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Datum 

2014-09-10 
Vår beteckning 

SN2012/44 nr 2014.2265 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 l( 

irene.eklof@habo.se 

1/~a~de i 

Förslag till beslut lokal plan Bättre liv för sjuka äldre 

l. Att nänmden godkänner planen "Bättre liv får sjuka äldre år 2014 " 

Sammanfattning 

~~--·'"""' 

Planen beskriver att äldre erbjuds en riskbedönming fall, undernäring och 
tryckskada och munhälsa. Den beskriver vidare åtgärder får en fårbättrad 
vård av demenssjuka och vård vid livets slut. Teamarbetet kring de äldre 
kommer att utvecklas med fokus på patienten i centrum. Det arbete som 
pågått under åren med satsningen (20 11-2014) kommer att ingå i det 
ordinarie kvalitetsarbetet och besklivas i ledningssystemet får systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
- Bättre liv får de mest sjuka äldre SN2012/44 nr 2013.2716 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschefer äldreomsorgen i kommunen 
Enhetschef Rindlags 
Verksamhetschef Attenda och Grannvård 
Anhörigkonsulent 

JL~L42_ [),:_}_o;/-
-if6iie Eklöf- ------y------

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

~l 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171 -528 87 
lrene.eklof@habo.se 

LOKAL PLAN 
Datum 

2014-09-10 

Lokal handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre 

1 (4) 

Vår beteckning 

SN2012/44 nr 2013.2716 

Den nationella äldresatsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre kommer att 
avslutas vid årsskiftet. satsningen har pågått från år 2011. Arbetsgtuppen i länet, ledningskraft, har 
utarbetat en regional plan årligen som sedan godkänts av politiker i nämnder och styrelser i länet. I 
Håbo har vi hitintills följt den regionala planen och inte utarbetat någon egen. Men i år har vi utar
betat en egen plan som beskriver vad vi har gjort till största delen men som också innehåller en plan 
får fortsatt arbete med områdena inom satsningen. F örs t kommer planen får 20 14 och sedan kom
mer planen får fortsatt arbete från 2015 och framåt. 

Lokal handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre år 2014 och fortsättning 

Den regionala handlingsplanen Bättre liv for sjuka äldre innehåller fem olika övergripande områ
den: 

l. Styrning och ledning 

2. Spridning, fårankring och implementeling 

3. Vård och stöd ska erbjudas på rätt plats och i rätt tid 

4. Vård och stöd ska främja hälsa och välbefinnande genom ett preventivt och samordnat 
arbete. 

5. Äldre ska erbjudas en värdig vård i livets slutskede 

Till vatje övergripande mål finns delmål, aktiviteter och en tidplan samt fårdelning av ansvar 
beslaivna. Under den fårsta punkten, styrning och ledning framkommer att en lokal plan ska 
utarbetas och fastställas av respektive chef och medarbetare. Vidare ska det lokala forbättrings
arbetet regelbundet följas upp av Äldrenålen och rapporteras till socialnämnden två gånger per 
år. Övliga områden anges nedan. Det som står i kolumnen delmål är från den regionala planen. 
I övrigas kolumner framgår kommunens aktiviteter, tidplan och ansvar. 

2. Spridning, förankring och implementering 

Delmål Aktivitet kommun Tidplan Ansvar 

F örtroendevalda ska Rapport till nämnd Två gånger per år. MAS 
ha god kännedom 
om hur situationen 
for de äldre ser ut 
idag och hur den 
kan komma att ut-
veckla sig. De ska 
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ha god kunskap om 
målen fOr satsningen 
Bättre liv for sjuka 
äldre. 

Chefer på alla ni-
våer god kännedom 
om hur situationen 
för de äldre ser ut 
idag och hur den 
kan komma att ut-
veckla sig. Utifrån 
sina uppdrag ska de 
verka for att de re g-
ionala bryts ned och 
därmed är styrande i 
verksamheten. 

Medarbetare ska ha 
förståelse, engage-
mang och vilja att 
verka for att målen 
uppnås och plane-
rade aktiviteter ge-
nomfors 

De äldre och deras 
anhöriga (samt be-
rörda organisation-
er) ska känna till 
vart de ska vända 
sig i olika situation-
er for att få den 
hjälp de behöver 
och önskar. 

LOKAL PLAN 
Datum 

2014-09-10 

Lokal arbetsgrupp Träffar ca två 
for ledningskraft be- gånger per termin 
stående av chefer 
for kommunens 
äldreomsorg och 
p1ivat äldreomsorg. 

Information på APT kontinuerligt 

Information till det 
kommunala pens-
ionärsrådet (KPR). 

Uppdate1ing hem- Kontinuerligt, vid 
sida. behov 

Broschyr om äldre-
omsorg tillgänglig. 

Seniordag i Bålsta 
centrum 2014-11-06 

3. Vård och stöd ska erbjudas på rätt plats och i rätt tid 

Delmål Aktivitet kommun Tidplan 

En statiskt säkerställd Arbetsluncher for le- Under år 2014 
minsirning av nedan- gitimerad personal 
stående indikatorer med genomgång av 
ska visas mellan sep- riktlinjer gällande in-
ternber 2012 och sep- och utskrivning och 

2(4) 

Vår beteckning 

SN nr 2013.2716 

MAS 

enhetschef 

MAS 

Respektive enhetschef 

Anhörigkonsulent, handi-
kappombudsman och 
pensionärsorganisationema 

Ansvar 

Enhetschefhälso-och 
sjukvård samt enhets-
chef for rehab-
enheten. 
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ternber 2013, och 
även nästa år. 

Undvikbar slutenvård 

Aterinläggningar 
inom 3 O dagar. 

LOKAL PLAN 
Datum 

2014-09-10 

medicinsk vårdplane-
nng. 

3(4) 

Vår beteckning 

SN nr 2013.2716 

4. Vård och stöd ska främja hälsa och välbefinnande genom ett preventivt och samordnat 
arbete. 

Delmål Aktivitet kommun Tidplan Ansvar 

Alla personer vid F ortsätta att utveckla 2014 Enhetschefer och 
särskilt boende och teamarbetet kring Senior MAS. 
relevanta enheter Alert, vad gäller arbets-
inom slutenvården sätt och dokumentation i · 
samt hemsjukvården patientjournal och ge-
sak riskbedömas och nomförandeplan. 
erbjudas registrering 

Utvecldingsledare i Senior Alert. Ar- MAS och utvecldingsle-
hetssättet ska om- dare får södra länet be- ochMAS 

fatta: söker va:tje team. 
2014 

Riskbedömningar Påbölja riskbedömningar 
Enhetschef Grann-

inldusive bedömning inom ett mindre område i 
vård, enhetschef 

av munhälsa. hemtjänsten, Grann vård. Under hösten 2014 kommunens hem-
Planerade ochfeller Planera för ytterligare ett 

tjänst, enhetschef 
pågående :förebyg- område under året. 
gande åtgärder. 

hälso- och sjukvård 

Uppföljningar Informationsmöte får Under hösten 2014 
omsorgspersonal och 
leg. Personal inom hem-
tjänsten inför teamarbete 
med riskbedömningar. 

Ta fram en lokal rutin MAS och enhetsche-
får teamarbete kring f er 
BPSD. 

solängen böljar använda Utbildning planeras 
Enhetschef Solängen 

.. och utvecldingsle-
BPSD. IJaiman 

dare södra länsdeL 

Munhälsa, kommunens Enhetschefer 
enheter böljar utföra be-

2014 dämningar av munhälsa 
inldusive åtgärder. 

Genom:föra punktpreva-
2014, två gånger per 
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LOKAL PLAN 
Datum 

2014-09-1 o 

lensmätningar i Senior år 
Alert får fall och tryck-
skada 

5.Äidre ska erbjudas en värdig vård i livets slutskede. 

Delmål Aktivitet kommun Tidplan 

70 % av dödsfallen i Arbeta med att får-
kommunensak re~~ bättra den palliativa 
streras i Svenska Pal- vården utifrån resultat 
liativre~stret. För- från palliativre~stret i 
bättring ska ske me di följande områden: 
genomsnitt 5-10% -munhälsobedömning 
får fyra indikatorer i -efterlevandesamtal 
resultatspindeln i -Abbypainscale 
Svenska palliativre- ( smärtskattningsskala) 
gistret. 

Omarbeta riktlinjer 
palliativ vård 

Plan för fortsatt arbete 

4(4) 

Vår beteckning 

SN nr 2013.2716 

Enhetschef, sjukskö-
terska 

Ansvar 

Enhetschef hälso- och 
sjukvård och utsedda 
grupper av sjukskö-
terskor 

MAS och utsedd 
grupp sjuksköterskor. 

De områden vi arbetat med och utvecldat under åren med äldresatsningen kommer att ingå i verk
samhetemas ordinarie kvalitetsarbete. I förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla ledningssy
stemet får det systematiska kvalitetsarbetet och områdena kommer också att ingå där. Det innebär 
att: 

• Vi arbetar förebyggande genom att alla personer på särskilt boende får äldre erbjuds riskbe
dömningar får fall, undernäring, tryckskada och munhälsa. Målsättningen är att även personer 
med insatser av hemsjukvård i ordinärt boende ska erbjudas riskbedömningar får fall, undernä
ring, tryckskada och munhälsa under 2015. Bedömningar och åtgärder dokumenteras både i re
~stret och i patientj oumalen. Punktprevalensmätningar får fall och trycksaleda genomfårs två 
gånger per år. 

• Vi tar också hjälp av BPSD re~stret får att fårbättre vården och omsorgen Iaing de demens
sjuka. Även här dokumenteras bedömningar och åtgärder både i re~stret och i patientjournalen. 

• För att fårbättra vården vid livets slut får vi in upp~fter om patientens sista tid i livet i livet i 
Palliativre~stret. Upp~fter därifrån används sedan får förbättringsarbete. 

• För en ökad kunskap och kännedom laing de riktlinjer som styr vård arbete, bland annat vid in
och utskrivningar från slutenvården, så kommer enhetscheferna ha genomgångar får legitimerad 
personal. 

• Vi kommer ytterligare att utveckla teamarbetet laing den äldre patienten, med folcus på patien
ten i centrum. 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 

Datum 

2014-09-05 

fl 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

SN nr 2014.2238 

!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se ;1J'-t?lvfe t 

Förslag till beslut, riktlinje för god vårdhygien inom vård och 
omsorg 

Förslag till beslut 

l. Att nämnden godkänner riktlinjen. 

Sammanfattning 
En1igt hälso- och sjukvårdslagen ska all hälso- och sjukvård vara av god 
kvalite och av god hygienisk standard. Riktlinjen beslaiver de 
grundläggande reglerna i föreskriften samt hur roller och ansvar är fårdelat i 
länet och i kommunen. Riktlinjen ersätter tidigare riktlinje "Basala 
hygienrutiner, person1ig hygien och praktisk handläggning av ESBL", 
daterad 2009-08-05. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje får god vårdhygien inom vård och omsorg, SN 2014/24 nr 
2014.1517 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Avdelningschef äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer äldre och funktionsnedsatta i kommunen 
Enhetschefer äldre och funktionsnedsatta Grannvård, Rindlags, Attenda 

-:Jcfv-Z OJ fi h6ileE:ki6t __________________ fj -----
Thomas Brandeli 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-09-05 
Vår beteckning 

SN2014/25 nr 2014.1517 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Riktlinje för god vårdhygien inom vård och omsorg 

Den här riktlinjen ersätter "Basala hygienrutiner, personlig hygien och 
praktisk handläggning av ESBL", daterad 2009-08-05. Riktlinjen gäller från 
2014-10-01 till2017-10-01. 

All vård och omsorg som bedrivs i kommunen ska vara av god kvalite. I be
greppet god levalite ingår också god vårdhygien. Det framgår tydligt i hälso
och sjukvårdslagen 2§ Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och 
med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen. 

Socialstyrelsen har utfårdat fåreslaiften "Basal hygien inom hälso- och 
sjukvården m.m." SOSFS 2007:19. Det övergripande syftet är att begränsa 
risken får vårdrelaterade infektioner. Basala hygienrutiner ska tillämpas 
inom alla områden som bedriver vård och omsorg. 

Vid patientnära arbetet gäller följande: 

• Arbetskläderna ska ha korta ärmar. 

• Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare. 

• Händerna och underannarna ska vara fria från armbandsur och smycken, 

• Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektions
medel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före 
och efter vmje direktkontakt med patient. 

• Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar. 

• Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och fly
tande tvål. 

• Vid vård av patient med gastroentent (magsjuka) ska händerna alltid 
tvättas med vatten och flytande tvål. 

• Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras. 

• Ett engångsfårkläde av plast eller skyddsrock sak användas, om det 
finns risk får att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor el
ler annat biologiskt material. 

• skyddshandskar får engångsbruk ska användas vid kontakt med eller 
risk får kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. 

• skyddshandskam ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut 
mellan olika arbetsmoment. 
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Datum 

2014-09-05 
Vår beteckning 

SN2014/25 nr 2014.1517 

Ansvar Uppsala län 

sektionen får vårdhygien på Alcademiska sjukhuset har tillsammans med lä
nets medicinskt ansvariga sjuksköterskor utarbetat "Hygienrutiner inom 
kommunal vård i Uppsala län". De beskriver nä1mare praktiskt vad som gäl
ler vid olika moment i vården, allt från städning till såromläggningar. Hygi
enrutinerna gäller i kommunen och övriga kommuner i länet. Kommunen 
har också tillgång till hygiensjuksköterska får stöd och rådgivning. 

Ansvar kommunen 

Socialchef 

• Har det övergripande ansvaret får en hälso- och sjukvård av god kvalite 
med god hygienisk standard. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

• ansvarar får att patienterna får en säker och ändamålsenlig 
hälso- och sjukvård av god kvalite 

• Kallar till möten med hygienombud och hygiensköterska två gånger per år. 

Enhetschefer 

• ansvarar får att hygienrutiner fåljs inom sitt område 

• ansvarar får att utse hygienombud, samt att de ges fårutsättningar att ut
fåra sitt uppdrag. 

• Utfara egenkontroll av basala hygienrutiner via själv-
skattning två gånger per år och rapportera resultat och eventuella åtgär
der till medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

• Ta upp basala hygienrutiner på arbetsplatsträffar minst två 
gånger per år. 

• Infmmera om hygienfrågor på träffar med anhöriga. 

För enhetschefer på särskilt boende för äldre tillkommer 

• Hygienrond med hygiensköterskan en gång vart fjärde år. 

• Hygienrond i form av egenkontroll en gång per år och rapportera till 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. För aktuell blankett, fålj länken 
http:/ /www.alcademiska.se/svN erksamheterN ardhygien/ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-09-05 
Vår beteckning 

SN2014/25 nr 2014.1517 

sjuksköterskor 

• Att vägleda omsorgspersonalen i hygienarbetet samt foregå med gott ex
empel vad gäller foljsamhet till basala hygiemegler. 

e Föra infektionsregistrering över nya fall med antibiotika-
behandlade infektioner och rapportera till medicinskt ansvarig sjukskö
terska var tredje månad. 

Hygienombud 

• Aktivt arbeta med hygienfrågor på den egna arbetsplatsen. 

• Delta i hygiengruppsmöten och hygienutbildningar. 

• Informeralutbilda medarbetare och studerande om de vård
hygieniska rutiner som gäller på arbetsplatsen. 

• Hjälpa chefen att se till att viktiga dokument for hygienarbetet 
ftnns och är kända bland personalen 

• Rapportera avvikelser och forbättringsforslag. 

All personal 
All personal som utfor patientnära arbete är skyldiga att folja 
foreslaiften om basala hygienregler samt hygiemegler inom 
kommunal vård i Uppsala län. 

Blanketter 
Blankett hygienombud M:\Hälso och Sjukvård\MAS liktlinjer 2009-

Blankett/checldista for självskattning av basala hygienrutiner M: \Hälso och 
Sjukvård\MAS liktlinjer 2009-

Referenser 
Socialstyrelsens foreslaift "Basal hygien inom hälso- och sjukvård mm" 
SOSFS 2007:19 

"Hygiernutiner inom kommunal vård i Uppsala län" 
http :/ /www. akademiska. se/ sv/V erksamheter/Vardhygien/ 
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HÅBO Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-09-08 SN nr 2014.2245 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

fl 

;!~de ? 

Förslagtill beslut rapport granskning av sjuksköterskans 
dokumentation i patientjournalen 

Förslag till beslut 

l. Att nämnden godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Rapporten är en uppföljning till granskningen som gjordes får ett år sedan. 
Den visar på fårbättringar på en rad områden, men också att det återstår en 
del arbete. Dokumentationen kring patientens bakgrund och kontaktorsak är 
sparsamt besla.iven och måste förbättras. I många journaler salmas också 
dokumentation om den medicinska vårdplaneringen. Dokumentationen om 
riskbedömning av fall, trycksår och undernäring finns inte heller konsekvent 
i patientjournalen och kvalitetsregistret Senior Alert. Förbättringsarbetet 
kommer att planeras tillsammans med berörda chefer. 

Beslutsunderlag 
Granskning av sjuksköterskans dokumentation i patientjournalen SN 
2014.2027 
Checldista får gransla.ling av journaler SN 2014.2174 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschefer äldreomsorgen i kommunen 
Enhetschefer Attendo, Rindlags och Grannvård 

-1 c c~ ~ ;)~eJ/J. 
----- --------------t ---------------· 
In~ne Eklöf 1 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

{0 . 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



RAPPORT 1 (7) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-09-08 
Vår beteckning 

SN nr 2014.2027 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Granskning av sjuksköterskans dokumentation i patientjournalen 

Förra året genomfårde medicinskt ansvarig sjuksköterska en gransiaring av sjuksköterskans 
dokumentation i patientjoumalen. Det ingår i arbetet med att fårbättra och utveckla levaliten 
inom hälso- och sjukvården. Dessutom så har utredningar och beslut från NO (inspektionen får 
vård och omsorg) rörande Lex mariaanmälningar från kommunen, visat på brister i 
dokumentationen. NO har också ställt lcrav på åtgärder får att fårbättra dokumentationen. 

Resultatet frånjoumalgranskningen år 2013 sammanställdes ochpresenterades får såväl 
nämnden som sjuksköterskorna. Diskussioner fårdes också mellan medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, enhetschefen får hälso- och sjukvård, verksamhetschefen Pornona hus 2 samt 
sjuksköterskegruppen. Resultatet visade på brister i dokumentationen. Ett fårbättringsarbete har 
påböij ats med bland annat gemensam genomgång av gällande rutiner och särskild avsatt tid får 
dokumentation får de enskilda sjuksköterskorna. Den här granskningen är en uppfåljning från 
fåregående år och i huvudsak samma underlag och checklista kommer därfår att användas. Dock 
kommer en större mängdjoumaler att granskas, cirka 20% av joumalerna väljs slumpmässigt ut 
per område i Treserva, se tabellen sid 2. 

Syfte Att granska fåljsamheten till gällande rutiner samt om dokumentationen om 
riskbedömning får fall, undernäring och tryckskada finns både ijoumalen och i senior Alert. 

Underlag för granskningen 

•Rutin får inskrivning i hemsjukvården, daterad 2013-08-29. Rutinen är reviderad sedan den 
fåregående joumalgranskningen. För alla verksamheter 

• Rutin om fårebyggande insatser får att undvika fall, undernäring och tryckskada, endast får 
patienter på särskilt boende. 

Urval 
Ett slumpmässigt urval på ca 20% per område i Treserva kommer att granskas. Jag kommer att 
söka patienter som finns inskrivna i hemsjukvården från 2014-01-01 till2014-07-31. För att få 
ungefår lika stora och järnfårbara grupper så söks endast nya patienter ut under perioden får 
gruppen i ordinärt boende. Ytterligare en sökning görs på den gruppen får att få fram antalet 
patienter som fått insatta hälso- och sjukvårdsåtgärder. Dit fårs också patienter med insatser från 
socialpsykiatrin och de som omfattas av LSS men där rälmas pågående ärenden. Patienter som 
vistas på korttidsboendet rälmas också till ordinärt boende 
För patienter som bor på särskilt boende söks pågående ärenden, annars blir det får få patienter. 

Det slumpmässiga urvalet går till så att listor på ärenden dras ur Treserva och att ca var femte 
patient med pågående joumal väljs ut. Sedan granskas varje joumal efter checklistan, se bilagan. 

l L 
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Antal patienter med hemsjukvårdsinsatser registrerade i Treserva 2014-01-01 till 2014-07-
31 
Områden Pågående Antal platser Nya Antal journaler 
Treserva ärenden/insatser ärenden/insatser att granska. Ca 

20% 

Särskilt boende 84 72 7 17 
kommun 

Särskilt boende 36 32 2 6 
Attendo 

Ordinärt boende 269 79 (varav 57 med 12 
HSL-insats) 

Socialpsykiatri 6+30 7 6 
ochLSS 

Resultatet presenteras i tre olika delar; del l ordinärt boende inklusive socialpsykiatri och LSS, 
del 2 särskilt boende kommunen och del 3 särskilt boende Attendo (Pomona hus 2). 

Del 1 ,Ordinärt boende inklusive socialpsykiatri och LSS 

Resultat av 18 granskade journaler 

Uppgift i patientjournal Antal patienter där Andel patienter där 
uppgiften finns i uppgiften finns i 
journalen journalen 

Kontaletuppgifter närstående 14 78% 

Kontaletuppgifter läkare, 5 27% 
sjuksköterska 

Vårdplanering 7 38% 

Medicinsk vårdplanering o o 

Medicinsk diagnos 12 66% 

Läkemedelshantering, 7 38% 
allmänna upp gifter 

Andel patienter 
där uppgiften 
fanns i 
journalen 2013 

70% 

-

60% 

Ej granskad 

30% 

70% 
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Uppgift i patientjournal Antal patienter där Andel patienter där Andel patienter 
uppgiften finns i uppgiften finns i där uppgiften 
journalen journalen fanns i 

journalen 2013 

Samtycke 9 50% -

Kontaktorsak 8 44% 10% 

Hälsohistoria/vårderfarenhet 7 38% 30% 

Läkemedelshantering, Osäkert att redovisa 
kunskap/utveckling, status då inte alla har hjälp 

med läkemedel. 

Kommentarer 
Jämfört med föregående år syns en Iörbättring. Störst positiv förändring syns för sökorden 
medicinsk diagnos, samtycke och kontaktorsak. Under vårdplanering beskrivs vanligen den 
samordnade vårdplanering som görs vid utslaivning från sjukhus. Genomförs en medicinsk 
vårdplanering så ska även det anges här. För patienter i ordinärt boende finns dock inget krav i 
liktlinjerna att en medicinsk vårdplanering ska göras vid inskrivning, till skillnad från patienter i 
särskilt boende där det tydligt anges vid vilka tillfållen en medicinsk vårdplanering ska göras. 
sjuksköterskan har dock alltid en skyldighet att initiera behov av medicinsk vårdplanering. I de 
granskade joumalerna har ingen sådan anteckning hittats under sökordet vårdplanering. 

Följande områden behöver förbättras i dokumentationen 

• Hälsohistoria/vårderfarenhet, endast 34% har en anteclmingjämfört med 30% förra året. 
Anteckningarna bör bli mer fylliga. 

• Kontaktorsak, har ökat betydligt, bör innehålla hur patienten tagit kontakt, vad som ska göras 
samt att patienten är inskriven i hemsjukvården. 

• Samtycke och medicinsk diagnos har ökat men måste ytterligare förbättras. 

Del 2, särskilt boende, kommunen 
(Pomona hus 4, Dalängen och Solängen) 

Resultat av 17 granskade journaler. 

Uppgift i patientjournal Antal patienter där 
uppgiften finns i 
journalen 

Kontaktuppgifter närstående 17 

Andel patienter där 
uppgiften finns i 
journalen 

100% 

Andel patienter 
där uppgiften 
fanns i 
journalen 2013 

100% 
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Uppgift i patientjournal Antal patienter där Andel patienter där Andel patienter 
uppgiften finns i uppgiften finns i där uppgiften 
journalen journalen fanns i 

journalen 2013 

Kontaktuppgifter läkare, 15 88% -
sjuksköterska 

Vårdplanering 9 52% 10% 

Medicinsk vårdplanering 3 17% Granskades ej 

Medicinsk diagnos 16 94% 40% 

Läkemedelshantering, 16 94% 20% 
allmänna upp gifter 

Samtycke 16 94% -

Kontaktorsak 8 47% -

flälsohistoria/vårderfarerlilet 14 82% 10% 

Läkemedelshantering, 14 82% 90% 
kunskap/utveclding,status 

Kommentarer 
Jämfört med fåna årets gransirning har stora fårbättringar skett. flälften av patienterna har fått en 
vårdplanering men endast en mindre del har fått en medicinsk vårdplanering där läkaren deltar 
enligt granskningen. Det är skillnader mellan boendena. På Dalängen visar granskningen att 
hälften av patienterna fått en medicinsk vårdplanering, på Pornona hus 4 en och ingen på 
Solängen 
Enligt de länsgemensamma riktlinjerna om samarbete mellan kommunens sjuksköterska och 
primärvårdens läkare så ska en medicinsk vårdplanering genomfåras 

• Vid inflyttning på boendet 

• Vid årlig förnyelse av recept/doskort eller i samband med läkemedelsgenomgång 

• Vid bestående försämrat hälsotillstånd, brytpunktssamtal 

• Vid vård i livets slutskede. 

Följande områden behöver förbättras i dokumentationen 

• Vårdplaneringar, gäller framfårallt den medicinska vårdplaneringen 

• flälsohistoria/vårderfarenhet finns dokumenterad i många journaler men lmapphändigt i en 
del. En kort bakgrund om hälsotillstånd och aktuella sjukhusvistelser underlättar bedömning 
av eventuella nya besvär. 
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Riskbedömning av risk för fall, undernäring och tryckskada 

Enligt rutin om förebyggande insatser får att undvika fall, undernäring och tryckskada så ska 
vatje patient som flyttar in på särskilt boende erbjudas en riskbedömning. Bedömningen görs i 
team och registreras sedan i kvalitetsregistret Senior Alert. Bedömningen och eventuella åtgärder 
fårs också in i patientjournalen. Granskaningen syftar till att se om patienten fått en 
riksbedömning samt om den finns dokumenterad i både patientjournalen och Senior Alert. 

Pornona hus 4 
Tre av de granskade patienterna har 1iskbedömningar från 2013 i registret, men ingen aktuell 
uppföljning från år 2014. En av dessa har en riskbedömning och vårdplan får risk får tryckskada 
i journalen. Två patienter har aktuella uppföljningar i registret, varav ett av problemen finns 
beskrivna i patientjournalen. För den andra patienten finns endast riskbedömning i registret och 
inte i journalen. Den sista av de granskade patienterna har inte någon riskbedömning vare sig i 
patientjournalen eller i Senior Alert. 

solängen 
Tre av de granskade patienterna har en aktuell uppföljning år 2014 från riskbedömning utförd 
2013. Bedömningarna visar på risker inom en eller flera områden. Endast en av dessa patienter 
har en vårdplan i journalen får en av sina två risker. Fyra av de granskade patienterna har inte 
fått någon riskbedömning vare sig ijourna1en eller i registret. 

Dalängen 
Samtliga granskade patienter har aktuella riskbedömningar i registret. Bedömningarna visar på 
risk inom ett eller flera av områdena. Inga åtgärder finns beskrivna i registret. De beskrivna 
riskbedömningarna i registret fmns inte dokumenterade i journalen. Dock fmns det beskrivet i 
journalen att två av patienterna har trycksår och det fmns vårdplan med åtgärder. 

Del 3, särskilt boende Attendo, Pornona hus 2 

Resultat av sex granskade journaler 

Uppgift i patientjournal Antal patienter där 
uppgiften finns i 
journalen 

Kontaktuppgifter närstående 6 

Kontaktuppgifter läkare, 6 
sjuksköterska 

Vårdplanering 3 

Medicinsk vårdplanering -

Medicinsk diagnos 3 

Läkemedelshantming, 6 
allmänna upp gifter 

{5. 

Andel patienter där Andel patienter 
uppgiften finns i där uppgiften 
journalen fanns i 

journalen 2013 

100% 100% 

100% 90% 

33% 20% 

0% Granskades ej 

50% 90% 

100% 30% 
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Uppgift i patientjournal Antal patienter där Andel patienter där Andel patienter 
uppgiften finns i uppgiften finns i där uppgiften 
journalen journalen fanns i 

journalen 2013 

Samtycke 6 100% 55% 

Kontaktorsak 2 33% 30% 

Hälsohistoria/vårderfarenhet 2 33% 75% 

Läkemedelshantering, 6 100% . 80% 
kunskap/utveckling, status 

Kommentarer 

Även här har fårbättringar skettjämfört med förra året. Dock har endast en mindre del av 
patienterna fått en vårdplanedng och det finns ingen dokumentation om medicinsk vårdplanering 
i de granskade journalerna. 

Enligt de länsgemensamma liktlinjerna om samarbete mellan kommunens sjuksköterska och 
primärvårdens läkare så ska en medicinsk vårdplanering genomfåras 

• Vid inflyttning på boendet 

• Vid årlig förnyelse av recept/doskort eller i samband med läkemedelsgenomgång 

• Vid bestående försämrat hälsotillstånd, brytpunktssamtal 

• Vid vård i livets slutskede. 

Följande områden behöver förbättras i dokumentationen 

• Vårdplaneringar, gäller framfårallt den medicinska vårdplaneringen 

• Hälsohistoda/vårderfarenhet, En kort bakgrund om hälsotillstånd och aktuella 
sjukhusvistelser underlättar bedömning av eventuella nya besvär. 

• Kontaktorsak, finns endast beslaiven får två patienter. 

Riskbedömning av risk för fall, undernäring och tryckskada 

Enligt rutin om förebyggande insatser får att undvika fall, undernäring och tryckskada så ska 
varje patient som flyttar in på särskilt boende erbjudas en dskbedömning. Bedömningen görs i 
team och registreras sedan i kvalitetsregistret Senior Alert. Bedömningen och eventuella åtgärder 
fårs också in i patientjournalen. Granskaningen syftar till att se om patienten fått en 
liksbedömning samt om den finns dokumenterad i både patientjournalen och Senior Alert 
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Pornona hus 2, Attenda 
Samtliga patienter som granskats har en aktuell riskbedömning i Senior Alert. Bedömningarna 
visar risk får fallskada och undernäring. Åtgärder finns insatta. Motsvarande riskbedömningar 
och åtgärder finns också i stort dokumenterade i patientjournalen. 

Samlad bedömning av granskningen på alla enheter 

Stora fårbättringar har skett sedan föregående år, vilket är mycket glädjande. Samtidigt återstår 
en hel del arbete får att patientjournalen ska bli ett effektivt redskap får en god och säker vård. 
Dokumentationen om vårdplaneringar och framfårallt medicinska vårdplane1ingar måste 
förbättras . Det gäller också beskrivningen i anamnesen om patientens 
hälsohistoria/vårderfarenhet och kontaktorsak 
Vad gäller riskbedömningar får fall, undernäring och tryckskada så har cirka hälften av 
patienterna på kommunens särskilda boenden fått en riskbedömning i Senior Alert. En betydligt 
mindre del av dessa har en riskbedömning i patientjournalen. De granskade patienterna på 
Attendo, Pornona hus 2 har alla fått riskbedömningar, både i Senior Alert och i patientjournalen. 
En1igt rutinen om riskbedömningar ska bedömningarna göras gemensamt i team på respektive 
enhet. Det har varit problem på kommunens enheter under året med kontinuitet i teamen och att 
få tid att träffas, vilket kan bidra till resultatet. 

Åtgärder för att förbättra dokumentationen i patientjournalen inklusive 
riskbedömningar för fall, undernäring och tryckskada 

• Genomgång och diskussion med sjuksköterskegrupperna i kommunen och på Attendo, 
Pornona hus 2 samt respektive enhetschef. Planering av fårbättringsarbetet 

• Revidera rutinerna om riskbedömning och teamarbete med syfte att tydliggöra roller och 
ansvar. 

• Genomgång och diskussion med arbetsgruppen "Bättre liv får sjuka äldre" om hur vi ska 
jobba med Senior Alert framöver. 

• Uppföljning av journalgranskningen med en ny gransirning om ca l år. 
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Checklista för granskning av journaler 

Datum 
2014-09-08 

1 (2) 

Vår beteckning 
SN nr 2014.2174 

En1igt rutin får inskrivning i hemsjukvården samt rutin om förebyggande insatser får att 
förebygga fall, undernäring och tryckskada .. Markera med X om uppgiften finns i journalen. 

P at. P at. P at. P at. P at. P at. P at. 

Uppgift i 
patientjournal 

Anhöriga/kontakt 
uppgifter 

Ansvarig läkare, 
ansvarig ssk 

vårdplanering 

Med. vård-
planering 

Med. diagnos 

Lm-hantering 

samtycke 

kontaktorsak 

Hälsohistoria/vår 
derfarenhet 

Status,kunslcap/ut 
veclcling 

Riskbedömning 
fall (aktivitet) 

Riskbedömning 
undemäring 
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(nutrition) 

Riskbedömning 
tryckskada (hud) 

Vårdplan fall 

Vårdplan 
undernäring 

Vårdplan 
tryckskada 

Vårdplan fall, 
uppföljning 

Vårdplan 
undernäring, 
uppföljning 

Vårdplan 
tryckskada, 
uppföljning 

Riskbedömning i 
Senior Alert 

\~. 

