 

14 kap. 7 § SoL, 
24 f § LSS 

Socialnämnden 
 
 

Ordförande 

 
 
 

Avser då socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas. 

8 Lämna uppgifter till IVO om ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap. 1 § SoL resp. LSS 

16 kap. 6 f, g 
§§ SoL resp. 28 
f, g §§ LSS 

Socialnämnden  
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Delegeringsordning Fastställd av socialnämnden 2017-12-14
Socialnämnden Senast reviderad 2019-12-19, § 159

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 
 
2. Ekonomiska ärenden 

 
2.1 Allmänt 
1 Utse besluts- och mottagnings- 

attestanter samt beslut om 
beloppsgränser 

 Förvaltningschef Reglemente för kontroll 
(attester) av ekonomiska 
transaktioner för 
Vänersborgs kommun 

2 Beslut om bokföringsmässig 
avskrivning av fordran 

 
- upp till 10 000 kr 
- högst 1 basbelopp 

  
 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

3 Inhyrning, uthyrning och 
uppsägning av lokaler då 
 hyran uppgår till högst tjugo 

prisbasbelopp per år och 
avtalstiden är under tre år 

 hyran uppgår till högst tio 
prisbasbelopp per år och 
avtalstiden är under tre år 

 hyran uppgår till högst fem 
prisbasbelopp per år och 
avtalstiden är under tre år 

  
 

Ordförande 
 
 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

 

4 Beslut om förlikning i skadestånds- 
ärenden upp till ett prisbasbelopp 

 Förvaltningschef  

5 Anta anbud för socialnämndens  Löpande anskaffnings- 
 räkning  beslut inom ramen för 
 - upp till 2 prisbasbelopp Beslutsattestant uppdrag och budget är att 
 - upp till 10 prisbasbelopp Verksamhetschef betrakta som ren 
 - upp till 25 prisbasbelopp Förvaltningschef verkställighet och kräver 
   därför inget 
  

 

 delegeringsbeslut. 
6 Försäljning av varor och tjänster då 

försäljningssumman uppgår till 
högst 1/10 basbelopp 

 
Utsedd 
beslutsattestant 

 då försäljningssumman uppgår till 
högst 1 basbelopp 

 
Verksamhetschef 

 då försäljningssumman uppgår till 
högst 10 basbelopp 

 

 
Förvaltningschef 

 

7 Försäljning av insatser enligt SoL, 
LSS och HSL 

 
avtal om försäljning till annan 
huvudman avseende stöd, service, 
omvårdnad eller vård för äldre eller 
funktionshindrade då avtalad intäkt 
uppgår till högst 5 basbelopp och 
avtal löper på högst 1 år 

  
 

Verksamhetschef 
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Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 
 avtal om försäljning till annan 

huvudman av tjänster avseende 
stöd, service, omvårdnad eller vård 
för äldre eller funktionshindrade då 
avtalad intäkt uppgår till högst 20 
basbelopp och avtal löper på högst 
3 år 

  
Förvaltningschef 

 

8 Beslut om överlåtelse av sådan lös 
egendom som inte längre behövs, 
dock 
- med ett beräknat 

försäljningsvärde upp till tre 
prisbasbelopp 

- med ett beräknat 
försäljningsvärde upp till ett 
prisbasbelopp 

  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Vid försäljning av lös 
egendom gäller ”Riktlinjer 
för försäljning av 
kommunal lös egendom” 
(KS 2009-02-25 § 48). 

9 Beslut om anstånd för fordran på 
maximalt ½ basbelopp 

 
upp till 60 dagars anstånd från 
förfallodag 

 
upp till 6 månader från förfallodag i 
samband med upprättande av 
amorteringsplan 

  

Avgiftshandläggare 

Verksamhetschef 

 

10 Beslut om att fordran inte ska 
överlämnas till betalningsföre- 
läggande 

 Verksamhetschef  

11 Bemyndigande åt tjänsteman på 
förvaltningen att teckna post- och 
bankgiro m.m. (klientmedel) 

 Verksamhetschef IFO Socialnämndsbeslut 1990, 
§ 296 

12 Beslut om att ersätta enskild person 
för egendomsskada vid myndig- 
hetsutövning som förorsakats av 
personal upp till ett belopp av 
15 % av basbelopp 

 
Vid belopp överstigande 15 % av 
basbeloppet 

3 kap. 2 § 
skadestånds- 
lagen 

Enhetschef VoO och 
OoF Enhetschef IFO 
och OoF 

 
 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

13 Beslut att för egendomsskada, 
förorsakad av förvaltningens 
personal, ersätta enskild person 
med ett belopp motsvarande 
självrisken i gällande ansvars- 
försäkring i annat sammanhang än 
myndighetsutövning 

 Enhetschef 
Enhetschef 

Samråd med kommunjurist 

 
2.2 Fonder 
1 Beslut om bidrag ur Dr och fru Karl 

Graméns fond 
 Förvaltningssekr.  

2 Beslut om bidrag ur Ellen och Knut 
Petrés stiftelse 

 Förvaltningssekr.  
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Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 
3 Beslut om bidrag ur Stiftelsen 

Vänersborgs Skollovskoloni 
 Socialutskottet  

4 Beslut om bidrag ur Samfond I  Enhetschef för 
försörjningsstöd 

 

 
2.3 Projektmedel 
1 Ansökan och undertecknande av 

projektansökan för EU/ESF-projekt 
eller andra fondmedel 

 
- understigande 10 basbelopp 
- understigande 1 Mkr 
- överstigande 1 Mkr 

  
 
 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Socialnämnden 

 

2 Utse behörig företrädare för 
EU/ESF-projekt eller andra 
fondmedel under projekttiden 

  Följer delegation enl. 
beslut ovan 
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Delegeringsordning Fastställd av socialnämnden 2017-12-14
Socialnämnden Senast reviderad 2019-12-19, § 159

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 

3. Arbete, sysselsättning och integration 

3.1 Allmänt 
1 Uppdragsutbildningar: 

Undertecknande av avtal som ryms 
inom budget 
- upp till 1 Mkr 
- överstigande 1 Mkr 

  
 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

2 Avtal/överenskommelse om 
arbetsmarknadsinsatser med annan 
huvudman 

 Verksamhetschef  

3 Bekräftelse av anvisningsbeslut 
från annan huvudman i 
individärenden 

 Handläggare  

3.2 Personalärenden, specifikt arbete, sysselsättning och integration 
1 Beslut om anställning inom 

beredskapsavtalet, d.v.s. OSA och 
trygghetsanställning 

 Enhetschef  

2 Beslut om att avsluta anställning 
inom beredskapsavtalet 

 Verksamhetschef  

3 Löneöverenskommelse vid an- 
ställning inom beredskapsavtalet 

 Enhetschef  
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Delegeringsordning Fastställd av socialnämnden 2017-12-14
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Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 

4. Individ- och familjeomsorg 

4.1 Gemensam handläggning 
1 Beslut om framställning om 

överflyttning av ärende till annan 
kommun 

2 a kap. 10 § 
SoL 

Socialutskottet  

2 Beslut i fråga om mottagande av 
ärende från annan kommun 

2 a kap. 10 § 
SoL 

Socialutskottet  

3 Beslut att ansöka hos IVO om 
överflyttning av ärende till annan 
kommun 

2 a kap. 11 § 
SoL 

Socialutskottet  

4 Beslut om anmälan till överför- 
myndaren om behov av god 
man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare  

5 Beslut om anmälan till överför- 
myndaren om att behov av god 
man/ förvaltare inte längre före- 
ligger 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare  

6 Beslut om anmälan till överför- 
myndaren om förhållanden be- 
träffande att förvaltningen av 
underårigs egendom inte sker på 
betryggande sätt 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare  

7 Ansökan om god man för 
ensamkommande barn 

3 § lag om god 
man för ensam- 
kommande barn 

Socialsekreterare Flyttat från 3.6 (avsnitt om 
ensamkommande utgår) 

8 Beslut att ansöka om undantag från 
Socialstyrelsens föreskrifter 
gällande behörighet att få utföra 
vissa arbetsuppgifter i social- 
tjänstens barn och ungdomsvård 

SOFS 2014:7 Enhetschef  

9 Beslut om bistånd i form av råd och 
stöd bostad (BOSAM) 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
Enhetschef 

Se Rutin vid insatsen Råd 
och stöd bostad (BOSAM) 

4.2 Yttrande vid misstänkt brottslighet 
1 Lämnande av upplysningar och 

förslag på åtgärder till rätten, 
åklagare eller kriminalvård 

6 § Lag om sär 
skild personut- 
redning i brott- 
mål m.m. 

