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Socialförvaltningen 
Hanna Elmeskog, nämndsekreterare 
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Information från kommunpolis Pia Johnson 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden tackar får informationen 

Sammanfattning 
Kommunpolis Pia Johnson besöker socialnämndens sammanträde får att informera om sam
verkan mellan kommunen och polisen. 

Parterna har tecknat en samverkansöverenskommelse. Genom samverkansöverenskommelsen 
ska Håbo kommun och polisen tillsammans arbeta får att öka fårmågan att identifiera, fåre
bygga och hantera sociala risker, social oro samt arbeta får en ökad medborgardialog. Genom 
egna eller gemensamma aktiviteter ska parterna arbeta får en minskad brottslighet, minskad 
droganvändning och får ökad hälsa, trygghet, jämlikhet och delaktighet i lokalsamhället. 
Utifrån samverkansöverenskommelsen utarbetas en handlingsplan och medborgarlöften. Ett 
medborgarlöfte skrevs i november 2015 där Håbo kommun och polisen ska, genom flera akti
viteter under 2016 och 2017, arbeta tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i 
Bålsta centrum. Medborgarlöftet är en del av detta samverkansavtaL 
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Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, revisionsrapport 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden godkänner forvaltningens fårslag till yttrande och 
överlämnar det till kommunens revisorer 

Sammanfattning 
Revisorerna i Håbo kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i 
Uppsala län har granskat hur ansvariga nämnder säkerställer att länets 
invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg 
genom insatser så nära bostaden som möjligt. Detta genom att granska 
närvårdsarbetet i ovan nämnda kommuner och landstinget. 

Granskningen har fokuserat på foljande områden: 

Närvårdsarbetets styrning och organisation 

Resurser for närvårdsarbetet 

Hur resultat av närvårdsarbetet folj s upp 

Ärende 
Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län ingick ett avtal om en 
samfmansierad 1jänst som närvårdskoordinator i september 2014. Närvård 
syftar till det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg mellan kommunen och landstinget. 

Gransirningen påtalar viieten av styrning genom en verksamhetsplan med 
mätbara och uppfåljningsbara mål och att någon sådan inte funnits tidigare. 
En verksamhetsplan är framtagen att gälla for 2016. Planen foljs därefter 
upp genom en verksamhetsberättelse efter avslutat år. 
Närvårdskoordinatorns funktion bör övervägas till en annan organisatorisk 
placering, och då under kommunstyrelsen for bättre forståelse och bredd. 
Förvaltningen bedömer dock att det inte fmns något behov av att flytta 
funktionen som närvårdskoordinator. En stor del av närvårdsarbetet inom 
kommunen återfinns inom socialforvaltningens verksamhetsområde. 
Samverkan till övriga verksamheter som berörs, till exempel inom barn- och 
utbildningsforvaltningen och kommunen folkhälsoarbete, är väl upparbetat 
och påverkas inte av att funlctionen återfinns inom en annan forvaltning. 
Koordinatorn arbetar sektorsövergripande inom såväl kommunens som 
landstingets verksamheter, oavsett organisatorisk tillhötighet. 
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Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, revisionsrapport 

Sammanfattning 
Revisorerna i Håbo kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i 
Uppsala län har granskat hur ansvmiga nämnder säkerställer att länets 
invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg 
genom insatser så nära bostaden i så stor utsträckning som möjligt. Detta 
genom att granska närvårdsarbetet som bedrivs i ovan nämnda kommuner 
och landstinget. 

Närvård syftar till det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och 
sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och landstinget inom 
Uppsala län. Närvård omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 
fårebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande 
och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

Närvård är dels en process, i form av utvecklingsarbete på en mer 
övergripande och strategisk nivå, men även en fysisk närvård i form av till 
exempel närvårdsavdelningen vid lasarettet i Enköping. 

Gransimingen av närvårdsarbetet har fokuserat på fåljande områden: 

Närvårdsarbetets styrning och organisation i länet 

Resurser får närvårdsarbetet 

Hur resultatet av närvårdsarbetet fåljs upp 

Bakgrund 
Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har sedan september 2014 ett 
gemensamt avtal får en tjänst som närvårdskoordinator. Koordinatorns 
uppdrag är att främja samverkan i hälso- och sjukvård samt vård- och 
omsorgsprocesser där båda huvudmännen är involverade. Kommunen och 
landstinget har sedan tidigare en välfungerande samverkan inom flera 
områden. I vissa frågor har samverkan bedrivits mellan Håbo kommun, 
Enköpings kommun och Landstinget i Uppsala län. 
Vid inrättandet av funktionen som närvårdskoordinator valde Håbo 
kommun och landstinget att fokusera det fortsatta samverkansarbetet på 
lokal nivå. 

Närvårdsarbetet har sedan starten i september 2014 fokuserat på att utveclda 
redan befintlig samverkan och skapa bättre struktur får det fortsatta arbetet. 
Det har sedan tidigare saknats stynling och tydlig struktur får det 
gemensamma samverkansarbetet I och med ett mer sttukturerat 
närvårdsarbete finns nu en lokal styrgrupp på tjänstemannivå samt en 
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styrgtupp på politisk nivå. StyrgtUppema ansvarar får prioritering av 
utvecklingsområden, förankring, beredning av ärenden och fårdelning av 
uppgifter till de tre arbetsgruppema. Styrgruppema består av representanter 
från både kommunen och landstinget. 

Sedan "omstarten" av närvårdsarbetet i Håbo har arbetet utvecklats i en 
positiv talet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det rör sig om ett 
utvecklingsarbete som tar tid innan önskade resultat kan uppnås. Det är även 
viktigt att tydliggöra kring kort- och långsiktiga mål i planeringen får det 
fortsatta arbetet. Vissa insatser och åtgärder är rimliga att genomfåra med 
enkla medel inom en kortare tidsperiod. Andra utvecldingsområden är mer 
tids- och kostnadskrävande och kräver en långsiktig planering får både 
kommun och landsting. 

Synpunkter 
Revisionsrapporten påtalar vikten av mätningsbara och uppföljningsbara 
mål. Inför framtagandet av verksamhetsplanen får 2017 är ambitionen att 
tydligare koppla ihop mål och aktiviteter med kommunens och landstingets 
styrdokument med mål, indikatorer och nyckeltaL Detta får att 
närvårdsarbetet mer tydligt ska kunna följa huvudmännens 
utvecklingsområden samt följas upp på ett mer strukturerat sätt. 

Trots att närvårdsarbetet i Håbo endast pågått under mer strukturerade 
former under en kortare period bedömer förvaltningen att det redan nu är 
möjligt att se positiva effekter av arbetet. Framfårallt vad gäller samordning 
och struktur mellan verksamhetema inom kommunen och landstinget. Det 
upplevs från flera verksamheter inom både kommun och landsting att 
koordinatom har en viktig funktion som länk mellan huvudmännen. 
Koordinatorn kan på ett tydligare sätt arbeta på en mer övergripande nivå 
och stötta verksamhetema i gemensamma utvecldingsfrågor. 