Datum 
2014-09-08 

2(2) 

Vår beteckning 

SN nr 2014.2174 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

/f 

(/1 
() 

-------·-··--·--~~---

Förslag till beslut rapport avvikelser under maj till augusti år 
2014 

Förslag till beslut 

l . Att nämnden godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har ökat något jämfört föregående period förra året, från 
258 år 2013 till312 år 2014. Ingen av de personer som ramlat har fått en 
fraktur. En avvikelse skickades i böljan av sommaren till familjeläkamas 
vårdcentral rörande bristande planering av läkarinsatser på särskilt boende. 
Ett ökande antal avvikelser flnns också om brister både vad gäller 
information och insatser mellan familjeläkaran och hemsjukvården. 
Diskussioner fårs mellan medicinslet ansvarig sjuksköterska, enhetschefen 
får hälso- och sjukvård och verksamhetschefen får familjeläkama, men än 
syns ingen förbättring. 

Beslutsunderlag 
- Rappmi avvikelser under maj till augusti år 2014 SN nr 2014.2253 

Beslut expedieras till 
Socialchefen 
Medicinslet ansvarig sjuksköterska 
A vdehringschef äldre och funlctionsnedsatta 
Enhetschefer äldreomsorgen i kommun 
Enhetschef Rindlags 
Verksamhetschef Grannvård 
Verksamhetschef Attendo 

,~~4 D/-Prl-
"h6~e Eldöf------u- --- ---

Medicinslct ansvarig sjuksköterska 
Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Rapport awikelser under maj till augusti år 2014 

En del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans arbetsuppgifter är att sammanställa och fålja 
upp avvikelser i verksamheten samt att göra anmälan enligt Lex Maria. Rapport om avvikelser 
ska lämnas till nämnden tre gånger per år. 

Sammanställning 
Från maj till augusti har 312 avvikelser rapporterats in. Det kanjärnfåras med år 2013 samma tid 
då 258 avvikelser rapporterades. Siffi.·an inom parentes anger antalet får maj tili augusti år 2013 . 

Enhet Totalt Fall Läkemedel Utebliven/ Trycksår Trycksår Övrigt 
försenad på enhet från 
insats/info annan 

enhet 

Pomonahus2 24 (38) 12 9 (14) (l) 3 (5) 
(18) 

Pornonahus 4 27 (34) 6 (21) 10 (10) 2 l 8 (3) 

Dalängen 38 (28) 24 10 (6) 3 l (4) 
(18) 

solängen 74 (40) 50 16 (12) 8 (6) 
(22) 

Korttidsplatser, 18 (14) 8 (9) 5 (5) 2 l l l (O) 
äldre 

Korttids boende, l l 
barn 

Hemtjänst, 83 (76) 60 18 (3) 4 (l) l 
kommunen (44) 

Hemtjänst, l (l) l (O) o (l) 
Rindlags 

Hemtjänst, 6 (9) 3 (5) l (2) 2 (l) 
Grannvård 
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Enhet Totalt Fall Läkemedel Utebliven/ Trycksår Trycksår Övrigt 
försenad på enhet från 
insats/info annan 

enhet 

Dal vägen, 6 (4) 2 (2) 4 (2) 
Lindegårdsvägen 
och Sjövägen 
(grupp bostad 
LSS) 

Enheten för l (4) l (2) (2) 
personlig 
assistans 

Socialpsykiatri 32 (15) 32 (15) 

Hälso- och l (3) l 
sjukvård 

Avvikelser från 1(1) l 
andra vårdgivare 

Totalt 312 165 103 (97) 14 (5) 2 2 26 (28) 
(268) (137) 

Kommentarer 
Ingen av de personer som rapporterats ha fallit har fått någon fraktur. En förändringjämfört den 
förra sammanställningen är att antalet avvikelser på Solängen mer än fördubblats. En viss ölming 
kan förklaras av att de öppnade ytterligare l O platser i slutet av maj. Under rubriken övrigt på 
solängen finns fyra avvikelser om övergrepp. Det handlar om patienter som hotat och/eller slagit 
personal. I en av rapporterna anges att även en tillbudsrapport skrivits. 

Trycksår 
Antalet rapporterade trycksår har ökat från två till fyra jämfört föregående period. Två har 
inträffat i våra verksamheter och i två fall har patienten kommit från sjukhus med trycksår. 

Samverkan med andra vårdgivare 
I mitten av juni sicrevs en avvikelse till familjeläkarna på Bålsta vårdcentral med kopia till 
chefläkaren på landstingets ledningskontor. Den handlade om bristande planering av 
läkarinsatser inför sommaren. Den läkaren som haft tillsynsansvaret under ett knappt år fick 
plötsligt sluta och vi fick en annan läkare som inte hade någon tidigare erfarenhet från särskilt 
boende. Familjeläkarna har svarat på avvikelsen. Enhetschefen för hälso- och sjukvård samt 
medicinskt ansvarig sjuksköterska har kontinuerliga träffar med familjeläkarna. Vid senaste 
mötet utvärderades sommaren med den nya läkaren. Fyra avvikelser har under perioden skickats 
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till familjeläkama. De handlar om uteblivna och fördröjda insatser av vård och behandling. 
Enligt sjuksköterske gruppen så har läkaren fortfarande svårigheter att hantera Pascal (program 
får att ordinera läkemedel). I vissa fall har det förekornmit att ordinationen blivit fel mot vad 
läkaren sagt och att sjuksköterskan får komplettera med dosettdelning. 

Avvike/ser från andra vårdgivare 
Kommunen har fått en avvikelse från Enköpings lasarett om en patient från ett av kommunens 
särskilda boenden som kom in till akuten med trycksår och fårhöj da blodsockervärden. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utrett händelsen. I dokumentationen fanns en vårdplan 
mot tryckskada samt insatta åtgärder. Det fanns dock vissa brister, riskbedömning om nutrition 
och fall var inte utförd, vändschemat var inte ifyllt det senaste dygnet och sjuksköterskornas 
rapportering mellan arbetspassen följde inte rutinen. Resultatet har diskuterats med 
personalgruppen och ansvarig sjuksköterska, samt enhetschef får hälso- och sjukvården. Rutiner 
om överrapportering mellan sjuisköterskoma kommer att utarbetas. Svar på avvikelsen har 
skickats till lasarettet. 

Samlad bedömning 
Det har varit fortsatta tekniska problem med att hantera avvikelserna i Treserva vilket påverkar 
möjligheten att mer utförligt beskriva åtgärder med mera. Det är bra att trycksår 
uppmärksammas som avvikelser så enheterna får möjlighet att jobba med förebyggande åtgärder. 
Ett vilctigt hjälpmedel här är att använda sig av checklistorna som finns till Senior Alert och även 
göra uppföljningar där. Det finns ett ökande problem i verksamheten med utebliven och fårsenad 
information samt uteblivna och fårsenade insatser. Problem finns framfårallt mellan 
primärvården och hemsjukvården. Det brister med andra ord i läkarkontakten på familjeläkamas 
vårdscentraL Medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschefen får hälso- och sjukvård har 
kontinuerliga samtal med familjeläkaran får att komma till rätta med problemen, men hitintills 
syns ingen bättring. 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialtärva l t n ingen 

Thomas Brandell, socialchef 
0171 -525 79 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
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Förslag om att öppna ytterligare platser i kortidsboende för 
äldre 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar, fårutsatt att kommunfulhnäktige anslår medel, 
att öppna korttidsboende på Plommonvägen 6 från och medjanuari 
2015. 

2. Socialnämnden äskar hos fulhnäktige om att nämnden tillfårs 3 900 tlcr 
får drift av korttidsboende på Plommonvägen 6 

Bakgrund 
I mars 2013 stängde vi vårt gamla korttidsboende med 12 platser i 
dubbelrum och skapade istället 8 platser i enkelrum på Pomona. Parallellt 
skapades också ett antal kortidsplatser får personer med demenssjukdom på 
våra äldreboenden Solängen och Dalängen. Antalet korttidsplatser får 
personer med demenssjukdom har varierat en del men har varit 2-4 stycken, 
beroende på behov och efterfrågan. 

Förvaltningens planering får de lokaler som vi lämnade i det "gamla" 
korttidsboendet var att använda en del av ytorna till att skapa en rimlig 
arbetsmiljö får rehabpersonal och sjuksköteskor som idag sitter mycket 
trångt. Övrig yta skulle kunna användas av t ex fåreningslivet 

Nuläge 
Under slutet av 2013 och 2014 har det märkt en ökad efterfrågan och ett 
ökat behov av korttidsplatser. Periodvis har fårvaltningen köpt 
korttidsplatser av annan vårdgivare. De korttidsplatser som finns används 
till en del som plats i väntan på särskilt boende och också som ett 
"mellanboende" efter sjukhusvistelse. I mindre utsträclming har vi också 
använd platserna får växel vård. En grupp som inte fått del av våra 
korttidsplatser, i varje fall inte det senaste året, är personer som vårdas i 
hemmet av anhörig och där den anhörige behöver avlastning. Det alternativ 
som funnits får denna grupp är hemtjänst i form av t ex gratis avlastning ev 
kompletterad med ytterligare hemtjänsttimmar. 

Gruppen anhörigvårdare är en väldigt viktig fårutsättning får den 
äldreomsorgen och bidmr i hög grad till att hålla nere samhällskostnaderna. 
Det är därfår viktigt att denna grupp får det stöd som är möjligt att ge. Ett 
viktigt sådant stöd är att kunna erbjuda den som får vården en plats på ett 
korttids boende, en eller annan vecka med någorlunda jämna mellamum. Det 
medfår att den som ger vården får en möjlighet till nödvändig vila och 
bidrar till att inflyttning på permanent särskilt boende fårskjuts framåt i 
tiden. 

1 (2) 

Vår beteckning 

SN nr 2014.2271 
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Håbo kommun är en kommun med ett ökande antal äldre vilket innebär att 
behovet av korttidsplatser också kommer att öka liksom behovet av 
hemtjänst och särskilt boende. 

Ekonomi 
Årskostnaden får att öppna kortidsboendet på Plommonvägen 6 igen i 
januari 2015 berälmas till 3 900 tkr. Då är hänsyntaget till att inte alla 
platser öppnas i januari utan en upptrappning sker under året på så sätt att vi 
öppnar 6 platser i januari får att sedan ha 12 platser i dubbelrum i 
sept/oktober 2015 om det finns behov av det. I fårvaltningens budget får 
2015 finns inget utrymme får att täcka dessa kostnader om inte 
nedskärningar ska göras inom andra områden. 

Ska verksamheten öppnas redan i december 2014 så är driftskostnaden får 
en månad 200 tkr. Förvaltningens budget får 2014 har ett prognostiserat 
underskott varfår det inte är realistiskt att öppna verksamheten redan i 
december. 

övrigt 
I förvaltningens riktlinjer får biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen får 
äldre och funktionshindrade är riktlinjerna kring korttidsboende inte 
tillräckligt tydliga. Ett arbete med att fårtydliga dessa har precis påbö:tjats 
och ett fårslag kommer att presenteras till socialnämnden den 4 november. 

Thomas Brandell 
socialchef 

2(2) 

Vår beteckning 

SN nr 2014.2271 
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f( 

1/Nttde 

Behov av utbyggnad av särskilt boende för äldre och för 
funktionsnedsatta perioden 2015-2014 

Förslag till beslut 
l. Socialnämnden noterar till protokollet att man tagit del av planerade 

utbyggnadsbehov inom nämndens verksamhetsområde får perioden 
2105-2024 och överlämnar förvaltningens tjänsteslaivelse till kommun
styrelsen som underlag får planeringsarbetet får perioden. 

Äldreomsorg 
Förvaltningen har inventerat hur stor andel av befolkningen i olika ålders
klasser som idag bor på särskilt boende får äldre eller har ett beslut om ett 
sådant boende. Resultatet av den inventeringen ser ut enligt följande: 

65-74 år 0.6% 
75-79 år 2,5% 
80-84 år 6,1% 
85-89 år 19% 
90-w år 38% 

Utöver det så finns några personer i åldergruppen 56 -65 år. 

Utifrån nuvarande efterfrågan kan behovet av lägenheter i särskilt boende 
inom äldreomsorgen beräknas till följande får åren 2015-2024 

2015 120 
2016 126 
2017 132 
2018 138 
2019 149 
2020 158 
2021 168 
2022 179 
2023 191 
2024 206 

Berälmingama är gjorda utifrån den senaste befallaringsprognosen fi:ån april 
2014. I Håbo Kommun fruns idag l 06 platser på särskilt boende får äldre, 
varav 4 platser är i dubbehum avsedda får pm·boende. När de tio kvarvarande 
platserna öppnar på solängen i januari 2015 kommer det således att finnas 
116 platser. Tre av dessa används i nuläget som korttidsboende får personer 
med demenssjukdom. Det betyder att det i praktiken i januari 20 15 kommer 
att finnas plats får 113 permanent boende. 
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När man planerar en utbyggnad inom äldreomsorgen är det att antal faktorer 
att ta hänsyn till när det frnns en ambition att någorlunda väl möta behovet. 
Man kan inte ha en ständig balans då det skulle innebära att man hela tiden 
byggde äldreboende som är relativt små, vilket självfallet inte är ekonomiskt 
försvarbart. A andra sidan kan man heller inte låta en kö växa sig for stor 
och det är heller inte rimligt att stå med flera tomma platser for att man har 
byggt får stort for tidpunkten. 

Det är också rimligt att man vid nybyggnation planerar på ett sådant sätt att 
det är så enkelt som möjligt att bygga till en eller annan enhet. 

En rimlig avvägning av utbyggnadstakten skulle kunna se ut enligt följande 
där de angivna årtalen är det år då boendet berälmas vara ldart att tas i bruk 

Hösten år 2016. Ett nytt boende med 20 lägenheter, ett korttidsboende for 
demenssjuka med 7 lägenheter och ett korttidsboende med l O lägenheter. 
Driftskostnad ca 21 miljoner 

År 2020. Ett nytt äldreboende med 30 lägenheter. Driftskostnaden kan 
beräknas till ca 16 milj o ner. 

År 2024. Behov av ytterligare ca 40 lägenheter i äldreboende. Driftskostnad 
ca 21 miljoner. 

Dagverksamhet 
I och med att antalet äldre ökar så ökar också behovet av att erbjuda en dag
verksamhet. I kommunen frnns idag en dagverksamhet for demenssjuka på 
dalängens äldreboende och en dagverksamhet på Pomona. Ytterligare någon 
dagverksamhet for i vatj e fall demenssjuka behöver starta under i vatj e fall 
2016. Hur detta ska lösas lokalmässigt återstår att se och en invente1ing av 
befmtliga lokaler behöver göras. Driftskostnad for en sådan verksamhet kan 
berälmas till ca l milj on. 

Handikappomsorg 

År 2015. Ytterligare en gruppbostad med sex lägenheter behöver kunna tas i 
bruk. Driftskostnad ca 4 miljoner. 

År 2018. Gruppbostad med sex lägenheter. Driftskostnad ca 4 miljoner. 

År 2022. Gruppbostad med 6 lägenheter. D1iftskostnad ca 4 miljoner. 

Summa ökade driftskostnader 

Äldreomsorg ... ... ... .. ... .. ..... .. ..... 59 miljoner 
Handikappomsorg .......... ...... 12 miljoner. 

Totalt handlar det således om en ökad driftskostnad den nä1maste l O-års
perioden på ca 71 miljoner Iaonor. Hänsyn har då inte tagits till inflation och 
lönekostnadsölmingar. Utöver detta är det nog rimligt att räkna på drifts
kostnadsölmingar inom hemtjänsten med ca 15 miljoner Iaonor. 

8:i ~ 
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Återstår kostnaden får investeringar om nybyggnation ska ske i egen regi. 
Med utgångspunkt att produktionskostnaden får varje plats är ca 2 miljoner 
laonor skulle det får perioden 2015-2024 innebära produktionskostnader 
inom äldreomsorgen om ca 220 miljoner leronor och inom handikapp
omsorgen ca 36 miljoner. Vid egen upplåning så skulle det öka kommunens 
räntekostnader med drygt 10 miljoner om upplåningsräntan är 4 %. 

När det gäller handikappomsorgen så står det nog rätt ldart att det fårväntade 
behovet och driftskostnaden är det som redovisats ovan. Dock kanske det kan 
vara möjligt att i varje fall delvis hitta andra boendelösningar än att bygga 
grupp bostäder. I praktiken innebär det att boendet är i ett vanligt bostadsom
råde och planeras in i samband med produktionen av nya lägenheter. Det är 
får den enskilde en mer normaliserad lösning och innebär ju en lägre 
investeringskostnad får kommunen. Det är dock avhängigt av hur mycket 
stöd den enskilde behöver. Detta bör dock tas under övervägande vid varje 
tillfälle som en ny gruppbostad eller ett nytt bostadsområde planeras. 

--------------
Thomas Brandeli 
socialchef 
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Thomas Brandell, socialchef 
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Förslag till delegationsförteckning för socialnämnden 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
delegationsförteckning för socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har att besluta om vilka beslut inom nämndens 
verksamhetsområde som ska delegeras till handläggare inom förvaltningen 
eller till ett utskott inom förvaltningen. Förvaltningen har nu gjort en . 
översyn av den gällande delegationsförteckningen och uppdaterat denna. 

Anledning till översynen är dels att förvaltningen har en ny organisation 
sedan l maj 29014 och dels att en dellagförändringar har skett. 

I de fall där en ny delegat föreslås finns under rubriken "Anmärkning" 
antecknat vilken funktion som tidigare var delegat. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsförteckning för socialnämnden i Håbo kommun 2014 

Beslut expedieras till 
Raija Honkanen 
Göran Lidström 
Yvonne Sturesson-Ljungblad 
Lottie Thors 
Asa Löfström 
Samtliga socialsekreterare 
Samtliga biståndsbedömare 
Samtliga LSS-handläggare 

Thomas Brandeli 
socialchef 
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Delegationsordning för Socialnämnden 

Principer för beslut som fattas enligt delegation 

Beslut som fattas enligt delegation gäller på samma sätt som om nämnden 
själv fattat dem. Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än när 
nämnden kan fatta ett nytt beslut. Beslut som fattas av en ijänsteman utan 
delegering i ärendet saknar laga verkan. 

Beslut 

För definition av vad som kännetecknas som beslut och för regelverk 
gällande beslutsfattande inom socialnämndens verksamhet hänvisas till 
kommunallagen, förvaltningslagen och till Socialstyrelsens handbok 
"Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten" (2010). 

Delegationsbegränsningar 

Med de förebehåll som anges i kommunallagen 6 kap 34 § samt med hänsyn 
tagen till bestämmelserna i Socialtjänstlagen 10 kap 4,5 och 6§§ delegerar 
socialnämnden, inom ramen för nämndens verksamhetsområde, 
beslutanderätt i angivna ärenden. 

A v nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell 
innebörd eller av större vikt. 

Delegat enligt denna förteckning är lägsta möjliga delegat för dessa beslut. 
Beslut kan alltid även fattas av högre delegat. 

I förekommande fall ska :fi·ågan omjävprövas innan beslut fattas. 

Vid ansökan om bistånd ska avslagsbeslut fattas av samma delegat som 
krävs för bifall. · 

Nyanställd personal har inte beslutanderätt enligt delegationsordningen 
förrän efter tre månaders anställning, om inte chef efter tidigast en månads 
anställning beslutar annorlunda. 

Anmälan 

Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till 
nästkommande sammanträde med biståndsutskottet/ socialnämnd. 

Ersättare 

Vid förfall för biståndsutskottets ordförande får, om ersättare inte förordnats, 
beslut fattas av biståndsutskottets vice ordförande. 

Vid förfall av tjänsteman kan inte beslut fattas av ersättare, om inte sådan 
särskilt förordnats. 

Vår beteckning 
SN 2014/27nr 2014.2058 
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Förkortningar 

SoL 
SoF 
LSS 
LVM 
LVU 
LUL 
FL, FvL 
KL 
FB 
ÄB 
BrB 
SFS 
TF 
SOSFS 
SB 
JO 
JK 

Socialtjänstlagen 
Socialtjänstfårordning 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Lag om vård av missbmkare i vissa fall 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
Förvaltningslagen 
Kommunallagen 
Föräldrabalken 
ÄJctenskapsbalken 
Brottsballcen 
statens fårfattningssamling 
Tryckfrihetsfårordningen 
Socialstyrelsens fårfattningssamling 
Socialförsäkringsbalken 
Justitieombudsmannen 
Justitiekanslern 
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Vår beteckning 
SN 2014/27nr 2014.2058 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera 

~~~~~m~l~]~-:~::=~~=~~;~~~-~-~:=1~;;~;:~;;;~ 
!
Yttrande till förvaltningsdomstol med anledning 110 kap 1-2 §§ SoL, Delegaten i ursprungsbeslutet lEeslutet avser inte myndighetsutövning mot 
av överklagat beslut l lenskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller 

... . ·-· .. ··---.. --.. ·--·- _ ........ - ... -·-·---.. ·--·--·-·-----------·---- --- _____ .. ,_ .. ____ -- ---·---- ·- ---·-·--··-· ·-·---..... ..... ......... _, ____________ .................. ......... --- -- ,_ .... ...J~!l....l!~E ... ~:V .. st~n.:.~_.:Y!l~..: . .. ·- ... _______ -.. .. . . .. ....... ·-----
eslut huruvida omprövning ska ske samt 127 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet j 

omprövning av beslut. , 
1 .......................................................... - .................................. -............................. -.......................... ________ , ........ ,_,_, .. , ..... ] ;:::"""'""""'""""""""'""""""""'"""'""""""'"'"""""""""'"" .................................................................. _ , , ............. _, ___ ,_,_,, _____ ,,_, ___ , ..................... -.... ·--·---""'" '" " "'"''"""" 

rövning av att överldagandet skett i rätt tid och IL4 § l st. FvL IDelegaten i ursprungsbeslutet 
1 

avvisning av överidagande som kommit in för J 

en t. 

~~~a;d~ av ombud ·----·--·-----.. ··-- 'j 
i1l allmän domstol i 

ill allmän domstol när den som begått 131 kap 2 § BrB Enhetschef 
[brottslig gärning kan bli föremål för L VM-vård , i 

:=.::·::::::~i~--~~~~~E~~--~~9.H~P!i.:~~ .. -~~ii_äde =-=--~~§.._I.:~z~E. .. 9.~ .. ~fii.~tli~ "bit=ä~i~ .. -.... -... s·;~i~i~-~i;:~t;~~~- .. ---:.~~=~~-~:·:::·:·:::::=~::::::::::: ·::·:::~:::::·:::::=::::.::::=:~:.::::~=:~: .. :·::::::·:::.:::::::=::::·:::::::~:=--:=·:~.~::::::::~::::::·::.::·:~:~~:::.::~:::: 
ttrande över ansökan om rättshjälp genom 3 § lagen om offentligt biträde Socialsekreterare 

offentligt biträde samt yttrande över och 7 § förordningen om 
[kostnadsrälming 

1
offentligt biträde. 

~~;~;~:~~~{~~~!,;~~~:~~~~~~~~~id- _L_=~~_-_·-~-~~~:-~==:·=--~-~:-_:·:~-~~--(~-=~-~~~~--.. -~--------~~~[=~~~-~~~-~---·--·-·----.. ·---=-~::==------.. ·---.. -.... 

~~iiiJ~~~~*i~~~~~==!!~-=~y;~~~K··-
, ........................... -................... _ .... ________ _ _______ .... ________ ........ ______ .............. -........... -.... ·--·--·---.... ---........ -.... ·-------E _________________ ............... ___ .... . ............ ---·--.. . .. ................ --- ........................ _ .......... ______ ............................... . 

~E~l !~~=~ä~~F ~~:'kr~anen~; 19 kap 3 § SoL --=tt~--__ l __ ,_ . ---·--· .............. -.... ·-· 
!Anmälan till Socialstyrelsen om missförhåll- 114 kap 7§ SoL Socialnämnden \Gäller från och med 2011-07-01 inom hela 
anden i socialnämndens verksamhet (Lex Sarah). \ ,socialtjänstens område. . ·---·- ,.,_, __________________ ,, _______ , _____ , ____ , _, _____ ,._, ................... ___ , .................... _ ................ , ___ .... ____ , . _____ .... ,_, ___ ,! 
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Beslut Lagrum Delegat 

·-~~--~-l~-~-~~-sä~~:;ts~~fti~~~-~~-~;-~pt~~~~~~---~9·l~~p-3_§_S_o_L_ ---.. ---~ ·--- ...... ____ , 

-upptill fem (5) tusen kronor. vdelningschef 

Anmäkning 

Vår beteckn ing 

SN 2014/27nr 2014.2058 

jT- 1-. d-ig-ar-e e;h;t-sc_h_e_f-re-sp ..... bist~-0 -ds-l{t-sl-<~tt-----

och 8 kap l § SoL. J i 
:: .. öve_EJ~m _(~)~~~l<!~~~:·--·-·--·-........ _..................... .................. .. ......... .. . ... __ _ ................................... _. ~j-~!~~~~!S.~~t.!~t. ____________ ............ ~----··- ........................ - .. -...................... ______ .................. --·---·----_____ .. ____ _ 

~::;~~~~i~:e~i~:~~~~~~i.~r ....... ~::~:= ........................ ~~§]~~~J~~~}_!~~E~jJ?~!: ........... =fii:~~t~~~~==~--.... ........... . ...... =~~~=· .. ·----~ ··---~~~::~=~~-- -~~~~==-~=-~:::~~::.=~:=-~~~~= 
2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera 

rs:~~l~t .. ~!!_!!mn~~t Ii~~d:ii~s~r t~l.!}~i=.?.i{E~~~---.. -Ii"i" .. i~;,i::~::~§ ... $~L'-.. ::~::~::~=::::::::::~::=:=~:==~:~~~~i~!~~~~ii.~~::::::::::~:=:::::::::~===:~=~:~~~::JVi~-~~~:~i.~~~~i'i~~~~[~~~~~~~~~-~~~~~?.~~C=:::~~~~l 
!Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 6 kap 2,3 §§och Avdelningschef 1\Tidigare enhetschef 
allmän handling till enskild eller annan lO kap 13,14 §§Offentlighets 

yndighet samt uppställande av fårbehåll i och selaetesslagen j 
~all?:~~~~:IP.:.~.~ ... ~!.!.~!.?.?~~E~ .... !i..~.l. ... ~~~1:9.:!.9: .................... __ ............. _ ...................................................................................................................................................................................................... __ ........................................................................................................ - ............................. ............................................... -.................................. -............................................... - ......................... ... 
Beslut om sekretess till skydd får en underårig i Jl2 kap 3 § Enhetschef l 
fårhållande till vårdnadshavaren om det kan Offentlighets och sekretesslagen l' 

antas att den underårige lider betydande men om 

..... :eP..~.~~!-~ !~J~: ________ , .............. ----"·...... --· ..... . . . ... .... . .. ............ ....... .. .. ............................ ·------ ... ---·- ................. .. ... . ...... .... .. .. ............................... - '"'""""'"""'"' ................. !.. .............. , ____ ............................................................................................. - ............. ,, ___ ,.., ____ .............................................. ,, 
eslut om att ej låta part i ett ärende ta del av en l O kap 3 § Enhetschef l 

handling eller annat material i ärendet med hän- Offentlighets och sekretesslagen 1 

syn till allmänt eller enskilt intresse att uppgift- 1 

erna inte röj s. l l ....................... -·-·---...................................................................................... - ........................................................................................... _ .......................................................................................................................................................................................................................................... ........................... _ ............................... T .......................................................................................... - ........................................................... --.. -......................................................... .. 
eslut om selaetess får uppgift i anmälan om 26 kap 5 § -~ 
ågons personliga fårhållanden, i fårhållande till Offentlighets och selaetesslagen 

den som anmälan eller utsagan avser (selaetess- l 

==--r;;;;;;;= 
1 

och selaetesslagen \ 
ä~~i~t-;m poli~~~lan a;;gående br~tt ~-;t egen 12-i~~p ... 'iö ... § .. s;L ........ _ ............................... --·-- F·ö~Jtni~g-s~-h~f .................... _ ... ___ .. ______ iGäll~;·h-;t ochl~ii~r v"'åi"ZC~;t.t}'ä;·~·t-~~a~ .. ~;~------

erksamhet l O kap 23,24 § § Offentlighets legendomsskada . 

..................................... - ..................................... _ ............................ --.................................. ~ch -~~l~~~~S.~la.:_g_~!l. ......... - ................ -·---·- --... .. ................................. --.................................................................... _ .... _ ...... _ ...................... - .. --... - ........................... ___ .. __ ............................... __ 
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MMM"'"''--""'"""-''''''''''''_, ____ ,,, 

.de serveringsti: 

.de serveringstillstand till slutna !~ kap 2 s allmhollagen jSoc1alnämnden 
l l ........... ..... .... .. .......................................................... __ .............. -~-- - "" . ........ ..... ............. ...... . ..... ----_ ................................... _ ·-- _.. ... . . ... --· .. 