Enhetschef  

2 Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

31 kap. 1 § 1 st 
BrB 

Enhetschef  

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

31 kap. 2 § 1 st. 
BrB 

Enhetschef  

4 Yttrande till åklagare vid åtals- 
prövning beträffande den som 
vårdas enl. LVM 

46 § LVM Socialsekreterare  

5 Yttrande till åklagarmyndigheten 
betr. den under 21 år 

32 kap. 1 § BrB Socialsekreterare  
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Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

 
6 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § LuL Socialsekreterare  

7 Begäran om utredning enligt LuL 
för den som inte fyllt femton år 

31 § 2 st LuL Enhetschef LuL-utredningen ska antas 
ha betydelse i social- 
tjänstens bedömning av 
den unges vårdbehov. 

8 Begäran hos åklagare om förande 
av bevistalan 

38 § LuL Enhetschef  

9 Underrättelse till åklagar- 
myndigheten avseende unga 
lagöverträdare 

12 kap. 8 § SoL Socialsekreterare Avser dömd ung 
lagöverträdare som ej 
fullföljt domen 

4.3 Övriga yttranden 
1 Yttrande till passmyndighet vid 

utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. pass- 
förordningen 

Socialsekreterare  

2 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 
kap. 2 § kör- 
kortsförordn. 

Socialsekreterare  

3 Yttrande till försvarsmakten att anta 
en person till hemvärnet för att 
tjänstgöra som hemvärnsman 

5 § hemvärns- 
förordningen 

Socialsekreterare  

4 Yttrande ang. en utlännings 
personliga förhållanden 

17 kap. 1 § ut- 
länningslagen 

Socialutskottet  

4.4 Försörjningsstöd m.m. - utredning och insatsbeslut 
1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare/ 
socialsekreterare i 
socialjouren 

Avser utredning gällande 
försörjningsstöd 

2 Beslut om att inledd utredning ska 
läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Avser då enskild inte 
medverkat till utred- 
ningens genomförande 

3 Beslut om bistånd enligt riksnorm 
och riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
Handläggare/ 
socialsekreterare i 
socialjouren 

 

4 Beslut om bistånd till tandvård 
- belopp upp till 25 % av basbelopp 
- belopp upp till 50 % av basbelopp 
- belopp över 50 % av basbelopp 

4 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Socialutskottet 

 

5 Beslut om bistånd i form av för- 
medling av egna medel 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

6 Beslut om bistånd till hyresskulder 
mer än tre månader 

4 kap. 2 § SoL Socialutskottet  

7 Beslut om bistånd/försörjningsstöd 
utöver skyldighet enligt 4 kap. 1 § 
SoL 

4 kap. 2 § SoL 1:e socialsekreterare  

8 Beslut om bistånd med villkor om 
praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder 

4 kap. 4 § SoL Socialsekreterare  
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9 Beslut om bistånd med vägran av 

eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare  

10 Beslut om återkrav av ekonomiskt 
bistånd  

9 kap. 1 § SoL Socialutskottet  

11 Beslut om återkrav av ekonomiskt 
bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL som 
utbetalts med villkor om 
återbetalning 

9 kap. 2 § SoL Socialsekreterare Återkrav får endast ske om 
biståndet getts under 
villkor om återbetalning 

12 Beslut om återkrav av ekonomiskt 
bistånd enl. 4 kap. 2 § SoL som 
utbetalats med villkor om 
återbetalning 

9 kap. 2 § 2 st 
SoL 

1:e socialsekreterare Återkrav får endast ske om 
biståndet getts under 
villkor om återbetalning 

13 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL 

9 kap. 3 § SoL Socialutskottet Omfattas av delege- 
ringsförbud. Gäller då 
enskild obehörigen erhållit 
bistånd genom oriktiga 
uppgifter el. underlåtenhet 

14 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 3 § SoL Enhetschef  

15 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 
1 § SoL och 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL Enhetschef  

16 Beslut om att underrätta Försäk- 
ringskassa om att socialnämnden 
ska uppbära ersättning enligt SFB 
som ersättning för ekonomiskt 
bistånd som utgivits som förskott 
på förmån 

107 kap. 5 § 
SFB 
9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare Retroaktiv ersättning ska 
avse samma period. Avser 
ej barnbidrag eller 
assistansersättning 

17 Beslut att bevilja eller avslå bistånd 
i form av dagersättning till 
asylsökande m.fl. i enlighet med 
regeringens föreskrifter 

9 och 17-19 §§ 
LMA 

Socialsekreterare Vilka personer som 
omfattas regleras i 1 § p. 3 
och 3 a § LMA Särskilda 
belopp gäl- ler, bistånd enl. 
SoL ej tillämpbart. 

18 Beslut om nedsättning av dager- 
sättning enligt 17 § LMA 

10 § LMA Socialsekreterare  

 
Dödsboärenden 
19 Dödsboanmälan 20 kap. 8a § ÄB Dödsbohandläggare  

20 Beslut att föranstalta om boupp- 
teckning 

20 kap. 2 § 2 st 
ÄB 

Dödsbohandläggare Kommunen har rätt till 
ersättning från dödsboet 
för kostnaderna. 

21 Beslut om gravsättning och andra 
frågor enligt BegrL inklusive 
kostnader. 

5 kap. 2 § 
BegrL m.fl. 

Dödsbohandläggare Kommunen har rätt till 
ersättning från dödsboet 
för kostnaderna. 

22 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i 
anslutning till dödsfallet enligt 
riktlinjer. 

4 kap. 1 el. 2 §§ 
SoL 

Dödsbohandläggare  
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4.5 Vuxna med missbruksproblematik 
Utredning enligt SoL och LVM 
1 Beslut om att inleda utredning enl. 

SoL 
11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare/ 
socialsekreterare i 
socialjouren 

 

2 Beslut om att utredning enl. SoL 
ska avslutas utan åtgärd 

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

3 Beslut om att inleda utredning om 
skäl för tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef 
Handläggare/ 
socialsekreterare i 
socialjouren 

 

4 Beslut att påbörjad utredning ska 
läggas ned alternativt övergå i 
utredning enl. 11 kap. 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef  

5 Ställningstagande till att utredning 
enligt 7 § LVM ej är tillämplig 

 Enhetschef  

6 Framställan om biträde av 
vistelsekommun för att kunna 
slutföra pågående utredning 
avseende missbrukare 

11 kap. 4 § SoL Socialsekreterare  

Bistånd och insatser i öppenvård 
7 Beslut om bistånd i form av 

strukturerad öppenvård 
4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

8 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

9 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson 

 Socialsekreterare  

10 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson 
- enligt riktlinjer 
- över riktlinjer 

  
 

Socialsekreterare 
Enhetschef 

Se aktuellt cirkulär från 
SKL 

11 Beslut om köp av öppenvård i 
annan kommun eller hos annan 
vårdgivare 

4 kap. 1 § SoL Socialutskottet  

Vård utom hemmet 
12 Beslut om bistånd i form av 

tränings-, jour- eller akutboende 
4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare/ 
socialsekreterare i 
socialjouren 

 

13 Beslut om bistånd åt vuxna i form 
av vård i hem för vård eller boende 
(HVB) eller familjehem, som gäller 
korttidsplaceringar om kostnaden 
understiger ett basbelopp. 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård, högst en 
månad. 
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14 Beslut om bistånd åt vuxna i form 

av vård i hem för vård eller boende 
(HVB) eller familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socialutskottet Avser då placeringen ej 
ryms inom villkoren ovan. 