Granskningen påtalar dock om koordinatorns roll borde återfinnas inom en 
annan organisatorisk del i kommunen. Genom att placera funktionen inom 
kommunstyrelsen kan närvårdsarbetet breddas och få ökad insyn och 
förståelse. Förvaltningens synpunkt är dock att funktionen lämpar sig bäst 
inom socialförvaltningen där stora delar av närvårdsarbetet bedrivs. 
Koordinatorn har därmed en nära kontakt och samarbete till berörda chefer 
inom närvårdsarbetet Utöver de chefer som berörs inom 
socialförvaltningens verksamheter finns ett nära och välfungerande 
samarbete till övriga verksamheter som berörs inom andra förvaltningar. Det 
finns ett väl uppbyggt samarbete till såväl elevhälsan som till 
folkhälsoarbetet inom kommunstyrelsen. Närvårdskoordinatorn och barn
och ungdomskoordinatorn som sorterar under kommunstyrelsen har ett nära 
och välfungerande samarbete. 
I nuläget bedömer alltså förvaltningen inte att det finns någon anledning att 
koordinatoms funktion organiseras inom någon annan del i kommunen. 

Närvårdsarbetet ska fmansieras med hjälp av befintliga resurser. Det finns i 
nuläget inte någon särskild budget får närvårdsarbetet Det skulle dock 
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skapa bättre fårutsättningar får att genomfåra särskilda projekt eller 
tillfälliga satsningar om ett viss ekonomiskt stöd fanns. I nuläget kan det 
möjliggöras med visst stöd från nationella medel får särskilda satsningar 
eller äskande av medel från annat håll. 
Landstinget i Uppsala län har under flera år lyft närvården som ett prioriterat 
område. Upplevelsen ä dock att det ges begränsade resurser, både 
ekonomsikt, personellt och organisatoriskt, får att möjliggöra en fortsatt 
positiv utveckling. Från kommunens perspektiv upplevs att det behövs en 
gemensam struktur och styrning får närvården, där kommun och landsting 
är parter i samverkansarbetet på lika villkor. Det är av stor vikt att 
samverkansarbetet bedrivs i dialog mellan huvudmännen och att båda 
parters intresse tas i beaktande. 

Sammantaget bedömer förvaltningen att granskningen av närvårdsarbetet 
ger en tydlig bild av utvecldingen hittills men att det finns mycket levar att 
utveclda. Närvård behöver bli ett mer känt begrepp inom kommunens 
verksamheter får att tydliggöra vad närvård syftar till. 
Det är även viktigt att se det som en process och utvecldingsarbete som tar 
lång tid och behöver underhållas. 



~Upnsala ~ IKoMMUN 
Kommunrevisionen 2014-11-25 

Förslag till gemensam granskning av närvårdsarbetet i 
länet 

Balegrund 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverlmnsarbete som bedrivs inom hälsq~ 
och sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och Landstinget i Uppsala län. 
Närvård ä t• den arena där landstingets och kommunernas insatser tangerar varandra, och 
därför sker nära samverlmn med länets kommuner. 

Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, 
diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och stödjande insatser som 
är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

En viktig länk mellan landsting och kommun utgörs av närvårdskoordinatorerna. De är 
samfinansierade men sitter placerade i kommunerna. Koordinatorerna arbetar med 
utveckling av närvård i respektive länsdel. 

Övergripande mål för närvåt·den 

Invånarna i hela Uppsala län får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social 
omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. Varje persoh ska få den 
hjälp den behöver, bli bemött med respekt, få information och ha inflytande över vården 
och omsorgen oavsettv:llken huvudnian som är involverad i insatserna. 

Huvudmännens uppd!·ag 

Huvudmännens uppdrag i nätVårdsarbetet omfattar samvm;kan kring hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och 
stödjande inr:mtser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedliva lokalt. 

Närvård ska vara individfokuserad, tillgänglig, jämlik, kostnadseffektiv, säker och 
kunskapsbaserad vård, omsorg och stöd i samverkan mellan landsting och kommun. 

Revisionsfråga 

Hur säkerställer ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) att länets invånare 
får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser nära 
bostaden i så hög grad som möjligt? 

För att besvara revisionsfrågan behöver följande granskas: 

e Tillgängligheten till vård i olika delar av länet 
• Resurser för närvårdsarbetet 
• Närvårdsarbetets organisation och styrning i olika delar av länet 
• Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp 
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Metod 

Granskningen genomförs med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner i landstinget och de 

olika ingående kommunerna samt analys av styrande dolmment och uppföljningar. Då 

närvårdsarbetet omfattar olika verksamheter (ä:ldreområdet, beroendeområdet, psylåatri 

samt barn och unga) i olika delar av länet, kommer inriktningen på 

granskningsinsatserna att anpassas utifrån de lokala förhållanden i de olika 

kommunerna. 

Avrapportering 

Granskning och redovisning görs individuellt för varje ingående kommun. Gransimingen 

av de olika kommunerna analyseras och sammanställs i en gemensam rapport. En 

gemensam avrappmtering görs för revisorerna i de ingående kommunerna och 

landstinget. 

Finansiering 

Gransimingen finanseras av de ingående kommunerna och landstinget enligt följande: 

Landstingets revisorer 150 tla 

Uppsala kommuns revisorer 100 tl<:r 

Tierps kommuns revisorer 25tla 

Håbo kommuns Tevisorer 25tkr 

Älvkarleby lcommuns revisorer 25 tl<r 

Knivsta kommuns revisorer 25tkr 

Enköpings kommuns ,revisorer 25tla 

Genomförande 

Vi föreslår att gransleningen genomförs av PwC. Kostnadsberälmingen är gjord mot 

bakgrund av de samordningsfördelar detta ger då PwC biträder sex av länets 

kommunrevisorer och har miarenheter från utvärdering av Närvården i Östhammars 

kommun. 

Gransimingen föreslås genomföras under våren 2015. 
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Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och 
sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och Landstinget i Uppsala län. Närvård 
är den arena där landstingets och kommunernas insatser tangerar varandra, och därför 
sker nära samverkan med länets kommuner. 

Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, diagnostise
rande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och stödjande insatser som är sam
hällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

De övergripande mål som formulerats för närvården är att invånarna i hela Uppsala län 
ska få sitt samlade behov av hälso- och sjulcvård och social omsorg genom insatser nära 
bostaden i så hög grad som möjligt. Vruje person ska få den hjälp den behöver, bli bemött 
med respekt, få information och ha inflytande över vården och omsorgen oavsett vilken 
huvudman som är involverad i insatserna. 

Huvudmännens uppdrag i närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och stöd
jande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

Närvård ska vara individfokuserad, tillgänglig, jämlik, kostnadseffektiv, säker och kun
skapsbaserad vård, omsorg och stöd i samverkan mellan landsting och kommun. 

En viktig länk mellan landsting och kommun utgörs av närvårdskoordinatorerna. De är 
samfinansierade men sitter placerade i kommunerna. Koordinatorerna arbetar med ut
veckling av närvård i respektive länsdeL 

1.2. Syfte och revisionsfråga 
Revisorerna i Enköpings kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, 
Uppsala kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i Uppsala län har mot ovanstå
ende bakgrund beslutat granska hur ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) 
säkerställer att länets invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social 
omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt? 

För att besvara revisionsfrågan granskas följande: 

• Närvårdsarbetets styrning och organisation i olika delar av länet 

• Resurser för närvårdsarbetet 

• Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp 
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Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län 

1.3. Revisionskriterier 
De revisionskriterier som bildar grund för bedömningarna är befintliga styrdokument 
från landstinget och respektive kommun. 