:tadigvarande serveringstillstånd till :8 kap 4 § alkohollagen ~Socialnämnden 
ateringverksamhet l , --·-·---....... ...... . .. .. ...... -- ·- - -·----- .. ---· ...... ................ ... .l .. "" .... .. ....... -----·- -- .... "" .. .. .... ,. .. ... .. .. ... .... ........ .... ....... ..... .. .......... - .... - ............... ,_ 

Anmäkning 

5 

Vår beteckning 
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'ill~ålligt tillstånd till servering i avvaktan på 18 kap 2 § alkohollagen 
1
Socialnämndens ordförande 

\~!~g_r.g!..!J .. ~~.l1::! _______ , _____ , ________ ............... _, ____ .. ,, ........... 11 ............................................ _ .. _, l ---.. ·-·--- ............................................... _,_, ....................................... _ ........ l.. .......................... - ............................................................................................................ - .. - ........................................................................ .. 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ,8 kap. 2 § allmhollagen \Socialnämndens ordförande ! 
~der enstaka tidsperiod eller vid enstaka \ 1 j 
l!:.!.l..f~!l~~ .............. --.......................................................... _, __ ........... ___ , ........ .. -............... J. __ .. ,_, ____ .. ___ ..... -.......... -............................................. _J ________ ............................ _............................ .. ......... - .............................................................. -------........................ - ....................................................... ,_ ......... , .... _ .... _ .. _ _1 

~~l~~!l~~~t~~~~[~~;:~~~t!~~:~~~l:~~~~~l~i~a~lle 18 kap 2 § alkohollagen \Alkoholhandläggare l 1----.. ·-- ......... _ ........ -. - .... .. ................ ________ .. -.. .. . ......... -~-· . ---- . .. .. .......................... _. __ .. __ ... , .............. -.. -·-·--- .. ·--·---------·- . - ........... .... .. .... I . .............. ----·--· ............. .......... ...... ................. .. ................................................................. .. 
~ 1Serveringstillstånd för servering i gemensamt 8 kap 14 § alkohollagen !Allmholhandläggare 1 

~"'\ l~.~ryer_i~g~~!rymme _____ .. _ .. _____ .. _ ............ ____ ) __ ______ _ .. . _ ...... __ _]_ __________________ .. __________ .................. - ...... ____ ..... . . .. .... .. ................................................ ·----·- __ ....................................... -.. : .................... ! 
~~~~~!:~~::~~l!ör provsmakning vid 18 kap 7 § alkohollagen ~Förvaltningschef l l ["""""""""'"'"""'"""'"""""""""'"'"""""'" ____ ................. , ___ .. ____ .. ,_, ___ ....................................................... __ ...... -... ----·-........ --·- ........ -................... -.. -.... -.................................... -.......................................................... -l ..................................... -.... -................................................................. _ ............................................................................................... -.... , 
1
särskilt tillstånd för provsmalaring vid 18 kap 6 § alkohollagen Förvaltningschef l 
iarrangemang J J 
1 ................................................................................................................................................................ - .. --....................................... -.... .. ..................................... ,_ ....................................................................................................... J ................................................................................................................................................................... - ................................................. - .............................................. , ... _ ...................................................................................................................... .. 

-~~ii!==~~~~ 
\Utölming från slutet sällskap till allmänheten !8 kap 2 § alkohollagen !Socialnämnden l \ .. ~ ................................................................................................. _ .............................. -.--.--.. ·--·---.. ---r- ___ ................... - ... - ............................................. - ..... __, ........................................................................................................................................................... - ... 1 .. -....................... - ..................................................... __ .............................................. __ ..................................................................... , 
lAndring i befintligt serveringstillstånd 18 kap 2 § alkohollagen \Alkoholhandläggare l 
, ............. - ...................................... - .......... - ................................... _, ___ ............. _______ .. , __ ,_fc'"""""'""'"""""-""'"--·--·-------.. ----·-----.. - ... --.. --k .. ____ ............................................................ -.------·---·1"""""""'"""""'"""'""'"""" __ .................................................... _ ....................................................... ___ .... , ........ -........................ l 
jTillfållig utölming av tid eller lokal vid enstaka \8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare 

ll!~gfålle _ ........... _ ................. - .... - ....... - ................................................ - ....... _ ................ ~ ...................................................... -- .... - ............... _ .. ___ ....... -. -·---....... - ........ -.... ·--·---···-·-···---.. ··---............... - .................................................................................... - ........................................................................ _,_ .. ___ .. _ ......................................... , 
.Beslut att låta konkursbo fortsätta 18 kap 2 § Alkohollagen lkoholhandläggare l 
\serveringsrörelse l l 

~~;i~~ ~*~~~f:il: ~:~!g~till;tånd ~~i~:~ ~~ .. t-:~~;~;H~i~~ ~~~~~:i~~~~~~----- .. ------- ........ _ .... t........................................................... ...... ................. -- ___ .......................... --........... .. 

1

---·- .......... .. .................... - ..... ·---------·---· -·-.. ·--- ........................ .. ... . . ----· -- ......... ... -·----· ............ ·--·r·---·--- . -·-- ·----·- ·- .... 1 ...... ___ ....................................... --·--- --- - .... ..... ---- ........... - .................................................. .. 
Beslut att återkalla serveringstillstånd som inte j9 kap 18 § alkohollagen 11mholhandläggare 

1längre u!_~Yt.!J.<.J:.~ .. .............................. ·--- ........... __ . ........ .................................. . ....... _ ................... _____ ........................ __ ................ ....... - .. __ ........... ........................ , . .. ........ --............ ........... .. ..... _. ___ ................................... .. ____ ............. .. 
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~;~~:i.~~~~~::;,~::~~liT.~f~~1-~Y. ... f~.~~~! ............................... :][~~~:.:.:~]{~~~~~.~;:;,;.,.,.,. ...... ·: .. =. .. ·==J~.~.~~t~~1.~ ............. :=~~==:.::::::~~~::-=:::~l: .. :~:::::==:=~~-·-:~: ....... : .......... ::::~.-.:::-:::::::-.=.=::~ ...... :=:·:::=.=.~~~=~~:~==:::=~~=:l 
~olisanmäla misstanke om brott som kommer till .,9 kap 8 § alkohollagen IFörvaltningschef 
Gcirvaltningens kännedom i verksamheten som 

l"llls_t..~~~_sE_J.yndight::~----·-- ____ ............. _____ ,_, ___ , ____ ,_, ______ k- ... _______ ----·------__ 

1
._. ____ ,, __ , _____ ................... ··--------r---·---·-·-----------.-------·-·- . -----

lUtlämnande av uppgift på begäran av annan \9 kap 8 § alkohollagen Alkoholhandläggare i 
IY!!~~~~~9.:!:gh~--·-·-.... ---·---.. -·----"""""'"'"'-""-'"'""'....._ __ , __ - __ , __ , ............................ ____ ,_, _ ................... - ....................... _ ............ ,_, __ ,_ ·--·-- _, ................ ____ , ___ ,,, ..! __ , ................... . -·-.. -·---·---·-""""' ...................... - ................. . .......... ---- ............ --.. -· 

4. Beslut enligt Tobakslagen 

~~H.~~~=~~~~j========== 
);ersoner under 18 år. l j .. ;\ .. li:: l 

~~If;~~~[~li~~i~if~1~:Ii~~~!d~~t~~t~d ....... ]l 
!som behövs fcir att lagen eller en föreslaift som ~ . \ 
~!..~!~de!~!~-1:!:1.~.~~.!9 ... ~ ... ~Y.-.!~g!t?:.._8~~-fcilj .~_: ___ , ___ ..J.... . ....................................................... - ............................... .. ............................ _, ____ ............................................................................................. -L ....................... ----·-........... _ .......................... - .......... _ .................................................................... - .............. . 

esluta att omhänderta en vara om den bjuds ut !Tobakslagen 21 § llcoholhandläggare 
i11 fcirsäljning eller uppenbart är avsedd att 1 

lbjudas ut till fcirsäljning i strid med lagen eller en 
:fcireslcrift som har meddelats med stöd av lagen. 
-~·si;:t .... ;~ ... ~tt-b~gä;:~-b:~~iliä~I;i;g av l~o;;~-·---· .. ·jTö"b~i~;1~g~~21"§" .... - ... ·--·---.. ---~-·-1~öh:öih~~diägg~r~----·--.. --..................................... J·--.. --.... -------------.. -............................ --....................................................................................... ---

1fogdem~~i,gh~.!.~~ i ärenden som avses i § 21. J ·--·-·---··- .. --- ___ ....... --·--------.. --.. --.. --·----·--.. ·-----·--·-· 
Besluta att förelägga den som bedriver verksam- ITobakslagen 22 § lkoholhandläggare 
lhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och 

1 

~an~}.ing~~ som b!~ ö vs _f~!: .. !il~~~~-· -·---.. --·-·--·-...J .. _ ................................ ---·---............... - .... - ............................................................... 
1 

................................................................................................. - ............................................... - .... ~.-............................................. _____ ........................... ---·--.................................................. .. 

!Rätt att få tillträde till områden, lokaler och andrajTobakslagen 23 § Alkoholhandläggare 

~
trymmen som berörs av lagen eller av l 

fcireslcrifter som meddelats med stöd av lagen j 

.~~._g§..!.~ ... ~~ers?lm~!far oc~9-_prover. __ ..J.. ..... ---·----------·-.... ___ ............ ___ ..\_ ... _ .......................... - ................ - ................. - ...................... _ .. _ ..................... _ .. _L .. - ............. _ ....... _ ...... _ ............... - .................................. _____ ,_ ..... _ ................................... --.......... _ .. ___ ........ . 

5. Färdtjänst och riksfärdtjänst 
tB·~-;i~t-·;m tili';tå~d tiiff~dtj.fu;st. ~~h ................... · ........................ fL~i-~;;: .. [i~dt}ä~~t 6~7 .. . §§ ·- · · ...... -----·~Bi;tå~dsb~dÖ·~~~~) h~ndiäggar~ .. 1Ecliit k~~~~~;·-~iictii~j·~r-----·--·-.......... ........ -.. -· ....... ___ _ 

~::'!u~~~~ rilctl~''~-----·-·---~}~~~~}'~k±,.s: §§__llisiå;&b;dö;;,-;Ie/ hamlläggare j ________ , ______ _ 
! .................................... ......... -·--- . __ , ................ -·--................................. __ ......................................... ~g .. ?.E.l.: ... ~.i.l~s,f.~E~!J~~~!J5j ........... _ ........... ....\ ..... ............. ............................. ..................... _ ...................... ............. _ ....... J......... _ ................. -.......... _____ ... .... .. ..·------·-·--·-.......................................... .....1 
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 
·----·---·-......................... _____ ... , ... ________ ,,,,_ ............... - .... - ....................................... ······-·--~-··--·---·---····--········-·---·-·-····-·····-·-······--·-····---··-·- .... - .... -,::-···--······--------······--···-·-····-.. - ............ - ... - ............ - .......................... _,_,, ____ , ........................ _____ , ....................... - .............. ---·-·- ................... --·----, 
jBes~~t om_ til~st~nd till färdtjänst !Lag om ~ärdtj_äns~ __ 6, 7 § § [Biståndsutskottet j \ 

l- Utover nktlmJer ILagom nksfardtjanst 4,5 §§ , i i ,_, _______ ,_________ _ .............. ___ ................. -.... - ................. - .... - . . . ......... _, ___ , .. ,, .. ____ ............... ____ , ___ , .. .... ... _____ - ----· ... --·---·------ .. ·-·-~ 

r:~~~ro:s~~:::; föreskrift eller villkor som ~~2§ t::g0:~i~;~~!~~~st jBiståndsutskottet i 1 
, ................. , ____ ,_______ - ........... ____ , ______ ,,,______ ·--- ...... ____ , .... .... -....1 ........ ______ - --- __ .. ________ - ... • _,. --·---.. ~ 
!Beslut om återkallelse av tillstånd \12 §Lag om färdtjänst \Biståndsutskottet 1\ 

L ......... ______ ................ _____ _ ____ .......... _______ ___l~j __ ~ag or:n riksf.~dtj ä!lst _____ ! ______ ..................................................... _ .. _ ....................................... _ .. __ .................. _ .............. - ........... - ........ -.... --.. -....................... - ............................... - ... - ........... _ ........................ -................ - .. ) 
6. Flyktingmottagande 
,. ............................................................... ----------·-............. - ............... - ........... _ .............. _ .............. - .... ---r ........................ _ ....... - ............ - ... -·-·--·---·-·- ............................ - ... , ........................................................................................................................................................................................... , .. ,_ .. , ................................................................................................................ - .................................................... - .................. 1 

~s~kan till migrati.~nsverket om ersättning för [För~:dnin.?en_ (~9.0:927) om ~A~delni~gschef ... . . \Tidigare enhetschef l 

lflyktmgar och asylsokande 1stath~ ersattmno for iVld ansakan om ersattnmg for god \ 1 

l lflyktmgmottagande m m. ban till ensamkommande i 
l IF\ ör~rdni~?en_ (200~ : 1118~_om !asylsökande barn: Överförmyndare 

1 

1stag~g ersattmng for asylsokande l \ 
~örordningen (2010:1122) om l -~ 
ls~atlig e~~ä~ng för insatser för j l 

b· ... ·-·-·--·........... -. .. ...... - -- ....... --·---· ---- ......... ........... ...... ...!Y.!.~~-~~!~~!?.!ll!!:g~E: _________ .. _____ .. _ ................. J................... .. ................................. . ................................................... - ......... _ .. ..1 ................... ...... ........... ......................... ....... ____ .......................... -.................................... - ......................... . 
LI::Seslut att ta emot flyktingar och asylsökande Lag (2010:197) om r vdelningschef IIInom ramen för gällande avtal. Tidigare 
jenligt avtal med Länsstyrelsen eller etableringsinsatser för vissa 1 enhetschef 
!Migrationsverket. 1nyanlända invandrare. 
!Gäller även ensamkommande barn. ! 1 \.:: ..... - .... --.-· ........... __ , __ , __ , ____ , ........... ----·--.................... -+ .... ·--·" .. __ , .. , __ , __ , ............... _______ ............. __ ,,, ... ____ , __ , ......................... ___ ! _____________ , __ "' ...... _,,__ ... ·---·-··-·-.. --· 
IJ3esl~~ o~ bis_tånd till asylsökande (dagersättning j1 § 3 ., 17 och 18 § § ~ag om fly~ingsekreterar~ l .. . . .. Ko~ta~ ska tas med Migrationsverket innan l 
ioch sarskilt b1drag) !mottagande av asylsokande m. fl. jsoc1alsekreterare forsoiJmngsstod ersattmng betalas ut. ,_, __ , ___ ,, _____ , __ , _____________ ,________ - ........... -. . ....... _, _____ ""l:: ______ , ____ , .... ____ , ............. _,_-----· .. ·----·- ....... , _______ ------. .. .... ---

~eslut om nedsättning av dagersättning till jlO §Lag om ändring i lagen om JEnhetschef l l 
~~~yJ~~!~!l~~-.. -----·---·-------................ __ ipottagande av a~ls~~~ ......... --L ................. - ........................ --·-·------.... -....................... --.................. ...J _____ ......... - .... - .............. ---·-........ --·---......... _,_ .... __ ............ ___ .............. _____ ......... _ 
jB~slut om introduktionsersättning \1 § Lag om introduktions- f lyktingsekreterare/socialsekreterar ~· erättigande till introersättning delegat: enhetschef.J 
! \ersättning för flyktingar le försörjningsstöd Löpande månadsansökan delegat: 

l Flyktingsekreterare/socialsekreterare \ 
l ' 

1 
Lagen har upphävts 2010-12-01 och gäller enbart l 

1 \ !U11der en övergångsperiod för de dessförinnan ! 
l : j;ottagna i kommunen. ! 

\ 
! [Gällande mottagna efter 2010-12-01 hänvisas till l 

, ................................................ --- ·-·--· ......... --............. ___ ............................................ --..... · .. --................. -·-·--·-·- ...... ___ , .......................... ___ ................. !. .. . .............. _ . . . .. ..... . ...... . .. .. ............ _[Lag _?.~_et,(l?le~i.~~gsi~s-~t~-~E..[ör ~is~a ~y_anJ!.E.da . ........ J 
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r··-·-...... - .................... --·--·--·----..... -.... - ..................................... -·-·-~··-----·--.. ·--·---·-.. ·-·-·-.. ·------.. -------·---·-.. ·---.. --.... - ....................... -............................................................. r-................. - ................................................................................... - ........................ _. ____ .. __ ..... - ........................................... 1 

!Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 6 kap 7 § FB !Socialnämnden · 
!vårdnaden när någon förälder gör sig skyldig till 
~rister i omsorgen som medfår bestående fara för 
\barnets hälsa eller utveclding , 
l
""'"""'"'""""'"'"'"'""""'"""'"""''"-"'""'""'"'"'""""""'"'"'-""""'" ................................................................... '""'"" ................................................... """"" -·-·"-"'"""'""""""""" '"""'"""' '"'. ... ......... . .. _, .. , ..... _.,,. """"'"''''"""'""""" .......... .. ............. """' """"' ·- ..... .................. ____ .,, ...... ........ __ , .. , ........................... -.................. __ , ____ ,.,_,, ""'" -- "' 
!Anmälan till Tingsrätten om behov av särskild 6 kap 8a § FB Socialnämnden 

~:E~~dnai_yår~ad~~~Y..~~ .. -·-· .... -.................... ·- ... _........................ ................. ........... ... __ .... __ .......... _.. ... ............... .......... .. . ............. .. ........................ _ ............................. ... ·----·-_ .......................................................... -..... J-................... -........................... -...................... -.............. _ .................................. ___ ................ ............... ... . .. 
eslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 6 kap 9 § FB Socialnämnden \Om båda föräldrarna dör, ska rätten på anmälan av 

, årdnaden om båda föräldrarna eller en av dem socialnämnden anförtro vårdnaden åt en eller två 
dör Isärskilt förordnade vårdnadshavare. . 
- ........... _____ ...... , ... ___ ...... _____ ,, __ ,__,_, ___ ,.,_,_l'"''"'""""""""'"-""""'"""'"''""'"'"""""'-'""'-""" ...... _, ___ , __ , ____ ,, .... ___ , ............. , ..... _,_,,, .. ____ , ___ .. , ... - ... - ... --·-·-....... --........... ,_ ....... _ .. __ ,._, .. -·-! 
!Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 6 kap l O § FB Socialnämnden !Rätten får inte flytta över vårdnaden till föräldrarna 1 

lv~rdnaden o~ barnet har en eller :"å särskilt l l jgemensamt, om båda föräldrarna motsätter sig det ' 
forordnade vardnadshavare och nagon av barnets 1· 

~~öräl.drar eller båda vill få vårdnaden överflyttad l 
~lll Slg,. i ('\ ' ~ , ___ ,... . ............. , .... _, ___________ ............ ., __ , _______ , ................. -............... _, ___ , __ ............ __ , __ 1 __ , ____ ...... _ .......... _, ____ ,........ ----

'-..)-'!Beslut om ansökan om ändring i vårdnaden om 6 kap lO c§ FB Socialnämnden Gäller om han eller hon vid utövandet av vårdnaden! 
o<) jen särskilt fårordnad vårdnadshavare ska !gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 

lentledigas av någon annan orsak inte längre är lämplig som 
1i13'~~l~t o·;;- ansökan ~~""umgä~g~ mellan barnet 6 kap 15 .. ~--§"'FB _____ .. __ \Socia1~ä~d;;-~--................. _ .. __ .......... _ .. ____ ~~:c~~:!;~~~ .. ~i;:~t~:~a~~~icta barnet~··b~h;~ av 

och andre den föräl~em och!ell~: umgä?-~e !umgänge med si~a morförä~dra: ocl: farföräldrar 
jmellan barnet och nagon annan an en foralder. och andra som star barnet sarsla.lt nara. 
~~öi~;;-~m ö~~ifl~g--~~-~ä-;:~~d~~-;_är --.. ·--·-Ii 3-[3 st L vu_ ................... ,_,_, ....... ,_ ............................. s.;~i;;i~ä~d~~""""""""'""'--""'"'"""""""""'""""'-"'"" ____ , ............ ____ , ........................ ,_, ____ , .. _,., __ ,,,, ............ -------·-·""'"''"'""'"'"'""""'"'-" 

~
barnet har varit placerat i samma familjehem .6 kap 8 § SoL l j 

~~~-.!!'~ .. -~--~~~ .. de!_§:~_p1acerlP.:g~~ ... Y.~~!~!~l!9.:~.~-_\?._ kap~_.§-FB .......... ___ , _______ ._·-·· --·-·--..... - ...... - ........ ----·--.. -............. -·--·--..... , __ ..................................................................................... __ ,,,_,_, __ ......................................................................................... .. 

~
=~~~~:k:~~;,gga ned en påbörjad utredning 12 Kap 7 § FB 

1

Socialnämnden . l 
"""'""""""-'"'"""""""""""'"'-"''"'"'" '"""""""""""""""""""""""""""'--"'"" '"""'-""'"""""""- '"""""""""""'"-'""""""""""" """"""""'""""""""'""'"""""'"""""'""""""""""'""""'"""'" " " """""""" ......... _ ,_,, ___ .... __ ,. ____ , ............. , _ .. ,_, .. ,.,,_ . ., ......................... ,_ .... ,, ................................. -.......... _ ..................................................................................................... ,_ .. ,._, ___ .. .,., ................................... .. 

Beslut att inte utreda om någon annan man kan 2 Kap 9 § FB Socialnämnden 1 

ara far till barnet eller om en kvinna ska anses 1 

\som barnets förälder, eller beslut att lägga ned \ 

~~~~.~~ .. ~~~-~~S.:: ..... ,_, ___ , __ , ___ , __ ,,_ ........ _ .. __ .,,_ .. _, .............................................. .l.. ..................................................................................................................................... _ ................................................. - ....... - .................................................... -...... ___ , ......................................................... , ... _ .............................. - ............................................... ,_, ....................................................... .. 
~odkänna avtal om att underhållsbidrag ska 17 kap. 7 § 2 st FB Biståndsutskottet j 

i. ... ~!.~~~.s fö~l~wel~-~E.~?.:~r~~.~~ .. !.l!!?.:§:~~!.: ........................... _ ....... -.......... -... --..... _ ........ ___ , __ .......... _ .. _ .. __ ....... - ... -............ J .... _ ....................................................................... ___ ........................................................... L ........................................ -.. --....................... ____ , __ ......................... -.............. _ ... ____ .............................. - ........ . 



~ 

o DELEGATIONSFÖRTECKNING 9 rnl ~ HABO 
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Datum 
2014-08-12 
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SN 2014/27nr 2014.2058 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 
........................... -............................................... B.i~tä;:·~f~~t~l~;tt~t-----········-······ ·· ...... -..... _ ............................... \j)~~--~ii~~ ... d~-.. ~om-~ii"'~d;pt~~~-ä~-.. ~icyldig~--~tt .. ~~= ............ ... 

\
mäla till socialnämnden om deras omständigheter 
ändras mer väsentligt under den tid medgivandet T--.. -----·- --------

.-... --......... _ ... ________ .. ____ .. ____________ .... ___ ..... -....... _ .. __ , ____ ................................................................................... ______ F ----.. -........ --t---....... _____ .. ________ .. _________ ......................................... --.. -· 
edgivande att ta emot barn for adoption \6 kap 6 och 12 §§ SoL iståndsutskottet 

1

sölcanden ska ha deltagit i av kommunen anvisad 
~föräldrautbildning inför adoption. ·----..... _ ... _____ ........................................................ _ ............................................................................................... -L ................................................................................ - ................................................................................................ ________________ , .. ,_ .. ____ .............................. _ _l ........ - .... ---·--·--·--·· .. ·-·-------···--------··--··- ·---·-·---·--·-·····- · 

i:X...t!!.:ande _!g! Ti1._1:g~!.:~!!~!.!: .. !..?..!...?.:P.:.~.~-.. <:J:.~?..P .. !~?..P.: .............................. l4 l~P:. .... !Q .. t~:.~.---------·---·-·-·---···----- ~-~~~~!~~~~~.P.: ................ _ .. ______ ___ ........... _, __ L ....................................... - ............................................ - .................. _._., ____ _______ ........................... -.................. .. 
Prövning av samtycke till fortsatt 16 kap. 14 § SoL Socialsekreterare [Se kommunforbundets cirkulär 1997:79 · 
adoptionsforfarande Familjerätten J 

.................. Y.~.~ ... sat?.!Y.~l.~~------· .. -.............................. .. .. -·---·---· _____ ......... - ................................................... _______ .. _____ ................................................................................................. _____ ............................. -----·· ................................................ ___ .. _ .. ____ .............. --·------·-·--·-...... .. 
Fastställande av faderskap Il kap. 4 § FB !Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast 
- när mannen som uppges vara fadern är ,Handläggare om det kan antas att mannen är fader till barnet. 
samboende med modem 

1

- i övriga ärenden J ~ocialselcreterare 

\ ...... _____ ............................................ _, ____________ , __ ,_, ___ ........... ---·-------·-· ,-·--.. ----·-·-- ---- .. ·-·---"·-·-·-·- .. ---~-~~~~~~E..~~~4!~gg~!,~ ........ _ .. ____ ., ______ ,_.,j-;;"""-'""'"""""'""_'_ .. ,_ .......... _, __ ..... _ ................................................. ---.. -----·-·-"""-"'""""-"'"'-· 

Socialselcreterare 
F ami l j erätten 

~es!ut om att inleda en utredning om 12 kap. l § FB [Enhei;;hey-- !Gäller endast om barnet har hemvist i Sverige 

~~~E~E~~g~:;M 1\2 k~p ... 4=6·§-§ ... FB ..... _ ... __ ................. _ .. _____ Is-~~i~iselcreterare ----.. - ....... -1-----·--·----·----------------·---

llämnar biträde vid utredningen och ~arniljerätten 
:r til 
san 
_äg e: 

ska anses som l kap 8a § FB \Social 
förälder till ett barn som står under någons Familjerätten 
1vårdnad och som har hemvist i Sverige, se till att 
~~-t_t:~ fas~!~!s i stället for faderska.:E_et. 1 -··-............... _ ........... _ .. ____ ... .. _______ ............................. __ , _____ , ____ .. ___________ _ 
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

10 

Vår beteckning 
SN 2014/27nr 2014.2058 

~:~:~~::~~::~~:str8~~i~! ~~~!g:~:~~ 12 kap. -~t·. FB ---·l~nhetschef ·-·----............. - ... -~--......... . ......... ____ , ____ ...... l 

!E ....... -----.... ·--· -- ... - .............................................. ---· ........................ ..Jl5a...§ .... ~ .. ~.!: ... :f.:?. .. .. .......... -...... ·-----··----- _____ .. ____ ................ _, ___ -·-----............... .................. ----1 .................... --.................. -- ................. .... .. ................................. _______ , __ .......... . 
~eslut att ej godkänna föräldrars avtal om j6 kap. 6 §, Enhetschef \Beslutet kan ej överidagas . 

L~::~:;~::~~;!:ngar till tingsrätt .. i·--·l~ ~;a:. 21 ~t.§ ~i ------· So~ialsekrcler~-~--............................. ----·---·-.. r-·---.. --------.. ·-·-·--........... _ .. ____ ·--.. -\ 
!vårdnads-, boende- och umgängesmål i Familjerätten 1 l ............................................ s-~~i~f~"'h~!-;;;~~~-~-.. F-~~ij-;;~äti~~ ....................... l 

-so~~ 

"'"'"'"'M"'-·-··--- ·-~·--·--M-M ____ """""'''"M"'O 

Enhetschef 

.mgängesmenden __ -L! -----------------------~----------------· .. ···---------~--.... ·-----·----.... ·-·-------------· .... ------.... -... ~ 
8. Vård och stöd Barn och unga 

~ ~E~:~~:~gå-~~~~~~~::dgi~~~-~~i-~~- ·r~~~~~ § soL ~~=:~~~ ... ~ .. : ... =. F-Ö~~~~:~~h~-~ --~-~--~~: .. :: ........... --- ...... 1T~~~:~~:~-i~~:~~~~: .. -=~-~:~~-.=~~~-~~-~-- .. --~~] 
är ett barns bästa kräver det, får socialnämnden 15 kap 2 § SoL Socialnämnden 'lEtt sådant förbud omfattar inte fall då det med l 

Iförbjuda eller begränsa möjligheterna för en 1 hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart 
erson som har sitt hem inom kommunen att i j' ~efogat att ett barn tas emot i hemmet 1 

.. -~~~!. .. !~_e:mo_! an9!~~J?arn. -·-· ......... -............... .......... .... ... . .. . ____________ --·--------·---·-----.. ... .. .................. ____ L ...................... _ ........ - ................................... ......... ............ ........ - ....... ---·-----·-- .. ~ 
eslut om bistånd åt barn och ungdom i form av ~ kap. l § SoL Biståndsutskottet ~eslutet kan fattas av enhetschef i de fall 

[Vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 16 kap l § SoL iståndsutskottets sammanträde inte kan inväntas. 
!boende. \ aximal insatsperiod för enhetschefs beslut är en , 

b--··--···-""""""""'"'-----·----·-.. --.. -- .. --........................ ,_ .. .1 ................. ,,_ .. """' - . ""'"" .................... ,_,_, ""''""""'"' '" ... , .. _,_, ____ "'""-""'""""'"'"""" ""'"" " . """""'"""""-""""""""' ........ ..lC!.2 ... ~~?.:.~~ ...................................................................... _______ ................................................................ ...l 

~å;~~~~~:t::.n,~_a;~~!!~;,~ för st~~~~~::dej~-~~~~ ....... ~ ... ~ ..... ~.:~ .. ·-·-·--·-............ _,_, ............... L~~~:~:~~~-~~.:.~~~ ............... _, _______ .............. t;~~!~:!::~ltidför:gås .... av en utre~~ng inldusivel 
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Vår beteckning 

SN 2014/27nr 2014.2058 

l.,_,,,,_.,··- .... ,_,,_,,_,_·- ---- --- .. .. .... .. .. .................... .. .. - -- --- ............... _ --------- --- - -- ---·- ----·-- ,_,, --__ , ____ _, -· ""' --· .... - - . .. -- .. - , __ , ........... . --. """""""(""""""""" - -- ............................. _,_ ·-· . . . ... . . ............... , __ ,_ ,,_,,.,_,. , _ _,_, .... _,, .... -

!Överväga om vården i annat hem än det egna \6 kap. 8 § SoL Biståndsutskottet \Övervägandet är inte ett beslut, utan är en uppfölj- l 
!fortfarande behövs. l ning som läggs till handlingarna. Slcyldigheten att . 
l l !överväga minst var sjätte månad gäller både vid l 

1
1 

__ .. _____ . ...................................................... -·-·-.... --.... - ............................ - ................................ J... ........ _ .. , ___ ......................................................... ·- ................... _ .... ·--· ----·-- .... ---·- .... ...-............................. __ .... -·----· __ jf~J:.l:?:ilj ~h~m~pl~.C..e.!.i~&-~~.c:?.9J:l_'~p~v~~lace~_~gax'.:.-.. . 
Beslut om köp av öppenvårdsinsats hos annan j ' iståndsutskottet l 

årdgivare eller köp av institutionsplats/familj e- l ~_;~~ ___ _i ___ j_ _____________ _j 
JBeslut om ersättning till särskilt förordnad 1

1

6 kap Il § SoL ~iståndsutskottet 1 1 

!vårdnadshavare som tidigare varit familjehems-
lförälder. l ~ .. -~ .. ----~~----------.. -------------1 __ , _______________________ , __________ 1 _______________ , _____ ,._, _ ..... -------.. ···------ -··-- .. -· , ______ ,,, ___________ _, ________ _ 

\

'Yttrande till åldagarmyndigheten 11 § Lag med särskilda Enhetschef '!Yttrandet i sin helhet ska läggas för kännedom till 

J
ibestämmelser om unga Biståndsutskottet 

\ ........................ - ........... ----.. -·-·--- .... ______ .... _ ~~&§v erträdare (L UL ) __ ... _ ................. - ... \ ........... ........................................... --------- .. - ............ ____ , ___ .............. . ................. --·-·-............................................................................................... - ........................................................................ ______ .. ,, 

. c~:;~~:~~-{~~~:~~ --w~:~~f~~":~:~;~~~-------·· ··i 
r-4~~~!::~:::;:~-~~~J:_iTSöL. _------~~r:;~~;:~~~f~~:~~~: -~= -=---·~---~--:--~~==----! 
~~~i~~Y~';!~~=~:-till 1- -- -- --- ---- .... ----- .. -r.$~0111-- -------- -- - - ~~::~F~k,;]fu:från-SKL: Tidig.;:~-bilräd;;;;de ~ 
- enligt SKL:s riktlinjer ~nhetschef Barn och ungdom \ 
- utöver SKL:s riktlinjer, samt ersättning för IBiståndsutskottet l 
\- .... -...... f.~!.l.~.~~-<.t!.E.~!~.~~~.?..~~! ............................ -........................... -.... --------.................... _._, __ .. _, _____ ............. ................................................ _ ............. _.r .. -.. --.... ·-·----.. --.. -·-............................................................................. --.... -....................................... - .............................. ____ ...................................................................... -----·-·1 
~~;}~~: .. ~;;~~!;~~~~~~i;L~f!:di\~=~~~{~~~.: .. i~ .. §§l~t---·---·---·---......... ___ ......... ~~~f;~~~~~~e ~a;·~gd~m __ ...................... l?f~~i~~~~i~t-~;~i~·~~h·~~~h~f" ........................................................ --·-·-.. -j 
~-gdom~r i ~amb~~d me~ beslutad ~år~insats . j l l 
\Galler bade mom oppenvard eller vard 1 l j j 
lf<l:.~)j .. t:,h~_IE_~!!_e.~ ... !?.Y.!3.:. .. _____ , __ .. _. ___ , __ ,_ .... __ ... ______ ... __ , __ ............ --.... - ...... -......... _ .. _ .... ___ ............................... .. .......... _ .... _ ..................................................................................... -.............................................. ___ ..................... -........ - ... - ............................................. - ...... ________ .................. . 
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 
~~slut~~ verkställighet av påfölj d;;n u~-gdo~s~ Is kap .l b S~-L-·------·--Enhet~~h~f-B-a;;;:-~~-h-un_g_d~~-------~-1-. d-ig~~~-b-itr-äd_a_n_d~-e-nhetschef ... l 
itj änst samt beslut om innehållet i en utdömd !l 'j \ 

gdomstjänst avseende arbetsplan samt beslut 1 l . l 

=~·;,;.;,r[:~~~~i~~~~f~;~.r~~.:.·.-·---·=:~~=:~=:.J~J.~~P.:::.:r~~::~?.~=~.-........ _ .. __ ...... _ .. _______ :·1~?.~~~-~~E~~~~---··-· ··---~·:.::~~=-~~:·~~=:.::L~~::::::==:=---==--==~=:::::~.--···-····-····-·--··-·······-·········· .. -·~:::.=J 
'ramställan till försäkringskassan om att familje-Il 06 kap 6 § SB Socialsekreterare l Resurshand- !Vid familjehemsplacering ska alltid tillses att l 
emmet uppbär barnbidrag i samband med 1 läggare Barn och ungdom ~arnbidraget kommer barnet till godo, vanligtvis 
lacering. 

1 

genom att det utbetalas till familjehemmet som en l 

i
ramställan till försäkringskassan om att den 16 kap 18 § SB Socialnämnden del av omkostnadsersättningen. Tidigare 
ndre av föräldern, annan lämplig person, eller l förvaltningschef avseende 16 kap 18 § SB. l 

~~~~]lämnden ska up_Eb~~-~~bidrag_~--~- ··------- --··----------- --·--·--- _,_ .. _, ____ .... -----l--.. -----··· .... ·---·-·----- l 
Beslu~-~a~g~f~~.e._:f!i~~~-·····-·--.. ----·-·----······---.. ~? _ _lC,~J?. }__§ ____ ....... ... - ......... --- _______ ---·- .... Y.~.~lning~~~----·-···-------··-- ·····--·-····jTi~iga!.~ .. eJ?:!l_etschef -····--·--------·-·· _________ ===::] 
!Beslut om att underrätta försäkringskassa om att \ .

1

socialselaeterare l 
!nämnden ska uppbära folkpension och Resurshandläggare Barn och 

;s ~:~~ä~~~ synnerliga skäl, få;~nd~ili-ån~-·-··--·-1i"s kap 19 § SB ro~t~:mnden ··-------------to~ fullmakt-i;:;:te lämnas av-vå~dnadshavare o~h-
- stödet på framställan av socialnämnden betalas uti ibarnet är placerat i familjehem eller HVB ska 

1

till någon annan lämplig person eller till ! ~nderhållsstödet utbetalas till nämnden som del av 

~~~"f,e":fuä~::::~~=:~~:att barn 
1
2 § fOrordningen oro ISocialsekreterare 1 ---J-~c.?...S._~aderna. =.Tic!ig~!._e soc~-~~~<!~~~are. 