15 Beslut om att ingå avtal med 
familjehem gällande ersättnings- 
nivå 
- enligt SKL:s riktlinjer 
- utöver SKL:s riktlinjer 

  
 

Socialsekreterare 
Socialutskottet 

Se aktuellt cirkulär från 
SKL 

16 Beslut om upphörande av vård vid 
hem för vård eller boende eller i 
familjehem 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

17 Beslut om att begära ersättning för 
uppehälle (egenavgift) vid stöd- 
och hjälpinsatser av behandlings- 
karaktär när vård sker vid hem för 
vård eller boende eller i familjehem 

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

Socialsekreterare Gäller både SoL- och 
LVM-placeringar 

18 Beslut om att begära ersättning för 
uppehälle (egenavgift) vid andra 
stöd- och hjälpinsatser än vård och 
behandling 

8 kap. 2 § SoL Socialsekreterare Avser t.ex. omvårdnads- 
boende och stödboende. 
Nivå ska vara skälig. 

19 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 8 kap. 1 § 

9 kap. 3 § SoL Enhetschef  

20 Beslut att efterge egenavgift 9 kap. 4 § SoL Enhetschef  

21 Beslut om anmälan till Försäk- 
ringskassa om att socialnämnden 
ska uppbära sjukpenning för den 
som bereds vård i sådant hem för 
vård eller boende eller familjehem 
enligt SoL som ger vård och 
behandling åt missbrukare av 
alkohol eller narkotika eller 
liknande medel 

106 kap. 13 § 
SFB 

Socialsekreterare  

LVM 
22 Beslut om läkarundersökning samt 

utse läkare för undersökningen 
9 § LVM Socialsekreterare 

Handläggare/ 
socialsekreterare i 
socialjouren 

Läkarundersökning ska ske 
om det inte är uppenbart 
obehövligt. 

23 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om vård enl. LVM 

11 § LVM Socialutskottet Omfattas av delege- 
ringsförbud. 

24 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

 
Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

13 § LVM Socialutskottet 
 
 

Tjänstgörande 
ordförande, annan 
ledamot som social- 
nämnden har 
förordnat 

 
 

Ska anmälas till 
nästkommande 
sammanträde. 
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25 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM 
ska upphöra 

18 b § LVM Socialutskottet  

 Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

 Tjänstgörande 
ordförande, annan 
ledamot som social- 
nämnden har 
förordnat 

Ska anmälas till 
nästkommande 
sammanträde. 

26 Beslut om att begära polishand- 45 § p 1 LVM Enhetschef 
 räckning för att föra en missbrukare  Handläggare/ 
 till läkarundersökning  socialsekreterare i 
   socialjouren 

 

27 Beslut om att begära 45 § p 2 LVM Enhetschef 
 polishandräckning för inställelse  Handläggare/ 
 vid LVM-hem eller sjukhus  socialsekreterare i 
   socialjouren 

 

4.6 Vuxen, våld i nära relation 
Utredning 
1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

2 Beslut om att inledd utredning ska 
avslutas utan åtgärd 

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

Skyddat boende 
3 Beslut om bistånd i form av jour 

eller akutboende 
4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare/ 

handläggare i 
socialjouren 

 

4 Beslut om bistånd i form av 
skyddat boende på ”Enheten mot 
våld i nära relation” 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Enligt kommunens 
samarbetsavtal med 
Trollhättan 

5 Beslut om bistånd i form av annat 
skyddat boende 

4 kap. 1 § SoL Socialutskottet Placering utanför kommu- 
nens samarbetsavtal med 
Trollhättan 

6 Beslut om bistånd i form av 
skyddat boende utanför vårt 
samarbetssamtal om sammanträde 
inte kan avvaktas 

4 kap. 1 § SoL Ordförande Placering utanför kommu- 
nens samarbetsavtal med 
Trollhättan 

7 Beslut om upphörande av skyddat 
boende 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

8 Beslut om att begära ersättning för 
uppehälle (egenavgift) vid stöd och 
hjälpinsatser 

8 kap. 2 § SoL Socialsekreterare Enligt kommunstyrelsens 
antagna beräkning/normer 

9 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 8 kap. 1§ 

9 kap. 3 § SoL Enhetschef  

10 Beslut om att efterge egenavgift 9 kap. 4 § SoL Enhetschef  
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Bistånd och insatser i öppenvård 
11 Beslut om bistånd i form av 

ekonomiskt bistånd åt våldsutsatt i 
samband med placering eller 
omplacering i skyddat boende 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Beslut av socialsekreterare 
på försörjningsstöd 

12 Beslut om bistånd i form av råd och 
stödsamtal socialsekreterare. 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

13 Beslut om bistånd i form av råd och 
stöd i boende 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Avser socialt kontrakt 
m.m. 

14 Beslut om bistånd i form av råd och 
stöd familjebehandlare KoM 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

15 Beslut om bistånd i form av stöd 
vid utslussning boende KoM 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

16 Beslut om att ansökan övrigt 
bistånd avslås 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

17 Beslut om bistånd i form av 
psykiatrisjuksköterska 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

18 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 §, 3 kap 
6 § SoL 

Socialsekreterare  

19 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson 

 Socialsekreterare  

20 Beslut om arvode och omkostnader 
till kontaktperson 
-enligt riktlinjer 
-över riktlinjer 

  
 

Socialsekreterare 
Enhetschef 

Se aktuellt cirkulär från 
SKL 

21 Beslut om övrigt bistånd 4 kap 2 § SoL Enhetschef I ekonomiska frågor, 
exempelvis vid 
hyresdeposition. 

4.7 Barn, unga och familj 
Utredning, förhandsbedömning, uppföljning m.m. 
1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § 

SoL 
1:e socialsekrete- 
rare, mottagare/ 
specialistfunktion i 
mottagningsgrupp 
Handläggare/ 
socialsekreterare i 
socialjouren 

 

2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas  

11 kap. 1 § SoL Enhetschef  

3 Beslut om att utredning ska avslutas 
utan åtgärd 

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

4 Ställningstagande till 
skyddsbedömning vid anmälan 
rörande barn och unga 

11 kap. 1 a § 
SoL 

Socialsekreterare 
Mottagare 

Ska genomföras 
omedelbart och 
dokumenteras. 