1.4 . Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner i landstinget 
och de olika ingående kommunerna samt analys av styrande dokument och uppfölj
ningar. För intervjuade personer se bilaga. Då närvårdsarbetet omfattar olika verk
samheter i olika delar av länet, har inriktningen på granskningsinsatserna anpassats 
utifrån de lokala förhållandena i de olika kommunerna. 

Preliminära iakttagelser har redovisats genom en föredragning vid en workshop den 
16 oktober. Workshopen arrangerades av Regionförbundet Uppsala län. 

Flertalet intervjuade har haft möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast av rappor
ten. 

December 2015 
P wC 

3 av 24 



Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län 

2. Närvården i Uppsala län 

2 .1. Vad är närvård? 
I dokumentet "Inriktning av närvårdsutveckling i Uppsala län 2012-2014" definieras 
närvård som "ett samlingsbegreppför det samverkansarbete som bedrivs inom hälso
och sjulcvård och social omsorg mellan kommunerna och landstinget i Uppsala län." Det 
innebär att närvård handlar om de processer som ingår i samverkansarbetet och beteck
nar således inte en specifik verksamhet. 

2 .2. Mål 
I dokumentet "Inriktning av närvårdsutveclding i Uppsala län 2012-2014" formuleras föl
jande övergripande mål för närvårdsarbetet: 

"Invånarna i hela Uppsala länfår sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social 
omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. Varje person ska få 
den hjälp den behöver, bli bemött med respekt,få information och ha inflytande över 
vården och omsorgen oavsett vilken huvudman som är involverad i insatserna." 

2.3. 

2.3.1. 
Styrning och organisering 
Länsnivå 

Styrelsen för Regionförbundet i Uppsala län är ett politiskt forum för gemensamma frå
gor. Tjänstemannaberedning kommuner och landsting (TKL) är ett tjänstemannaforum 
för gemensamma frågor som rör socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kommunerna 
företräds av förvaltningschefer och landstinget företräds av hälso- och sjukvårdsdirektör 
och tjänstemän med ledningsfunktion. Ledamöterna har mandat från sina respektive 
nämnder och styrelser att företräda i de gemensamma frågorna. Sicalan representeras av 
två adjungerade skolchefer vid frågor av gemensamt intresse, de har dock inte deltagit 
under år 2015. 

Tjänstemannaberedningen kommun-landsting (TKL) har till huvuduppgift att bereda och 
avgöra ärenden av gemensamt ansvar för huvudmännen, d v s länets kommuner och 
landstinget. 

Inom Regionförbundet finns F o U -stöd som med dess ledningsgrupp styr F o U
verksamheten i länet och bereder ärenden till Regionförbundets styrelse. 

Den generella strukturen för lokal samverkan innebär att det i varje kommun finns lands
tings- och kommunpolitiker som regelbundet möts i dialog kring gemensamma frågor. 
Samverkansgrupper på chefsnivå ansvarar för det lokala utvecldings- och förbättringsar
betet. Gemensamma utvecldingsarbeten sker i arbetsgrupper eller projektgrupper lokalt. 

Beträffande utveclding av närvården finns i länets kommuner politiska styrgrupper ut
sedda med representanter från landstinget och respektive kommun. Från landstingets 
sida har det under den föregående mandatperioden varit politiker från länsdelsbered
ningarna som representerat landstinget. Under den innevarande mandatperioden har 
landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse utsett två personer med huvudansvar för att 
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delta i styrgruppsarbetet som företrädare för hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Därutöver har 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen utsett två politiska representanter med lokal anknytning per 
kommun. Sammanlagt således sexton personer. 

I norra länet finns fyra styrgrupper: Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Heby. 

Mellersta länet har två styrgrupper: Uppsala och Knivsta. 

Södra länet har två styrgrupper: Enköping och Håbo. 

Representationen i de politiska styrgrupperna från kommunerna varierar. 

På tjänstemannasidan ser organiseringen olika ut i kommunerna. Gemensamt är dock att 
representanter ingår från både kommun och landsting. 

För samordning och medverkan i utvecklingsarbetet finns närvårdsstrateger vid lands
tingets ledningskontor och närvårdskoordinatorer i respektive kommun (ej Enköping). 
Närvårdsstrategerna medverkar i närvårdsmöten regionalt och lokalt, medverkar i styr
grupper som bl a tar fram verksamhetsplaner eller avtal som reglerar ansvarsfördelning 
mellan landstinget och kommuner. Närvårdskoordinatorerna är samfinansierade av 
landstinget och respektive kommun och är placerade i respektive kommun. Deras upp
drag består i att driva samverkansarbetet lokalt. 

2.3.2. Landstinget i Uppsala län 
2.3.2.1. Iakttagelser 
I landstingsplanen för 2015-2017lyfts utveckling av närvården fram på flera ställen. När
vården beskrivs både som en process - ett samverkansarbete - och som en verksamhet 
(närvårdsavdelningar i Östhammar och Enköping). Det uttrycks även att genom en väl 
utvecklad närvård så kan mer vård utföras lokalt och därigenom minska patientström
marna till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. 

I landstingsplanen 2016-2018 som antogs i november 2015 beskrivs den önskvärda ut
vecklingen av närvården i ett avsnitt. Där framgår att landstinget ska driva närvårdsfrågor 
utifrån en helhetsbild med strävan att uppnå en jämlik vård och en vård på rätt nivå. För 
att detta ska lyckas krävs en samsyn och god samverkan mellan landstinget och länets 
kommuner och att landstinget ska ha ett likartat förhållningssätt till alla kommuner men 
att den lokala lösningen kan komma att se olika ut. Det ska finnas etablerade kontaktytor 
med möjlighet att snabbt nå rätt nivå inom respektive organisation och även att hitta ar
betssätt och strategier där landstingets och kommunernas verksamheter kan hjälpa och 
stärka varandra. Det kan också handla om att samorganisera sig i exempelvis gemen
samma närvårdsavdelningar eller att resurser och verksamheter slås ihop. 

Landstinget har antagit en ny strategi för närvårdsarbetet 2015-2018. strategin består av: 

1. En ny politisk viljeinriktning för mandatperioden 2015-2018 ska tas fram. 

2. Se över organisation och struktur för närvårdsarbetet för att skapa en effektivare 
region och organisation byggd på helhetstänkande och jämlik närvård i hela länet. 
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3- Pdoritetade målgrupper är barn och unga, psykisk ohälsa i alla ålch:ar ch multi
sju] a äldre. 

4- Prioriterade·ald:i:viteter 2015 utifrånjämlikvård i länet: 

" Fördjupad behovsanalys för att närvårdsplatser i Tierp ska kunna etableras 
2016 

• Utvärdering av närvårdsplatser i Uppsala 
• Regional och lokal utveckling inom ramen för den nationella satsningen 

PRIO 
• Påbörjaframtagandet av länsgemensam överen ·kommelse BUS (barn och 

unga i samverkan) 
• Implementering av länsgemensam riktlinje led ng rehabilitering 
• :Påbörja organisationsulveckling avseende palliativ vård i länet med beto

ning på SAH ( sjukbusansluten hemsjul{Vård) 
• Ub.'eda ökade mobila insatser/ökad hemsjukvård 
• Utifrån erfarenbeter från projekt vårdlotsar styra mot vårdpTOcesser. 