~
ed barnbidrag och/eller underhållsstöd 1 derhållsstöd ~surshandläggare Barn och 

.. ~!._f..!yttat til! .. ~~f~E~!~e.!':. .. _. _____________ ....... -............ _____ .. ____ j __ ............................................................................................................. -...................... .I.. ....... B~~t.J::l: ........ -............ - .... -.. ·-·-·-··-···--·-.. ·-·---- -·--·····-··--.. --------- ....... ____ ............., 

1 ;si;~~: ~;~~:d~å~t~:!~::~: b= e~:Uder~~~~~- l § 2 st. SoL och 6 kap 2 § jEnhetschef \Gäller både placeringar enligt SoL och LVU l 

~~~~~ 
inledd utredning ska läggas ned (under 18 år) l J \ 
••••••• • ..-·-·----·---··· • o • -· l ··-------·····-·-.... _ .. , _________ ... ______ ............ - ...... _, _____ __ _ ........ --·-y·: . .. . .......... -----···-·········-······-·----
Beslut om att avsluta utrednmg utan at gård 1ll kap l § SoL Enhetschef Barn och ungdom l 1d1gare b1tradande enhetschef 

~ ~~--~~--~~~--------------------------------~------------ ______ , ____ ____________ _ 
örlängning av utredningstid i ärenden som rör jll kap 2 § SoL Avdelningschef \Tidigare enhetschef l 

r:1:;-:s:~~~~!:f~~ J-kap 3_::oF ----=~=ar~ --=r=--=- . ______ ] 
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

~~~~~~?;;~.--~--- ~~:~;;:;or~~==---~f~~:~;~-=-~gd~~~+~~~-.itr-.... ~-·ctm;~e:~-=-~== =-
~----- l -·t-- -····-·-·· -···-·----·-·---·-· 
~~~1:~;!1:~~~ ::~~~~ttj~;;(l) !~nba~~~---.J~ kap. l § ~~···-···-··-········································-···· .. --~Enhetschef Barn o~~-~lgd~~-·---· .. ··-·J·-· ······---··-···--·· -·-····················-··· 

söka om överflyttning av vårdnaden när j'6 kap. 8 § SoL ~iståndsutskottet 
amet har varit placerat i samma familjehem 6 kap. 8 § FB 

-~er tre år_f!..~~et att p!~~~~~~g~-~-Y.~~~~~!.~!.!.~~-~ ....... ·················-···················-.......... ............... .. . . _ .... -········-· ·······-····-·-- ------··· __ ............. -···········---·· ___ 

1 
.......... ·············--·- ___ ......... ·····-· ......... ....... ............ .... .......... ·-·-·--...................... . 

söka hos CSN om studiehjälp för en omyndig 12 kap 33 § Avdelningschef eslut i frågan fattas av CSN, och det måste ligga 
studerande att betalas ut till en socialnämnd eller ·j'Studiestöds- särskilda skäl till grund för socialnämndens 
ruågon annan för att användas till den omyndiges ,förordningen ansökan. 
,!:!~~il~!!: g_~~~- ll:P.Pehäll~.:._ ________________ __L __________ .. __ __ ·-·- .. ·----......... _. ____ -· _, ___ ........... ___ [i digare förv~ltning~-~!J:~f_ ......... _ ......................... - ... -.... ·-··------............... . 
Beslut om att framställa till Försälaingskassan att 11 kap 17 § SB \Avdelningschef \Tidigare f"örvaltningschef 
en föräldrapenningförmån Iör en f"örälder som l 1 

-!::::-!inte fyllt 18 år helt eller delvis ska betalas ut till 
U~ någon annan person eller till nämnden att 

· \~vJ:!?:_d_a.~J:.~!l .. f.~J.:.ä.l.~.~~ .... ?..~~-faJP..i!j~?.~ .. t.:tJ1!::t.: _ ..... _, ...................................... ·-···--- ··- .... ·- _ ... .... . ...................... _ ............................. ___ ............ ... ................. , _ .............................. ______ , .................... --·---- ... ........................... - ............. ... .... .. 
9. Vård enligt LVU 

~ Beslut om omedelbart omhändertagande av 16 §.L VU Biståndsutskottet jKan utskottets sammanträde inte inväntas kan be-
l am eller ungdom under 20 år enligt L VU J ·~slutet delegeras till ordförande eller annan förord

pad ledamot, s.k "kompletterande beslutanderätt" 
jBeslutet ska anmälas vid nämndens nästa möte. 

O~~rvägande om vård med stöd av 2 § L VU ... l·i3···§·-i·~3--~t"l:vu-·------·· . Biståndsutskott~t ............. ·---··---]öve~ägandet är -~t~ ett beslut: utan en uppf"öljning 
fortfarande behövs. .som läggs till handlingarna. 
-------··--·-·-""""'"""""""'"""""""""""""""""""""""'""""""""'"'"""""""""""""'"""""'""""'"_....J ___ , _ __ ,, ____ ,,_ .......................................................................................................... ..... .............. ............ ____ , ....................... ___ J .......... ___ .... _ ... _ ............... _ , __________ ..................................... _______ ...................... .. 

-~rövning av om vård med stöd av 3 § L VU ska 13 § 2,3 st L VU Biståndsutskottet ~mprövningen är ett beslut och kan överklagas 

... P.P..~?.!..~ ............................................................................................. ,_ ...................................................... - ..................... - ....................... _, _______ ............................................................................................................................................................... _ ................... , ...... ~d f~J0'~l~.t~g_~~-~-S..Yä.T.:. ........................................................................................................... . 
Beslut om hur vården ska ordnas och var den ) l§ 1,2 st L VU Biståndsutskottet !Vården ska alltid inledas utanför den unges eget 

nge ska vistas under vårdtiden. l ~em. Kan utskottets sammanträde inte inväntas kan 

l -------·---

jll § 3 st L VU !beslut delegeras till ordförande eller annan förord-
'j Jlnad ledamot, s.k "kompletterande beslutanderätt" 

Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa möte. · ----'-· ______ ..~.. ______ , ___ , .. --·-·---- .......... __ ,_,,,____ ,, ____ j 
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 
1]3·~-~iut om begränsning av umgänge ell~r om \l4 fP,'2i:vu . 1\Biståndsutskottet ... _ .................. ___ .... lB~stä~~I;·~~-inn_e_b_är-att ... ~ämnden ri~;t;~ .. gå~g ! 
\hemlighållande av den unges vistelseort. l lvar tredje månad ska överväga om ett beslut \ 

beslut .. ;;;:;: .. ~tt ett omedelbart omhändertagand;-j9 § LVU-----·--· ... ~i;tåndsutsl~~tt~t---~an!e ~:::·finns skäl fOr l 
!av barn eller ungdom ska upphöra. l l 1tagande, ska socialnämnden genast besluta att detta 

1 

r,- eslut om tii:il.l;iligt-~siÖrbu~~~~I3i .. ~tå~~d:;~t·;i~-;tt~t·................ ..--t~~§~~~;[:sll 
' illasta sammantrade. [R--·-·-.................... , ___ , __ .,_,_,.,,.,, _______ , _____ ,_, __ , __ ,---1:;::; . .. ...... , __ , .......... , .. __ ,_,, .... ,_ .. , ............ -r;::;::--.. - .. -----·-
h-es lut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 30 § 2 st. L VU Fiståndsutskottet 

1
om utskottets sammanträde inte kan avvaktas kan J 

.

1

27 § L VU ska upphöra l !beslutet delegeras till ordförande eller annan .

1 
\förordnad ledamot, så kallad "kompletterande 

l 1 !beslutanderätt" Beslutet ska anmälas vid nämndens l 
~ \1B~;i~t att begä;~pcl"isha,;cb:äclming fÖ~~tt ..... -13 § p. l L VU .. - ........ - .... --... -.... -rlBiståndsutskott~t ................... --~~~s:~::{t:n::::~t d~legeras- trii ____ .. _ · 

,genomföra läkarundersölming. l:siståndsutskottets ordförande. Beslutet ska 
r J \anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

jl3i;tåndsutsiott~t-· .... ....... - .... ! 
omhändertagande med stöd av L VU. i Iförordnad ledamot, så kallad "kompletterande 
i l !beslutanderätt" Beslutet ska anmälas vid nämndens 

l _,.. ··-----... -... _., ___ _j __ ...... E.~sta sa~~~!!:~de. _..... .. .. -............... .. 
Feslut om att vården ska upphöra 21 § L VU IBiståndsutskottet jvård som har beslutats med stöd av 2 § L VU ska 
1 jupphöra senast när den unge fyller 18 år. 
l \ ~ård som har beslutats med stöd av 3 § L VU ska 

1-- . .. .. ........................ -........ - ... ·-·-.. -.... --......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -............................................................................................ -................ P.PE .. ?~ ... ~~l?.:.~.~-!..P-~~i~~ .. :':l.?.:~~ .... f.Yger~!. .... ~~: .................................. -... - .. 
!Beslut om regelbunden kontakt med en särskilt 22 § L VU iiståndsutskottet l . 
!utsedd kontaktperson som socialnämnden utsett, J J 
eller att den unge ska delta i behandling i öppna 1 J_ 
former inom socia!ijänsten. l ~ 

~"7~::;~:;;~------~~~~~-j 
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~
o;J~:~~nd~-·;·;;_-fi;;ttr{i~g-~r6~b~cl'i;;rtr~~~nd~---16 .. §":-ivu·-·-·---·-·-··--·············-····---····· ·······-·113i~t"ånd·~~t-~i~;-tt~t---·········-·······-···-·--··-··-····-············~~~~~~ä::~:~ts~~~~:~~;~~~8;~~:~=~~ån~d·j 

·········-··············--·-··-·----···············-...................................................................................................................... 11 ...... --········-·····-········-··--------·--··--·-·· ... ·················--·--··· ··· ········-~·-··--·----······-·-······-···········-···························· .. ····-·········-···-·- ~~~?..Y.:~.: ................. ,. ___ ,,_, ____ ,_., ______ ,,, .... ,. ___ ,, ........... , ___ ,_,,,, __ ,_,,_,,, .... _ .... ., ...... _J 

\

Beslut om tillfälligt flyttningsforbud 27 § l st. L VU iståndsutskottet Detta beslut kan fattas om det är sannolikt att ett l 
flyttningsforbud behövs, och rättens beslut om 

· - · -·rbud inte· · · 
,, __ OH .......... ,,,_ 

j 
___ .. , _______ , ........... ,.,_1 

=~=~~-- =--~~~5-=-~==~ =:=_-::::~=-~~--=_:_·---~]! 
Beslut rörande den unges personliga fcirhållandenlll § 4 st. L VU§ Socialselaeterare Till exempel kortare vistelse utom familjehemmet 

,...:s;::- i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § l am och ungdom eller hemmet för vård eller boende. l 
~~ ~~~-~_8.!: .. 1:-vu ·---.. ·--------·---·-·-............ _, ___ ,_, .................................... J._,_,., ..................................................... _ ........................ ____ , .. , ____ .......................... __ ,,,_,., ...................................... - ................................. '""'""·-·-·-"""'"'""""""""" ............ _ .......................................................................................................... """"""'"'" ___ ......... . 

~~:~u~.~;; ~~-~~~~~~:~~i:~t utse läkare .... 1-~ .. -~~~~~~-- ~~~:~::J~~e~:~~iour -................ ____ 1 __ .......... _ ----·-.. -.. -............... ---·--· \ 
ramställarr om efterlysning till polismyndighet i \Efterlysningskungörelsen \Personal vid socialjour ' 

de fall en ungdom är omhändertagen enligt LVU 16 och 7 §§ lsocialselaeterare 
och avvikit från pågående vård samt beslut om 
~vilken åtgärd som ska vidtagas när ungdomen 

~~~!.!.~~~~.~ .. : .................. _, __ ____ ,_,_, ............... _ .. _ , __ , ____ ...................... _ . ..J_ ....... -................................................................................. '""'"""""""""'""""" ...... ______ ,_,, .... -...................................... -.... -..... -................. -.... """"""'"""''"""""""""""'" .............. , ______ ......................................... ,_ .................................................................................. ,_ ................ . 
1 O. Försörjningsstöd 

~~l~~~~~~-i.?.g ...................................................................................................... :::=::·:-~:·:::::·::::J~-~~EJ-~-~?J='-=:=~::~:~:::::~~:=:::=~:= ..... .5.~!.~?.~-~~f.~ko!!~f::.::~~: .............. ................ -..... _ ... : ... :~==:~:::::::::~:~===::.:~::::::~:::::::·::::::~ .......................... -.............................................................. ... .......... ! 
!Beslut om polisanmälan angåend~ bro~ ~ot j12 kap. lO§ SoL och lO kap. iståndsutskottet l 
den egna verksamheten ( ekonoilllskt b1stand, 2 § Sela.L \ 

=b:~~:~:=,~~; ~~oL ----·--..................... ....... - ......................................... --rs~ k~m~~ens-rllctli~f~~ ·- .. ·· --------·-................................................ ___ ] 

ilivsfciring i övrigt, inom kommunens riktlinjer. 
- hyresskulder upp t o m 3 månader 1 Socialselaeterare vuxengruppen 
-övrigt bistånd utanfor rilctlinjema upp till l Enhetschef 

~~f~~*-~~~!1?~?.8.~~-?..Y~~ .. E~1~~E:~_~:~=-=-=:::~::::.E·l~~il~iii~~1-=~~===--=.~~~!.~~h~~ .. :~:===~=:=:::::::.~~:=::.::::::~=~:::::~:::::.::::~\rBi~i~:~.~~~-~~~4.~::::~~~~~~~f::~:::::~:·:::::~=::.::===~::=::J 
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 
f;slut-~~ försörjning-;stÖ-d··~pp tilltre .mån~der i 14--i~~p-T§-s-;L ___ .. _ .. ___ , ___ .. !Enh~t~~h~f- .. _ ................ ------~Tidigare biträda~cie enhets~hef 
1
samband med sökandes flytt till annan kommun. 1· l 

~~~:~~-~;;;~~tm;;~~~~ 
_es~~~ om att ~ägra eller nedsätta fortsatt 14 kap. 5 § SoL .

1

socialselaeterare vuxengruppen \Se kommunens riktlinjer 
forsorJnmgsstod , 

~-~m~:::ro_rmedlin~av~gna ~--~~ E:::_~--- ~-
jDödsboanmälan J20 kap. 8 a AB \Socialsekreterare vuxengruppen l 
~.-------------~-----~--·---------.. --.. -----~----------·- .. --~ .. -------------------------------------------""' '"' "[-· ___ .. ·--··- .. ----------···- ·-------.... -- ............. . 
rueslut att ordna gravsättning ~5 kap. 2 § begravningslagen Enhetschef . idigare socialsekreterare 

1'~"'"''"-""''"'--·-·--...... ,____ . . ..-·-----· . -----·----.. ---~---~--·-----·~· ----~-
Bistånd utöver vad som följer av 4 kap l§ om det 4 kap 2 § SoL IBiståndsutskottet ordförande eller ~ill exempel avvärja en akut situation kring 
finns skäl för det och om biståndsutskottets !annan förordnad ledamot älming av barnfamilj 

~~!:~-~~],2§ SoL --- -- - --- r;~i;JS~krctm:v;;x,;-g,c;;pp.;;;- lse lz,;;;;;,;~,;;;;;rikfun]er-------

.. - .. -............... ·-·-·- . ,_., ______ l_,_,_-·-·-·-----~ .. ·--.. -~- .. ----·~-·--.. ·~-.. ·-·-·-··--~-· ........ ·----·-· · --~ .. -·-·---·-·-- , __ _J 

!Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd. 9 kap l och 2 §§ Socialselaeterare, vuxengruppen Se kommunens riktlinjer. 
[Underrättelse till försälaingskassa att nämnden l . 
~~~~~.EEP.~~~~- ~~~t!!.J.j~g. --·-~-.......... .. ..... ------ . _............ ..... . ........ .............. ......... .. .. _J·~--- ________ .. ·-·-------.............. . ·- _____ ..l.... .. ................................. .. . -·-·---............................. - .. ·---.. -·-·-· 

11. Vård och stöd vuxna 
~:llj~~:r:~~I=~:~~:~Joe:ra~o:~~e~ 14 kap l § SoL --~vdei~~g;a;~T __ , __ ,,_ .. ____ . rdig~~e enhets~he( _____ , .. ,,, .. ____ ,. ___ .,_~---1 

1=-?..Y~E~?-~ och ri~ctJ.!,~~r ___ ..... --.. --~--·-........ J ... --. .~ v._~~lE:_~~sc~.f ____ .................................. _ ... _L _ ............... -~·-----·---.......................................... i 
Beslut om upphörande av bistånd i form av vård il4 kap. l § SoL ISocialsekreterare l l 
~~~ .. f<?.E ... Y.~~.~ ... ~JJ.~~.?.?..~~~.~ .. ~g~~ .. ~ .. X~~!t~~.~m ... ~--- ....... ............................................................................................................ L. .. _ ... ___ ....... -----... - ......................................... _ .. ______ ....................................... ................................................... ___ ............................ _ ........ --.. ·-------.................................. .. 
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r,::- ____ ,,,_,,_ -- --- -, ____ , __ , ____ ,, ....... ,_, __ -·---- -- ................... . --_, --· .... __ ,_ --- -.. .... ... ----- - ............. - .. .. - . - -- -- --- .............. --· ......... ...... ,_ -·- -· ,_ ................. , ___ ,_ .. -··"· ...... -·--·- . - - -· . ... .. .. _, --- .............. _, __ ..................... ,_ ............... _, __ ,_,_ .... -

~l:~~uJ ~~e;~:~~~~ge~ö:r :~:=~~:r~ i form av 18 kap. l § l st. SoL och SoF Socialselaeterare ~~~;ö~~~t~~~s~~1::~:~a~~~~~~!n::;~~~~~är l 

~~:~~~~: .. ~vux~~--.. ·---.......................... ··- .. ·-··-· ...... .. J .... ___ ......... ____ .... ... ........................ ..... .. . ....... -. -- ....... ..... _ ..... -........... ---- . --- ~~~~;~~;~~~~~e~t e~~ttn-== l 
!Beslut om köp av plats eller annan öppenvårdsin-114 kap l § SoL Avdelningschef !Tidigare enhetschef 1 
1sats i annan kommun eller hos annan vårdgivare. l 

~ 
___ , ....... , __ , ____ , ___ ,,_,_, ........... ____________ ,,,....... . __ ,..... --·-··--·- .... - ... _____ ,,_, ................... , _____ ............ - •.• , .. ,_.,_,_, ........... - ......................... _,,,_, ___ ,,_,,, __ ._. __ ,_, .............. , __ , __ ,,.j 

eslut om bistånd i form av arbete, r kap l § SoL Socialselaeterare socialpsykiatri Ii 

.sysselsättning, rehabilitering, för psykiskt 
1 

~~~io~sh~9.!.~~·---·--...... - ......... -........ _, _____ .. _j_ ___ ....... _. __ , __ .. _ .. _____ ,_, __ , ... _ .. ____ , .... ___ , __ ,, __ ,_, ____ ................... _ ........ -... -... ·-· --·-.. -·-·-·--------.... --.. ·-----·---·-·------·-ll 
Beslut om bistånd i form av boendestöd för \4 kap. l § SoL Socialselaeterare l 
_psy1~~!~-~~~~~~~?i~~ade ____ .. -·-- ~ocialp~ykiat~i . _____ f ......... __ ........ _ ... _____ ... __ ............ ----.. --·------·--j 

eslut om bistånd i form av sociala boenden och \4 kap. l § SoL vdelningschef iståndet kan endast ges till personer över 18 år. 
sociala j ourb?en.den l . i digare enhetschef \ 

:s::::-IKon~raktssknvnmg mellan kommunen och den i A vdelnmgschef 1 

~ ~~~~~~~ ... ~E .... ~.~t:~,g._f~~~l_. ____ j!fl~~P. .. :_..f.§_~~!:: ... ~~~~~=-==:·~~:::~~~~~~~~i~~t~~~~; ... ~~~~!J.~~-............. ::::::::::::::~~: ................................................ -=:~~==:=:~-~~ ..... -................................. -..... -.............. ·~-· i 
1::~~ ~:e=~~::i~fg~:t: ~~(~~:~:)eller att 111 kap. l § SoL 1Soc~~~~et;~are l 
,_,_, _____ , __ ,_,,_,_, ..................... , ... _____ ,,,.,,_, ___ , ............................ , _____ ,_, ....... , .. _ ....................................... _ ................ _ ........... __ ~-.... ·--·-·······-.... _______ , ______ , ................ _ -· , __ ,_ ... ,. " 

12. Vård enligt LVM 
IB.~slut-~;;: .. ~;.söi~~; .. h~-s .. iäU:~~ätt om ~å~d enligt ......... Ii"i ... f L VM - ____ ............ ·-- ............ ..... · · · - [B-istå~ds~t~i~~tt~· ........ · · · ... · --·- r ... . _----· · ......... ---· ----------- · ..... ··----- .............. · · ··· · · · · ., 

tYM -------.. -·-.. ----·--.. -· __ .. ___ .. ____ -----...... _ ·- ·---- - _, ___ .\. _____ ····-· . ·- .... -·---- ·-·-------- .1. .... -.... - .... -.... --·-·-- .............. -... ·--- -·--- ... .. .. ... -... --.. ·---·-·--
eslut om omedelbart omhändertagande av 113 § L VM [iståndsutskottet ~eslutet kan delegeras till biståndsutskottets ord-

' ss brukare förande eller annan förordnad ledamot om utskott-
l ets sammanträde inte kan inväntas. Beslutet ska 

1 kt!ral;~~till _å&agtlii~d}t;lsii~ii~-~1§l~~~===::__:~~<Jh~:==_::== ~=~~ns :=s~tE~ec:=J 
!Beslut om att begära polishandräckning för att · \45 § p.l L VM Biståndsutskottet !Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa 1 

föra en missbrukare till läkarundersökning. l sammanträde. 
1 

.. _____ .......... --.. ·--·-·--.. - ........................... - ............. - ... ---- .............. - ..... - .... - .......... - ......................... r-................... _____ ............................................ -..................... - .................... ___ ........................ -.................................. --...... --·---.. ·--·--·--............ ] .. .... -·--·-............. - ....... ·------·-.. ·---- -....... ·-·-·--·--.. ·--.. -.............. ----··· -
Beslut om att begära polishandräclming för 

1

45 § p. 2 L VM Biståndsutskottet 
1
Beslutet kan delegeras till biståndsutskottets ord-

inställelse vid vårdinstitution. !förande eller annan förordnad ledamot. Beslutet 

............................ ·- -------·--·-.. ··-·--·-·---.. -........................ -...... _ .. _ ............................................ , .... - ....... _ .. ,_ ..... -........ _, ... ····--· .... ....... ...... . ··---- _ .. ____ --------.... .. -... -........... ____ ..... ---·-· ....... sJ~~-::,t?.:r.?..~.!as_ .. ~id n~~~~l?.:~ ... ?.~~~.~ ~-~~antr,ä~~-:.__ ..... J.J 
B~~;~::datt inleda utredning om skäl för 17 § LVM \Enhetschefvuxengruppen \Tidigare biträdande enhetschef 

'--------·-·-····- ·-·--···--··-·---- .......... __ , ............. ____ ,, ... -....... ----···-·-·- ............. ------·---·-·-··"-'"""'""" ·- ......... , _____ ,_,,_,,,.,,,.,_, __ , ____ , ____ _ 
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 
IB~~-i~t;m att utr~dci~ -int~-~~icl~das eller att r"§ L VM-- nhetschef vuxengruppen '"'"[r i digare biträd;;:~d.e enh~t~~hef _______ ] 

åbörjad utredning ska läggas ned alternativt ; l 
9.Y~Eg_~ ... ~ .. ~~ .. ~~~EE.~~g-~~ligt_~--~-~.~P.~JJ .... ~9.-~ ....................... ................................................ _ . ____ ................................................. ____ .................................................................................................................. ·------.. ·--T ................... ·--.. --------·- ................ --·--........ . ........................... -·--· --

eslut om läkarundersölming samt utse läkare 9 § L VM Socialsekreterare 1 

f~!. ... ~~~!.~.?.!~inge~ ................... _______ , ............ --·--------··---................. __ , __ ................. _ ....... --·· .. -·-·-····-·~~~~l21?en ·-----................................................ __ j ___ ........ _ .................................................. _, _____ , _________ , ____ , ___ , ..... --.. 1 

eslut om att begära polishandräclming för att ~5 § p.l L VM nhetschef !Ska användas restriktivt och gärna i samråd med . 
föra en missbrukare tillläkarundersölming l jBiståndsutskottets ordförande. 

~
,_, ___ , ___ ,_,,,, _______ , _________ ,___ _ ____ ,, ___ ,,_,, ___ ,, _______ , ___ ,, .......... ,_,_,_, ______ ,, .. .......... __ , __ , __ , __ , .. , .......... , ______ , ___ , ___ ,, ............................................ __ _ 
eslut om att begära polishandräckning för 1

145 § p. 2 L VM nhetschef ISka användas restriktivt och gärna i samråd med 

nställel_~~ . ...Y.id vår~~S.~!!:Ition ....................................... --.. --......... ----·-··--·-----·--·-·-·---.. ...--.............. --... - ................. J:J?.ist~P.:,dS't:l.!~kott:.~ts ord[~raiJ.de. _____ ,_,_ ...................... __ 

13. Biståndsbedömning SoL/äldre 

!Beslut om bistånd i form av flyttning till särskilt 14 kap l § SoL Avdelningschef jSe kommunens riktlinjer. Tidigare enhetschef 

~ ~9.-~n.-de ___ .............................. -----····--...................... __ ._ ....... ___ ~J~~2.._§ __ §.9..~----........... _______ ----.. -------···· ... --...... ___ .. ,_.--....... 1 ---·-·----·---................... ___________ ........ . 

1!.?.~~!~~-<?..?.:.t. .. ~~.S.!~~ .. .U~~ ... '.!:Y .. l~~S..~~.~:.~~EYi~~ ..................... ...J~.-l.~~P..: ... !J ... §.?..!.: .............................................. _____ ...... !?is!~?.-ds~_e.dö~are ............................................................................ ...l§.~ ... !~~~~.~.~.S. .... J.i!~!~~j-~E: ................................................................................................................... .. 
eslut om bistånd i form av förenklad r kap. l § SoL Biståndsbedömare ISe kommunens riktlinjer l 

.... 5.s. .. !~~~~P.:.'.!:~~l~~~~Il~----·-.. --............................................................................................. 

1 

......................................................................................................................................... _ ........... - .................................... _. __ ............................................................ _ .................. 1... .................. ___ .......................................................................... - .................... - ........................................ --............................... _....! 
astställa avgiftsunderlag 8 kap 4 § SoL dministratör äldreomsorgen !Beslutet gäller vilka inkomster som ska medräknas 

................................................................. __ , ____ ................................................... __ ·---------.......... --.. + ................................ _. __ ......... _. ____ ... __ .. ___ ......... -................... -.............. _ ........... ---------·-.. ·-.......................... -................. ....J~.fS.:~!~.! .. ~!!.?:~.~~ ... ~Y .. ?:.Y.B.~f!.~~...f.~!. ... h.~?.:.t.!J.~.~~! .......... _._ ........... __ .. 
!Fastställa förbehållsbeloppet 18 kap 6-8 § SoL dministratör äldreomsorgen ~eslutet gäller vilka individuella utgifter som ska l 

, .................................................... - ............. - ......................... _ ............................................... __ .. , __ , .................. ~ ........................................................................................................ - ......................................... 

1 

............ _ ............... - ............................... .............. ............... - ................... - ...... _J?.:.l.~.~!.~!~~~ ... ~fasts!~.l.!~~.~~-·?:Y._~y~ft.~~...f~!.}~~~!j~nst.l 
!Fastställa avgiften för hemtjänst 18 kap 5§ SoL p l Administratör äldreomsorgen pastst.älloande av.~vgift~n utifrån avgifts~trymm~t 
i 1och brstandsbedomda msatser dock maxrmerat trll 

1en tolftedel av 0,48 gånger basbeloppet per månad., 
· l ISe kommunens riktlinjer 

"""-""'"'"""""""""" ______ ,,_,_ .............. --......................... ___ ,_,_, .............. _, __ . __ ,1"""'"'"""'-"" _______ ,_,,_ .. ,_, ___ ,_, __ , __ ............................. _,,_ .... ,_, __ ...... ,_ .. _,, _______ , ....................... __ lM_"' ___ , ___ , __ , __ ,_, .. , ............. ---····-.. ---···-·--··"-""""-[ 

....... ~:~~tälla b~en-deav~~~.................................. ... .. e .. ~~:~.' 5§ p .2 SoL ·-----·--· ~~min:.~:atör äldreou:~~g~n ~.~;~~~~~~~~;,~~~~~~~!~~~~.~~~i~~:~:~ ..... 
!Beslut om nedsicrivning av eller befrielse från 14 kap 2 § SoL vdelningschef \Tidigare enhetschef 
skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 1 

~~l?:.~~!~PP. .. ?.~~~-~t. ............................ _ .................................... _._ .. __ ............... ___ .......... L.. ............................................................................. _. __ .................................................................................. _ ... _ ........................................................................................................ J .................................................... _ .......................................................... _ ............................ _ ......... _ ... _ ............. _ .. ___ .. _ .......... . 
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 
••-ooooooooooooooooooo-oooooooooooooooooooooooooooooooOO-oooooooooooooo-•ooooooooooooo-oooo•oooooooooooooooooooooooo• oo•oooo•ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-•oo-o-ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolooo; oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-ooooooooooooooooooooooooooooooo--ooooooooooooooooooooooo•oooooooOOO-•--••••• • • ••••• ••• • - • •••••••••••••oooooooooooo-oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo•••••••• •••oo oooooo ooooooooooooooooooooooo-oooooo••••••••••••••••••••••••••••••••••••-"'" 

~eslut om köp av insats, särskilt boende, lAvdelningschef Tidigare enhetschef l 
korttidsboende eller daglig verksamhet, i annan \ l 

lkommun~~~~:r:d~;,;~~~l~i __ .]iii<~~~~====-----~~: __________________________ : ............... -.... J 
~~~=~~~nsats for sökande bosatt utanfor 12a kap 3 § SoL ~~~=-~-delegat som for övrigt l 
l_ .......................... _, ______ , ..................... - .. ........... .,_ ... , ____ ........... - ............................ _______ ,, __ , , ...... - ........................................ - .................. --·-···························"'''"''""""'''''"' _____ ,,, ..................... ............... . - .- .............................................................................................. - ..................................................... _ ............................ ------······--····-····-·-·--·····················-····""''"'"'"'''"'''-"'"'''"''''''' 

14. Biståndsbedömning funktionsnedsatta 
[:;::;: . ----·-----·-·-·--··--.. -·........ ··r-···--·............... . ··-·-·-···--- ~---.. ---·-----------·----~ 
!beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 § LSS Socialnämnden 

11 .. 7.~.-§ .J.:&~---•o o Ooo•oo .oooooooooo--ooooo-oooooooooooooooooooooooooooooooooooo __________ , ______ , .................................... , ____ , ....... - . - ........................... ------ -·· ... , ... _ _ ________ ,_, __ ,_ ........ ............. -·-· ·-·. • ·- ....... ··--··· ..................... , .. ___ o o o - ... ·- - · -· ..................................... _ ................................... - · -····-.. .. 

[Beslut om personlaetstillhörighet jl och 7 §§, LSS \Biståndsbedömare ~~eslut om personlaetstillhörighet fattas inte 
l l r rskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 §j 

~ ~iträd,~. av: .. P~~~i_g~;ss~-~!.~~!_____ ____ ---·17 § och 9 § LSs ................ -==~~-~!~~~~ed~~are .. o __ :___ ___ ~;~~mm~~~-~~~ktlj_~jer~=~-~~-----=-~=--=i 
~ \Ekonomiskt stöd for att bekosta personlig 17 § och 9 § p. 2 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

::--' assistent vid tillfälligt utökade behov 
l ·-·· _____ ,_ --""'" oo••--· --0 -· """"""'" ··-·-·-·-··--- ..... r-···ooooo oo·---- __ ,_ ... - - ... '00 00 OOOooo•OOoOOooOOOOooooooooo 00 .......... ................... ,_ ............... _ , .. ,, ......... ·--·----o • • • o-- · - -------· o , ___ , _ .. ____ .. ______ , ....... ... -- oooo•-··- ·-···-----·-···---0·-·--.. -· '"" 

~konomiskt stöd till skäliga kostnader for 7 § och 9 § p. 2 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

~~~~i===t~~~~ 
~~~~anslutnin~-~ol~:gen~:l_____j___ _L_ _____ _j 
!Beslut om boende i familjehem for barn och 7 §och 9 § p. 8 LSS \Avdelningschef \Se kommunens riktlinjer. Tidigare enhetschef 
lungdomar 1 ______ ,__ ' ,_, _____ , __ , ....................... _____ , _____ , ___ , ____ ,__________ ' ..... _, _________ }_ .......... _, ________ , _____ , ·----- · - · · ·--·-0 00000000 

~eslut om boende i bostad med särskild service 7 § och 9 § p. 8 LSS ! vdelningschef Se kommunens riktlinjer. Tidigare enhetschef 
lf.<?.~ .. 9.~~-'?.-~h 1:ffigd?~l:IE ...... ............ o ..... ............. _ .............. - ............ - ................. _________ .... __ ........... _ ......................... _ ............................................................................. .. ................. ___ ....... _. __ ........................................ .. - - ............. . ......................................... ......... .......................... ........... ____________ _ __ .. ____ ......................... --............ -1 

!Beslut om boende i bostad med särskild service j7 §och 9 §p. 9 LSS, Avdelningschef \Se kommunens riktlinjer. Tidigare enhetschef 

~~daglig ve~ för persOner i f ~~c~~ ~~L l O LSS Bistfuulsbe~ JsO koillmunensriictlin~ _____ .... ______ , 
1;kesverksam ålder som salenar forvärvsarbete i 
~~~l_J. __ ~nte utbi~~~~ .. -~~_g_ ______ , ___________ ................................... .. ... _ ............................... T .................. - ................ _ ........................ ........................................................................ ..\ ....... -................. - ....................... _______ ,_ ................................ _ ......... ............................................ -....... ......................................... - ..... _ .................................... - .... -................................................................................ 1. 
\Beslut om upphörande av insats enligt LSS 1 \Biståndsbedömare l _ 
""""'H""""M""""""'-'"""""""'-""'"'"MM-OOMMHO----·----~-"-''"-"~"'"'''''"""~·M·M·M·M"""-----·-"M"--·-·~-M-"MMO~---··--· .... - .... ·--·M .. _O _____ MM'""-····-··~··""''"'''''"''''-••-••w-•w--•-••••-·~----·~-•M~-·~-M"'--··•M-·~----""''-''"'MM··-~-··•••••~~--·"'"·-·-•""'"""""'''''''"_M_ 
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" _____ ...................... --.. ·---........... - ..... _ .... _______ jJ ____ .. _____ ........ - ............................... -........................... _ .......... 1 ______ .. __ .... _ .............. _ .. _ .. _____ .................................... -... - .................... _. __ .. _, _______ _ 
!:;;~~~~-=-----~ 
tillfålligt besök i kommunen och besluta om ~ 
\ins_~!~~~~E!!8.! ... !: .. ~ .. ~---·· ................................................ ________ .................... -.... ___ .......... _ .. __ ........ _. ____ .................. -................................................................................... -...................... _. _____ ...... -........................................... _________ .... ................... T_ ............................................................ ___ ................ - ....... _,_, .................................... _ ............................ ___ ....... -

E
slut om avgift från föräldrar vars barn är O § LSS, 5 § LSS-förord.ningen Biståndsbedömare l administratör 'i 

der 18 år och får omvårdnad i ett annat hem 6 kap 2-4 § SoF. äldreomsorgen 

_ det egna ........... --·-··--·-.... ·-·-.. -~-----··-· .. -· .... ·----··--··--.. -·-···-·· .. - .. -· .. ·-· .. --..... .. ________ L ·---·-.. ···---- . . ........ , 
~- eslut om att anmäla behov av ersättning för '110 kap 6 § 3 p SB ~iståndsbedömare . \Gäller under förutsättning att den enskilde ansölet 
[personlig a~~isten! .. !i.l..!.. försä!~_i~gskass~-.... ·---··· ------ -----........ .... . ·----~m p_~.!:_sonlig as~istent enligt _LSS, inte enligt ~~!:-_ .. , 
Anmälan till överförmyndare att person som J 5 § p. 6 LSS iståndsbedömare '\ 

c.Y' omfattas av LSS är i behov av förmyndare, l l 1 

~" lf.6~~t_a.:.~.~ .... ~!!~~ .. g?§_~~~----· ·····"'"""""""""""'-"''"' ""'""""" " """"""""' ......... , ,, ___ , _ _________ ,, ........... _, __ ,_,,.,, __ , ........... ,_ .. ··--·-·- ··· .. - -....... , __ , ...................................................................... _ .... __ _1 .................... -......................................................... , .... ____ , ........................................................................................ _ ............................ . 
_ ~älan till överförmyndare att förmyndare, 15 §p. 6 LSS iståndsbedömare 

förvaltare eller god man inte längre behövs. 
i:;:::" """"-"'""""'"""""""""""""'"-"""" __ , __ ,,, .. ,_ ., ____ , ...................... - .................................................................. , .... _____ _ , ..... . _____________ , ______ .. _ ........ _ ............ ,_ .... , ......................................................... - ....... """']"""""""' "' ' ... ................... _ ,, ........................ , .... _ , .. ,_ .. , ........... ..................... , ___ ,,_, ,_, , 

!tseslut om köp av insats, särskilt boende, \Avdelningschef Tidigare enhetschef 
\korttidsboende eller daglig verksamhet, i annan l 
~m~~ elle~E.?~ ~~!:l ... Y..~dgivare ·------·------···---~- ............. -.... _________ ...... - .......... -......... I . . ...... ___ ,____ _ ........ _ .. ,_ .... ____ _ 

~~?~=t~t=~~lr~~~~~:~Ki =-=-t~~~=--=-ti~ e1 älan av allvarlig skada på person som : 
omfattas av LSS eller risk för skada på person 1 S<?,~_oiE:fa~!~~--~Y. ... J.::.~.~ ............... _ ... ... ----............ --·- - ..... !. .......... -....... __ .. ,_ ..................... _ .. ___ ... .. .......... --- · .... - ..... _L .... _ .................................... _ .. __ .. - .. ·····--.. ···- . ·- ..... L .................... _ ····-·· ........... .... _. __ .......... ..... ·-·------··-·---···-· .......... .....:.. .. 