5 Inhämtande av uppgifter för 
bedömning av ett barns behov av 
skydd eller stöd 

11 kap. 2 § SoL Socialsekreterare  

6 Förlängning av utredningstid i 
ärenden som rör barn 

11 kap. 2 § SoL Socialutskottet  
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7 Beslut om framställan om biträde 

av vistelsekommun för att kunna 
slutföra pågående utredning 
avseende barn eller unga 

11 kap. 4 § SoL 1:e socialsekreterare  

8 Beslut om uppföljning av ett barns 
situation när en utredning som 
gäller barnets behov av stöd eller 
skydd avslutats utan beslut om 
insats 

11 kap. 4 a § 
SoL 

1:e socialsekreterare  

9 Beslut om uppföljning av ett barns 
situation efter det att en placering i 
ett familjehem eller i ett hem för 
vård eller boende har upphört 

11 kap. 4b § 
SoL 

1:e socialsekreterare  

10 Beslut om att samtala med barn 
utan vårdnadshavares samtycke 

11 kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef Kräver att utredning 
bedrivs för att utreda om 
barnet har behov av skydd 
eller stöd, se 11 kap. 2 § 
SoL 

11 Beslut om att återkoppla 
information till anmälare som 
omfattas av anmälningsplikt enl. 14 
kap. 1 § SoL avseende om 
utredning har inletts eller ej eller 
om utredning redan pågår 

14 kap. 1 b § 
SoL 

Socialsekreterare 
Mottagare 

Information ska lämnas 
om det utifrån 
omständigheterna inte är 
olämpligt 

12 Beslut om medgivande till viss 
hälso- och sjukvård samt vissa 
sociala insatser utan den ene 
vårdnadshavarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB Socialutskottet Delegeringsförbud, men 
får beslutas av utskott. Den 
andre vårdnadshavaren 
måste samtycka till 
insatsen. 

Bistånd och insatser i öppenvård 
13 Beslut om bistånd i form av 

strukturerad öppenvård 
4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Samråd ska ske med 

Plantaget innan beslut 
14 Beslut om bistånd i form av 

familjebehandling 
4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Samråd ska ske med 

Plantaget innan beslut 
15 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj 
4 kap. 1 § SoL 
3 kap. 6b § SoL 
samt 3 kap. 6b § 
2 st SoL 

Socialsekreterare Avser även ”Särskilt 
kvalificerad kontakt- 
person” 

16 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

 Enhetschef  

17 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj 

 
- enligt norm och riktlinjer 
- över norm och riktlinjer 

  
 
 

Socialsekreterare 
Enhetschef 

Se aktuellt cirkulär från 
SKL 

18 Beslut om köp av öppenvård i 
annan kommun eller hos annan 
vårdgivare 

 Socialutskottet  
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Placeringsärenden barn och ungdom 
19 Beslut om placering i jourhem, max 

4 månader 
4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

20 Beslut om placering i jourhem 
längre än 4 månader 

4 kap 1 § SoL Socialutskottet  

21 Beslut om tillfällig placering i 
familjehem, max 4 månader 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

22 Beslut om placering för 
stadigvarande vård i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socialutskottet  

23 Beslut om tillfällig placering i 
nätverket, max 4 månader 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

24 Beslut om tillfällig placering på 
HVB, max 4 månader 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

25 Beslut om placering för 
stadigvarande vård i HVB 

4 kap 1 § SoL Socialutskottet  

26 Beslut om stadigvarande vård i 
stödboende 

4 kap 1 § SoL Socialutskottet  

27 Beslut om upphörande av placering 
enligt SoL i familjehem, jourhem, 
nätverket, eller hem för vård och 
boende 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

28 Beslut om ekonomiskt bistånd åt 
barn och ungdom i samband med 
placering, omplacering eller 
flyttning från familjehem eller hem 
för vård eller boende 

 
- enligt kommunens riktlinjer 
- utöver kommunens riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
 
 

Socialsekreterare 
Enhetschef 

 

29 Beslut om att lämna medgivande att 
barn tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av barnets 
föräldrar eller annan 
vårdnadshavare 

6 kap. 6 § SoL Socialutskottet  

30 Beslut om att ingå avtal med 
familjehem gällande uppdrag och 
ersättningsnivå 

 
- enligt SKL:s riktlinjer 
- över SKL:s riktlinjer 
- ersättning förlorad arbetsförtjänst 
upp till 4 mån 
- ersättning förlorad arbetsförtjänst 
över 4 mån 

6 kap. 6 b § SoL  
 
 

Socialsekreterare 
Socialutskottet 
Enhetschef 

 
Socialutskottet 

Avtalet ska innehålla 
överenskommelse om hur 
ansvar regleras och 

31 Övervägande om vård i annat hem 
än det egna fortfarande behövs 

6 kap. 8 § SoL Socialutskottet  

32 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som 
tidigare varit familjehemsförälder 

6 kap. 11 § SoL  
 
 

Enhetschef 
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 - upp till samma nivå som SKL:s 

rekommendationer gällande 
ersättning till familjehem 
- överstigande SKL:s 
rekommendationer 

  
 

Socialutskottet 

 

33 Beslut om att lämna godkännande 
då en utländsk myndighet har 
placerat ett barn i familjehem eller 
HVB i kommunen 

6 kap. 11 a § 
SoL 

Socialutskottet Delegeringsförbud 

34 Beslut om att placera ett barn i 
familjehem eller HVB i utlandet 

6 kap. 11 b § 
SoL 

Socialutskottet Delegeringsförbud 

35 Beslut om ersättning från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL och 6 kap. 
2 § SoF 

Socialsekreterare  

36 Beslut om att meddela 
underhållsskyldig att 
socialnämnden ska uppbära 
underhållsbidrag i stället för 
vårdnadshavaren 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socialsekreterare  

37 Beslut att begära ersättning från 
barnet/den unge för dess 
omkostnader i familjehem vid 
placering utan behandlingsbehov då 
barnet/den unge uppbär egna 
inkomster av barnpension, 
aktivitetsersättning eller dylikt 

8 kap. 1 § 1 st 
SoL 

Socialsekreterare Ersättningen från barnet 
får högst uppgå till vad 
kommunen betalar i 
omkostnadsersättning. 
Se SKL:s cirkulär 
2008:81 

38 Beslut att efterge egenavgift enligt 
8 kap. 1 § SoL 

9 kap. 4 § SoL Enhetschef  

39 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 8 kap. 1 § SoL och 9 
kap 2 § SoL 

9 kap. 3 § 1 st 
SoL 

Enhetschef  

40 Begära hos Försäkringskassan om 
ändring av betalningsmottagare av 
barnbidraget då barn har placerats 
utanför hemmet 

16 kap. 18 § 
SFB och 106 
kap. 6 och 7 §§ 
SFB 

Socialsekreterare  

41 Framställa hos CSN om förändrad 
betalningsmottagare avseende 
studiehjälp för ungdom 

2 kap. 33 § 
studiestöds- 
förordningen 

Socialsekreterare Avser omyndig ungdom. 
Studiehjälp ska komma 
den unges försörjning till 
del. 

42 Begära hos Försäkringskassan om 
förändrad betalningsmottagare av 
underhållstöd 

18 kap. 19 § 
SFB 

Enhetschef  

43 Underrättelse till Försäkrings- 
kassan om att barn med underhålls- 
stöd placerats i familjehem resp. 
återflyttat till boendeförälder 

106 kap. 8 § 
SFB och 2 § 
förordningen 
om underhålls- 
stöd 

Socialsekreterare  

44 Förbud eller begränsning för en 
person som har sitt hem inom 
kommunen att i hemmet ta emot 
andras barn 

5 kap. 2 § SoL Socialnämnden  
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LVU 
45 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård enl. LVU 
4 § LVU Socialutskottet Omfattas av 

delegeringsförbud 
46 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av barn och 
ungdom 

6 § 1 st LVU Socialutskottet  

 Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

6 § 1 och 2 st 
LVU 

Tjänstgörande 
ordförande, annan 
ledamot som social- 
nämnden har 
förordnat 

Ska anmälas till 
nästkommande 
sammanträde 

47 Begäran om förlängd tid för 
ansökan om vård 

8 § LVU Enhetschef  

48 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra 

9 § 3 st LVU Socialutskottet  

 Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

 Tjänstgörande 
ordförande, annan 
ledamot som social- 
nämnden har 
förordnat 

Ska anmälas till 
nästkommande 
sammanträde. 

49 Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

11 § 1 st LVU Socialutskottet  

 Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Tjänstgörande 
ordförande, annan 
ledamot som social- 
nämnden har 
förordnat 

Ska anmälas till 
nästkommande 
sammanträde. 