Prioriterade utvecklingsområden är bl a rehabiliteringsrilctlinjer, mobila insatser genom 
specialisttearn, öveTenslcommelse för barn och unga, samordnad individuell plan (SIP1), 
psykisk ohälsa genom nationella satsningen PRIO, RIM (riktlinjer inom missbruksvår
den) och polyfarmaci. 

Hälso- och sjulcvårdsstyre1sen beslutade 2015-12-15 att kömplettera närvårdsstrategin 
från 2015 med en lista över prioriterade alttiviteter under 2016. Listan utgör landstingets 
grund inför dialog med länets kommuner om gemensamma verksamhetsplaner 2016. 

• Prioriterade almviteter 2016 utifrån perspektivetjämlikv:årdi länet: 
• Förbereda för ny lagstiftning om trygg utslaivning från slutenvården 
• Inför regionbildningen ta fram en långsilctigt hållb<U" organisation för samverkan 
• Implementera landstingets handlingsplan avseende psykisl<. ohälsa samt fortsatt 

utveckling inom ramen för nationell psykiatrisatsning 
• Upprättalänsgemensam riktlinjeför samverl~an avseende barnoch unga i behov 

av särslålt stöd 
• Ikraftsätta nya avtal oJn palliativ vård 
• Etablera närvårdsplatser i Tierp 
• Genomföra eventuellt kommande politiska beslut avseendemobila team för äldre 

Landstingets samtliga hälso- och sjulcvårdsförvaltningal' är .mer eller mindre involverade i 
närvårdsarbetet. De· tre närvftrdsstrategerna vid landsti.ugets ledningskontor båller ihop 
närvårdsarbetet som berör flera förvaltningar. 

1 Lagregeln om indiViduell plan finns både i socialljänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Dar står det 
bland annat att när någon beMver både hälso- och sjui<Vård och stöd från socialtjänsten, ska landstinget och 
l<ommunen tillsammans upprätta en individuell plan. l en SIP ska delingå vlll<a insatser som behövs. vilka 
insatser lwmmunen eller landstinget ska svara för. Vi(ka åtgärder som vidtas av hågon annan än landstinget 
eller kommunen samt vem av kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret for planen. 
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Landstinget driver en närvårdsavdelning i Uppsala och delfinansierar närvårdsavdelning
ar i Östhammar och Enköping. Syftet med dessa är att erbjuda vård och omsorg till pati
enter som behöver inneliggande vård men inte Akademiska sjukhusets resurser. 

2.3.2.2. Bedömning 
I den kommande landstingsplanen för 2016-2018 tas utvecldingen av närvården upp. 
Landstinget har även antagit en strategi för närvårdsarbetet 2015-2018. Avgörande för att 
lyckas med strategin är ett framgångsrikt samarbete med kommunerna varför kommuni
kation och dialog kring innehållet i strategin blir viktigt. I landstingsplanen uttrycks vilje
inriktning och ambitioner i relativt övergripande ordalag. Mer konkreta mål för utvecld
ingen av närvården är inte formulerade. 

2.3 .3. Tierp 
2.3.3.1. Iakttagelser 
Ledningen för närvård i Tierp består av en politisk styrgrupp och en chefsgrupp. Hälso
och sjukvårdsstyrelsen utser landstingets representanter och från kommunen ingår ordfö
randena för utskotten arbete och omsorg och barn och unga samt oppositionsrådet 

I chefsgruppen ingår representanter för kommunens vård och omsorg, individ- och famil
jeomsorg och skola. Från landstinget ingår representanter från öppenvårdspsykiatri 
vuxna, slutenvårdspsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård (Brukshälsan), ha
bilitering och geriatrik 

Närvårdskoordinator är sammankallande och övergripande ansvarig för att driva utvecld
ingen mot uppsatta mål. En uppdragsbeskrivning finns för närvårdskoordinatortjänsten, 
dock inte formellt fastställd. 

Chefsgruppen tar upp och sammanställer förbättringsområden som identifierats inom de 
verksamhetsområden som omfattas av närvårdsarbetet. Arbetet har hittills bedrivits i till
fälliga arbetsgrupper med uppdrag att komma fi·am till åtgärder som leder till förbättring. 
Detta har dokumenterats och följts upp. Arbetsgrupper finns/har funnits för barn med 
autism, närvårdsplatser, psykiatrisatsning och ledningskraft Framdeles kommer arbetet 
att bedrivas i mer fasta arbetsgrupper. Två grupper är konstituerade; en för barn och unga 
och en för äldre. Ytterligare en arbetsgrupp är under bildande, inriktningen är vuxna med 
psykisk ohälsa ochfeller beroendeproblematik 

Arbete pågår med att etablera ett närvårdscentrum i kommunen. Hälso- och sjukvårdssty
relsen och Tierps kommunstyrelse har fattat ett inriktningsbeslut för ett närvårdscent
rum. Inriktningen är närvårdsplatser för bedömning, utredning, rehabilitering och specia
liserad palliativ vård, äldre är en prioriterad målgrupp. Därutöver finns planer på en inte
grerad missbruksmottagning och etablerande av ett familjeteam kring arbetet med barn 
och unga. Målsättningen är att ett närvårdscentrum ska finnas till våren 2016. 

En verksamhetsplan för 2014 finns. Av den framgår målen och aktiviteter för närvården i 
Tierp. Tre områden är definierade; "barn och unga", "vuxna och vuxna äldre" samt "alla 
åldrar". Av planen framgår även hur innehållet i verksamhetsplanen ska kommuniceras 
och hur uppföljning och utvärdering ska gå till. 

December 2015 
P wC 

7 av24 



Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län 

Verksamhetsplan för 2015 har inte upprättats. Den främsta orsaken är byte på när
vårdskoordinatortjänsten vilket innebar ett glapp i verksamhetsplaneringen. Planen för 
2014 gäller dock även för 2015. Arbete pågår med verksamhetsplan 2016 . 

Uppföljning har skett i verksamhetsberättelsen för 2014. Målen i verksamhetsplanen be
döms enligt verksamhetsberättelsen i stora delar vara uppfyllda. Verksamhetsberättelsen 
delges kommunstyrelsen och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. 

2.3.3.2. Bedömning 
Det finns en struktur för samverkan i kommunen. Arbetsgrupper har etablerats som tidi
gare var av mer tillfållig karaktär. Arbetssättet har karaktäriserats av ett systematiskt för
bättringsarbete. Framdeles kommer närvårdsarbetet att bedrivas i tre fasta grupper med 
tydliga uppdrag. 

Planeringen utgår från en verksamhetsplan och uppföljning sker i verksamhetsberättelse. 
I verksamhetsberättelsen görs redovisningar av aktiviteter inom olika områden, dock är 
kopplingen till verksamhetsplanens mål svag. 

Chefsgruppen innehåller representanter från viktiga aktörer inom närvårdsarbetet villzet 
skapar goda förutsättningar för ett bra resultat. 

Kommunens organisation med endast en nämnd (kommunstyrelsen) och tillhörande för
valtning skapar också goda organisatoriska förutsättningar för närvårdskoordinatorn att 
ha överblick över samtliga områden som omfattas av närvården. Av vikt är givetvis att 
närvårdskoordinatorn har ett tydligt uppdrag som är kommunicerat i förvaltningen och 
ges mandat att agera utifrån uppdraget. Närvårdskoordinatorns uppdragsbeskrivning 
behöver därför fastställas och kommuniceras. 