15. Patientsäkerhetslag, med mera 
Besl~t ·-;~ -~~äi~;: .. tiiTfu:;pclction~~ ... r6~ .. ·;ård;~h.-~3i~~p-.. s·;·6'j "§"§"":P~ti~nt·~-äi~;~h~t~·- .. .. ,ivi~di~in;ic a~~;;;;~ig~jci~;i~Öt~~~i~~---~--··.. ....... --·-····-·--
omsorg (NO) av allvarlig skada eller sjukdom i !lag (SFS 2010:659) (MAS) 
samband med vård, behandling eller 14 kap. 2 § SoL 

~=ö~ ]24 a§ och 25 § LSS l 
--· ......... --...... _, ___ ............................... _. -·----·-.. §_9_S_~§ ... ?:Ql12_ ____________ ........ -.... ·-~· ---· ... -................ - ............. _ .. ______ ......................... --.. ·- ____ L ............. ___ .... _ ........................ --·-·--.. ·-··---.. ·-··--.. ·---_ .............. ! 

älan till NO om leg personal som inte kan \Patientsäkerhetslagen 3 kap. 7 § Förvaltningschef J l 
töva sitt yrke tillfredsställande l ·-·--·-·-·-- .. .... ,_, .. , ...... ·--· ........ , .. ____ ................. , .. _______ ......................... - .. ·--·- - -······- -·-.. --··--·--····-·· .. --·-· . ·-·-·-·--·..L ...... , ______ .... ,, .... _, ........ -······--··-· .. --.. -----·---··-
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Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 
~~äi;~·-tiil IVO o~-i~~mnn.,;~f&"ift ~~---~7 kap l § p 1-4 -s;i:~-.......... \Förvaltningschef .... __ .................... ____ .. ________ .... ______ ................ ___ .... _ .. __ _ 

~erksamhet inom socialtjänstens område eller för l 

5E?::~i:;;~:~=~~Or v~------.. ·-·-................ -------i----.. ____ .. ___ ,,_ .. _______ .. _. __ ..... - ............... __ ,_,_____ ·-........ ____ , 
~An:nälan till ~O .. om verks~mhe.tschefi . 12 kap l § patientsäkerhetslagen 1Förvaltningschef l l 

~~:~~=;j;_~ 
16. Övrigt 

~E~o~~~~I=~:~=~==~~~ 
l !Tecknande av samverkansavtal med kommuner, l IFörvaltningschef lOm överenskormnelsen så anger ska socialnämndens l 