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

11 § 2 st LVU Socialutskottet  

 Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

11 § 2 och 3 st. 
LVU 

Tjänstgörande 
ordförande, annan 
ledamot som social- 
nämnden har 
förordnat 

Ska anmälas till 
nästkommande 
sammanträde. 

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

11 § 4 och 5 st 
LVU 

Socialsekreterare  

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

13 § 1 st LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud. Är ej 
ett formellt beslut. 

53 Prövning om vård med stöd av 3 § 
LVU ska upphöra 

13 § 2 st LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud. 
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54 Övervägande om det finns skäl att 13 § 3 st LVU Socialutskottet Omfattas av 

 ansöka om överflyttning av   delegeringsförbud. 
 vårdnaden enl. 6 kap. 8 § FB då den   Beslutet om ansökan om 
 unge varit placerad i samma   vårdnadsöverflytt tas sedan 
 familjehem i tre år   av socialnämnden. 

55 Beslut om hur rätt till umgänge 
med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavare. 

 
- i avvaktan på socialnämndens 

beslut 

14 § 2 st 
1 p LVU 

Socialnämnden 
 
 
 

Tjänstgörande 
ordförande 

Kan ej delegeras till annan 
är ordförande i brådskande 
fall enligt dom KamR 
Göteborg 24 mars 2017, 
mål nr 560-17 

56 Beslut om att den unges vistelseort 
inte ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren 

 
- i avvaktan på socialnämndens 

beslut 

14 § 2 st 
2 p LVU 

Socialnämnden 
 
 

Tjänstgörande 
ordförande 

Kan ej delegeras till annan 
är ordförande i brådskande 
fall enligt dom HFD 2016, 
ref.74 

57 Övervägande om beslut om 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort enl. 14 § 2 st. 1 p och 2 p 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU Socialutskottet 

 - i avvaktan på socialutskottets 
beslut 

 Tjänstgörande 
ordförande 

 

  58 
  

Ansökan om skyddad folkbokföring 
för barn i vissa situationer som 
vårdas enligt 2 § LVU  

  14 § 4 st LVU  Socialutskottet   Se även 30 § tredje st. folk-    
  bokföringslagen 

59 Beslut om utlämnande av uppgifter 
till Statens Institutionsstyrelse (SiS) 

14 a § LVU Socialsekreterare Avser ej hela akten utan de 
uppgifter som är relevanta 
för SiS uppföljning 

60 Beslut om att LVU-vården ska 
upphöra 

21 § 1 st LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 

61 Beslut om regelbunden kontakt 
med särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller behandling i 
öppna former 

22 § 1 st 1 p 
eller 2 p LVU 

Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 

62 Prövning av om beslut om 
förebyggande insats ska upphöra att 
gälla 

22 § 3 st LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 

63 Beslut om att förebyggande insats 
enl 22 § 1 st LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 

64 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 

65 Övervägande om flyttningsförbud 26 § 1 st LVU Socialutskottet Omfattas av 
 fortfarande behövs   delegeringsförbud. 
    Övervägande ska ske 
    minst var tredje månad 

66 Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 
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67 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

 
Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

27 § 1 st LVU 
 

27 § 2 st LVU 

Socialutskottet 
 
 

Tjänstgörande 
ordförande 

 
 

. 

68 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU 
ska upphöra 

 
Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

30 § 2 st LVU Socialutskottet 
 
 

Tjänstgörande 
ordförande 

 

69 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller andra vårdnadshavare 
efter beslut om flyttningsförbud 
eller tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås 

 
Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

31 § LVU Socialutskottet 
 
 
 
 

Tjänstgörande 
ordförande 

 

70 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
utreseförbud 

31 b § LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 

71 Omprövning av utreseförbud  31 c § 1 st LVU Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 
(omprövning inom 6 
månader från dagen för 
beslutet) 

72 Beslut om att utreseförbudet ska 
upphöra 

31 c § 2 st LVU  Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud 

  73 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
 
Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

31 d § 1 st LVU 
 
31 d § 2 st LVU 

Socialutskottet 
 
Tjänstgörande 
ordförande, annan 
ledamot som 
socialnämnden har 
förordnat 

Kopia av beslut om 
tillfälligt utreseförbud ska 
genast skickas till 
Polismyndigheten (23 c § 2 
passförordningen) 

74 Beslut om att ett tillfälligt 
utreseförbud ska upphör 
 
Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas  
 

31 g § 2 st LVU   Socialutskottet 
 
 
Tjänstgörande 
ordförande, annan 
ledamot som 
socialnämnden har 
förordnat 

 

75 Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud 

31 i § LVU   Socialutskottet Kopia av beslut om 
tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud ska genast 
skickas till 
Polismyndigheten (23 c § 3 
Passförordningen) 
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76 Beslut om läkarundersökning, att 32 § LVU Socialsekreterare 
 utse läkare samt plats för  Handläggare/ 
 läkarundersökningen  socialsekreterare i 
   socialjouren 

 

77 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarunder- 
sökning 

 
Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

43 § 1 p LVU Socialutskottet 
 
 

Ordförande 

 

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

43 § 2 p LVU Socialutskottet 

 Om socialutskottets sammanträde 
inte kan avvaktas 

 Namngiven 
tjänsteman som 
socialnämnden har 
förordnat 

 

 
4.8 Familjerätt - Ärenden gällande faderskap och föräldraskap 
1 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse 
1 kap. 4 § 1 st 
FB 

Socialsekreterare Utredning ska anses inledd 
när socialnämnden fått 
födelseanmälan eller rätten 
förklarat en man inte vara 
far enligt 2 kap. 2 § FB 

2 Godkännande av föräldraskaps- 
bekräftelse vid assisterad 
befruktning som skett enligt lagen 
om genetisk integritet 

1 kap. 9 och 4 
§§ FB 

Socialsekreterare Avser då befruktning skett 
vid svensk sjukvårdsinrätt- 
ning och moderns make/ 
sambo el. partner har 
samtyckt till behandlingen 

3 Beslut om att inleda och bedriva 
utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse 
finns och faderskapet kan 
ifrågasättas. 

 
Beslut att inte inleda utredning om 
fastställande av faderskap enligt 
ovan. 

2 kap. 1, 4, 6, 8 
§§ FB 

 
 
 

2 kap. 1 § FB 

1:e socialsekreterare 
 
 
 
 

Socialnämnden 

1:e socialsekr. får endast 
fatta beslut om att inleda 
el. återuppta utredning. 
Delegeringsförbud 
gällande beslut att inte 
inleda utredning. 
Beslut om att inte inleda 
utredning kan överklagas 
hos länsstyrelsen. 

4 Beslut om att inleda och bedriva 
utredning om fastställande av 
föräldraskap när dom eller 
bekräftelse finns och föräldraskapet 
kan ifrågasättas. 

 
Beslut om att inte inleda utredning 
om fastställande av föräldraskap 
enligt ovan. 

2 kap. 8 a § FB 
 
 
 

2 kap. 8 a § FB 

1:e socialsekreterare 
 
 
 
 

Socialnämnden 

1:e socialsekr. får endast 
fatta beslut om att inleda 
el. återuppta utredning. 
Delegeringsförbud 
gällande beslut att inte 
inleda utredning. 
Beslut om att inte inleda 
utredning kan överklagas 
hos länsstyrelsen. 

5 Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning gällande 
faderskap/föräldraskap 

2 kap. 1 § FB Enhetschef  
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6 Beslut om att lägga ned utredning 
om faderskap/föräldraskap 

2 kap. 7 § FB Socialnämnden Omfattas av 
delegeringsförbud. Kan 
överklagas hos läns- 
styrelsen. 

7 Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är 
gift med barnets mor kan vara far 
till barnet. 