2.3.4. Älvkarleby 
2.3-4.1. Iakttagelser 
Ett etablerat samarbete mellan kommunen och landstinget har funnits under flera år i 
olika grupperingar, ex vis RIM (riktlinjer inom missbruksvården), Växthus (samverkan 
med primärvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) m fl grupper. 

En överenskommelse om samverkan tecknades i maj 2013 mellan Älvkarleby kommun, 
Landstinget i Uppsala län, och Polismyndigheten Uppsala. Överenskommelsen omfattar 
hela det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård, utbildning och omsorg, 
samhällsbyggnad och polismyndigheten. Målet med överenskommelsen är att skapa en 
effektiv ledning, styrning och struktur för samverkan mellan hälso- och sjukvård, utbild
ning och omsorg, samhällsbyggnad och polis. 

Organiseringen av närvårdsarbetet kan ses i följande bild. 
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Närvårdsarbetet leds av samverkansrådet för folkhälsa, närvård och trygghet. I rådet ingår 
en politisk styrgrupp bestående av från kommunen kommunstyrelsens ordförande, ut
bildnings- och omsorgsnämndens ordförande samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
och oppositionsrådet. Landstingets representanter består av de som utsetts av hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

I samverkansrådet finns även en tjänstemannastyrgrupp bestående av kommunchef, 
kommunens förvaltningschefer, närpolischef, närvårdsstrateg samt koordinator för när
vård och folkhälsoarbete. Närvårdskoordinatorn har således även ansvar för samordning 
av kommunens folkhälsoarbete. 

Samverkansrådet fastställer utifrån politiska mål och uppdrag från kommun, landsting 
och polis gemensamma prioriterade mål och uppdrag. 

Underställt samverkansrådet finns en ledningsgrupp per område; barn och familj, vuxna, 
äldre och tryggare samhälle. I ledningsgrupperna ingår verksamhetsansvariga från be
rörda huvudmän. Ledningsgruppernas uppdrag är att utifrån samverkansrådets priorite
ringar och med stöd av närvårdskoordinatorn ta fram handlingsplaner och arbeta med 
uppdragen. Vid behov tillsätter respektive ledningsgrupp arbetsgrupp/ -er utifrån ett av
gränsat område med ett tidsbestämt uppdrag. Rapportering sker kontinuerligt till tjäns
temannastyrgruppen. Redovisning av uppdragen görs till samverkansrådet och eventuella 
nya prioriteringar och uppdrag fastställs. 

2.3-4.2. Bedömning 
Genom överenskommelsen om samverkan finns en grundstruktur för närvårdsarbetet. 
Noteras bör att även polisen ingår i överenskommelsen. 
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Uppdragsbeskrivningar för ledningsgrLtpperna med Utvecklingsområden, tydliga mål, 
aktiviteter och ansvarsfördelning har arbetats fram och beslutats för alla arbetsgrupper. 
Uppföljning av mål och aktiviteter bör dokumenteras. Fömtsättningar skapas då för sam
verkansrådet att följa och följa upp närvåJ:dsarbetet på ett mer systematiskt sätt. 

Kommunen och landstinget har tecknat avtal om närvåTdslmordinator som beskriver 
uppdraget som närvårdskoordinatö.r:, vilket är bra. 

2.3·5· J(nivsta 

2.3.5.1. Iakttagelser 
År 2012 gjordes en kartläggning och projektbeskrivning av hur närvårdssamverkan skulle 
fungera i Knivsta kommun. Projektplaner formulerades för tre onn·åden; barn och familj, 
vuxna och äldre. Roller, ansvar, tidsplanet och resurser definierades. Genomförandet av 
projekten stannade dock i många fall av bland annat beroende på att dåvarande när
vårdskoordinator slutade. Från våren 2015 hru: en nystart skett. 

En styrgrupp för närvård i Knivsta finns nu inrättad medrepresentanter från landstinget 
och Knivsta konunun. Representation finns n· ån kommunstyrelsen, socialnämnden och 
utbildningsnämnden. I styrgruppen ingår även förvaltningscheferna för socialföTvaltning
efi och utbildningsförvaltningen samt närvåtdskoordinator. En när\i'årdsstrateg från 
landstinget ingår. 

Därutöver finns en sam vedamsgrupp med representanter från landstingets habilitering, 
barn- och ungdomspsylciatri, vårdcentraler och folktandvård. Från de kommunala verk
samheterna deltar representanter för elevhä1san, hem för vård eller boende (HVB) föt 
ensamkommande san1t socialtjänstens myndighet för råd och stöd. Gruppenhar beslutat 
att arbetet ska fokusera på utveckling av stöd och samordning för barn och unga med en 
sammansatt problematik och att arbetet med samordnad individuell plan (SIP) ska inten
sifieras. 

Tjänsten som närvårdskoordinatm är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. 

En "Verksamhetsplan för närvård barn och unga Knivsta 2015'' finns upprättad. Av pla
nen framgår övergripande mål, huvudmännens uppdl'ag, organisering och planerade aleti
viteter för 2015. I planen faststäUs att målgruppen för närvårdsarbetet är barn och unga 
med syfte atttidigt upptäcka och använda rätt insatser i rätt tid för barn och unga och 
deras förälmar. Två uppdrag är planerade för 2015: 

• Att utveckla stöd och samordning för barn och ungdomar med sammansatt pro
blematik 

• Implementering av SIP 

2.3.5.2. Bedömning 
Nfu'Vårdsarbetet har tappade fart tmder perioden 2012 - 2014. Från hösten 2014 har ny 
närvårdskoordinator tillträtt och en struktur har s1mpats för att stödja det fortsatta arbe
tet. Fokus ligger på området barn och unga. Den verksamhetsplan som arbetats fram in
nehåller konkreta mål och aktiviteter med tillhörande lidsplan och former för uppföljning. 
Enligt uppgift är at betet i fas med planen. 

Deternber 2015 
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Tjänsten som närvårdskoordinator är underställd kommunstyrelsen efter beslut i decem
ber 2012, från att tidigare sorterat under socialnämnden. 

Uppdraget som närvårdskoordinator finns inte beskrivet och dokumenterat, vilket behö
ver göras. 

2.3.6. l!ppsala 
2.3.6.1. Iakttagelser 
Uppsala kommun har fem sociala nämnder som berörs av närvårdsarbetet; äldrenämn
den, socialnämnden, omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämn
den. 

I Uppsala kommun har närvårdsarbetet hittills styrts genom politiska möten ca 2-3 

gånger per år mellan representanter för kommunen och landstinget. Mötena har förbe
retts av tjänstemän som ingår i Närvårdssamverkan Uppsala (NSU). I NSU har tjänste
män från landstingets ledningskontor och Uppsala kommuns omsorgs-, äldre-, utbild
nings-, samt arbetsmarknadsförvaltning deltagit. Därutöver har tre närvårdskoordinato
rer deltagit, med ansvar för respeldive LSS/rehabilitering, psykiatri och somatik. 