-;--[1an~~!~n.:g_ 9~g_ statli._ga myndi~~~~:.---·----·- .... :r_____ J _ .. __ __ [ordfö_:~de __ teclma samverkansa~alet. -~ 
Beslut om att ersätta enskild person för egen- 3 kap. 2 § skadeståndslagen IFörvaltningschef \ 

~~~l:~::~d;e:~~l:iu~g~~J;~~':r~; s~~ ~ö~~~~~ -------·-· _______ .... l ... .. _______ ,_, ____ ,_ .. ·---·-·-----~ ---_______ . ____ ........ _ .. ____ ,_j f !tran de i körkortsärenden ~o:;d!!~~h 5 kap. 2 § kö korts- ~Socialsekreterare Barn och ungdom fnbart fOr barn placerade enligt L VU. 1 

~----"-""'"""'""-"""""""""-""""'"'"''"" ______ , ____________ ,_ ......................... _, ____ , ______ ,_,. __________ ,_,, __ .. , ________ ,,, ...... ,_ .. _ .................... 1 . ............... -----j 
!Yttrande i ärenden om förordnande av god man 11 kap. 16 § 2 st. FB iEnhetschef 1 ~lt l~J____L_~ -------------- ___ j 
!Avge yttrande till överförmyndamämnden ~ 6 § FB .. ___________ J~ . ..<?.~~~~~ekreterare ........ ____ j __ .. _ .... -..... ...... .._ ............. __j 

lseslut om framställning om överflyttning av r a kap 10-11 §§ SoL ~vdelningschef [Tidigare enhetschef l 

;
. ~1.:1:~-~ .. !P:! ~!ll.l:'!:l.:: ko~~ .................. -------·--· .................. ______ .... _ ....... ______ ....... .... ................... ----------·-· ...... ____ .. _______ ............ ,_... ... .. . .......... ... ____ ............. ... ___ ,. ___ , ................. ______ ............................................................................................ ..! 

=~~t l~::~m mottagande av ärende från 2a kap l O § SoL r vdelningschef !Tidigare enhetschef ............................. .. 

b=~~~-~~~:~::;l!~~~:~dare;~~----~5 k~p"3 §"s;p-.. -.. -·-------·l~~~T!~~~~:~:r::~~ ;' ....... . .. ....... .. ____ l .......................... ___ ................. ...................... ............................. ___ _ 
,_, _____ ,_______ . ----·---·-................................................... r;::--- .. -------·--'"'"'"""-·--·--- _____ , .............. ____ ,,.,., _ _,,,., ... --
!Beslut om anmälan till överförmyndaren om J5 kap 3 § SoF !1:5iståndsbedömare/ 
att behov av god man/förvaltare inte längre l \Socialselaeterare 

i~reli~-~er.. ............................ -·-·---.. -------·-----... -..................................... - ........................................ ________ ........... - ............... -.... . ...................... - ... - ................... ____ ................................ ____ ................ --.. ·----.. ·---··---·-·-.................... - .. . 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas. brandell@habo.se 

l( 

()~&de /~ 
----------.-------~--.,...,.-~----

Ny politisk organisation inom socialförvaltningen för mandat
perioden 2015-2018. 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommun
fullmäktige att den politiska organisationen inom socialförvaltningen för 
mandatperioden 2015-2018 ska bestå av en socialnämnd med 3 ledamöter 
och 2 ersättare samt en vård och omsorgsnämnd med 7 ledamöter och 5 
ersättare, att gälla från och med 2015-01-0 l. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 30, att de delar av social
nämndens verksamhet som idag hanteras i biståndsutskottet överförs till 
egen nämnd, individ- och familjeomsorgsnämnden. Utöver denna nämnd 
beslutad fullmäktige också att socialförvaltningen ska ha en socialnämnd. 

Förvaltningen har inga synpunkter på att verksamhetsområdet delas upp i 
två nämnder, men anser att de föreslagna namnen på nämnderna har 
nackdelar. 

• Som det förstås ska individ- och familjeomsorgsnämnden hantera den 
myndighetsutövning som idag finns inom verksamheten individ och 
familjeomsorg. Det kan bli förvinande för kommuninvånare och ldienter 
som vanligen refererar till socialnämnd som den myndighet som 
hanterar deras ansökningar och beslut. 

• Socialnämnden som begrepp är ett etablerat namn bland myndigheter. 
Bland andra Sveriges domstolar, Socialstyrelsen och Inspektionen för 
vård och omsorg, etc. förutsätter i sin begreppsapparat att det är social
nämnden som är den nämnd som hanterar myndighetsutövning inom 
socialtjänsten. 

e Lagstiftningen inom området är sla:iven som att det är socialnämnden 
som är den beslutsfattande nämnden, det gäller till exempel socialtjänst
lagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, med flera. 

• I det administrativa systemet Winess4 finns idag redan tre diadesnurror 
kopplade till socialförvaltningen. Det är socialnämnd, vård- och omsorgs
nämnd och biståndsnämnd. De två sistnämnda var de nämnder som fanns 
under mandatperioden 2003-2006. 

• Om fullmäktige väljer att ha en individ- och familjeomsorgsnämnd 
måste förvaltningen köpa in en ny diariesnuna till systemet Winess4. 
Kostanden för det är cil:ka 22 000 kronor samt en supportavgift på 550 
kronor per månad. Leverantören tar även 12 000 kronor om vi väljer att 
uppgifter :fi.:ån diariesnurran Socialnämnd ska överföras. Förvaltningen 

62. 
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anser att det i sin helhet är en onödig utgift på nästan 35 000 kronor, då 
kommunen nu är i slutfasen av upphandlingen, att lämna tilldelnings
beslut på ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. 

• Med det föreslagna namnet individ- och familjeomsorgsnämnd måste en 
hel del administrativa förändringar göras. Bland annat de många mallar 
som finns i verksamhetssystemet Treserva samt samtliga blanketter som 
refererar till socialnämnden. Vilket innebär ett tidskrävande arbete, dels 
att ändra och dels att byta ut på W ebben. Om valet blir en tom diarie
snuna blir det också ett tidskrävande arbete att fylla snun·an med 
nödvändiga uppgifter, såsom handläggare, titel, telefonnummer, e-post
adress samt roller/behörigheter, adressregister, etc. Därtill kommer 
också ändringar på W ebben på de ställen socialnämnd omnämns i text 
och tillhörande publicerade dokument samt alla trycksaker. 
Förvaltningens bedömning är att det sammantaget blir ett par veckors 
heltidsarbete. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna nämndsnamnen inte är helt 
bra. Förvaltningen föreslår därför istället att individ- och familjeomsorgs
nämnden kallas för socialnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare och att 
denna nämnd hanterar de frågor som nu hanteras inom socialnämndens 
biståndsutskott med tillägg av ärenden som är kopplade till den nya nämndens 
egna beslutfattande. 

Den andra nämndens namn föreslås vara vård- och omsorgsnämnden med 
7 ledamöter och 5 ersättare och att denna nämnd hanterar övriga frågor inom 
nuvarande socialnämnds verksamhetsområde. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandeli 
socialchef 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämnd sekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

!l 

Il~ 15_ 

Uppdaterad arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för 
socialnämnden och dess biståndsutskott 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden godkänner uppdaterad arkivbeskrivning och dokument
hanteringsplan för socialnämndens och dess biståndsutskott att gälla tills 
vidare. 

Sammanfattning 
Vmje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanter
ingsplan. En dokumenthanteringsplan beskiver de handlingar/dokument som 
inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten och hur dessa ska 
hanteras. 

• Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras för all framtid. Handlingar 
som ska bevaras levereras efter bestämt antal år till centrala 
kommunarid vet. 

• Gallras innebär att handlingen förstörs och dä1med inte längre kan 
återsökas eller återskapas. När det exempelvis anges att en handling ska 
gallras efter sju år, så betyder det att gallring utförs på det åttonde året. 

• Vid inaktualitet innebär att handlingen galh·as när den inte längre behövs 
i verksamheten. Omedelbart är handlingar såsom reldam, erbjudanden, 
spam och liknande. 

• Närarldv kan vara ett tjänsterum eller tillgång till arkiv inom 
arbetsplatsen. 

• Centralarkiv är kommunens gemensamma arkiv för alla myndigheter 
och är placerad i kommunhusets källare. 

• Anmärkning innehåller kompletterande uppgifter/information. 

Beslutsunderlag 
Arldvbeskrivning och dokumenthanteringsplan, daterad 2014-09-16. 

- Bilaga till arkivbeskrivning och dolcumenthanteringsplan, daterad 2014-09-23 

Beslut expedieras till 
Alla berörda 

(\ j "" -I-e ?~g------------- --------------------------
Administrativ controller 
/nämndsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Socialnämnden och dess biståndsutskott 

Socialnämndens 
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 

Kommuns arkivreglemente och dokumenthanteringsplan fastställs av nämnden. 
Dokumenthanteringsplanens syfte är att bestämma var och hur dokument/handlingar 
ska fårvaras och när de får gallras . 

Om allmänna handlingar (bedömda offentliga eller med sekretess), den så kallade 
offentlighetsptincipen, finns reglerad i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och 
arkivlagen. Syftet med handlingsoffentlighet är främst att varje medborgare ska 
kunna på ett överskådligt och lätt sätt få infmmation om villca handlingar som finns 
forvarade på myndigheten. Insynsrätten stävjar också maktmissbruk. Till vissa delar 
begränsas insyn genom bestämmelser i sekretesslagen. 

Hos varje nämnd ska det finnas en aktuell arkivbesklivning som visar hur nämndens 
arkiv är organiserat, vilka handlingar som finns och hur de kan återsökas. 
Arkivbeskrivningen är ett verktyg, avsedd får allmänhet, kommunens personal, 
myndighetens handläggare men också får förtroendevalda och nyanställda. 

Arkivbeskrivning socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar får individ- och falniljeomsorgen, kommunala hälso- och 
sjukvården, handlägger ärenden om serveringstillstånd och fårdtjänst, samt fullgör de 
skyldigheter som kommunen ålagts i alkohollagen och to bakslagen. 

För att hålla isär socialnämnens offentliga ärendeflöden ifrån individärenden har 
socialnämnden inrättat ett biståndsutskott som har tilluppgift att besluta om i 
huvudsak individärenden gällande barn och unga enligt socialtjänstlagen (SoL), 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) och lagen om vård av 
missbmkare i vissa fall (L VM). 

sökingångar 
Dialiet Winess4 är kommunens och förvaltningens dialiesystem och i verksamhets
systemet Treserva fårs all social dokumentation samt dokumentation inom hälso- och 
sjukvård. Dessa system utgör de främsta sökingångama. 
Det åligger all personal på förvaltningen som handlägger och/eller journalfår ärenden 
att antingen registrera i Winess4 eller i Treserva, beroende på ärendets art. 
I Winess4 finns uppgifter om dialienummer, registrelingsnurnmer, avsändare, skrivelse
datum, anskomstdatum, ärendemening, handläggare, etc. I dialiet framgår också om det 
dimiefårda ärendet ochfeller den enskilda handlingen avgjorts genom beslut, svar eller 
endast lagts till handlingarna. 
I Treserva finns uppgifter om ldienter/brukare, personnummer, social joumalfåling, 
patientjournaler, beslut, insatser och uppdrag, handläggare etc. 
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Socialnämnden och dess biståndsutskott 

Förvaring 
Handlingar/ärenden fårvaras i vmje verksamhets närarkiv. I kommunhuset har 
förvaltningen tre närarkiv, ettpå entreplanet och två på plan l. På entreplanet fårvaras 
handlingar/ärenden rörande stödlinsatser till familjer, bam, unga samt vuxna och på 
plan l fårvaras nämndadministrationen, familjerätten, överfårmyndamämnden i ett 
närarkiv och i det andra närarkivet fårvaras handlingar/ärenden rörande bistånd till 
äldre, bistånd till funktionsnedsatta samt färdtjänst. Äldre handlingar som ska 
bevaras finns i kommunens centralarldv som är placerad i kommunhusets källare. 

Rensning 
Rensning ska utfåras av person med god kännedom om handlingamas betydelse får 
förståelsen av ärendet, det vill säga i fårsta hand den person som handlagt ärendet i 
andra hand närmaste chef får arbetsuppgiften/handläggaren. Rensning görs samband 
med att ärendet avslutas och före arkivläggning. 

Gallringsbeslut 
Socialnämnden tillämpar Svetiges kommuner och landsting (SKL) och Riksarkivets 
allmänna råd om gallring får kommuner/socialtjänster. Gallring sker efter fastställd 
dokumenthanteringsplanen. 

sekretess 
Sela:etess tillämpas enligt offentlighets- och sela:etesslagen får uppgifter som rör 
enskildas hälsotillstånd, enskildas personliga och/eller ekonomiska förhållanden. 
Bilaga: Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

Utlåning 
Utlåning av arldvhandlingar ska ske under sådana former att risk får skador eller 
fårluster inte uppkommer. F ömtsättning får utlån är att utlämnande ska ske enligt 
tryckfrihetsfårordningens och offentlighets- och sela:etesslagens bestämmelser. 

Utlämnande av allmän handling 
En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sela:etess. När en 
handling begärsut-av 2 kap. 12 och 13 §§ tryckfrihetsfårordningen fi"amgår bland 
annat att en framställan om att få ta del av allmän handling ska behandlas genast, 
eller, om framställningen avser att få en kopia av en allmän handling, skyndsamt. 

Någon eller några dagars fordröjning kan godtas om en sådan fordröjning är nöd
vändig får att ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. 
Ett visst dröjsmål är ofrånkomligt om framställningen avser eller fordrar genomgång 
av ett omfattande material och/eller sammanställningar av uppgifter. 

Socialförvaltningen 
746 80 Bålsta J Besök Centrumleden 1 

Telefon Växel 0171-525 00 
E-postadress: socialnamnden@habo.se 



c HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet 
Sacilanämnden 

\ Serie, handlingar 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens biståndsutskott 

Protokollsbilagor 

Övergripande samverkansgrupp 

Lokala samverkansgrupper 

Protokollsbilagor 

Förhandlingsprotokoll arbetsgivare/arbetstagare 

Diciplinär åtgärd 

~~ Arbetsplats- och verksamhetsträffar 

Mötesanteckningar 

Ledningsgruppers mötesanteckningar 

Anslagsbevis 

BESLUT 
Delegationsbeslut (här avses inte beslut i klient
och brukar ärenden). 

KALLELSER,UNBJUDNINGAR 

Fastställd 
2014-xx-xx § xx 

Registreras 
/ordnas Arkivläggning 

o Datum 

o Datum 

o Datum 
o Ihop med protokoll 
o Datum 
o Datum 

o Ihop med protokoll 

R Överlämnas till KS 
R 

o Datum 
o Datum 

R Datum 

Anslagstavla 

R Datum 

Socialnämndens dagordning/kallelse med bilagor o 
till sammanträdet 

Datum 

Biståndsutskottets dagordning/ kallelse med o 
bilagor till sammanträdet 
Övriga kallelser, inbjudningar och erbjudanden 

UPPHANDLING 
Upphandlingsavdelningens 
dokumenthanteringsplan ska följas 

R 

Datum 

DOKUMENTHANTE~NGSPLAN 

Datum 
2014-08-20 

Verksamhet 
Socialförvaltningen 

Förvaringsplats 

sekreterare 

sekreterare 

sekreterare 

sekreterare 

Sekreterare/webben 

Ansvarig chef 

Personalakt 

Mötessekreterare 

Mötessekreterare 

Mötessekreterare 

Pärm/system 

sekreterare/M -Server 

sekreterare 

Kommun-
arkivet Gallring 

7 år 

7 år 

7 år 

7 år 

7år 

5 år 

5 år 

7 år 

Bevaras 

Bevaras 

Bevaras 

Bevaras 

Bevaras 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

Bevaras 

Vid nertag 

Bevaras 

Vid inaktualitet 

Gallras 

Vid inaktualitet 

1 (16) 

Vår beteckning 

SN2014/28 nr 2014.2104 

Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Anmärkning 

Inga protokoll slaivs (utom undantagsvis) 

Ex. tillbudsanmälningar, sammanställning, 
årsplanering, arbetsmilj ö förbättringar 

Personalavdelningen 

Besluten ska återrapporteras till nämnd och 
anmälas till nämndes närmaste möte. (KL 
6:35) 

Det digitala dokumentet kvarstår så länge det 
är tekniskt möjligt 

Omgående efter sammanträdet 

Omfattar både pappersreldam, e-post och 
s p am 

l 



c o DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2(16) 

HABO Datum Vår beteckning 

1" 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Sacilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun- l /ordnas Arkiv! ä n in Förvarin spials arkivet Gallrin Anmärkning 

AVTAL 
Avtal, av större omfattning R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ex. vid upphandling, samverkan, 

överenskommelser, nämndsbeslut, etc. 
Avtal, korta/tillfälliga uppdrag och 1j änster i den R Reg.nr/Diarienummer Närarkiv/kansli/Pärm 2 år efter Ex. handledning, kurser, hyreskontrakt, 
löpande verksamheten inaktualitet leasing, etc. 
Hyreskontrakt, socialforvaltnigen är hyesvärd R Reg.nr/Diarienummer Närarkiv/kansli/Pärm 2 år efter kontrak-

tet upphört att gälla 

Hyreskontrakt, socialforvaltningen är hyresgäst Reg.nr/Diarienummer Närarkiv /kansli/P ärm 2 år efter kontrak-
tet upphört att gälla 

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. for 2 år efter kontrak-
bostäder som tillhandahålls av socialtjänsten tet upphört att gälla 

HANDLINGAR/DOKUMENT 

~ Diarieforda ärenden av betydelse R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras F ör rättskipning, framtiden, kommunen, 
samhället och/eller for forskning 

Diarieforda ärenden av rutinartad, ringa eller R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Gallras 
tillfällig betydelse (bedömning om ringa - alltid i 
samråd med ansvarig chef) 

Styrdokument R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ex. Arbetsordning, reglemente, delegations-
forteckning, policy, regler, riktlinjer, rutin-
beskrivning, taxor och avgifter 

Ekonomihandlingar R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras/ gallras Vissa handlingar kan gallras om handling-
ama ingår och är diarieforda i gemensamt 
dokument och/eller framtaget av KS 

Egna upprättade rutinbeslaivningar, lathundar RIO Reg.nr/pärm Ansv.chef Vid inaktualitet Ex. arbetsfordelning, nämndsprotokoll, avtal, 
samt kopior av handlingar som i original forvaras fakturor, etc. 
på annat håll 

Handlingar vilkas betydelse upphör i och med att R Reg.nr/ Diarienummer Ansv. handläggare Vid inaktualitet Exp. Arbetspapper, anteclmingar, meddel-
ett slutligt dokument upprättas eller ett arbete anden, utkast, minnesanteckningar, etc. 
fullbordas. 

Inkomna, upprättade och utgående handlingar av RIO Reg.nr/ Diarienummer Närarlciv/kansli/Pärm 3 år eller vid 
rutinartad, ringa eller tillfällig betydelse inaktualitet 

Handlingar som tillfort ett ärende sakuppgift eller R Reg.nr/ Diarienummer Närarlciv/kansli/Pärm 7 år Ska ingå i diarie- Ex. E-post, pappershadling, digital handling 
bevisinformation. fort ärendes 



c o DOKUMENTHANTERINGSPLAN 3(16) 

HABO Datum Vår beteckning 

1" 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Sacilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
/ordnas Arkivlä n in Förvarin splats arkivet Gallrin Anmärknin 

Elektroniskt kopplade dokument och handlingar i R Reg.nr/ Diarienummer K varstår så länge det är tekniskt möjligt 
ärendehanterings system. 

Korrespondens från enskilda R Re g. nr/ Diarienummer Närarkiv/kansli/Pärm Vid inalctualitet Brev som till sitt innehåll inte resulterar i 
någon åtgärd 

Synpunktshantering, ldagomål, fårslag och beröm R Reg.nr Pärm 7 år Bevaras Förteckning och statistik bevaras, skrivelsen 
med synpunkten rensas fåre arkivläggning till 
slutarkivet 

Övertaliga kopior, avskrifter och dokument- Omedelbart eller 
versioner vid irrakutalitet 

Röstbrevlåda, telefonsvarare, SMS, MMS Kan gallras omedelbart under fårutsättning 
att ingen information går fårlorad som är av 

~ 
betydelse får myndighetens beslut, rättskip-
ning eller handläggning av ärende. 

KV ALITETSARBETE/EKÄTER 
Eget internt kvalitetsarbete, arbetsgrupper RIO Reg.nr/Dnr/Pärm Ansv. organisatör Vid inaktualitet Finns allmänintresse ska kvalitetsarbetet 

dokumenteras och diariefåras 
Kvalitetsarbete och/eller projekt internt eller ihop R Diarienummer Ansv. handläggare 7 år Bevaras Inbjudan 

med annan fårvaltning och/eller externa aktörer Beslut om att vara med, nämnd el. delegation 

Protokollsutdrag, anmälan om delegationsbeslut 

Beslut om andra nämnders delaktighet 

Beslut om representantler 

Organisationss/ass eller liknande 

Övergripande Projektplan 

Tidplan 

Budget kopplat till projektet 

Intern projektplan 

E-post, kommunikation 

Samt övrigaförekommande handlingar 

Ansökan om stimulansmedel 

Beslut om stimulansmedel 

Egna enkäter, enkätsvar, sammanställningar och R Diarienummer Ansv. handläggare 7 år Bevaras Enkätsvaren ska gallras efter 
ev. andra tillhörande underlag sammanställning 
Enkäter av betydelse får framtiden, kommunen, R Reg.nummer Ansv. handläggare 7 år Bevaras Både den inkomna enkäten och svaren ska 
samhället och/ eller får forslming. Från andra registreras ihop 
myndigheter enligt_lag~n om officiell statistik 



c o DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 4(16) 
HABO Datum Vår beteckning 

T 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Sacilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
/ordnas Arkivlä n in Förvarin splats arkivet Gallrin Anmärknin 

eller annan författning som åberopas måste 
besvaras. 
Enkäter av ringa betydelse för framtiden, Ansv. handläggare Omedelbart efter 
kommunen, samhället och/ eller för forskning. besvarande 
Från andra myndigheter enligt lagen om officiell 
statistik eller annan författning som åberopas 
måste besvaras. 
Övriga enkäter från myndigheter, privata företag Ans v. handläggare Omedelbart eller 
eller allmänheten där vi inte är skyldig att lämna efter besvarande 
svar. 

ARBETSMILJÖ 01 Systematiskt arbetsmilj öarbete All dokumentation inom arbetsmiljöarbetet 
Personalkontorets dokumenthanteringsplan ska ska registreras i vissa fall diarieföras 

· följas 

PERSON AL 
Personalkontorets dokumenthanteringsplan ska All dokumentation rörande personal ska 
följas registreras i vissa fall diarieföras. Undantag 

är när dokumentation redan förekommer i 
annat system, ex. lönesystemet. 

EKONOMI 

Ekonomikontorets dokumenthanteringsplan ska All dokumentation rörande ekonomi ska 
följas registreras i vissa fall diarieföras. Undantag 

är när dokumentation redan förekommer i 
annat system, ex. ekonomisystemet 

ALKOHOLLAGEN, TILLSTÅND OCH 
TILLSYN 
Diarieförda handlingar R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras För rättskipning, framtiden, kommunen, 

samhället och/eller för forskning 

Utredningar och forslag till beslut rörande R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ingår i diarieförda ärenden 
stadigvarande serveringstillstånd 
Tillståndsbevis, stadigvarande servering R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ingår i diarieförda ärenden 

Domar rörande tillstånds- och tillsynsärenden R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ingår i diarieförda ärenden 



~ HÅBO 
DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 5(16) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-08-20 SN20 14/28 nr 2014.21 04 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Sacilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
/ordnas ·Arkivlä ni n Förvarin splats arkivet Gallrin Anmärknin 

Överidaganden R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ingår i diarieförda ärenden 

Utredningar och förslag till beslut rörande R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ingår i diarieförda ärenden 
återkallelser av serveringstillstånd 
Återkallelsebeslut av serveringstillstånd R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ingår i diarieförda ärenden 

Utredningar och förslag till besluti tillsynsärenden Ingår i diarieförda ärenden 
rörande varningar och sanktioner 
Beslut rörande varningar, erinran och sanktioner R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ingår i diarieförda ärenden 

Underlag för beslut rörande stadigvarande R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år efter det att Ingår i diarieförda ärenden 
serveringstillstånd (gallras endast om besluten kan verksamheten 
förstås utan underlagen) upphört 
Anmälningar om utsedda serveringsansvariga R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Gallras vid arkiv- Kompletteras till diarieförda ärendet om 

läggning till permanent serveringstillstånd 

~ \ Restaurangrapporter 

centralarkivet 

R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Samlingsärende per år 

Handlingar rörande tillfälliga serveringstillstånd R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Samlingsärende per år 
till allmänheten 
Handlingar rörande tillfälliga serveringstillstånd R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Samlingsärende per år 
till slutna sällskap och godkännande av lokal 
Tillsynsrapporter vid restauranginspektioner, R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år med angivet Bör bevaras i tillsynsärendet som leder till 
kontroll av detaljhandel med öl undantag utredning om varning, sanktion eller 

återkallelse 
Korrespondens rörande alkoholtillstånd R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år med angivet Bör bevaras i tillsynsärendet som leder till 

undantag utredning om varning, sanktion eller 
återkallelse 

Korrespondens rörande alkoholtillstånd, av Vid inaktualitet Bör bevaras i tillsynsärendet som leder till 
rutinartad, ringa eller tillfällig betydelse utredning om varning, sanktion eller 

återkallelse 
Anmälningar om ölförsäljning R Diarienummer Närarkiv/kansli Bevaras 

TILLSYN ÖVER FÖRSÄLJNING A V TOBAK 
SAMT KONTROLL A V FÖRSÄLJNING A V 
RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 
Anmälan om försäljning av tobak R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras 

Utredningar och beslut om förbud, föreläggande R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras 
eller vite i ärenden rörande försäljning_ av tobak 



c HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet 
Sacilanämnden 

l Serie, handlingar 

Anmälan från Läkemedelsverket (LMV) om 
försäljning av receptfria läkemedel 
Utredningar och beslut om förbud, föreläggande 
eller vite i ärenden rörande försäljning av 
läkemedel 
Tillsynsrapp orter, försäljning av tobak 

Korrespondens med näringsidkaren i ärenden 
rörande forsäljning av tobak och receptfria 
läkemedel 
Yttrande till Lotteriinspektionen 

~ HÄLSO- OCH SJUKV ÅRD 
J. j Patien1j ournal för patienter fodda 5,15 och 25 

Patientjournal, övriga 

Patientsäkerhetsberättelse 

Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård 

Sammanställning avvikelser 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Avvikelser 

ANMÄLAN ENLIGT LEX MARIA 

Fastställd 
2014-xx-xx § xx 

Registreras 
/ordnas Arkivläggning 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Diarienummer 

Diarienummer 

Diarienummer 

Diarienummer 

Datum 
Datum 

Datum 

Datum 

Datum 

Datum 

Datum 

Intern utredning gjord av MAS, kopia av R Diarieförs 
patientens journal for aktuellt vårdtillfålle, 
gällande rutiner i tillämpliga delar, berörd 
personals redogörelser, patientens/närståendes 
redogörelse, bruksanvisning för medicinteknisk 
produkt, medicinteknisk utredning, 
anmälan/rapport medicinteknisk avvikelse, 
sammanställning av inhämtade uppgifter, beslut 
att inte anmäla till IVO, nämndsbeslut att anmäla 
till IVO, beslut från IVO återrapporteras till 
nämnd 

DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 
Datum 

2014-08-20 

Verksamhet 
Socialförvaltningen 

Förvaringsplats 

Närarkiv/kansli 

Närarkiv/kansli 

Närarkiv/kansli 

Närarkiv/kansli 

Digitalt ochjournal 

Digitalt ochjournal 

Digitalt och akt 

Digitalt och akt 

Digitalt och akt 

Digitalt och pärm 

Digitalt och pärm 

Närarkiv 

Kommun-
arkivet Gallring 

7 år 

7 år 

7 år 

Bevaras 

Bevaras 

7 år med angivet 
undantag 

7 år med angivet 
undantag 

Bevaras 

6(16) 

Vår beteckning 

SN2014/28 nr 2014.2104 

Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Anmärkning_ 

Bör bevaras i tillsynsärendet som leder till 
utredning om varning, sanktion eller 
återkallelse 
Bör bevaras i tillsynsärendet som leder till 
utredning om varning, sanktion eller 
återkallelse 
Se handlingsforslag under rubriken 
KV ALITETSARBETEIEJaTER 
Sorteras efter riktlinje 

Sorteras efter riktlinje 

Ingår i diarieforda ärenden 

Ingår i diarieforda ärenden 

Ingår i diarieförda ärenden 

Ingår i diarieforda ärenden 

Blankett 

Alla avvikelser ska registreras i Treserva 

Inhämtade uppgifter som sammanställts kan 
rensas när beslut av MAS eller IVO 
inkommit och före arkivläggning. 

J 



ers-
if 

~ -. HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet 
Socilanämnden 

Serie, handlinQar 

ANMÄLAN ENLIGT LEX SARAH 

Intern utredning gjord av chef, beskrivning av det 
aktuella missförhållandet, gällande rutiner i 
tillämpliga delar, berörd personals redogörelser, 
patientens/närståendes redogörelse, 
anmälan/rapport på avvikelse, sammanställning 
av inhämtade uppgifter, beslut att inte anmäla till 
IVO, nämndsbeslut att anmäla till IVO, beslut 
från IVO återrapporteras till nämnd 

Gemensamma handlingsslag 

SoL, Social1jänstlagen 
FB, foräldraballcen 
FL, Färd1jänstlagen. 
LuL, lag om unga lagöverträdare 

STÖD TILL FAMILJ, BARN, UNGA SAMT 
STÖD TILL VUXNA 

Anmälningar som inte akutaliseras, inte tillhör 
ärende och inte ger upphov till ärende 
Anmälningar, oro/missforhållanden 
Anmälan och beslut om ställforeträdare 
Ansökningar från enskild om bistånd 
Ansökningar om vård enligt L VM med bilagor 
Ansökningar till institutioner om vård 
Arbetsanteckningar, löpande 

Avtal om hanhavande av annans medel 
Avtal som inte blivit godkända 
Avtal, godkända av nämnd om boende, vårdnad, 
umgänge 
Begäran att få ta del av handlingar, sekretess 

DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 

Fastställd 
2014-xx-xx § xx 

Registreras 
/ordnas ArkivläQQninQ 

R Dianefors 

Datum 
2014-08-20 

Verksamhet 
Socialförvaltningen 

FörvarinQsplats 

Närarkiv 

LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
L VM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

R Löp nr/ datumordning Pärm i närarkiv 

R Personnummer Närarkiv 
R Personnummer Närarkiv 
R Personnummer Närarkiv 
R Personnummer Närarkiv 
R Personnummer Närarkiv 

R Personnummer Närarkiv 
R Personnummer Närarkiv 
R Personnummer Närarlöv 

R Personnummer Närarlåv 

Kommun-
arkivet Gallring 

7 år Bevaras 

* Fem år efter 
sista anteckningen 

Gallras efter 2 år 

Sår* * 
Sår* * 
Sår* * 
Sår* * 
Sår* * 

Vid inaktualitet 

Sår* * 
Sår* * 
Sår* * 

Sår* * 

7(16) 

Vår beteckning 
SN2014/28 nr 2014.2104 

Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Anmärkning 

Inhämtade uppgifter som sammanställts kan 
rensas när beslut från forvaltningschef eller 
IVO inkommit och fore arkivläggning. 

*Personer fodda S, lS, 2S ska bevaras och 
arkivläggas i centralarkivet fem år efter sista 
anteckning. 

* Från enskilda, polis, skola, etc. 
* 
* 
* 
* 
När dolcumentationen sammanfattats i social 
journal 
* 
* 
*Får inte gallras fOrrän barnet fyllt 18 år 

* Anteckning ska göras i social alet- vad som 
kunnat lämnas ut, i sin helhet, med 
avmaslcering/avidentifiering eller avslag 

l 



c o DOKUMENTHANTE~NGSPLAN 8(16) 

HABO Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Sacilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
Serie, handlingar /ordnas Arkivläggning Förvaringsplats arkivet Gallring Anmärkning 

Behandlingsplaner, dokumentation av planering R Personnummer Närarkiv Sår* * 
Beslut i enskilt ärende om bistånd ochfeller insats R Personnummer Närarkiv Sår* * mmäls till nämnd genom Treserva) 
Beslut med motivering varför nämnd inte godkänt R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
avtal 
Beslut och beslutsunder rörande enskilda R Personnummer Närarkiv Sår* * mmäls till nämnd genom Treserva) 
Beslut/domar R Personnummer Närarkiv Sår* * * (beslut och domar ska anmälas till nämnd) 
Dokumentation av planering som rör den enskilde R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
t.ex överenskommelser, handlingsplaner, arbets-
planer, vårdplanering, SIP, etc. 
Fullmakter R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Genomförandeplaner R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Handlingar rörande underställning tilllänsrätt R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

~Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. för R Löpnr/datumordning Pärm i närarkiv 2 år efter kontrak- (Andra kontrakt, se under rubriken avtal) 
.....s:: bostäder som tillhandahålls av socialtjänsten tet upphört att 

gälla 
Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
betydelse i ärendet 
Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R Pärm/system Verksamheten Vid rnakutalitet 
tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär 
Journaler med bilagor från hem för vård och R Personnummer Närarkiv Sår* * :vid enskilt bedriven verksamhet efter 
boende överlämnande enligt avtal) 
Kallelse, både inkommet och upprättat i alla R Personnummer Närarlciv Vid inak:tualitet 
ärenden 
Kopior av räkningar där enslcild blivit undersölet R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
på uppdrag av socialtjänsten 
Meddelande från hyresvärd, elbolag, lcronofogde- R Pärm/system Verksamheten Vid inak:tualitet 
myndighet om skulder, uppsägning och avhysning 
Meddelande om placering inom kommunen av R Personnummer Närarkiv När placering 
barn från annan kommun upphör 

Meddelande om utslcrivning från vårdhem, R Pärm/system Verksamheten Vid inalctualitet 
sjukhus eller annan vårdgivare 
Meddelande till Skatteverket, CSN, R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Försäkringskassan om godkänt avtal 
Medlingsverksamhet, årsberättelse, verksamhets- R Personnummer Närarkiv Sår Bevaras Anteckningar i ärendet, kopia av polisrapport 
berättelse, statistik, etc. kan gallras vid inak:tualitet 



~ 
o DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 9(16) 

HABO Datum Vår beteckning 
1" 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Sacilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
/ordnas Arkivlä n in Förvarin splats arkivet Gallrin Anmärknin 

Personakt förs på alla aktualiserade ärenden R Personnummer Närarkiv Sår * * 
Personbevis R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Planering som rör den enskilde t. ex arbetsplaner, R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
handlingsplaner, överenskommelser, SIP, etc. 
Polisrapport om brott eller misstanke om brott R Personnummer Närarkiv Sår* * Ligger rapporten inte till grund för beslut om 

insats ska handlingen sättas i pärm och gallras 
efter 2 år 

Rapporter och meddelanden som inte tillhör R Löpnr/datumordning Pärm i närarkiv Gallras efter 2 år Ex. polisrapport, meddelande om avhysning, 
ärende och inte ger upphov till ärende hyresskuld, elskuld etc. 
Register över rapporter och meddelanden som inte R Löpnr/datumordning Pärm i närarkiv Gallras efter 2 år 
ger upphov till ärende 
Registerkontroller som endast har tillfällig R Pärm/system Verksamheten Vid inaktualitet 
betydelse 
~ Registerkontroller som utgör underlag för beslut R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

Remiss från tingsrätt om samarbetssamtal 
Remisser till andra myndigheter, sjukvård, läkare, R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
arbetsförmedling, etc. 
Räkenskaper enskildas medel R Personnummer Närarkiv lO år 
Sammanställning över andra insatser R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Slcriftlig information till och från andra enheter R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
inom social1jänsten och andra myndigheter 
Socialjournal R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Tingsrätters begäran om utredning R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Utdrag ur socialregistret, polisregistret, belast- R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
ningsregistret, etc. 
Utredningar i enskilt ärende R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Återkravshandlingar R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Ärendeblad, journalblad R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Överenskommelser med enskilda R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Överklaganden, medlutan bilagor R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

LSS 
Ansökningar om insatser med eventuella bilagor R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Journalblad/ärendeblad R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Utredningar/utlåtande R Personnummer Närarkiv Sår* * * 



~ HÅBO 
DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 1 0(16) 

Datum V är beteckning 
1" 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
seeilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
Serie, handlingar /ordnas Arkivläggning Förvaringsplats arkivet Gallring Anmärkning 

Sammanställning över andra insatser R Personnummer Närarkiv 5år* * * 
Beslut om insats eller beslut om avslag R Personnummer Närarkiv Sår* * * 
Överklaganden med bilagor 
Beslutidomar 
Handlingar som inkommit eller upprättats i R Personnummer Närarkiv 5år efter Bevaras Gäller barn och unga som behöver bo utanfor 
samband med en insats i form av boende i avslut foräldrahemmet 
familjehem eller i bostad med särskild service 
Personakt R Personnummer Närarkiv 5år* * * 
Genomforandeplanering, SIP R Personnummer Närarkiv 5år* * * 
Informationsblad, (fakta, personuppgifter, R Personnummer Närarkiv 5år* * * 
sjukdomar) 
Socialjournal R Personnummer Närarkiv 5år* * * 

~~Korrespondens av vikt med anhörig/brukare/ställ- R Personnummer Närarkiv 5år* * * 
€""' foreträdare/ombudlgod man, etc. 

Avtal om handhavande av annan medel R Personnummer Närarkiv 5år* * * 
Meddienaden om utskrivning från sjukhus eller R Personnummer Närarkiv Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattats i social 
liknande journal 
Aktivitetsscheman R Personnummer Närarkiv Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattats i social 

journal 
Observationslistor R Personnummer Närarkiv Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattats i social 

journal 
Löpande arbetsanteckningar Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattats i social 

journal 

Kopior av anteckningar från annan kommun eller R Personnummer Närarkiv Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattats i social 
landsting journal 

BARN,PLACERINGSÄRENDEN 
Personakt medjournalblad, dokumentation av R Personnummer Närarkiv 5år efter Bevaras 
planering, vårdplan, SIP, behandlings bland, avslut 
placeringar, överväganden, med mera 
Anmälningar från enskilda, polis, skola, etc. R Personnummer Närarkiv 5år efter Bevaras 

avslut 

Beslut och beslutsunderlag R Personnummer Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 



c o DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 11 ( 16) 

HABO Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Sacilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
/ordnas Arkivlä n in Förvarin splats arkivet Gallrin Anmärknin 

Handlingar rörande underställning tilllänsrätt R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
avslut 

Avtal med föräldrar R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
avslut 

Vårdnadsutredningar R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
avslut 

Ansökningar om behov av vård (till institutioner) R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
avslut 

Eftergifter av förälders ersättningsskyldighet för R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
barns vård i ett annat hem än det egna avslut 
Sammanfattande utredningar om lämpligt R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras Dock inte utredningen om familjehemmet 
familj e hem för barnet/ungdomen avslut som ska ha en egen akt 
Yttranden till åldagare, tingrätt, myndighet, etc. R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 

~..:J\ Domar 
avslut 

R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
avslut 

Meddelande från institution om utskrivning R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
avslut 

Ansvarsförbindelse R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
avslut 

Handlingar i nämndsärenden R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
avslut 

Placeringsmeddelanden från statens R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras 
institutuonsstyrelse, SIS avslut 
Journaler med bilagor från hem för vård och R Personnummer Närarkiv Sår efter Bevaras Vid enskilt bedriven verksamhet efter 
boende avslut överlämnande enligt avtal 
Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R Personnummer Närarkiv Vid in-
betydelse för ärendet aktualitet 
Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R Personnummer Närarkiv Vid in-
tillfallig betydelse och/eller rutinmässig karaktär aktualitet 
för ärendet 

FAMILJEHEM, KONTAKTFAMILJ, 
KONTAKTPERSON 
Ansökan om att bli familjehem, kontaktfamilj , R Personnummer Närarkiv Efter Vid inaktualitet 



c HÅBO 
DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 12(16) 

Datum Vär beteckning 
i" 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
seeilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
Serie, handlingar /ordnas Arkivläggning Förvaringsplats arkivet Gallring Anmärkning 

kontaktperson, som inte leder till utredning avslut 
Personakt för familjehem innehållande bland annat R Personnummer Närarkiv 5 år *Fem år efter *Personer födda 5, 15, 25 ska bevaras och 
jornalblad, utredningar, avtal, ansvarsför-bindelse, sista anteckningen arkivläggas i centralarkivet fem år efter sista 
etc. anteclming. 
Ansökan om att bli familjehem, kontaktfamilj, R Personnummer Närarkiv 5år* * Fem år efter * Personer födda 5, 15, 25 ska bevaras och 
kontaktperson, som inte leder till utredning sista anteckningen arkivläggas i centralarkivet fem år efter sista 

anteclming. 

FAMILJERÄTT 