 
Beslut att inte inleda eller att 
nedlägga utredning enl. ovan. 

2 kap. 9 § 
1 st. FB 

 
 

2 kap. 9 § 
1 st. FB 

Enhetschef 
 
 
 

Socialnämnden 

Omfattas av delegerings- 
förbud, enhetschef får 
endast fatta beslut om att 
inleda utredning. Beslut 
om att inte inleda el. 
nedlägga utredning kan 
överklagas hos 
länsstyrelsen. 

8 Beslut om överflyttning av fader- 
skapsutredning/föräldraskaps- 
utredning 

2 kap. 3 § FB Socialnämnden Omfattas av 
delegeringsförbud 

9 Begära att annan kommun ska vara 
behjälplig i utredning beträffande 
fastställande av faderskap/ 
föräldraskap 

2 kap. 4 § FB Socialsekreterare  

10 Beslut att väcka och föra talan i mål 
om fastställande av faderskap 

3 kap. 5 § 2 st, 
6 § 2 st FB 

Socialsekreterare  

11 Beslut att väcka och föra talan i mål 
om fastställande av föräldraskap 

3 kap. 14 § 
2 st FB 

Socialsekreterare  

Familjerätt - Ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge 
12 Beslut att godkänna eller inte 

godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st, 6 
kap. 14 a § 2 st 
resp. 6 kap. 15 a 
§ 3 st FB 

Socialsekreterare Beslutet kan inte över- 
klagas. 

13 Beslut att väcka talan om 
umgängesreglering 

6 kap. 15 a FB Socialnämnden Omfattas av 
delegeringsförbud 

14 Yttrande till domstol gällande 
umgängesstöd och beslut att utse 
viss person att medverka vid 
umgänge 

6 kap. 15 c § 3 
st FB 

Socialsekreterare  

15 Beslut att utse handläggare för 
samarbetssamtal 

6 kap. 18 § FB 1:e socialsekreterare  

16 Lämnande av upplysningar till 
domstol i ärenden om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap. 19 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare  

17 Beslut att utse utredare i ärenden 
om vårdnad, boende och umgänge 

6 kap. 19 § 3 st 
FB 

1:e socialsekreterare  

18 Lämnande av upplysningar inför 
interimistiskt beslut i domstol betr. 
vårdnad, boende eller umgänge 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  

Adoption 
19 Medgivande att ta emot ett barn för 

adoption 
6 kap. 6 och 12 
§§ SoL 

Socialutskottet Omfattas av 
delegeringsförbud till 
tjänsteman men kan 
delegeras till utskott. 

20 Återkallelse av medgivande att ta 
emot barn för adoption 

6 kap. 13 § SoL Socialutskottet Se ovan 
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21 Beslut om samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande då barn har 
utsetts. 

 
 
 

Beslut att vägra samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande då barn 
har utsetts. 

6 kap. 14 § SoL 
 
 
 
 

6 kap. 14 § SoL 

Socialsekreterare 
 
 
 
 
 

Socialutskottet 

Vid tvekan ang.de rättsliga 
förutsättningarna ska 
konsultation ske med NIA 
och den förmedlande 
organisationen (SKL:s 
cirkulär 1997:79) Omfattas 
av delegeringsförbud till 
tjänsteman men kan 
delegeras till utskott. 

22 Beslut att utse utredare i 
adoptionsärenden 

4 kap. 14 § FB 1:e socialsekreterare  

Övrig familjerätt 
23 Beslut om att godkänna avtal om att 

underhållsbidrag ska betalas för 
längre period än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare  

24 Beslut om att godkänna avtal om 
underhållsbidrag i form av 
engångsbelopp 

7 kap. 7 § FB Socialnämnden Omfattas av 
delegeringsförbud 

25 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
namnlagen 

1:e socialsekreterare  

26 Yttrande och upplysningar till 
domstol beträffande äktenskaps- 
skillnad avseende äktenskap som 
ingåtts av underårig 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

1:e socialsekreterare  

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

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare  

  
Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 

 
5 kap. 3 § SoF 

 
Socialsekreterare 

 

28 Beslut om anmälan till tingsrätten 
att utse särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

 
I brådskande fall 

6 kap. 8 § FB Socialnämnden 
 
 

Ordförande 

Omfattas av 
delegeringsförbud 

29 Begäran hos Försäkringskassan om 
förändrad betalningsmottagare av 
barnbidrag 

16 kap. 18 § 
SFB 

Enhetschef Vid synnerliga skäl för att 
tillförsäkra att barnbidraget 
kommer barnet till del. 
Skälen ska framgå i den 
begäran som sänds till 
Försäkringskassan. 
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5. Omsorg om funktionshindrade 

5.1 Beslut om utredning m.m. 
1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

2 Beslut om att inledd utredning ska 
läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Enhetschef bistånd  

3 Beslut om att utredning inte ska 
föranleda åtgärd 

11 kap. 1 § SoL Enhetschef bistånd  

4 Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till annan 
kommun 

2 a kap. 10 § 
SoL 

Socialutskottet  

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

5 kap. 3 § SoF Biståndshandläggare 
Enhetschef 

 

6 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap. 3 § SoF Biståndshandläggare 
Enhetschef 

 

7 Beslut i fråga om mottagande av 
ärende från annan kommun 

2 a kap. 10 § 
SoL 

Socialutskottet  

8 Beslut att ansöka hos IVO om 
överflyttning av ärende till annan 
kommun 

2 a kap. 11 § 
SoL 

Socialutskottet  

9 Beslut om medgivande till viss 
hälso- och sjukvård samt vissa 
sociala insatser utan den ene 
vårdnadshavarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB Socialutskottet Avser insatser enligt 9 § 4, 
5 eller 6 p LSS. 
Delegeringsförbud, men 
får beslutas av utskott. Den 
andre vårdnadshavaren 
måste samtycka till 
insatsen. 

10 Undertecknande av samordnad 
vårdplan i samband med ansökan 
om öppen psykiatrisk tvångsvård 
och öppen rättspsykiatrisk 
tvångsvård 

7 a § LPT resp. 
12 a § LRV 

Enhetschef bistånd  

5.2 Beslut avseende insatser enligt SoL 
1 Beslut om bistånd i form av 

boendestöd 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

2 Beslut om bistånd i form av råd och 
stöd bostad (BOSAM) 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

Se Rutin vid insatsen Råd 
och stöd bostad (BOSAM) 

3 Beslut om bistånd i form av 
trygghetslarm 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

Ej biståndsbedömt för 
personer över 75 år 

4 Beslut om bistånd i form av 
matdistribution 
- enligt vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 

Ej biståndsbedömt för 
personer över 75 år 
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 - utöver vägledande nivåer  Enhetschef bistånd  

5 Beslut om bistånd i form av bostad 
med särskild service för personer 
över 65 år 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef bistånd  

6 Beslut om bistånd i form av bostad 
med särskild service för personer 
under 65 år 

4 kap. 1 § SoL Socialutskottet  

7 Beslut om bistånd i form av 
ledsagarservice 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

8 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj 

4 kap.1§ SoL Biståndshandlägg.  

9 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

 Enhetschef bistånd  

10 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj 

 Enhetschef bistånd Enligt aktuellt cirkulär från 
SKL 

11 Beslut om avlösarservice 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

12 Beslut om korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

13 Beslut om avgift och jämkning av 
avgift för boendestöd, service och 
omvårdnad samt boende 
- enligt riktlinjer 
- i övriga fall 

8 kap. 2 § SoL 
 

8 kap. 8 § SoL 
samt 4 kap. 2 § 
SoL 

 
 

Avgiftshandläggare 
Enhetschef bistånd 

Se KF:s beslut om taxor 
och avgifter samt 
Vägledande nivåer för 
insatser enligt SoL och 
LSS 

14 Beslut om omkostnadsersättning 
upp till 200 kr/mån per beslut om 
ledsagning enligt 9 § 3 LSS 

4 kap. 2 § SoL Biståndshandläggare Omkostnadsersättningen 
kan dock ackumuleras 
högst 6 månader 

15 Beslut om köp av boende, daglig 
verksamhet eller korttidsverk- 
samhet i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 

 Socialutskottet LOU ska beaktas 

16 Beslut om att bekosta insatser för 
enskild som tillfälligt vistas i annan 
kommun då den kommunen 
verkställer insatserna. 