Nu pågår ett arbete med att hitta en ny organisation och styrning av närvårdsarbetet. Pro
cessen är inte avslutad men de förslag som finns är att en grupp skapas med representan
ter för huvudmännen- kommunen och landstinget- bestående av ledamöter från kom
munens fem sociala nämnder och de ledamöter som utsetts av landstinget. Gruppens an
svar ska vara att utse ledamöter i en politisk styrgrupp och att fastställa prioriterade om
råden att arbeta med. 

Den politiska styrgruppen ska bestå av ledamöter utsedda av huvudmännen och med 
deltagande av även tjänstemän från berörda kommunförvaltningar och landstingets led
ningskontor samt närvårdskoordinatorerna från kommunen. Den politiska gruppens an
svar blir att besluta om prioriteringar, följa upp resultat och att tillse att frågor eller om
råden som berör flera nämnder och/ eller landstinget hanteras enligt målen för närvården. 

Den nuvararide tjänstemannaberedningen (NSU) kopplas till den politiska styrgruppen 
med uppdrag att bereda ärenden till styrgruppen avseende prioriteringar och förbätt
ringsområden. 

För verkställighet inrättas ett antalledningsgrupper (ca 3-4) med uppdrag att utifrån po
litiska prioriteringar och uppdrag ansvara för planering och genomförande. Lednings
gruppernas deltagare utses av respeldive huvudman med tillhörighet till relevant verk
samhetsområde. Ledningsgrupperna ska ha mandat att tillsätta arbetsgrupper inom sitt 
respeldive ansvarsområde. 

Närvårdskoordinatorernas roll blir att följa upp och stödja genomförandet av fastställda 
planer, vara sammankallande till tjänstemannaberedningen (NSU) och respeldive led
ningsgrupp. Vidare att samordna och administrera NSU och den politiska styrgruppen. 

Närvårdskoordinatorernas uppdrag finns beskrivet i ett samverkansavtal mellan lands
tinget och kommunen. Två närvårdskoordinatorer tillhör organisatorisld omsorgsförvalt
ningen och en äldreförvaltningen. 
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Politiska prioriteringar har tagits fram av de fem sociala nämnderna inför arbetet 2016. 

För år 2015 har NSU antagit en verksamhetsplan där mål och planerade aktiviteter för 
olika områden redovisas. Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa de processer 
som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som uttrycks i antagna politiska styr
dokument. Verksamhetsplanen är indelad i fyra områden; barn och unga, vuxna från 18 år 
(psykiatri/funktionsnedsättning), äldre samt gemensam. Inom varje område beskrivs 
uppdrag, aktivitet, ansvar, tidsplan/ekonomi och uppföljning. En avstämning av läget 
avseende olika uppdrag och alctiviteter i planen är gjord. 

2.3.6.2. Bedömning 
Den politiska styrningen av närvårdsarbetet är inte helt tydlig. Ett arbete pågår dock med 
att tydliggöra styrprocess och organisering. Politiska prioriteringar ska konkretiseras i 
uppdrag och aktiviteter. 

De förslag som diskuteras avseende organisering och styrning av närvårdsarbetet innebär 
att styrkedjan innehåller många steg. Grupp för huvudmän -politisk styrgrupp - tjäns
temannaberedning- ledningsgrupper - arbetsgrupper. Utmaningen här kommer sanno
lild att bli att hålla ihop denna kedja och få genomslag för de politiska prioriteringarna i 
verksamheten. Vidare kommer det att ställas krav på en effeldiv uppföljningsprocess så 
att politiken får "kvitto" på resultat och effelder avseende de politiska prioriteringarna. 

På tjänstemannanivå finns en etablerad grupp - NSU- som har regelbundna möten. I 
NSU ingår för närvarande från landstinget en närvårdsstrateg från att tidigare varit två, 
och från kommunen finns representanter från olika verksamhetsområden som omfattas 
av närvårdsarbetet Några ytterligare representanter från landstingets olika aktörer så 
som primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen m fl finns inte i gruppen. 
Det betyder att frågor som berör landstingets aldörer ibland kan behöva förmedlas av 
närvårdsstrategerna vilket kan innebära att beslut om processer och aldiviteter tar något 
längre tid. Det är därför av vikt att frågor bereds i arbetsgrupperna och förankras innan de 
tas upp på ett NSU-möte. 

Organisatoriskt underställt NSU finns idag en arbetsgrupp för psykiatri (PRIO). Arbets
grupper för barn och äldre saknas. I arbetsgruppen finns representanter från olika pro
fessioner både från kommunen och landstinget. 

Av de intervjuer som genomförts framgår det att det är generellt upplevs svårt att få med 
primärvården i arbetet beroende på mängden aldörer och att representation ofta endast 
förekommer från landstingets egenregi och att man därmed inte når privata aktörer. 

Närvårdskoordinatorerna tillhör organisatorisld två olika förvaltningar. Funldionen som 
närvårdskoordinator kan dock mot bakgrund av att närvård är ett prioriterat område som 
spänner över många verksamhetsområden övervägas att placeras mera centralt. 

2.3.7. Håbo 
2.3.7.1. Iakttagelser 
Av verksamhetsberättelsen för 2014/2015 framgår att kommunen och landstinget sedan 
tidigare har samverkat inom flera områden och i olika former. För målgruppen barn och 
unga har det sedan tidigare funnits en gemensam styrgrupp för Håbo kommun, Enkö-
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pings kommun och landstinget. Styrgruppen fortsatte arbeta efter det gemensamma Mo
dellområdesprojektet som drevs mellan 2009-2012. En liknande styrgrupp har även fun
nits för vuxna. Inom äldreområdet har Äldrenålen varit en samverkansgrupp mellan Håbo 
kommun, Enköpings kommun och landstinget, främst med fokus på äldre och lasarettets 
verksamhet. Det finns även en styrgrupp för närvårdsavdelningen, som är en palliativ och 
rehabiliterande vårdavdelning vid Lasarettet i Enköping som drivs gemensamt av kom
munerna och landstinget. Närvårdsavdelningens verksamhet regleras i ett särskilt avtal. 

Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län ingick ett avtal om en samfinansierad tjänst 
för närvårdskoordinator i september 2014. Närvårdskoordinatorns roll är att främja sam
verkan mellan kommun och landsting i de hälso- och sjukvårds och social omsorgsproces
ser där båda huvudmännen är involverade. 

I och med beslutet om att tillsätta en närvårdskoordinator i H åbo har kommunen och 
landstinget gemensamt ansett att det varit bättre att utveclda närvårdsarbetet lokalt i 
kommunen. Håbo valde därför under hösten 2014 att avsluta sitt deltagande i de tidigare 
samverkansgrupper som funnits mellan Håbo, Enköping och landstinget. Med undantag 
för styrgruppen för närvårdsavdelningen. 

Inriktningen av närvård 2015-2016 i Håbo kommun beskrivs i ett dokument antaget av 
den politiska styrgruppen i juni 2015. I dokumentet beskrivs styrningen och organisering
en av närvårdsarbetet i Håbo kommun enligt nedan. 

Kommunstyrai!?Eln 

Närvårdsarbetet är organisatoriskt och verksamhetsmässigt sammanlänkat med kommu
nens folkhälsoarbete. För samordning av arbetet finns för närvårdsarbetet närvårdskoor
dinator och för folkhälsofrågor barn- och ungdomskoordinator. 