Underrättelse från Skatteverket om nyfött barn till R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
ogift mor avslut 
Brev till modern med anledning av nyfött barn R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 

avslut 
Underrättelse från skatteverket om inflyttat barn R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 

g;IJ ournalblad 
avslut 

R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 

s-protokoll R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 

MF-protokoll R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 

Faderskap-, föräldraskapserkännande/bekräftelse R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 

Anmälningar om faderskap, föräldraskap R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 

Identitetsstyrkande handlingar R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 

Handlingar om vårdnad av barn R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 

Intyg (ultraljud, för~ossning, utveclding, etc) R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
avslut 

Handlingar i rättsgenetiska och rättskemiska R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
frågor avslut 

Underlag för beslut rörande nedläggning av R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 
faderskaps-, föräldraskapsutredning avslut 



~ 
o DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 13(16) 

HABO Datum Vår beteckning 
i" 

KOMMUN 2014-08-20 SN2014/28 nr 2014.2104 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Sacilanämnden 2014-xx-xx § xx Socialförvaltningen Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

Registreras Kommun-
/ordnas Arkivlä n in Förvarin splats arkivet Gallrin Anmärkning 

Handlingar i ärende rörande hävande av fader- R Personnummer, moder Närarkiv Sår efter Bevaras 
skap eller föräldraskap avslut 
Beslut/domar R Personnummer, moder Närarkiv Sår efter Bevaras 

avslut 
Anmälningar om gemensam vårdnad R Personnummer, moder Närarkiv 5år efter Bevaras 

avslut 
Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R Personnummer, moder Närarkiv Sår efter Bevaras 
betydelse i ärendet avslut 
Ifrågasättande av faderskap, barnet fött inom R Personnummer, moder Närarkiv Sår efter Bevaras 
äktenskap avslut 
Ifrågasättande av tidigare fastställt faderskap R Personnummer, moder Närarkiv Sår efter Bevaras 

avslut 

~Medverkan i utredning för annan kommun R Personnummer, moder Närarkiv l år efter avslut 
Kallelser tillrätte gång, möte med handläggare, R Personnummer, moder Närarkiv Vid inaktualitet 
medmera 
Begäran om hjälp från utrikesdepartementet, R Personnummer, moder Närarkiv Vid inaktualitet 
ambassad eller annan instans 
Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R Personnummer, moder Närarkiv Vid inaktualitet 
tillfållig betydelse ochfeller rutinmässig karaktär 

VÅRDNAD, BOENDE, UMGÄNGE 
Tingsrättens begäran om utredning R Personnummer, moder Närarkiv Sår * Fem år efter * Personer födda S, 15, 2S ska bevaras och 

sista anteckningen arkivläggas i centralarkivet fem år efter sista 
anteckning. 

Ärendeblad/j oumalblad R Personnummer, moder Närarkiv 5 år * * 
Utdrag ur socialregistret, polisregistret, helast- R Personnummer, moder Närarkiv Sår * * 
ningsregistret, etc. 
Personbevis R Personnummer, moder Närarkiv S år * * 
Överenskommelser/avtal R Personnummer, moder Närarkiv S år * *(ex. om umgängesresor) 

ADOPTIONER 
Aktualiseringsintyg R Personnummer, moder Närarkiv S år Bevaras 
Anmälan om förslag på barn R Personnummer, moder Närarkiv 5 år Bevaras 
Ansökan till tingsrätt om adoption R Personnummer, moder Närarkiv 5 år Bevaras 
Ansölmingar om medgivande, med bilagor R Personnummer, moder Närarkiv Sår Bevaras 



~ w HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet 
Sacilanämnden 

l Serie, handlingar 

Beslut, medgivanden 
Beslut/domar i förvaltningsdomstol 
Handlingar i ej genomförda adoptioner 

Handlingar i genomförda adoptioner 
Handlingar rörande barnets ursprung 
Intresseanmälningar, tillkännagivande 
Intyg om adoptionsutbildning 
Medgivande till nämnden om att inhämta uppgifter 
ur andra register, sekretesseftergift 
Referenser 

S31 Samtycke med bilagor 
Tingsrättens dom 

· Uppföljningsrapporter 
Utdrag ur socialregistret, polisregistret, belast-
ningsregistret 
Utredningar 
Yttrande från behandlande läkare 
Yttrande från nämnd för internationella adoptioner 
Yttrande från nämnd till tingsrätt 
Yttrande från socialstyrelsens rättsliga råd 
Återkallelse av medgivande 

Ärendeblad/journalblad 
Överklaganden, med bilagor 

---slut---

Fastställd 
2014-xx-xx § xx 

Registreras 
/ordnas Arkivläggning 

R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 

R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 

R Datum 
R Personnummer, moder 

R Personnummer, moder 

R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 

R Personnummer, moder 

R Personnummer, moder 

R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 

R Personnummer, moder 
R Personnummer, moder 

DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 14(16) 

Datum 
2014-08-20 

Verksamhet 
Socialförvaltningen 

Förvaringsplats 

Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 

Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 

Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 

Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 
Närarkiv 

Närarkiv 
Närarkiv 

Kommun-

Vår beteckning 
SN20 14/28 nr 2014.21 04 

Dokumentansvarig Socialnämndens kansli 

arkivet Gallring Anmärkning 

5 år Bevaras 
5 år Bevaras 
5 år *Fem år efter * Personer födda 5, 15, 25 ska bevaras och 

sista anteckningen arkivläggas i centralarkivet fem år efter sista 
anteckning. 

5 år Bevaras 
5 år Bevaras 

Gallras efter 2 år Personer som gör sig kända hos social1:jänster 
5 år Bevaras 
5 år Bevaras 

5 år Bevaras 
5 år Bevaras 
5 år Bevaras 
5 år Bevaras 
5 år Bevaras 

5 år Bevaras 
5 år Bevaras 
5 år Bevaras 
5 år Bevaras 
5 år Bevaras 
5 år * F e m år efter 

sista anteckningen 

5 år Bevaras 
5 år Bevaras 

* Personer födda 5, 15, 25 ska bevaras och 
arkivläggas i centralarkivet fem år efter sista 
anteckning. 



HÅBO 
KOMMUN 

BILAGA 
till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 
Datum 

Sida 1 av 2 

Beteckning 

2014-09-23 SN 2014/28 nr 2014.2104 

Socialnämnden 

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering 

Registreringsskyldighetens omfattning 

1 § Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat 
följer av andra-fjärde styckena. 
Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som 
är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den 
andra myndigheten. 
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan 
fastställas om de har kommit in eller upprättats. 
Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken re
gistreras eller hållas ordnad. 

2 § Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå 
1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och 
4. i korthet vad handlingen rör. 

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska 
kunna hållas tillgängligt för allmänheten. 

Undantag från regish·eringsskyldigheten, m.m. 

3 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att handlingar av ett visst slag som finns i bety
dande omfattning hos en myndighet inte behöver registreras enligt 1 §. 

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska tillämpas på ett visst register, om en tillämpning 
av det stycket annars skulle omfatta flertalet av handlingarna i registret. 

Selcretessmarkering 

5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, 

får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om 
handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. Anteck
ningen ska ange 
1. tillämplig sekretessbestämmelse, 
2. datum då anteckningen gjordes, och 
3. den myndighet som har gjort anteckningen . 

Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt 
förordning ska prövas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av anteck
ningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om utlämnande. 

1--(. 



HÅBO 
BILAGA Sida 2 av 2 
till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 

KOMMUN Datum Beteckning 

2014-09-23 SN 2014/28 nr 2014.2104 

Socialnämnden 

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, 
överklagande, m.m. 

Utlämnande av allmän handling 

1 § l 2 kap. 12 §tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. 

2 §Av 2 kap. 14 §andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prö
vas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan 
myndighet. 

3 § Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en 

handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. l tveksamma fall ska den an
ställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål. 
Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om 
1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja 
innehållet eller annars förfoga över handlingen, och 
2. den enskilde begär myndighetens prövning. 

Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av 
myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. 

Utlämnande av uppgift 

4 § En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om 
inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. 

5 § En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sek
retessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. 

Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling 

6 § En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behand
ling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling . Detta gäller dock inte om 
1. den enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten, 
2. det finns risk för förvanskning eller förstöring, eller 
3. det möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess eller arbetets behöriga gång. 

En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar som den enskilde behöver för att kunna ta del av upp
tagningar för automatiserad behandling som är allmänna handlingar hos myndigheten . Detta gäller dock inte om det 
skulle hindra arbetets behöriga gång . 

---slut---



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-09-23 
Vår beteckning 

SN2014/28 nr 2014.2414 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

(( 

/Jftt(t/6: 

Fastställa socialnämndens arkivorganisation 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden utser fårvaltningschef och avdelningschefer till 
arkivansvariga får sina respektive områden, att gälla tills vidare. 

2. Socialnämnden utser enhetschefer till arkivredogörare får sina 
respektive områden, att gälla tills vidare. 

Sammanfattning 
Syftet med arkivorganisationen är att bestämma ansvars, uppgifts- och 
rollfårdelningen får myndighetens arkivvård. Arkivorganisationen ska 
fungera som en instruktion får hela verksamheten, inte enbart får personal 
med arkivvårdande arbetsuppgifter. 

/~· ;; 

Ytterst är det nämnden som bär ansvaret får myndighetens verksamhet och 
de allmänna handlingar som hanteras där. 

A v praktiska skäl är ansvaret överflyttat på budgetansvariga. Dels på fårvalt
ningscheffår nämndens kansli och dels på vmje avdelningschefinom sitt 
område med uppdrag som arkivansvariga. Under arkivansvariga kommer sen 
enhetschef som arkivredo görare. 

Bilaga 
Arkivorganisation, daterad 2014-09-23, nr 2014.2414 

- Socialnämndens orgmlisationsskiss 

Beslut expedieras till 
Berörda 
Kommunstyrelsens kansli 

( 

("~ . --------V,'i\J __________________________________________ . 
Lena Fertig 
Administrativ controller 
/nämndsekreterare 

11o. 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

\ 
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Socialnämndens arkivorganisation 

Datum 

2014-09-23 
Vår beteckning 

SN2014/28 nr 2014.2414 

Ytterst är det nämnden som bär ansvaret får myndighetens verksamhet och 
de allmänna handlingar som hanteras där. 

Arkivansvarig 
A v praktiska skäl är ansvaret överflyttat på budgetansvariga. Dels på fårvalt
ningscheffår nämndens kansli och dels på vmje avdelningschefinom sitt 
område. 

Arkivredogörare 
Utöver arkivansvariga ska verksamheterna även ha arkivredogörare. Av 
praktiska skäl är ansvaret lagt på budgetansva1iga enhetschefer inom sitt 
område och får nämndens kansli är det nämndsekreterare. Utsedda 
arkivredogörare har mycket god kännedom om myndighetens verksamhet 
och administrativa rutiner. I uppdraget ingår huvudsakligen att svara får det 
praktiska arbetet med myndighetens arkiv, till exempel tillsyn och vård av 
verksamhetens allmänna handlingar. 

Socialnämndens arkivansvariga är: 

• Förvaltningschef får socialnämndens kansli 

• Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

• Avdelningscheffår Stöd till familjer, barn och unga 

• Avdelningschef får Stöd till vuxna 

Till arkivredogörare utses: 

• Nämndsekreterare får socialnämndens kansli 

• Enhetschefer får avdelningen Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

• Enhetschefer får avdelningen Stöd till familjer, barn och unga 

• Enhetschefer får avdelningen Stöd till vuxna 

Arkivansvariga 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

l. Ha kännedom om gällande arkivfårfattningar samt se till att arkiv
reglementet får socialnämnden tillämpas inom myndigheten och att 
inf01mation i arkivfrågor spiids till berörda befattningshavare. 

2. Verka för att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att 
samtliga allmänna handlingar hanteras enligt regelverket (även de 
digitala) och att handlingarna registreras, ordnas och fårvaras på ett 
enhetligt och strukturerat sätt och att det finns sökingångar till 
handlingarna. 

3. Bevaka att arkivfrågor beaktas i budgetarbete och övrigt planeringsarbete 
samt vid organisationsförändringar så att resurser avsätts för arkiv- och 
dokumenthantering. 

4. Ha ett samordningsansvar får myndighetens interna arldv- och 
dokumenthanteringsrutiner där samråd med arkivredogörare ingår. 

1-G/ l 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-09-23 
Vår beteckning 

SN2014/28 nr 2014.2414 

5. Ansvara får att dokumenthanteringsplan/gallringsbeslut och arkivredo
vistung (arkivbeskrivmng och arkivfårteckmng) finns och är uppdaterad 
samt att vid tveksamheter hjälpa till att tolka dokument-hanteringsplanen 
får arkivredogörarna och myndighetens personal. 

6. Samråda med och hålla arkivredogörarna underrättat om sådana fåränd
ringar av organisation, verksamhet och informationshantering som kan 
påverka arkivbildmngen till exempel när nya !T-system och !T-rutiner 
introduceras eller när myndigheten deltar i gemensamma projekt med 
andra myndigheter eller företag. 

7. Vid inspektioner redogöra får myndighetens hantering av allmänna 
handlingar och arkiv. 

8. Bevaka att gällande bestämmelser om skrivmaterial följs och att 
nybyggnad, ombyggnad, fårhyrning och byte av arkivlokaler sker enligt 
gällande bestämmelser om arkivlokaler och att arkivhandlingar fårvaras så 
att de är skyddade mot fukt, brand och annan förstörelse samt obehörig 
åtkomst. 

Arkivredogörare 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

l. Ha särskilda kunskaper om bestämmelser som rör det egna verksamhets
områdets/den egna enhetens hantering av allmänna handlingar och arkiv 
och internt läinna råd och an visrungar i arkivfrågor (alternativt hänvisa 
frågorna vidare till arkivansvarig). 

2. Vara det egna verksamhetsområdets/den egna enhetens kontaktperson 
gentemot arkivansvarig. 

3. Ordna, inventera och fårteckna arkiv och se till att den egna enhetens 
handlingar tas tillvara och arkivläggs och att pappershandlingar som ska 
bevaras läggs i arkivboxar och fårses med anteckning om innehållet. 

4. Svara får det egna verksamhetsområdets/den egna enhetens leveranser till 
myndighetens arkivlokaler (närarkiv och/eller centralarkiv). 

5. Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram 
och/eller revidera förvaltningens gallringsbeslut/dokumenthanterings-plan. 

6. Se till att arkivbildningen inom det egna verksamhetsområdetiden egna 
enheten sker enligt beslutad dolcumenthanteringsplan och (i samråd med 
arkivansvarig) fortlöpande verkställa beslutad gallring. 

7. Tillsammans med arkivansvarig medverka vid planering och projektering 
av ny- och ombyggnad av arkivlokaler. 

8. Ansvara får och sköta utlån av de handlingar som forts till myndighetens 
arkivlokal och i övligt tillhandahålla infmmation i arkivet i enlighet med 
offentlighetsprincipen samt att se till att endast behölig personal har till
träde till arkivlokalen. 

9. I övligt biträda arkivansvaJig och svara får den praktiska arkivvården. 

---slut--- 1S. 
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Entreprenader 
Attenda Care AB, äldreboende 
Rindlags Hemtjänst & Service AB 
Grannvård Sverige AB, hemtjänst 

>. 

Socialnämnd, ordförande Eva Staake (S) 

l Biståndsutskott ordförande Per-OiofThorsbeck (S) 
1 . • ~· - . -- . - - - " . .. 

"'' ~--·_, __ , • • ,.,_..,,u_-; ..,_......,, ·- -----~·· . ...,..... ... ''""'- _...., 

l' 
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Socialchef/Förvaltningschef 

l Thomas Brandeli 
L --- - ------- -- - --·------ - -- -

- - -- - - - 1 Socialförvaltningens stab 
Alkoholhandläggare/Utvecklingsledare Lennart N Erik~son 
Administrativ controller/nämndsekreterare Lena Fert1g 
Medidnskt ansvacig sjuksköte<Ska ;,ene Eklöf l t-- Öve<fö,myndacf,ågo' Linnea B' inkälv samt '"o Randhav 
Närvårdskoordinator Hanna Elmeskog , 
Ombud/äldre/handikappade Tina Tietensee Luning j 

Anhörigkonsulent Susanne Hultgren-Edholm -- J . . 

. .. . . l --- - l - -- - ~~-=--~- - J 

l Avdelning för Stöd till äldre och funktionsnedsatta ] Avdelning för Stöd till familjer barn och unga ·1, 

Avdelningschef Raija Honkanen \ AvdelningschefYvonne Sturesson Ljungblad 

·------------------~.--~.~----------------- ' 

Avdelning för St öd till vuxna l Avdelningschef Göran Lidström 

Enhetschef 
Matilda Norell il 

Hemtjänst l 
Pornonas reception r Vaktmästeri l 

Enhetschef 
Ulrika Wahlstrand 

Hemsjukvården :t-
Dalängen äldreboende 

Daglig verksamhet, demens 

Enhetschef 
Sofie Davidsson 

Pornona äldreboende Il-
Korttidsboende äldre 

- --- " 

l Enhetschef 
Emmeli Söderberg 

solängen äldreboende Il-
Fixartjänst 

- - -- -
'[l Enhetschef 

Monica Lundquist 
Rehab 

Fotvård 
Demensteam 

Daglig verksamhet, äldre 

1-

Enhetschef 
Pia Johansson 

1---: Socialpsykiatri 
Ekan korttidsboende 

! ...... -~.......--.-~~ 

Enhetschef 
Mia Rengius 

1---4 Lindegårdsvägen 

Dalvägen Serviceboende :[l 

l . 

1--1 Lena Pukki l 
Enhetschef Ji 

_ Daglig v~ksamhe:~ _: 

l ---------------

l.....- il 
Enhetschef 

Marika Högberg Bolling 
Personlig assistans 

1--

r 

i--

---

'l 
Enhetschef 1: 

Åsa Lötström 
Bistånd barn och unga 

Familjerätt 
Resursgrupp 

Enhetschef 
Richard Landt ! 

Kämpeverksamheten 
Gruppbostad Sjövägen 

Enhetschef 
Göran Granath 
Bålstapolarna 

Ungdomsteamet 
Familjerådgivning 

Familjeteam 
Boende för ensamkommande 

Socialförvaltningen från 2014-05-01 och tills vidare 

r-
Flyktingsamordnare 

Administration 

-----

Enhetschef 
Carina Grossman ! 

1--
Biståndshandläggning 

SoL och LSS 
: 

Färdtjänst 

---~·---t 
'Il Enhetschef 

Lottie Thors l ....__ 
Försörjningsstöd 

Missbruk 
Socialpsykiatri 

Öppen missbruksvård 
----- ~---- - --- ------~---

~ HÅBO 
KOMMUN 
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Vår beteckning 

SN nr 2014.2428 

Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 1/Jacde /6-

Socialnämndens delårsbokslut per den 31 augusti 2014 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden godkänner delårsbokslutet per den 31 augusti 2014 och 
överlämnar detta till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar ett prognos på ett underskott om 6 600 tlcr. 

De största avvikelser finns inom verksamhetsområdet individ- och 
familj eomsorg. 

• Institutionsplaceringar av barn och unga, - 6 600 tlcr 

• Institutionsvård av vuxna,- 2 360 tkr 

• Försö:tjningsstöd, - l 250 tla'. 

Inom äldreomsorg och insatser inom LSS är det positiva avvikelser. 

Det är bekymmersamt att kostnaderna för institutionsvård översklider 
budget med så stora belopp. Förvaltningen har börjat ett arbete med många 
delar i syfte att minska kostnaderna. Det handlar om att 

Hitta bättre lösningar på hemmaplan 

Arbeta får att hitta familjehemslösningar 

När institutionsvård är nödvändigt hitta lösningar som är kmiare i tid och 
där bra hemmaplanslösningar tar vid. 

F ör att minska underskottet som befarades redan i bö:tj an av året har 
förvaltningen och nämnden tidigare vidtagit ett antal åtgärder som tyvärr 
inte har räckt fullt ut. De åtgärder som genomforts är bland annat 

• En avdelningschefhar inte tillsatts. 

• Tjänster har hållits vakanta inom hemsjukvård och rehab 

• Tjänst som enhetschefhar hållits vakant 

• 1,0 årsarbetare har sparats på daglig verksamhet 

Förvaltningen kommer under resterande del av året att var ytterst 
återhållsam med kostnader där så är möjligt får att fårhoppningsvis något 
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minska underskottet. Utöver det så är det ett pågående arbete i förvaltningen 
i syfte att ha en budget i balans för 2015. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per den 31 augusti 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandell 
socialchef 
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1 Sammanfattning 

Socialnämnden redovisar en prognos vid delårsbokslut på ett underskott om 6 600 tkr. 
Underskottet består till stor del av högre kostnader för institutionsvård för både vuxna och barn. 

1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Socialnämnden har under verksamhetsåret genomfört ett stort antal besparingar for att 
uppnå budgetbalans trots det har vi inte lyckats. Den största anledningen till 
underskottet är höga kostnader for institutionsvård av barn och unga. I samband med 
organisationsforändringen i maj påbörjades omedelbart ett arbete for att sänlm 
kostnaderna. Vi har inte kunnat se något genomslag under året men bedömer att vi kan 
se ett resultat av detta arbete 2015 . Under verksamhetsåret har besparingar genomforts i 
form av bland annat indragna och uppskjutna tjänstetillsättningar inom samtliga 
verksamhetsområden och forändrade arbetssätt i verksamheterna. Förvaltningen 
kommer genom återhållsamhet att göra det som är möjligt for att minska underskottet. 

Atgärd Bespari ngseff 
ekt detta år 

Av nämnd beslutade besparingar (beslutat belopp 3860 tkr) 

Ej tillsätta avdelningschef till avdelningen stöd till funktionsnedsatta {beslutad 
400 besparing 400 tkr) 

Vakanta tjänster hemsjukvård och rehab {beslutad besparing 570 tkr) 570 

Vakant tjänst enhetschef äldreboende (beslutad besparing 400 tkr) 200 

solängens tredje avdelning öppnar 1 oktober istället för 1 september {beslutad o besparing 345 tkr) 

Hyreshöjning om 6% från och med 1 april {beslutad besparing 170 tkr) o 
Vakant tjänst som resurshandläggare/kontaktsekreterare (beslutad besparing 585 tkr) -67 

Daglig verksamhet LSS samt arbetsmarknadsåtgärder, 1,0 årsarbetare samt 
265 lokalkostnader {beslutad besparing 665 tkr) 

Individuellt behovsprövad öppenvård, såld plats i 5 mån utövar budget {beslutad 
650 besparing 175 tkr) 

Ungdomscoaching, vakant tjänst som boendecoach med 30% {beslutad besparing 
15 150 tkr) 

Färdtjänst, införande av begränsningar i resande {beslutad besparing 400 tkr) + o Riksfärdtjänst 

2 033 

Förvaltningens besparingar 

Demensteam startat 1 augusti istället för 1 april 700 

Hemsjukvård, SSK framskjuten tjänst Solängen 3:e avdelning 40 

Sjövägen (300 tkr) 700 

Sjövägen (322 tkr för dubbel enhetschef inom verksamheten) 785 

Socialpsykiatri 5 

Avlösarservice i hemmet 162 

Familjehem 1 223 

Familjehem extern, minskad kostnad 322 

Socialnämnden, Delårsbokslut augusti 2014 Q/ 
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Åtgärd Besparingseff 
ekt detta år 

Socialpsykiatri 185 

Personlig assistans LSS 245 

Avrösarservice i hemmet 375 

Dagverksamhet äldre 110 

Trygghetslarm 30 

Korttidsboende LSS, extern 120 

Handläggning familjehem 100 

Familjehem 65 

Familjehem, extern regi 2 030 

Förlängd skolbarnomsorg 130 

Myndighetsenhetens kansli 300 

Handläggning äldreomsorg 110 

7 737 

Summa totala besparingar (nämnd och förvaltning) 9 770 

Kostnadsökning jämfört mot ursprunglig budget 

Socialchefens kansli, högre kostnader för system, licenser och köpta tjänster -100 

Socialchefens kansli, kostnader för påbörjad projektering ombyggnation lokal korttids -120 

Alkohol- och tobakstillstånd (minskade intäkter) -40 

Westerlunds rehab -30 

Hemsjukvård, avtal privat utförare -250 

Pomona, dagpersonal -60 

Pomona, nattpersonal pga oro kring brukare -95 

Dalängen, minskade intäkter pga att säboplats används som korttidsplats -45 

Köp av hemtjänst -150 

Institutionsvård äldre -550 

Köpt korttidsvård äldre -30 

Korttidsboende äldre -100 

Rehab -215 

solängen (dag och natt) -380 

Reception/vaktmästeri äldreomsorg -50 

Fotvård -90 

Lägenhetshyror Plommonvägen -68 

Personlig assistans med assistansersättning -940 

Korttidsboende Ekan, LSS -115 

Kansli stöd och behandling -150 

Institutionsvård Bo U -6 600 

Institutionsvård vuxna -2 360 

Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -400 

Försörjningsstöd -1 250 
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Atgärd 
Bespari ngseff 

ekt detta år 

Familjebehandling -215 

Boende LSS -980 

Daglig verksamhet LSS, Cafe Håbo -80 

Färdtjänst + Riksfärdtjänst -35 

Biståndsutskott -30 

Biståndsutskott jourverksamhet -10 

Boende ensamkommande flyktingbarn -300 

Kontrakterat jourhem -12 

Kontaktfamiljer BoU Sol -480 

Kontaktpersoner vuxna Sol -40 

Summa total kostnadsökning -16 370 

Summa besparingar och kostnadsökningar (Prognos) -6 600 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialförvaltningen bedriver sin 
verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer dialogen med brukarna 
bland annat genom att förvaltningen medverkar i det kommunala handikapprådet och 
det kommunala pensionärsrådet 

Inom socialforvaltningen finns socialchefens kansli, stöd- och behandlingsenheten, 
myndighetsenheten samt vård- och omsorgsenheten. Daglig verksamhet och stöd till 
arbetslösa har fram till och med 30 april 2013 bedrivits på entreprenad av Svensk 
Kommuntjänst AB. Från l maj bedrivs verksamheten i kommunal regi och fokuserar på 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och arbetsstöd inom socialpsykiatrin. Anledning till att verksamheten återgick i 
kommunal regi var att entreprenören vid denna tidpunkt inte var godkänd av 
Socialstyrelsen. 

Socialnämnden, som består av nio ledamöter och fem ersättare, fullgör kommunens 
uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till bistånd, åtgärder 
vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre människor och stöd 
till människor med funlctionsnedsättning. 

Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och 
utvecldingsarbete, handläggning av serveringstillstånd, äldre- och 
handikappombudsman, anhörigkonsulent, budget- och skuldrådgivning, 
överförmyndarfrågor samt MAS-funl<tionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

3 Arets händelser 

Stöd för äldre och funktionsnedsatta 

Ny organisation från och med maj 2014 med avdelningschef som ansvarar för samtliga 
verksamheter inom stödet för äldre och funlctionsnedsatta. 
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Det pågår ett projekt "Omtag kvalitetsledningssystem" får att upprätta ett mer 
sammanhållet system får hela Socialförvaltningen. Detta i syfte att säkerställa 
rapporteringen och informationen till nämnden om eventuella brister i verksamheterna 
och fcirse nämnden med statistik och trender får beslutsprocessen. 

Det pågår en omorganisation av nattbemanning. Förslag finns att samorganisera 
socialpsykiatrins och hemtjänstens nattbemanning från och med l november 2014. 

Solängen tredje avdelning öppnade den 26 maj och per sista augusti finns det 
sammanlagt 30 lägenheter varav 2lägenheter får parboende på Solängen. Några 
lägenheter används som avlastning och korttidsboende. 

Pågår en upphandling av digitala larm och nyckelf1i hantering inom hemtjänsten. 

Buss som införskaffats för hämtning och lämning av deltagare till dagverksamheten på 
Dalängen har också använts till utflykter, vilket medfort ett stort mervärde får 
deltagarna. 

Sjövägen har flyttat till nya fina lokaler i augusti. 

Daglig verksamhet inom LSS har stadig ökning av deltagare och de har även tagit över 
verksamheten i Cafe Håbo. 

Under året har utbildningsinsatser inom socialpsykiatrin avlutats får vardagscoacherna. 
Utbildningen har bedrivits tillsammans med landstinget. 

Stöd- och behandlingsenheten och vuxenstöd 

Under året har förvaltningen gjort en organisationsfårändring som har inneburit högre 
kostnader på kort sikt. Vi hoppas och tror att fårändringen kommer att innebära 
fårbättringar får personalen på myndighetsenheten som kommer att få ökad tillgång till 
arbetsledning. Vi tror också att det kommer att innebära ett närmre samarbete med 
kommunens öppenvård. Båda dessa fårändringar tror vi kommer att innebära lägre 
kostnader får institutionsplaceringar. 

Vi har den l september öppnat ett hem får ensamkommande flyktingbarn i kommunens 
regi på Biskops-Arnö. 

I ungdomsboendet på Biskops-Arnö säljer vi i dagsläget sju platser till andra 
kommuner. Det är får många och i framtiden behöver balansen mellan egna platser och 
sålda platser vara bättre. 

Det har under året varit flera tvångsplaceringar av vuxna missbrukare. 

Kostnaderna får försörjningsstöd har efter en uppgångjanuari-mars stabiliserat på en 
lägre nivå. 

Våren präglades av en relativt hög personalomsättning bland socialsekreterare. 
Förvaltningsledningen har tagit fram en plan får att åtgärda detta och vi har kunnat se en 
minskning de senaste månaderna. 

4 Måluppfyllelse 

4.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

4.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska 
stödet till barn och unga utvecklas. 

Kommer att uppfyllas 
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Senaste kommentar 

Ungdomsteamet ska genom sin närvaro i kommunens skolor utveclda metoder som ökar 
elevernas närvaro i skolan och bedriva ett aktivt arbete med bland annat attitydfrågor. 
Tyvärr har skoloma inte kunnat redogöra får någon nedgång då de inte vet om talet vid 
starten. Arbetet på skoloma och samverkan mellan oss och skolfårvaltningen är mycket 
positiv och i full gång. 

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att utveclda goda verksamheter på gruppnivå får 
barn, unga och deras familjer. 

Antalet genomfårda samordnade individuella planer inom området barn och unga ska 
öka under 2014. 

Ungdomsteamet och N akterhuset ska tillsammans utveclda insatser får stöd till 
ungdomar som använder droger. 

KRAFT -möten som metod i verksamheten ska utvecklas. 

Nyckelindikatorer Utfall Augusti 2014 Måltal2014 

95 % av drogtesterna av 100% 95% lO ungdomar i öppenvård ska ha 
genomförts i Bålsta. 

Den otillåtna skolfrånvaron ska 20% - 2014 minska med 20% jämfört 
med 2013 på de skolor där 
ungdomsteamet arbetar. 

Minst 25 samordnade 6 25 
!O individuella planer (SIP} 

avseende barn och unga ska 
upprättas under 2014. 

4.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

4.2.1 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 
verksamheter. 

Kommer att uppfyllas 

Senaste kommentar 

Förvaltningen har i hela organisationen arbetat med att öka individanpassningen under 
året. Det kommer bland annat till uttryck i samarbetet med skolfårvaltningen kring barn 
och unga och i att antalet samordnade individuella planer har ökat. Inom våra 
äldreboenden pågår ett arbete med att individualisera vården och omsorgen. Sett till 
fårvaltningen i stort är bedömningen att målet kommer att uppfyllas. Vad gäller de två 
nyckelindikatorerna kommer målet dock inte att uppfyllas. Det beror i huvudsak på att 
hemtjänsten bedöms Ia. relativt låga utfall på de två nyckelindikatorema. 

Nyckelindikatorer Utfall Augusti 2014 Måltal2014 

95% av brukarna inom 50% 95% 

• äldreomsorgen ska ha en 
genomförandeplan inom tre 
veckor från det man blev 
aktuell i verksamheten . 

Minst 95% av brukarna ska 50% 95% 

• vara registrerade i de 
kvalitetsregister som 
socialnämnden använder. 
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4.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

• Uppfylls inte 

Senaste kommentar 

I SCB:s medborgarundersökning för 2014 visade medborgama ett mindre föttroende för 
äldreomsorgen och för stödet till utsatta personer j ämfött med 2013. F örändringama 
ligger inom den statistiska felmarginalen. Jämfört med samtliga kommuner är 
förtroendet för äldreomsorgen högre och förtroendet får stödet till utsatta personer är 
lägre. 

Under våren genomfördes en medborgardialog kring missbruksvården. 

Nyckelindikatorer Utfall Augusti 2014 Måltal2014 

Förtroendet för äldreomsorgen 60 63 
enligt SCBs 
medborgarundersökning ökar 
jämfört med tidigare år. 

Förtroendet för de insatser som 49 53 
görs för utsatta personer ska 
öka enligt SCB:s 
medborgarundersökning . 

Minst en . e medborgardialog/hearing ska 
1 1 

genomföras under 2014. 

4.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

4.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

---=- Kommer att uppfyllas 

Senaste kommentar 

Socialtjänsten deltog med flera representanter i plan-och utvecldingavdelningens 
utbildning i planfrågor under våren 2014. Sammantaget är dock bedömningen att 
förvaltningens aktivitet i dessa frågor kan öka. 

5 Viktiga förändringar och trender 

Personlig assistans 

För 2014 ser man en minskning på avlösarservice samt utförande av LSS timmar under 
2014. 

Även inom LASS är en minskning med ca 13.000 timmar under 2014 för utförda 
timmar av LASS, pga indragna beslut från försäkringskassan samt flytt och val av privat 
utförare. 

Stöd- och behandlingsenheten och vuxenstöd. 

Missbruket bland unga tycks öka och detta går också ner i yngre åldrar. Framförallt 
beror det på de nya nätdrogerna som till en böljan är lagliga och som är ytterst svåra att 
upptäcka. 

Antalet diagnoser på barn och unga fortsätter att öka. Bland barn och unga ökar 
komplexiteten i deras problembild både vad gäller svårigheter i skolan och vad gäller 
svårigheter på hemmaplan. 
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Till detta ser vi att bostadsbrister i kommunen ökar och att det är en oerhörd svårighet 
får unga att ta sig in på bostadsmarknaden. 

En oroande trend i Håbo kommun är att vi ser och hör en ökad främlingsfientlighet både 
i diskussioner och som också visar sig i handling. 

Äldreomsorg, hemtjänst m m 
Ökade krav på individanpassning ger oss ytterligare utmaningar. 
Under året har vi lagt fokus på att tillmötesgå önskningar om särskild personal vid 
avlösarservice och ledsagning. 
Att planera och fårbereda får nyckeliii hantering och ett planeringsverktyg där 
verksamhetens effektivitetskrav kan möta individens individuella behov är nödvändigt. 

Svårighet att rekrytera sjuksköterskor på vikariat. Leder till sämre kontinuitet och 
ekonomi när bemanningsföretag måste anlitas istället. 

När sjuksköterskor rekryteras på fasta tjänster har lönekraven ökat. Om vi i framtiden 
ska kunna rekrytera sjuksköterskor måste vi kunna matcha lönerna man erbjuder i 
Stockholm. 

Äldre vill i stöne utsträckning vara delaktiga i samhällslivet. Det är glädjande och 
ställer stöne krav på funktionella hjälpmedel, tillgänglighet, färdtjänst och ledsagare. 

LSS/Socialpsyldatri 

I verksamheten socialpsykiatri kan tydligare än någonsin se trenden som vi 
uppmärksammat ett tag att andelen unga vuxna med betydande svåligheter i vardagen 
ökar. Vi kan också se att unga är övenepresenterade. Vi konstaterar vidare att andelen 
med neuropsykiab.iska åkommor ökar och dominerar idag verksamheten för fårsta 
gången. Brukama vet att de kan vara med och ha inflytande i verksamheten och att de 
idag har en möjlighet och ska vara med och driva sin egen återhämtning genom att 
själva, med stöd, sätta sina individuella mål. Överhuvudtaget kan man tydligt skönja en 
trend till allt tydligare individualisering. 

När det gäller LSS så syns en tydlig trend att t ex föräldrar till funktionsnedsatta barn 
vet sin rätt och barnens rätt och driver frågor på ett helt annat sätt än tidigare. Detta 
kräver att verksamheten hela tiden strävar efter att kunna ge en verksamhet av god 
kvalitet samt att vi på ett mycket tydligare sätt individualiserar stödet. 

LSS/Gruppbostäder 

Användandet av sociala medier och tillgången tillinternethar ökat. I gruppbostäderna 
syns trenden genom höjda krav på bra internetuppkopplingar och it-kunskap hos 
medarbetare och brukare. Lindegårdsvägen och Dalvägen har installerat trådlösa 
nätverk. 

Miljö och Hälsa är andra trender som påverkar verksamheterna. Användandet av bussen 
minskar när man där det är möjligt i stället cyldar eller går till aktiviteter. Kollektiva 
färdmedel används också oftare. Intresset får hälsosam mat och sopsortering har ökat. 

Närheten till de lokala politikema har uppskattats av flera brukare. Att få äta lunch med 
Agneta Hägglund på skolan, eller få besök av politiker i den egna bostaden har ökat 
intresset och förståelsen för politiska frågor. Uppfattningen är att politiker synts mer och 
att detta bidragit till att fler personer med funktionsnedsättning använder sin rösträtt i år. 
Ett ökat fårtroende får Håbo Kommun har också noterats i och med detta. 

LSS/Daglig verksamhet 

Daglig Verksaml1et behöver fmtsätta att skapa ett gott samarbete med andra aktörer, så 
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som olika särskolgymnasium, habilitering och t ex F oU inom funktionshinderområdet, 
så att det skapas möjligheter på många olika plan for att personer med funktionshinder 
ska få de stöd de behöver for att kunna utvecldas och nå full delaktighet i samhället. 

Daglig Verksamhet behöver fortsätta arbetet med att skapa ett gott samarbete med andra 
aktörer, så som olika särskolgymnasium, habilitering och t ex FoU inom 
funktionshinderområdet, så att det skapas möjligheter på många olika plan for att 
personer med funktionshinder ska få de stöd de behöver for att kunna utvecklas och nå 
full delaktighet i samhället. 

LSS boende och Boende Biskops Arnö 

Genom att filmer och reklamginglar har riktat in sig på funktionshindrade så upplever 
personal att det blivit en större acceptans hos befolkning över funktionshindrade. Det 
påverkar verksamheten på så sätt att det är mer ok att bete sig på ett annorlunda sätt utan 
att det ses som ett hot, ett problembeteende utgörs ofta i betraktarens öga. 

Konsekvenser politik. Fördelning av ekonomisk pott. Infor val-14 pratas det från 
många partier om att tex läramas löner skall ökas. Hm få fram dessa pengar? 

Hm utvecldas fristående p1ivata alternativ: Vår verksamhet handlar alltid om att bedriva 
god kvalitet speciellt i skeendet att kunden (brukarna och eleverna) mår bra och att dem 
känner att de får en god trygghet, självkänsla samt självfortroende. 

Drivlaafter finns det i organisationen: I organisationen är en nyckel att personal skall 
känna stor humanism i sitt sätt att arbeta. 

Telmikutveclding öppnar och stänger dörrar: telmik som t ex bättre bild på tv-apparater, 
datorer och telefoner gör så att även människor som har synsvårigheter kan använda 
dessa telmiker - som forut var exlduderade inom dessa telmiker på grund av dålig bild. 

För och Nackdelen kan vara med intemet: Positivt. Många gillar intemet ofta på grund 
av att de själva kan styra och stänga av kommunikation. (Kommunikation är något 
många har svårt med.) Nackdel: Internet kan bli för starkt: vissa med funktionshinder 
kan bli mer isolerade och rädda for att träffa människor utanfor internetvärlden - detta 
blir en spiral så att isoleringen blir starkare samtidigt som användaren kan mena att 
denne ej har problem. "Personen kommunicerar via intern et". Åter den filosofiska 
frågan: vem äger problemet? jag eller han? 

Media kan ha stor malet kring påverkan av värderingar. Om media pratar om t ex en 
militant extremistisk rörelse som har tex l O medlemmar så kan det tolkas av befollming 
att många fler har dessa åsilcter samt värderingar. 

6 Plan för valfrihet och konkurrens 

Socialnämnden har antagit en plan for valfrihet och konkurrens inom nämndens 
verksamhetsområde. Idag finns valfrihet och konkurrens inom kommunens äldreboende 
och, genom LOV, i hemtjänsten. I planen fastslås att även fotvården är möjlig att 
konkurrensutsätta. Något ärende laing konkurrensutsättning av verksamhet har inte 
behandlats under året 

7 Intern kontroll 

Socialnämnden antog i november 2013 en reviderad plan får intern kontroll. I planen 
identifierades ett 20-tal områden där det är viktigt med intern kontroll. Några områden 
som vi arbetat med hittills under 2014 är: 
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• Uppfåljning av barnavårdsutredningar stickprovsvis. 
• Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation. 
• Avvikelser inom hälso- och sjukvården. 
• Avstämning av utfård tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor. 
• A v stämning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer mot 

fårordningar och riktlinjer. 

8 Volymer och nyckeltal 

8.1 Hemtjänst 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Aug u s 
s helår 

2013 t 2014 August 
ti 2013 ti 2014 

i 2014 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 265 285 275 265 265 

Andel årsarbetare med utbildning, % 80 75 80 80 85 