2a kap. 7 § SoL 
resp. 16 b § LSS 

Omsorgschef  

 
5.3 Beslut avseende insatser enligt LSS 
1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § och 7 § LSS Biståndshandläggare Beslut om personkrets- 

tillhörighet fattas inte 
särskilt utan är en del av 
beslut om insats enl. 9 § 
LSS. Beslut om 
personkrets tillhörighet 
kan följaktligen inte heller 
överklagas särskilt. 
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2 Beslut om biträde av personlig 

assistent och ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för personlig 
assistent 
- upp till 20 timmar 
- över 20 timmar 

7 § och 9 § p. 2 
LSS 

 
 
 

Biståndshandläggare 
Socialutskottet 

Avser personer som inte 
fyllt 65 år 

3 Beslut om omkostnadsersättning 
under 800 kr/månad 

7 § och 9 § p. 2 
LSS 

Enhetschef 
verkställighet 

 

4 Beslut om omkostnadsersättning 
över 800 kr/mån 

7 § och 9 § p. 2 
LSS 

Omsorgschef  

5 Ekonomiskt stöd för att bekosta 
personlig assistent vid tillfälligt 
utökade behov 
- upp till 40 timmar per vecka 
- över 40 timmar per vecka 

7 § och 9 § p. 2 
LSS 

 
 

Enhetschef bistånd 
Socialutskottet 

 

6 Ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för den faktiska 
merkostnad som uppstår vid 
ordinarie personlig assistents 
sjukdom. 

7 § och 9 § p. 2 
LSS 

Enhetschef bistånd  

7 Beslut om ledsagarservice 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

7 § och 9 § p. 3 
LSS 

 
Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

8 Beslut om biträde av kontaktperson 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

7 § och 9 § p. 4 
LSS 

 
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

9 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

 Enhetschef 
verkställighet 

 

10 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson el. kontaktfamilj 

 Enhetschef 
verkställighet 

Enligt aktuellt cirkulär från 
SKL 

11 Beslut om avlösarservice 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

7 § och 9 § p. 5 
LSS 

 
Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

12 Beslut om korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

7 § och 9 § p 6 
LSS 

 
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

13 Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov inom 
befintlig verksamhet 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

7 § och 9 § p 7 
LSS 

 
 
 
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

Avser även när föräldrar ej 
förvärvsarbetar eller står 
till arbetsmarknadens 
förfogande eller har tid för 
lagstadgad semester 

14 Beslut om köp av verkställighet om 
insatser enligt LSS av extern 
utförare 

 Socialutskottet  

15 Beslut om boende i familjehem 
eller i bostad med särskild service 
för barn och ungdomar 

7 § och 9 § p. 8 
LSS 

Socialutskottet  
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16 Beslut om boende för vuxna i 

bostad med särskild service 
7 § och 9 § p. 9 
LSS 

Socialutskottet  

17 Beslut om daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

7 § och 9 § p.10 
LSS 

 
 
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

17 Beslut om upprättande av 
individuell plan 

10 § LSS Biståndshandläggare  

19 Beslut om att utbetala assistans- 
ersättning till annan person än den 
som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Omsorgschef  

20 Beslut om upphörande av insats 
enligt LSS 

 Biståndshandläggare  

21 Beslut om återbetalnings-skyldighet 
för felaktig eller för hög 
assistansersättning 

12 § LSS Omsorgschef  

22 Beslut om att anmäla behov av 
ersättning för personlig assistent till 
Försäkringskassan 

15 § p. 8 LSS Biståndshandläggare Gäller under förutsättning 
att den enskilde ansökt om 
per sonlig assistent enl. 
LSS, inte enl. SoL 

23 Anmäla till IVO om det finns 
anledning att anta att en 
tillståndshavares lämplighet för att 
bedriva verksamhet med personlig 
assistans kan ifrågasättas 

15 § p. 11 LSS Omsorgschef  

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

16 § 2 st. LSS Delegeringsnivån 
regleras av den sökta 
insatsen 

 

25 Beslut om avgift från föräldrar vars 
barn är under 18 år och som får 
omvårdnad i ett annat hem än det 
egna samt jämkning och eftergift. 

20 § LSS, 5 § 
LSS-förordn. 
6 kap. 2 § SoF 
19 § LSS 

Enhetschef 
verkställighet 

 

26 Framställan hos Försäkringskassan 
om ändring av betalningsmottagare 
av barnbidraget då barn har 
placerats utanför hemmet 

106 kap. 6 och 7 
§§ SFB 

Enhetschef 
verkställighet 
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6. Vård och omsorg 

6.1 Beslut avseende utredningar, verkställighet m.m. 
1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

2 Beslut om att inledd utredning ska 
läggas ned. 

11 kap. 1 § SoL Enhetschef bistånd  

3 Beslut om att utredning inte ska 
föranleda åtgärd 

11 kap. 1 § SoL Enhetschef bistånd  

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

5 kap. 3 § SoF Biståndshandläggare 
Enhetschef 

 

5 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap. 3 § SoF Biståndshandläggare 
Enhetschef 

 

6 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson 

 Enhetschef  

7 Beslut om korttidsvistelse under 
icke kontorstid, endast på anvisad 
korttidsplats 

 Sjuksköterska i 
hemsjukvård/ 
nattpatrull 

Rutiner återfinns i 
Vägledande nivåer för 
biståndsbedömning LSS 
och SoL 

8 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 
- enligt norm och riktlinjer 
- utöver norm och riktlinjer 

  
 
 

Enhetschef 
Verksamhetschef 

Enligt aktuellt cirkulär från 
SKL 

 
9 

Beslut om avgift och jämkning av 
avgift för hemtjänst, service och 
omvårdnad samt boende 

 
- enligt riktlinjer 
- i övriga fall 

8 kap. 2 § SoL 
8 kap. 8 § SoL 
samt 4 kap. 2 § 
SoL 

 
 
 

Avgiftshandläggare 
Enhetschef bistånd 

Se KF:s beslut om taxor 
och avgifter 

10 Beslut om att bekosta insatser för 
enskild som tillfälligt vistas i annan 
kommun då den kommunen 
verkställer insatserna. 

2a kap. 7 § SoL Verksamhetschef  

6.2 Beslut avseende insatser 
1 Beslut om bistånd i form av 

hemtjänst 
 

- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

2 Beslut om bistånd i form av 
trygghetslarm 

 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

Ej biståndsbedömt för 
personer över 75 år 
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3 Beslut om bistånd i form av 

matdistribution 
 

- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

Ej biståndsbedömt för 
personer över 75 år 

4 Beslut om bistånd i form av 
särskild boendeform samt bostad 
med särskild service 

 
- för personer under 65 år 
- för personer över 65 år 

4 kap. 1 § SoL  
 
 

Socialutskottet 
Biståndshandläggare 

 

5 Beslut om att bevilja 
medboende/parboende åt 
make/sambo i särskild boendeform 

4 kap. 1 och 
1 c §§ SoL 

Biståndshandläggare Gäller när make/sambo 
beviljats boende i form av 
särskild boendeform. 
Sammanboendet ska ha 
varit varaktigt. 