En politisk styrgrupp med representanter från kommunen och landstinget finns inrättad. 
Från kommunen deltar representanter från socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. styrgruppen beslutar om vad som ska prioriteras och 
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göras uti från givna styrdokumcmt inom kommun och landsting. J uppdraget ingår även att 
besluta om uppföljning och utvärdering av närvårdsarbetet Närvårdsstrateg, närvårdsko
ordinator och ordförande fTån tjänstemannastyrgruppen (se nedan) deltar som adjunge
rade vid mötena. Ytterligare personer eller arbetsgrupper kan bjudas in. Ledamöterna i 
styrgruppen har i uppgift att återkoppla och föranha närvårdsarbetet till respektive 
nämnd och styrelse. 

En tjänstemannastyrgrupp finns som har ett strategis1ct ansvar på övergripande nivå mel
lan kommun och landsting. Tjänstemannastyrgruppen bereder ärenden åt den politiska 
styrgruppen och förmedlar prioriterade områden åt arbetsgrupperna. Styrgruppen består 
fi·ån kommunen av socialchef, barn- och utbildningschef och verksamhetschef för barn
och elevhälsoenheten och från landstinget av chefsläkare vid lasarettet i Enköping, sam
verl<anschef vid psykiatri divisionen, närvårdsstrateg samt samordningsstrateg vid för
valtningen för hälsa och habilitering. 

Närvårdskoordinatorn är samordningsansvarig och sekreterare. Närvårdskoordinatorns 
uppdrag finns beskrivet i ett samverkansavtal mellan landstinget och kommunen. Organi
satoriskt återfinns funktionen inom socialförvaltningen. 

Målgrupper för arbetet är: 

• Barn och unga 

• Äldre multisjuka 

• Psykisk ohälsa (alla åldrar) 

Arbetsgrupperna organiseras utifrån områden där det behövs bättre samordning meilan 
kommun och landsting. Identifierade utvecklingsområden kan lwmma från politiska ber 
slut,, nationella satsningar eller initieras av arbetsgrupperna själva. I arbetsgrupperna för 
barn 0ch unga samt trygghet deltar förlitoro kommun och landsting även räddningstjänst 
och polis. 

En verksamhetsplan för år 2016 komrrter att arbetas fram. 

2.3.7.2. Bedömning 
Samverkan med landstinget har under relativt lång tid i olika grupperingar bedrivits till
sammans medEnköpings kommun. Sedan hösten 2014 har dockHäbo valt att i fortsätt
ningen utveclda närvårdsarbetet och samverkan lokalt i kommunen. En tjänst som när
vårdskoordinator ti1lsattes i samband med detta. Det betyder att arbetet sedan dess i nå
gon mån kan beskrivas som en omstart. Polrus på arbetet har sedan dess varit att åstad
komma en ändamålsenlig styrning och organisering av ar1Jetet. Under våren 2015 har en 
politiskstyrgrupp och tjänstemannagrupp tillsatts med representanter från kommunen 
och landstinget. Utöver dessa har tre arbetsgrupper bildats med falrus på barn och unga, 
·vuxna och äldre. Dokumentet som bes1<river inriktningen av närvård 2015-2016 i H åbo 
kommun bildar en bra grund för det fortsatta arbetet. Av dokumentet framgår roller, an
svar och rutiner föT olika alctörer och funktioner. 

En verksamhetsplan för 2016 är under framtagande. Verksamhetsplaner förtidigare år 
salmas. För en effektiv styrning är det givetvis viktigt med en verl<samhetsplan som tydligt 
anger förväntade resuJtat (mål), aktiviteter, tidsplan och ansvar, och att uppföljning görs i 
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en verksamhetsberättelse som rapporteras till ansvariga nivåer d v s politisk styrgrupp 
och relevanta nämnder i kommunen och landstinget. 

Funktionen som närvårdskoordinator återfinns under socialnämnden. Närvårdsarbetet 
spänner över flera verksamhetsområden och är även kopplat till kommunens folkhälsoar
bete. Det bör övervägas om inte funktionen som närvårdskoordinator kan sortera under 
kommunstyrelsen. På så sätt kan insyn och förståelse för arbetet breddas. 

2.3.8. Enlcöping 
2.3.8.1. Iakttagelser 
Sedan lång tid tillbaka har en gemensam samverkansstruktur funnits mellan landstinget, 
Enköpings kommun och Håbo kommun gemensamt genom flera arbetsgrupper och en 
politisk styrgrupp. Den politiska styrgruppen benämndes sista åren HEL- Håbo, Enkö
ping och landstinget. I den grupperingen ingick presidiet för landstingets södra länsdels
beredning (organisatoriskt under hälso- och sjukvårdsstyrelsen) samt utsedda politiker 
från kommunernas berörda nämnder. Det sista mötet för HEL blev december 2014. Efter 
ett gemensamt beslut bestämdes att samverkan skulle ske va1je kommun för sig med 
landstinget. 

Under våren 2015 gjordes ett försök att påbörja samverkan mellan Enköpings kommun 
och landstinget. Under 2015 har två politiska möten ägt rum och förhoppningen är att 
under 2016 få till en långsiktigt hållbar organisation för närvårdssamverkan på både poli
tisk och 1jänstemannanivå. 

Den politiska styrningen av verksamheter som omfattas av närvårdsbegreppet sker idag 
inom ramen för ordinarie nämndstruktur och respektive nämnds ansvarsområde. Från 
landstingets sida finns två representanter utsedda av hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att 
delta i utvecklingen av närvården i kommunen. 

Kommunen och landstinget samverkar sedan ett antal år i närvårdsavdelningen Enkö
ping-Håbo. Närvårdsavdelningen består av palliativa enheten och Westerlunds rehab, 
som samfinansieras av landstinget och Enköpings och Håbo kommun, samt geriatriska 
enheten vid lasarettet i Enköping. En styrgrupp finns inrättad som består av sjukhusche
fen Enköpings lasarett, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings 
kommun, förvaltningschef socialförvaltningen Håbo kommun samt närvårdsstrateg från 
landstingets ledningskontor. Till styrgruppen adjungeras administrativa centrumchefen 
på medicinskt centrum. På nästa nivå finns operativa ledningsgrupper som är ansvariga 
för det löpande arbetet. Den politiska styrningen har utövats genom samverkansgruppen 
HEL (Håbo, Enköping, landstinget). En ny organisation för den politiska styrningen är 
under utveckling. 

Enköpings kommuns strategi när det gäller samverkan mellan kommunen och landstinget 
är att den förvaltning som har bäst kunskap om aktuellt område söker samverkan med 
landstinget i de fall detta är relevant. Någon gemensam verksamhetsplan mellan lands
tinget och kommunen för styrningen av närvårdsarbetet för finns därför inte. 

I flera frågor, projekt, riktlinjer och överenskommelser arbetar kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning tillsammans med landstinget samt med länets övriga kommuner. 
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• HSA-policy (hälso- och sjukvårdens adresskatalo~ 
• Hygien 
• Inkontinens 
• Livsmedel och natritiou 
• Läkarmedverkan- ordinärt boende 
• Läkarmedverlcan- särskilt boende 
• Läkemedel 
• Medicinsl<a arbetsuppgifter och basutrustning i kommunal hemsjukvård 
• Närvård 
• Palliativ vård 
• Rehabilitering 
• Samordnad individuell plan 
• Samverkan kring personer med psylåsk ful'llctionsnedsättning i U11psäla län 
• Smittskydd 
• SUF- kunsl<apscentrutn 
• Tandvårdsstöd 
• Vårdkedjan - Psykiatri 

Vårdkedjan Somatik 

lEnköpings kommun finns ingen .närvårdskoordinator anställd. Samordningen av arbetet 
sker inom ramen för ordinarie funktioner vid respektive förvaltning. Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och biståndschef är två viktiga funlctioner för samordningen. 