Antal utförda timmar (kommunal hemtjänst) utförda 39 200 24 920 37 380 
besök omvårdnad och service inklusive HSL, exkl 
avböjda insatser 

8.2 Hemsjukvård 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Aug u s 
s helår 

2013 t 2014 August 
ti 2013 ti 2014 

i 2014 

Antal ärenden 445 440 409 425 450 

Kostnad per kund, kr 20 910 24 375 22 010 

8.3 Korttidsboende, äldre 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Augus 
s helår 

2013 t 2014 August 
ti 2013 ti 2014 

i 2014 

Antal platser 11 8 12 g 8 

Kostnad per plats, kr 331 466 478 
700 250 750 

Antal platser 

Under sommaren har 9 kmitidsplatser funnits. Resterande del av året har det valit och 
planeras att vara 8 platser. 

8.4 Särskilt boende Pornona hus 4 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Aug u s 
s helår 

2013 t 2014 
ti 2013 ti 2014 

August 
i 2014 

Antal boenden 25 24 24 23 24 
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Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Budge Aug u s Augus 

s helår 
2013 t 2014 ti 2013 ti 2014 August 

i 2014 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 531 523 521 
100 000 125 

8.5 Särskilt boende Solängen 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal Utfall Budge 
Aug u s Aug u s 

s helår 
2013 t 2014 

ti 2013 ti 2014 
August 

i 2014 

Antal boenden 20 23 20 30 27 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 814 693 605 
300 700 000 

Antal boenden 

Solängen har i augusti månad 30 stycken boendeplatser. A v de 30 platserna är 2 platser 
får växelvård och korttids. Under periodenjanuari till och med april fanns 20 platser. 
Från och med maj finns totalt 30 platser. Beräknat på helår ger det totalt 27 
boendeplatser. 

8.6 Särskilt boende Dalängen 

Utfall 
Volym/nyckeltal 

Utfall Bud ge Aug u s 
2013 t 2014 ti 2013 

Antal boenden 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 584 596 
100 800 

Antal boenden 

Dalängen har 17 stycken särskilt boendeplatser och en plats är får 
korttids/växel vård/ avlastning. 

8. 7 Socialpsykiatri 

Utfall 
Volym/nyckeltal 

Utfall Budge 
Aug u s 2013 t 2014 ti 2013 

Antal kunder, dagtid 33 38 29 

Antal årsarbetare inkl natt 14,38 14,68 15,02 

Antal beslut, boendestödstimmar 10 400 12 500 7 238 

Antal besök, Källans verksamhet 2 087 2 200 1 267 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 
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Utfall 
Progno 

Aug u s 
s helår 
August ti 2014 

i 2014 

18 18 

596 
800 

Utfall 
Progno 

Aug u s s helår 
August ti 2014 

i 2014 

38 40 

14,68 14,68 

8 510 12 500 

1 441 2244 

100 100 
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8.8 Personlig assistans 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal Utfall Budge 
Aug u s Aug u s 

s helår 
2013 t 2014 August 

ti 2013 ti 2014 
i 2014 

Beviljade timmar LASS 98 958 105 65 744 55 760 85 287 
762 

Beviljade timmar LSS 3 452 5 990 2220 1 840 2 760 

Beviljade timmar LASS 

Färre timmar på grund av indragna beslut om assistansersättning från Försäkringskassan 
eller att brukare flyttat från kommunen. 

8.9 Sjövägen gruppboende 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Bud ge 

Augus Aug u s 
s helår 

2013 t 2014 
ti 2013 ti 2014 

August 
i 2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,4 12,64 11,4 11 11 

Personaltäthet (exkl natt) 1,5 1,7 1,5 1,8 1,8 

Andel årsarbetare med utbildning, % 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 434 1 606 1 349 
000 000 000 

8.1 O Lindegårdsvägen gruppboende 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Bud ge 

Aug u s Aug u s s helår 
2013 t 2014 

ti 2013 ti 2014 
August 

i 2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7,27 7 7 

Personaltäthet (exkl natt) 1,21 1,21 1,21 1 '17 1 '17 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 725 760 760 
700 200 200 

8.11 Ekans korttidsboende 

Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Aug u s 
s helår 

2013 t 2014 
ti 2013 ti 2014 

August 
i 2014 

Antal brukare 17 20 15 15 15 

Antal årsarbetare 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 

Antal boendedygn 1 209 1 500 815 769 1 153 
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Utfall Utfall 
Progno 

Volymfnyckeltal Utfall Budge 
Aug u s Aug u s 

s helår 
2013 t 2014 

ti 2013 ti 2014 
August 

i 2014 

Kostnad per brukare, kr 321 271 369 
100 200 200 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Antal årsarbetare 

Antalet årsarbetare i verksamheten är är l 0,46 vilket inlduderar 0,34 enhetschef. 
Jämförelsetalet för mars 2013 är exkluderad 1,66 årsarbetare som avser ett 
assistansärende i verksamheten, samt del av enhetschef. 

Antal boendedygn 

Brukarantalet på Ekan har sjunkit tmder året då några av de äldre brukarna slutat. 

8.12 Daglig verksamhet LSS 

Utfall Utfall 
Progno 

Volymfnyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Augus 
s helår 

2013 t 2014 August 
ti 2013 ti 2014 

i 2014 

Antal deltagare 48 35 48 54 54 

- varav företagsplatser 7 8 7 10 10 

Antal deltagare 

Totalt har daglig verksamhet nu 54 personer i sysselsättning. Eventuellt tillkommer 
någon deltagare innan årets slut. 

-varav företagsplatser 

Tidigare prognos för 2014 med l O arbetsplatsförlagda platser är nu nådd. Det kan bli 
några fler arbetsförlagda platser innan året slut. 

8.13 Institutionsvård vuxna 

Utfall Utfall 
Progno 

Volymfnyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Aug u s 
s helår 

2013 t2014 August 
ti 2013 ti 2014 

i 2014 

Antal placerade personer 26 17 14 10 

Antal placeringar 32 17 14 27 

Antal vårddygn 2465 1 500 1 186 2 019 

Antal placerade personer 

Behoven har under åter vatit stora och omfattande. Under sommaren har 2 L VM 
placeringar gjorts vilket gör att kostnaden ökar. I några ärenden har vi motiverat den 
enskilde till frivilligvård enligt socialtjänstlagen för att undvika LVM placeringar. 
Sedan organisationsförändringen när myndighet och öppenvård organsiseras inom stöd 
till vuxna har samarbetet utvecldats. Vi ser en minskande trend. 
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8.141nstitutionsvård barn och unga 

Utfall Utfall 
Progno 

Volymfnyckeltal Utfall Budge Aug u s Aug u s 
s helår 

2013 t 2014 August 
ti 2013 ti 2014 

i 2014 

Antal placerade personer 18 10 10 13 15 

Antal placeringar 19 11 11 13 15 

Antal vårddygn 2 187 1 200 991 2 532 3 060 

8.15 Barnavårdsutredningar 

Utfall Utfall 
Progno 

Volymfnyckeltal Utfall Budge Aug u s Aug u s s helår 
2013 t 2014 

t i 2013 ti 2014 
August 

i 2014 

Aktualiseringar 523 450 354 473 520 

Inledda utredningar 128 110 76 56 84 

Avslutade utredningar 116 110 76 75 113 

8.16 Familjeteamet 

Utfall Utfall 
Progno 

Volymfnyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Aug u s 
s helår 

2013 t 2014 ti 2013 ti 2014 August 
i 2014 

Behandlingsinsatser 292 340 215 189 314 

- varav individuella behandlingsinsatser för familj 138 170 126 135 160 

- varav behandlingsinsatser i grupp 154 170 89 54 165 

Avslutade ärenden 65 90 42 51 80 

8.17 Försörjningsstöd 

Utfall Utfall 
Progno 

Volymfnyckeltal 
Utfall Budge 

Aug u s Aug u s 
s helår 

2013 t 2014 
ti 2013 ti 2014 

August 
i 2014 

Antal hushåll 271 280 211 130 240 

- varav antal arbetslösa 147 140 93 54 140 

Antal bidragsmånader 1 542 1 350 999 

Antal hushåll 

Försäljningsstödet har minskat under året och prognosen är nu att kostnaden blir 
11 000 tia. Budget 9 750 tia. En god arbetsmarimad är en av föddaringarna, en stabil 
personalsituation och att socialselaeterarna samarbetar med arbetsfårmedlingen är 
viktiga faktorer får den nedåtgående kostnadstrenden. 

- varav antal arbetslösa 

En god arbetsmarimad leder till ett miskat antal personer som får försäljningsstöd på 
grund av arbetslöshet. 
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9 Drift- och investeringsredovisning 

9.1 Driftredovisning 

Bokslut Budget 
Utfall 

Prognos Av-
2013 2014 

aug 
2014 vikelse 

Not 
2014 

Socialnämnd -262 -314 -152 -274 40 

Biståndsutskott -180 -148 -102 -178 -30 

Biståndsutskott jourverksamhet -105 -87 -67 -97 -1 o 
Nämndsadministration -330 -356 -235 -356 o 
Summa Nämnd o styrelseverksamhet -877 -905 -556 -905 o 

Konsumentrådgivning -90 -110 -71 -110 o 
Alkohol- och tobakstillstånd 13 -35 32 -75 -40 

Socialchefens kansli -6 617 -7 160 -4 807 -6 280 880 1 

Summa övergripande socialtjänst -6 694 -7 305 -4 846 -6 465 840 

Anhörigstöd -609 -661 -449 -661 o 
Äldreomsorg övergripande 1 291 o o o o 
Westerlunds rehab -1 283 -1 290 -880 -1 320 -30 

Demensteam o -980 -12 -280 700 2 

Hemtjänst Kärnhuset -5 161 -4 873 -3 190 -4 873 o 3 

Hemsjukvård -9 305 -10 725 -6 191 -9 905 820 4 

Köp av hemtjänst -22 288 -23 540 -15 697 -23 690 -150 5 

Hemtjänst natt -2 693 -2 872 -1 956 -2 872 o 
Trygghetslarm 7 -65 -12 -35 30 

Dagverksamhet äldre -2 188 -2 152 -1 357 -2 042 110 

Korttidsboende äldre -3 649 -3 730 -2 674 -3 830 -100 

Rehab -6 373 -7 804 -5 178 -7 734 70 6 

Utskrivningsklara -20 -25 -19 -20 5 

Handläggning äldreomsorg -1 383 -2 361 -1 327 -2 251 110 

Köp av särskilt boende Attenda -14 291 -13 888 -9 565 -13 726 162 7 

Äldreboende - Hus 4 -9 901 -9 834 -6 308 -9 694 140 8 

Äldreboende - Hus 4, nattpersonal -3 377 -2 718 -1 914 -2 813 -95 g 

Iniraprenad Äldreboende- Dalängen 
-10514 -10 742 -7 130 -10 742 o 

(inkl natt) 

Äldreboende - Dalängen (avgifter och -577 -519 -405 -564 -45 10 
hyror) 

Äldreboende - solängen -12 025 -13 182 -8 560 -13 752 -570 11 

Äldreboende - Solängen, nattpersonal -1 818 -2 774 -1 671 -2 584 190 12 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 
-499 -400 -319 -468 -68 13 

10 

Institutionsvård äldre o o -471 -550 -550 14 
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Bokslut Budget 
Utfall 

Prognos Av-
2013 2014 aug 2014 vikelse 

Not 
2014 

Köpt korttidsvård äldre -225 o -15 -30 -30 15 

Socialpsykiatri, dag -5 622 -6 121 -3 794 -5 936 185 16 

Socialpsykiatri , natt -2 527 -2 502 -1 695 -2 502 o 

Summa äldreomsorg och boendestöd -115 030 -123 -80 789 -122 874 884 
758 

Personlig assistans LSS -2 428 -2 584 -1 527 -2 339 245 17 

Personlig assistans med 
-7 236 -6 747 -5 727 -7 687 -940 18 

assistansersättning 

Sjövägen - boende LSS -8 603 -9 638 -5 512 -8 093 1 545 19 

Lindegårdsvägen - boende LSS -4 354 -4 561 -3 016 -4 561 o 
Dalvägen - boende LSS o -4 444 -2 952 -4 444 o 
Handläggning handikappomsorg -1 214 -1 366 -619 -881 485 20 

Boende m särskild service, externt -6 586 -1 320 -1 877 -2 300 -980 21 

Korttidsboende Ekan LSS -5 459 -5 423 -3 694 -5 538 -115 22 

Korttidsboende tjänsteköp LSS -60 -120 o o 120 

Daglig verksamhet LSS -7 217 -6 530 -4 496 -6 465 65 23 

Daglig verksamhet LSS, Cafe Håbo o o o -80 -80 24 

Avlösarservice i hemmet LSS -468 -680 -207 -305 375 25 

Förlängd skolbarnomsorg LSS -326 -450 -89 -320 130 

Kontaktpersoner LSS -1 562 -1 500 -1 036 -1 500 o 
Summa Insatser enligt LSS -45 513 -45 363 -30 752 -44 513 850 

Färdtjänst -5 468 -5 400 -3 442 -5 585 -185 26 

Riksfärdtjänst -100 -250 -46 -100 150 27 

Summa Färdtjänst/riksfärdtjänst -5 568 -5 650 -3 488 -5 685 -35 

Fotvård 49 94 -51 4 -90 28 

Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 525 -6 708 -4 547 -6 758 -50 

Summa Förebyggande äldreomsorg -6 476 -6 614 -4 598 -6 754 -140 

Myndighetsenhetens kansli -2 886 -2 816 -1 687 -2 516 300 29 

Kansli stöd och behandling -818 -809 -654 -959 -150 

Handläggning stöd och bistånd vuxen -2 617 -1 894 -1 623 -2 264 -370 30 

Institutionsvård vuxna -5 902 -3 640 -4 210 -6 000 -2 360 31 

Öppen missbruksvård -1 117 -1 113 -739 -1 113 o 
Kontaktpersoner vuxna Sol -932 -1 011 -705 -1 051 -40 

Handläggning stöd och bistånd BoU -4 964 -4 523 -3 591 -4 793 -270 32 

Institutionsvård BoU -7 074 -3 700 -7 550 -10 300 -6 600 33 

Handläggning familjehem 0-20 år -1 183 -1 199 -686 -1 099 100 

Familjehem 0-20 år -2 119 -2 441 -1 569 -2 376 65 
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Bokslut Budget 
Utfall Prognos Av-

2013 2014 
aug 

2014 vikelse 
Not 

2014 

Kontrakterat jourhem -61 o -12 -12 -12 

Familjehem 0-20 år, extern regi -3 196 -3 180 -987 -1 150 2 030 34 

Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -687 -200 -856 -600 -400 35 

Kontaktpersoner BoU Sol -1 434 -1 307 -809 -1 307 o 
Kontaktfamilj BoU Sol -786 -920 -1 015 -1 400 -480 36 

Handläggning kontaktpersoner Sol -240 -288 o o 288 37 

Individuellt behovsprövad öppenvård 
-1 599 -1 602 -786 -952 650 38 

(Biskops-Arnö) 

Familjebehandling -3 172 -3 235 -2 293 -3 450 -215 

Ungdomscoaching -1 301 -1 226 -821 -1 211 15 

Förebyggande arbete barn och unga 90 o o o o 
Familjerätt -1 114 -1 258 -786 -1 258 o 
Familjerådgivning -276 -328 -206 -328 o 
Boende ensamkommande o o -94 -300 -300 

Summa Individ och familjeomsorg -43 388 -36 690 -31 679 -44 439 -7 749 

Handläggning försörjningsstöd -1 917 -2 583 -1 919 -2 783 -200 39 

Försörjningsstöd -10 520 -9 750 -7 299 -11 000 -1 250 40 

Sociala jourboenden -161 o 156 o o 
Summa Ekonomiskt bistånd -12 598 -12 333 -9 062 -13 783 -1 450 

Arbetsmarknadsåtgärder -853 -409 -136 -209 200 41 

Summa Arbetsmarknadsåtgärder -853 -409 -136 -209 200 

Totalt -236 997 
-239 -165 

-245 627 -6 600 
027 906 

9.2 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens budget för 2014 fastställdes till239 212 tla i december av fullmäktige. 
Budgeten är enligt beslut i fullmäktige (2014/3 14.1832) justerad till239 027 tla. 
Följande fårändringar avses: 

- Överfching av kommunikatör från socialfårvaltning till kommunikationsavdelningen 
KS, 185 tla. 

l . Socialchefens kansli (+880 tkr) 
I verksamheten finns besparingsåtgärden att inte tillsätta avdelningschef får 
funktionsnedsatta vilket motsvarar en besparing om 400 tla. Verksamheten 
genomfår den bespmingen, men gör bedömningen att kostnaden får system, 
licenser och köpta tjänster kommer att bli högre än vad som budgeterats 2014. I 
prognosen ryms också kommande intäkter avseende inrapportering i 
kvalitetsregister. I prognosen ryms också kostnader om 120 tla får påbörjad 
orobyggnation av lokalen får korttids. Verksamheten redovisar sammantaget en 
prognos på +880 tla . 

2. Demensteam (+700 tkr) 
Verksamheten kommer att starta l augusti istället får l aptil. Till skillnad mot 
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foregående prognos tillsätts demensvårdsutvecldaren i oktober, arbetsterapeuten, 
50%, i augusti. Biståndshandläggare, 50%, tillsätts inte alls under året. Detta 
medfOr en besparing om cirka 700 tla. 

3.Hemtjänst Kärnhuset (kommunal regi) (+/-0 tkr) 
Verksamheten utfor fårre antal hemtjänsttimmar än budgeterat vilket medför en 
prognos om lägre intäkter for utford hemtjänst med cirka l 000 tla. Intäkterna 
har under året varit lägre än budgeterat och spås fortsätta bli så beroende på en 
ökad tillgång till särskilt boendeplatser samt utölrning av korttidsplatser på 
solängen och Dalängen. Kostnaden for personal anpassas till de fårre antalet 
utfordatimmar och prognosen bedöms bli ca l 000 tla lägre for personal. 
Personalkostnaderna regleras genom omarbetade scheman med kortare, men 
fler, arbetsdagar inom ordinarie bemanning. 

4.Hemsjukvård (+820 tkr) 
Verksamheten kommunal hemsjukvård redovisar ett överskott mot budget om 
820 tla. Beslutad besparing inom hemsjukvården är 285 tla (50% av total 
besparing inom HSL och rehab med 570 tla). Verksamheten redovisar 
ytterligare kostnadsminsirning om 535 tla. Total besparing beror på uppskjuten 
fOrstärkning samt vakanshållande av halvtidstjänst september-december for 
sjuksköterska till Solängen avdelning 4. Förstärkningstjänst berälrnas inte heller 
kunna tillsättas under 2014 vilket gör att kostnaderna blir lägre än i tidigare 
prognos. Förbrulrningsmaterial har inte heller forbrulcats i budgeterad 
utsträclrning. Tilläggsavtalet for privat hemsjukvård utford av Grannvård AB 
gällande fi:ån och med l augusti berälrnas ge en ökad kostnad om 250 tla. 
Sammantaget ger det en prognos for verksamheten hemsjukvård med ett 
överskott om 820 tla. 

5.Köp av hemtjänst (-150 tkr) 
Prognosen for köp av hemtjänst innebär högre kostnader med 150 tla. Köp av 
kommunal hemtjänst bedöms bli l 440 tla: lägre än budgeterat. Järnfort med 
tidigare prognos har kostnaden for köp av privat hemtjänst ökat med ca 1500 tla 
vilket medfor en försämrad prognos. Intäkterna från hemtjänsttagarna bedöms 
bli något lägre än budgeterat. 

6. Rehab (+70 tkr) 
Beslutad besparing inom rehab är 285 tla (50% av total besparing inom HSL 
och rehab med 570 tla). Överskottet är något mindre jämfört med tidigare 
prognos då biträdande cheffrån och med maj tillträder tjänst som enhetschef 
samt att kostnaden får hjälpmedel varit hög under böljan av år 2014 och bedöms 
fortsätta vara höga. Sammantaget visar verksamheten en prognos på +70 tia, 
vilket är lägre jämfört med föregående prognos. 

7.Köp av äldreboende, Attendo (+162 tkr) 
Kostnaden får köpta platser bedöms bli något lägre än budgeterat och tidigare 
prognos. 

8.Äldreboende- Hus 4 (+140 tkr) 
Beslutad besparingsåtgärd om vakant tjänst som enhetscheffrån och med l maj 
och året ut, en besparing om 400 tla. Chefstjänsten kommer att tillsättas :från och 
med l september vilket innebär en besparing om 200 tla istället får beslutade 
400 tla. Resterande besparing, 200 tia, görs i demensteam där tjänster tillsätts 
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senare. Jämfört med föregående prognos förekommer något ökade kostnader får 
personal då tillfällig fårstärkning behövt göras. 

9.Äldreboende- Hus 4, nattpersonal (-95 tkr) 
Verksamheten visar ett underskott om 95 tlcr då fårstärkning är insatt på grund 
av ökad belastning och att en person ej kan lämna korttidsplanet nattetid på 
gmnd av oro lcring brukare. 

10. Äldreboende-Dalängen (avgifter och hyror) (-45 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott i form av lägre intäkter då särskilt 
boendeplats används som korttidsplats. 

11. Äldreboende - solängen ( -570 tkr) 
Beslutad besparing om 345 tlcr med anledning av framskjuten start av Solängens 
tredje avdelning från l september till l oktober kommer ej att genomfåras. Den 
tredje avdelningen kommer att öppnas i slutet av maj vilket är fyra månader 
tidigare än budgeterat. Det tidigare öppnandet av tredje avdelningen innebär att 
kostnaden får verksamheten ( exldusive nattpersonal) ökar med 570 tlcr. 
Sammantaget tillkommer 380 tlcr får hela verksamheten (Solängen dag och natt). 

12. Äldreboende- Solängen, nattpersonal (+190 tkr) 
Den tredje avdelningen kommer att öppnas i slutet av maj vilket är fyra månader 
tidigare än budgeterat. Det tidigare öppnandet av tredje avdelningen innebär 
ingen kostnadsölming får nattpersonal i verksamheten. Sammantaget tillkommer 
380 tla får hela verksamheten (Solängen dag och natt). 

13. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 (-68 tkr) 
Hyreshöjning om 6% från och med l april enligt beslutad besparingsåtgärd om 
170 tlcr. I budget får 2014 beräknades hyresnivån höjas med ordinarie årlig 
hyresölming utöver den beslutade hyreshöjningen med 6%. Detta har inte 
genomforts vilket medfår att det beräknade överskottet mot budget är lägre. 

14. Institutionsvård äldre (-550 tkr) 
Vi ser behov av köpt särskilt boende men lyckas ofta pussla så att vi kan lösa det 
inom kommunen idag. Vi har idag cirka 20 personer som har beslut om särskilt 
boende och som bor kvar i hemmet med hemtjänst. Vi har under året delvis köpt 
en extern plats och ser periodvis ytterligare behov av det under året. 

15. Köpt korttidsvård äldre ( -30 tkr) 
Vi har idag cirka 20 personer som har beslut om särskilt boende och som bor 
levar i hemmet med hemtjänst. I väntan på boendeplats behöver korttidsplatser 
köpas. Verksamheten redovisar en prognos på ett underskott om 30 tlcr. 

16. Socialpsyldatri dag (+185 tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott om 155 tlcr då bemanningen är lägre på 
den öppna verksamheten Källan. Semestervikarier har inte heller behövt 
tillsättas i planerad utsträckning. 

17. Personlig assistans LSS (+245 tlrr) 
Verksamheten redovisar ett överskott om 200 th till följd av fårändrade beslut. 

18. Personlig assistans med assistansersättning (-940 tkr) 
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Verksamheten visar lägre intäkter fcir tre avslutade ärenden, ökade 
personalkostnader i ett ärende på grund av fårändrat beslut. Sammantaget visar 
verksamheten ett underskott om 940 tlcr. 

19. Sjövägen- boende LSS (+1545 tkr) 
Beslutad besparing om 300 tkr då verksamheten bedömdes vara får högt 
budgeterad med motsvarande belopp. Verksamheten genomfår den planerade 
besparing om 300 tkr samt redovisar något högre intäkter än budgeterat. I 
verksamheten ryms också två enhetschefer om vardera 50% då utgången av 
2013 såg ut så och berälmades så fcir 2014. I budget ryms också en fårstärkning 
helår som intpe har behövt göras under året och inte heller bedöms behöva 
genomfåras under resterande del av år 2014. Verksamheten redovisar 
sammantaget ett överskott om 1545 tla. 

20. Handläggning handikappomsorg (+485 tkr) 
Totalt beslutades en bespruing om 585 tkr genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktselcreterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd Bo u; handläggning kontaktpersoner SoL samt 
handläggning fcirsöljningsstöd en kostnadsölming om 67 tkr. Järnfort med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och fcirsöljningsstöd högre vilket är en fciljd av att inhyrd personal anlitas. 

21. Boende LSS, externt (-980 tkr) 
Budgeten fårstärktes med 900 tla efter analys av verksamheten i böljan 2014. 
Sammantaget får köpt boende LSS så visar prognosen ett underskott om cirka 
l mlcr j ämfcirt med ursprunglig budget. Järnfår man med budget efter 
fcirstärlming är avvikelsen högre kostnader med 80 tkr. En plats kornmer att 
köpas under hela 2014. Vid budget gjordes bedömning att alla köpta platser 
skulle avslutas under böljan av 2014. 

22. Korttidsboende Ekan LSS (-115 tkr) 
Verksamheten pro gnostiserar ett underskott som beror på ökade 
personalkostnader till fciljd av att extra insatser periodvis behöver sättas in fcir 
vissa barn som vistas i verksamheten. Den högre kostnaden beror också till del 
på att ordinarie personal får täcka fårstärlming, relayte1ing av vikarier pågår. 

23. Daglig verksamhet LSS (+65 tkr) 
Beslutad besparing om l ,O årsarbetare samt lokalkostnader om totalt 665 tlcr där 
465 tla av besparingen fårdelas här och resterande inom 
arbetsmarlmadsåtgärder. En fullständig analys visar att lokalerna har samma 
kostnad som budgeterat (det går ej att göra den besparing som antogs utifi·ån 
2013 års hyresnivåer). Verksamheten har under böljan av året haft höga 
kostnader fcir bland annat reparation av fånster efter skadegörelse, inköp av 
tvätt- och dislanaslån samt inköp och installation av dörröppnare. Kostnaderna 
har under året fortsatt varit högre än budgeterat då extra personalinsatser behövt 
göras laing brukare, samt kostnader fcir personal som har facldigt uppdrag. 
Verksamheten redovisar därmed ett överskott om 65 tkr, istället fcir 465 tla som 
hela besparingen skulle inneburit. 

24. Daglig verksamhet LSS, Cafe Håbo (-85 tkr) 
Socialförvaltningen har from l september övetiagit cafeet i kornmunhuset För 
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detta har en utökning med en tjänst om 50% gjorts. 

25. Avlösarservice i hemmet LSS (+375 tkr) 
Beslutad besparing om 200 tkr på grund av minskat antal ärenden. Prognos 
högre än planerad besparing vilket medfår att verksamheten redovisar ett 
överskott om 375 tkr. 

26. Färdtjänst (-185 tkr) 
Beslutad besparing om 400 tla i och med införande av begränsningar i resande. 
Ingen begränsning i resande ännu framtagen vilket medfår att planerad och 
beslutad besparing inte kommer att genomfåras. Kostnaden får riksfärdtjänst har 
under året samfakturerats med kostnaden får färdtjänst. Detta innebär att 
verksamheten inte har separerat kostnadsposterna och att kostnaden får både 
färd~änst och riksfärdtjänst redovisas under verksamhet färdtjänst. Sammantaget 
visar prognosen får färdtjänst och liksfärdtjänst ett underskott mot sammanlagd 
budget med 3 5 tkr. 

27. Riksfärdtjänst (+150 tkr) 
Verksamheten redovisar en prognos om kostnader får riksfärdtjänst med 
ca 150 tkr. Kostnaden får riksfärdtjänst har under året samfakturerats med 
kostnaden får färdtjänst. Detta innebär att verksamheten inte har separerat 
kostnadsposterna och att kostnaden får både färdtjänst och riksfärdtjänst 
redovisas under verksamhet färdtjänst. Sammantaget visar prognosen får 
färdtjänst och riksfärdtjänst ett underskott mot sammanlagd budget med 35 tla. 

28. Fotvård (-90 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott om 90 tkr som beror på minskade 
intäkter till följd av färre utförda behandlingar. Trenden med färre utförda 
behandlingar som fanns under fårsta halvåret av 2014 har vänt och antalet 
behandlingar som utförs är i nivå med budgeterat. Med hänsyn till att antalet 
behandlingar var lägre under våren 2014 redovisar verksamheten ett underskott. 

29. Myndighetsenhetens kansli (+300 tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott om 300 th Jämfört med föregående 
prognos är hela kostnaden får inhyrd personal nu omfördelad till 
verksamheterna handläggning stöd och bistånd vuxen samt handläggning 
fårsörjningsstöd. En del kostnader är även omfördelade till avdelning får stöd 
till barn och unga. Dessa verksamheter redovisar därmed högre kostnader 
samtidigt som myndighetsenhetens kansli visar minskade kostnader. 

30. Handläggning stöd och bistånd vuxen (-370 tkr) 
Totalt beslutades en bespming om 585 tla genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktselaeterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd Bo U, handläggning kontaletpersoner SoL samt 
handläggning försäljningsstöd en kostnadsökning om 67 tia. Jämfört med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och fårsö1jningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 

31. Institutionsvård vuxna (-2 360 tkr) 
Behovet av institutionsplaceringar får vuxna bedöms vara högre än budgeterat 
vilket medfår en prognos på ett underskott om 2 360 tla. Behoven kring 
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institutionsvård får vuxna med missbruksproblem var hög under senare delen av 
2013 vilket får med sig att beviljade vårdinsatser fortsätter under inledningen av 
2014. Ett större antal L VM-anmälningar än tmder tidigare perioder har 
förekommit under inledningen av 2014. Behoven är stora och omfattande med 
missbruksproblematik, avsaknande av bostad och inte tillräcldigt uppbyggd 
öppenvård. Prognosen får helåret är att antalet placeringar ska minska, 
kmttidsvård erbjuds vid behov och att organisationsfårändringen att Nakterhuset 
organiseras tillsammans med socialsekreterare ger effekter. 

32. Handläggning stöd och bistånd BoU (-270 tkr) 
Totalt beslutades en besparing om 585 tkr genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikapp omsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd Bo U, handläggning kontaktpersoner SoL samt 
handläggning försäljningsstöd en kostnadsökning om 67 tlcr. Jämfört med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och försäljningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 

33. Institutionsvård BoU (-6 600 tkr) 
Jämfört med budget redovisar verksamheten högre kostnader om 6 600 tlcr. 
Institutionsvård barn och unga har ökat lcraftigt under slutet av 2013 med fortsatt 
utveclding under fårsta delen av 2014. Några av placeringar pågår under flera år 
och det har inte varit möjligt att bygga upp lösningar i hemmet. De flesta av 
placeringarna är tonåringar med en komplex livssituation. Under levartal l i år, 
har familjer varit placerade får utredning på HVB-hem och där vi sedan byggt 
upp stöd i hemmet. Ny organisation från l maj där stöd och behandling 
organiseras tillsammans med socialsekreterare som arbetar med barnutredningar 
och insatser får att på sikt ge minskade kostnader får institutionsvård barn och 
tmga. 

34. Familjehem Bo U, extern (+2 030 tkr) 
Prognosen visar lägre kostnader får köp av familjehem med 2 030 tlcr. Jämfört 
med föregående prognos bedöms kostnaden bli 50 tkr lägre. 

35. Behandlingsaktiviteter öppenvård unga (-400 tkr) 
Verksamheten redovisar en prognos med högre kostnader får öppenvård. Det 
ekonomiska utfallet rymmer kostnader vilka kommer att rättas till driftsprojekt 
som finansieras med externa medel. Bedömningen görs att prognosen får 
verksamheten är rimlig i fårhållande till det kommande korrigerade utfallet. 

36. Kontaktfamilj Bo U SoL (-480 tkr) 
Kostnaden får kontaktfamiljer bedöms bli högre än budgeterat. 

37. Handläggning kontaktpersoner SoL (+288 tkr) 
Totalt beslutades en besparing om 585 tkr genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktselcreterare. Sammantaget visar verksamheterna 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd Bo U, handläggning kontaktpersonerSoLsamt 
handläggning försäljningsstöd en kostnadsölming om 67 tkr. Jämfört med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd barn samt 
vuxna och försäljningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 

Socialnämnden, Delårsbokslut augusti 2014 23(25) 



38. Individuellt behovsprövad öppenvård (+650 tkr) 
Beslutad besparing om 175 tkr vilket innebär en såld plats i 5 månader mer än 
budgeterat. Budget är beräknad på att fyra platser sälj s under l O månader till in 
intäkt av l 400 tkr. Utfallet får sålda platser har under jan-feb varit 5 sålda 
platser, mar-apr 4 sålda platser och 3 sålda platser får maj-juni. Prognosen för 
höstterminen är 7 sålda platser till annan kommun. Sammantaget summerar 
utfallet hittills i år med prognosen får kommande månader en intäkt om 
2 050 tkr. Jämfört med ursprungsbudget redovisar verksamheten ett överskott 
om 650 tkr. Jämförs prognosen med budget efter besparing redovisar 
verksamheten ett överskott om 475 tia. 

39. Handläggning försörjningsstöd (-200 tkr) 
Totalt beslutades en besparing om 585 tia genom att inte tillsätta tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare. Sammantaget visar verksamhetema 
handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd vuxen, 
handläggning stöd och bistånd Bo U, handläggning kontaktpersonerSoLsamt 
handläggning försäljningsstöd en kostnadsökning om 67 tla. Jämfå1i med 
tidigare prognos är kostnaden inom handläggning stöd och bistånd bam samt 
vuxna och försäljningsstöd högre vilket är en följd av att inhyrd personal anlitas. 

40. Försörjningsstöd (-1 250 tkr) 
Förvaltningen gjorde bedömningen att verksamheten behövde förstärkas med 
800 tla. Kostnadema får försäljningsstöd bedöms bli lägre jämfört med 
föregående prognos då man under den senaste månaden har sett tecken på ett 
minskat antal hushåll med försö1jningsstöd. Verksamheten redovisar en prognos 
med en avvikelse om 1250 tlcr mot ursprunglig budget. 

41. Arbetsmarknadsåtgärder (+200 tkr) 
Beslutad besparing om l ,O årsarbetare samt lokalkostnader om totalt 665 tlcr där 
200 tkr av besparingen fårdelas här och resterande inom daglig verksamhet. 
Verksamheten redovisar en prognos enligt besparing och därmed ett överskott 
om 200 tkr jämfört med ursprunglig budget. 

9.3 Investeringsredovisning 

Bokslut Budget 
Utfall Av-

T kr august Prognos Not 
2013 2014 

i 2014 
vikelse 

Socialchefens kansli -5 -200 o -25 175 1 

Myndighetsenheten -240 -300 -198 -250 50 2 

Hemtjänst -8 -61 o o -610 o 3 

Korttidsboende äldre -138 -300 -21 -300 o 4 

Äldreboende - Pornona Hus 4 o -40 o o 40 

Hemsjukvård -31 -130 o -130 o 5 

Re h ab -1 091 -130 o -130 o 6 

Fotvård o -30 -28 -30 o 7 

Äldreboende - solängen -1 559 o o o o 

Personlig assistans o -20 o o 20 

Socialpsykiatri -48 o o o o 
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Bokslut Budget 
Utfall 

Av-
T kr aug u st Prognos 

2013 2014 
i 2014 

vi kel se 

Korttidsboende Ekan, LSS -14 -80 -4 -60 20 

Dalvägen - boende LSS o -430 -329 -350 80 

Sjövägen - boende LSS -44 -490 -23 -430 60 

Lindegårdsvägen - boende LSS o -60 -42 -60 o 
Daglig verksamhet, LSS -218 o o o o 
Stöd- och behandlingsenheten o -75 o -75 o 
Familjerådgivning -22 o o o o 
Summa -3 418 -2 895 -645 -2 450 445 

9.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

l. Socialchefens kansli 
Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna kommer att bli lägre än 
berälmat då det planerade äldrecentret inte öppnas. 

2. Myndighetsenheten 
Inventarier till arbetsplatser på enheten, samt utbyte av enhetens datorer i 
samband med IT -upp gradering. 

3. Hemtjänst 

Not 

8 

g 

10 

11 

12 

Budget för inventarier till ny verksamhetslokal, samt nyckelgömmor. Då ny 
verksamhetslokal inte tillkommer görs en omprioritering av investeringsbudget 
till att enbart avse nyckelgömmor. 

4. Korttidsboende äldre 
Inventarier till nya korttids boendet. 

5. Hemsjukvård 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom hemsjukvården. 

6.Rehab 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom rehab. 

?.Fotvård 
Mobil fotvårdsutrustning. 

8. Korttidsboende Ekan, LSS 
Inventarier till korttidsboendet samt utbyte av enhetens datorer. 

9. Dalvägen - boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. Bedömningen görs att kostnaderna för 
inventarier blir 80 tlcr lägre än budgeterat. 

10. Sjövägen- boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. Bedömningen görs att kostnaderna för 
inventarier blir 60 tlcr lägre än budgeterat. 

11 . Lindegårdsvägen - boende LSS 
Inventarier till verksamheten. 

12. Stöd- och behandlingsenheten 
Utbyte av enhetens datorer. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Äldreboendet Dalängen 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

Förslag till beslut 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2014-09-15 SN2010/107 nr 2014.2324 

Redovisning av inkomna synpunkter januari~ augusti 2014 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden noterar inkomna synpunkter och utförda åtgärder som 
delgiven och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 reviderad policy får synpunkts
hantering. Syftet med synpunktshante1ing är att dels tydliggöra brister i den 
kommunala servicen och kunna åtgärda dessa så att brukarna känner att de 
står i fokus och dels att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att 
vara delaktiga i kommunens verksamhetsutveclding. Samt att kunna ge 
politiken en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de 
upplever kommunens service och åtaganden. 

Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och 
ldagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. 

Två gånger per år ska rapportering ske till nämnden. Dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. Rapporten överlämnas 
får delgivning och beslut till socialnämnden i samband med nämndens 
sammanträde den 30 september 2014. 

Socialförvaltningen redovisar sin rapport, perioden 2014-01-0 l - 2014-08-31 
i sambandmed delsårsbokslutet får år 2014. 

Beslutsunderlag 
- Rapport, sammanställning, daterad 2014-09-12. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

C't1, 
- Le'näl:F~ftig ----------------------

Administrativ controller 
/närnndsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Hi d Händelse 
2014.22 Handling, SYNPUNKT 

2014.1344 Handling, SYNPUNKT 

2014.1555 Handling, SYNPUNKT 

2014.2320 Handling, SYNPUNKT 

---slut---

Daterad 2014-09-12, Sid 1(1) 

Redovisning av synpunkter i samband med delårsbokslut år 2014 
Rapport, sammanställnillg för perioden 2014-01-01-2014-08-31 

Dnr 2010/107 
nr 2014.2324 

Datum Info Notering 
2014-01-07 KLAGOMÅL - Det framgår inte att det utgår en ÅTGÄRD -Chef påminner biståndsbandläggare om att 

kostnad om 5 min servicetaxa/matlåda för leverans, Det vara tydliga med att serviceavgift tillkommer på faktura 
inkommer många frågor från brukare som har leverans av matlådor. I informationsbladet som lämnats vid 
av matlåda runt denna post på fakturan, Enhetschef hembesök finns serveringsavgiften med. Hemsidan är 
Matilda Norell uppdaterad. 

2014-05-13 KLAGOMÅL- Från god man till ÅTGÄRD- Brev har skickats till avsändare med 
överförmyndarnämnden - Orimlig lång förklaring att lång handläggningstid berodde på dels 
bandläggningstid för slutfäring av inlämnad semester, dels flytt av kontor och dels sjukdom 
årsredovisning samt utbetalning av erkända arvoden, 
»PuLskydd<< 

2014-06-02 KLAGOMÅL - Kritik mot omorganisation gällande ÅTGÄRD - Avdelningschef ringer upp och har ett 
ändrad ärendefördelning inom biståndshandläggning. samtal med avsändaren. Avdelningschefkommer i 
Avsändaren anser att kontinuiteten i handläggarkon- framtiden att beakta synpunkten om kontinuitet i 
takten blir lidande, framförallt för de demenssjuka., biståndsbandläggning. 
»PuLskydd« 

2014-07-23 KLAGOMÅL- Dels att foldern om service och ÅTGÄRD - Två foldrar bar skickats till avsändaren. 
aktiviteter riktat till äldre är i A5-format, vilket betyder Till nästa utgåva ska foldern också finnas i formatet att 
att texten är mycket liten för de äldre att kunna läsa. det går att skriva ut den i A4-format från bemsidan. 
Och dels att utskriften från hemsidan måste göras i 
bokform och inte som vanligt, på ett A4. Ska det vara 
så? »PuLskydd« 



FÖRTECKNING 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-08-21 
Vår beteckning 

SN2014/1 nr 2014.2120 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171 -525 06 
lena. fertig@habo.se 

<:.-~---·----------

----~ -- ------- ------ ------ ------ -----~------- -------- ----- -- - --- -- --- ---·---- -- ---· - --·------ ----- -
Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattnif!_g 
Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för 
ledamötema i socialnämnden. Handlingar enligt förteclrning kan studeras 
individuellt i den pätm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över anmälningsärenden, m 2014.2120. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger förteckningen 
till akten. 

~ Lena Fhiig --------------------------------------· 

Administrativ controller 
/nämndsela:eterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



Anmälningsärenden, Socialnämnden 2014-09-30 D nr SN 2014/1 nr 2014.2120 

SOCSAM 2014-05-05, Protokoll från samverkansmöte 2014-05-05 

KF§ 28, 2014-06-09, fullmäktige godkätmer delårsuppföljning 2014 med uppdrag till 
nänmdema enligt punkt 10 

KF§ 29, 2014-06-09, fullmäktige godkänner ekonomiska ramar. Kommunalskatten, 
investeringsramar, investerings budget, nettokostnadsramar samt nänmdernas mål 

KF§ 30, 2014-06-09, fullmäktige godkänner ny politisk organisation med start år 2015. 
Socialnänmden delas i två nänmder att biståndsutskottet övergår till att bli egen nämnd 

Protokoll kommunala pensionärsrådets arbetsutskott I<:PR-AU, Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet, KPR, Kommunstyrelsens förvaltning 

Kallelse till styrelsemöte 2014-06-18 samt protokoll daterat 2014-05-05, 
Brottsofferj o uren, Uppsala-Knivsta-H åbo 

TKL protokoll, daterat 2014-06-13, Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i 
Uppsalalän 

Kallelse till styrelsemöte samt protokoll daterat 2014-06-18, Brottsofferjouren 
Uppsala-Knivsta-Hå bo 

Beslut om att ärendet avslutas gällande tillsyn av bostad med särskild service får vuxna 
vid Lindegårdsvägen i Håbo kommun, Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Protokoll Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott KPR-AU, Kommunstyrelsens 
förvaltning 

KS § 117, 2014-09-01 -Framtagande av en strategi får energieffektivisering och 
handlingsplan avbryts och slås istället samman med uppdraget om ett förslag till 
mil j östrategi, Kommunstyrelsen 

KS § 116, 2014-09-01 - Remiss till nänmdema för yttrande rörande fårslag till 
miljöstrategi får Håbo kommun. Svar senast2014-ll-15, Kommtmstyrelsen (ärendet tas 
upp på nämnden den 4 november2014} 

KS § 113, 2014-09-01 - Styrelsen beslutar att anta de justerade riktlinjerna får 
upphandling att gälla från och med 2014-10-0 l och tillsvidare, Kommunstyrelsen 

---slut---

! 01-, 

2014.1528 

2014.1832 
2014/3 SN 

2014.1833 
2014/4 SN 

2014.1834 
2013/5 SN 

2014.2233 

2014.2234 

2014.2235 

2014.2236 

2014.2237 

2014.2261 
2013/36 SN 

2014.2296 

2014.2298 

2014.2299 
2014/29 SN 

2014.2301 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-09-15 
Vår betecl<ning 

SN2014/1 nr 2014.2121 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

f r 

/l!~tc~ 
----- - --. ------·-

l . Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
delgivna. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med 
vid sammanträdet. 

Följande redovisas 

- Socialnämndens biståndsutskotts ordfårande redogör muntligt till 
social-nänmden om utskottets protokollförda myndighetsbeslut från 
samman-trädena 2014-06-03, 2014-06-24, 2014-07-11 , 2014-07-21, 
2014-08-25, 2014-08-28 samt 2014-09-22. 

- Delegations beslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får pelioden 
2014-06-17-2014-08-18 samt 2014-08-18 - 2014-09-'15, avseende 
ensam kommande barn, flyktingar, färdtjänst, familjerätt, individ- och 
familjeomsorg, äldreomsorg samt insatser, bistånd enligt LSS, LASS 
och SoL. 

Ordfårandebeslut, daterat 2014-06-30 rörande yttrande till Uppsala 
tingsrätt avseende adoption. Mål nr 3048-14. 

- Ordfårande beslut, daterat 2014-08-15 rörande yttrande till Uppsala 
tingsrätt avseende särskild fårordnad vårdnadshavare. Mål nr T 3842-14. 

c' _)k______ --------
Lena Fetiig 
Administrativ controller 
/nämndsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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