6 Beslut om bistånd i form av 
korttidsvistelse 

 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

7 Beslut om bistånd i form av plats i 
dagverksamhet 

 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap. 1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 

 

8 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

 
- enligt vägledande nivåer 
- utöver vägledande nivåer 

4 kap.1 § SoL  
 

Biståndshandläggare 
Enhetschef bistånd 
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7. Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område 
1 Anmälan till IVO av verksamhet 

eller verksamhetsförändring på 
hälso- och sjukvårdens område 

2 kap. 1-2 §§ 
PSL 

Verksamhetschef 
MAS 

 

2 Anmälan till IVO om allvarlig 
skada eller risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom i 
samband med vård, behandling 
eller undersökning (lex Maria) 

3 kap. 5 § PSL Verksamhetschef 
MAS 

Vårdgivaren ansvarar för 
att lex Maria- anmälningar 
görs. 
SOSFS 2005:28, 
SOSFS 2013:3 
Verksamhetschef och 
socialnämnden ska 
underrättas om upprättad 
anmälan. 

3 Anmälan till IVO av anställd eller 
tidigare anställd legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal då det kan 
befaras att denne utgör en fara för 
patientsäkerheten 

3 kap. 7 § PSL Verksamhetschef 
MAS 

 

4 Upprättande av 
patientsäkerhetsberättelse 

3 kap. 10 § PSL MAS  

5 Ansvar för användning och 
egentillverkning av medicin- 
tekniska produkter samt att till 
tillverkaren och läkemedelsverket 
anmäla olyckor och tillbud 
avseende medicinteknisk utrustning 
och hjälpmedel 

SOSFS 2013:3 Verksamhetschef 
MAS 
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8. Färdtjänsthandläggning 
1 Beslut om tillstånd till färdtjänst 

med regelkompletteringar (enligt 
riktlinjer) 

6-9 §§ lag om 
färdtjänst 

Färdtjänsthand- 
läggare 

 

2 Beslut om att återkalla tillstånd till 
färdtjänst 

 
- om förutsättningarna för tillstånd 
inte längre finns 

 
- om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och 
villkor som gäller 

 
 

12 § lag om 
färdtjänst 

 
12 § lag om 
färdtjänst 

 
 

Färdtjänsthand- 
läggare 

 
Färdtjänsthand- 
läggare 

 

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

Färdtjänsthand- 
läggare 

 

4 Beslut om att återkalla tillstånd för 
riksfärdtjänst 

 
- om förutsättningarna för tillstånd 
inte längre finns. 

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

 
 

9 § lag om 
riksfärdtjänst 

 
 

9 § lag om 
riksfärdtjänst 

 
 

Färdtjänsthand- 
läggare 

 
 

Färdtjänsthand- 
läggare 

 

5 Rätt att muntligt meddela entre- 
prenör att färdtjänstresa får företas i 
avvaktan på expediering av beslut 

 Färdtjänsthand- 
läggare 
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9. Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

 
9.1 Alkohollagen 
1 Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten 
 
- i särskilt brådskande fall 

8 kap. 2 § AL Socialnämnden 
 
 

Ordförande 

 

2 Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet 
sällskap 

 
- i särskilt brådskande fall 

8 kap. 2 § AL Socialnämnden 
 
 

Ordförande 

 

3 Beslut om tillfälligt serverings- 
tillstånd till allmänheten 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare  

4 Beslut om tillfälligt serverings- 
tillstånd till slutet sällskap 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare  

5 Beslut om utökning av dryckes- 
sortimentet 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare  

6 Beslut om utökning av 
serveringsyta 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare  

7 Beslut om stadigvarande utökning 
av serveringstid 

8 kap. 2 § AL Socialnämnden  

8 Beslut om tillfällig utökning av 
serveringstid, även serveringstid 
utöver normaltiden 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare Enl. riktlinjer för 
serveringstillstånd 

9 Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd för catering- 
verksamhet för slutna sällskap 

8 kap. 4 § AL Socialnämnden  

10 Godkännande av serveringslokal 
för cateringverksamhet efter 
anmälan 

8 kap. 4 § AL Alkoholhandläggare  

11 Beslut om serveringstillstånd på 
hotell med rumsservering och 
minibar 

8 kap. 5 § AL Socialnämnden  

12 Beslut om särskilt tillstånd för 
provsmakning vid arrangemang 

8 kap. 6 § AL Alkoholhandläggare  

13 Beslut om särskilt tillstånd för 
provsmakning vid tillverknings- 
stället 

8 kap. 7 § AL Socialnämnden  

14 Beslut om gemensam serveringsyta 8 kap. 14 § AL Alkoholhandläggare  

15 Beslut med anledning av ansökan 
från konkursbo om att få fortsätta 
rörelsen 

9 kap. 12 § AL Ordförande Ansökan ska enligt 
alkohollagen behandlas 
med förtur 

16 Beslut om erinran 9 kap. 17 § AL Alkoholhandläggare  

17 Beslut om varning 9 kap. 17 § AL Socialnämnden  

18 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd som inte längre 
utnyttjas 

9 kap. 18 § p. 1 
AL 

Alkoholhandläggare  
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19 Beslut om återkallelse av 

serveringstillstånd 
 

I särskilt brådskande fall 

9 kap. 18 § p. 2 
och 3 AL 

Socialnämnden 
 
 

Ordförande 

 

20 Beslut om att förbjuda detaljhandel 
av öl eller servering av öl 

9 kap. 19 § AL Socialnämnden  

21 Beslut om att meddela varning till 
den som bedriver detaljhandel med 
eller servering av öl 

9 kap. 19 § AL Socialnämnden  

22 Beslut om förbud eller 
inskränkning av försäljning av 
alkoholdrycker för visst tillfälle 

3 kap. 10 § 2 st. 
AL 

Socialnämnden  

 
9.2 Övriga yttranden 
1 Yttrande angående automatspel 3 § lagen om 

anordnande av 
visst automat- 
spel 

Alkoholhandläggare  

2 Yttrande gällande 
restaurangkasinospel 

Spelförordn.  
7 kap. 12 § 

Alkoholhandläggare  

3 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

Spelförordn.  
3 kap. 11 § 

Alkoholhandläggare  
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BILAGA 

Förteckning över förordnade personer, kompletterande beslutanderätt 
Följande ledamöter är förordnade att fatta beslut i de ärenden som enligt delegeringsordningen kan 
förordnas av nämnd till annan ledamot. Förordnandet gäller då socialnämndens ordförande 
Dan Nyberg, 1:e vice ordförande Henrik Harlitz eller 2:e vice ordförande Ann-Britt Fröjd är 
förhindrad att fatta aktuellt beslut. 

Reidar Eriksson 

Bibbi Henriksson 

Elisabeth Bohlin  

 
 
Förteckning över förordnade personer, begära polishandräckning 
Följande tjänstemän förordnas att begära polishandräckning med stöd av 43§ p 2 LVU i enlighet 
med delegationsordning, avsnitt 4.7 LVU, nr 71: 

Åsa Turesson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg  

Susanne Aronsson, tf enhetschef individ- och familjeomsorg 

Karin Saini, enhetschef individ- och familjeomsorg 

Martin Lindqvist, enhetschef individ- och familjeomsorg 

Jennie Nielsen, enhetschef individ- och familjeomsorg 

Sara Lundmark, enhetschef individ- och familjeomsorg 

Ulrika Gardtman, verksamhetschef arbete, sysselsättning och integration 

Sufyan Kadhim Husayn, enhetschef arbete, sysselsättning, integration 

 

Socialsekreterare sociala jouren, med säte i Uddevalla kommun: 

Carina Gustavsson 

Marika Axelsson 

Gustaf Lundell  

Gunilla Gustafsson Ek  

Eva Nilsson 

Solveig Larsson, vikarie  

Annelie Berntsson Berg, vikarie
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