2.3.8.2. Bedömning 
Enköpings 1<ömh1tm har valt en annan väg jämfört med 'övriga kommuner att organisera 
och styra närvåtdsarbetet~ 

Etablerade strulctw·er för samverkan finns med lasarettet och med närvårdsavdelningen. 

Utifrån de intervjuer som genomförts är inl.lycket att samvedcan och samarbete med 
landstinget inom närvårdsområdet mycket är koncentre~·at till vård- och omsorgsområdet. 
ni:rycket är attviktiga aktörer som skolan, elevhälsan och socialtjänsten inte finns med. 

En viss osäkerhet framkommer även angående vem man ska samarbeta med på lands
tingssidan när det gäller beroendefTågor och psylåatri. 

Intrycket är även att samverkan med primärvården inte är etablerad. Ett forum för att 
lyfta samverkansfrågor med primärvården behövs. Idag sker kanta lct när något inte fun
gera:r, villcet inte skapar bra förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete .. Av vilct är att 
även privata aktörer inom primärvården bealctas och att representanterna har tydliga 
mandat att föra primärvårdens talan. 
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Sammanfattning styrning och organisering 
Sammanfattningsvis kan följande noteras beträffande styrning och organisering: 

• Många grupperingar med många olika aktörer. 

• I kommunerna finns en likartad struktur för styrning och organisering med poli
tisk styrgrupp, övergripande tjänstemannagrupp och mer verksamhetsnära ar
betsgrupper. 

• Skillnader finns beträffande medverkande aktörers representation i olika grupper. 

• skillnader finns när det gäller fokusering på olika områden. 

I tabellen nedan görs ett försöka att utifrån vad som uttrycks i styrdokument beskriva re
spektive kommuns prioriterade grupper i närvårdsarbetet. 

Fokusområden/prioriterade grupper uttryckta i styrdokument 

~~-- ~-~'-~.' ff.!l~-~- ·-- -~~ ~{QJ?~·- ;~j!~ 
Barn och unga (X) x x x (X) x 
Al d re (X) x x (X) x 
Psykiatri (X) x x (X) x 
Funlctionshindrade/LSS (X) x x 
Beroende (X) Lokal x x 

RIM-
grp .. 

(X) - eJ exphc1t uttryckt 1 samlat styrdokument 

2.5. Sammanfattande bedömning och rekommendat
ioner avseende styrning och organisering 

• Närvårdsarbetet karaktäriseras av många grupperingar vilket gör att överblicken 
över vad som görs blir svår. Den sammanlagda effekten och nyttan blir också svår 
att bedöma. Det innebär även en mängd möten för många gånger samma perso
ner. En renodling och en mer gemensam länsövergripande struktur åstadkommer 
en tydligare styrning och skapar bättre förutsättningar för bedömning av resultat 
och effekter. En översyn bör övervägas inte minst i ljuset av en eventuell kom
mande regionbildning. 

• Tydliggör förväntningarna på deltagande aktörer i närvårdsarbetet. Ska vara ett 
åtagande och inte ett åläggande att delta. 

• Bestäm uppgifter och mandat för olika grupper. Var ska beslut tas i olika frågor? 

• Förbered agendor och underlag inför möten så att behov av eventuell förankring 
av ställningstaganden och beslut kan göras "på hemmaplan" inför mötet. 

• Dokumentera och kommunicera resultat av möten. 
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• Utv'eclda det kollegiala läran det. Säkorstä11 arenm· för möten mellan närvårdsstra
teger och nätvårdskom:dinatorer och mellan närvårdskoorclinato.r. 

• Tydliggör och samordna närvårdskoordinatorernas uppdrag. Vem ska driva när
vårdsarbeter? Initiativet bör komma från politikenJ nationella uppdrag eller vedc
samheten. 

,. Primärvården lyfts fram som en vilctig aktör. Det upplevs av flera vara oldart 
vem/vilka som representerar primärvården och på villcet sätt privata vårdgivare 
finns med. 

• Skolru1 och primärvården uppfattas vara vilctiga aktörer, det behöver säkerställas 
att de deltar i närvårdsar betet. 

2. 6. Resultat 
Här görs en genomgång och bedömning av hur och om 1·esultat redovisas. 

Det övergripande målet som det formulerats i imiktn:ingsbeslutet beträffande närvårdsut
vecldingen är att "invånarna i hela Uppsala län sk.afå sitt samlade behov m l hälso- och 
sjukvård och social omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. 
Varje person ska få den h;jälp den behöver, bli bemött med respelctJå information och ha 
inflytande över vården och omsorgen oavsett villcen. huvudman som är involverad i in
satserna." 

2.6.1. Landstinget 
I landstingsplanerna för 2014-2016 och 2015-2017lyft:s utveckling av närvården fram på 
flera stäl1en. Närvården beskrivs både som en process - ett samverkansarbete - och som 
en verksamhet (närvårdsavdeluingar i Östhammar och Enköping). 

Även i landstingsplanen 2016-2018 besla:ivs den önskvärda utvecklingen av närvården 
och härvårdsarbetet Mer konkreta mål som kan mätas eller bedömas förekommer endast 
sparsamt. Några exempel kan dock hittas, exempelvis uttrycks angående närvårdsenheter 
att "liknande verksamhet (som i Östhammar, Enköping och Uppsala) s/ca startas i Tierp 
odt samtliga skaförstärkas och utgöra grunden. i länets näruårdsarbete". 

En samlad uppföljning av landstingsplanen görs i samband med årsredovisningen. I den 
senaste årsredovisningen (a.vseende 2014) finns ett avsnitt som behandlar närvård. I års
redovisningen beskrivs resultatet från de nationella satsningarna för multisjuka äldre och 
psykislct sjuka. Vidare redogörs för av landstinget och kommunerna gemensamt drivna 
ver1csamheter i Uppsala kommun, Östhammars kommun och Enköping samt för utred
ningsläget beträffande närvårdsplatser i Tierp. I årsredovisningen görs även en åtel'tap
portering av vad som gjOl'ts inom några målområden som regleras av de vårdavtal som 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1comrnit överens om med förvaltningarna. 

2.6.1.1. Bedömning 
Mål för närvärden och närvåt'dsarbetet uttrycks i landstingsplanerna i a1lmänna övergri
pande ordalag som mer har karaktären av ambitioner och vi]jeinrilctniug. En viss koppling 
mellan de övergripande målformuleringarna i landstingsplan och återrapportering i års-
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redovisningen kan iakttas. Tydligare formulerade mål för närvården och närvårdsarbetet 
som är uppföljnings- och mät- eller bedömningsbara skapar dock bättre förutsättningar 
för en effektivare styrning inom ett komplext område. 

Den strategi som hälso- och sjukvårdsstyrelsen antagit innehåller ett antal prioriterade 
aktiviteter. Här bör det säkerställas att dessa genomförs genom att tydligt utse ansvariga 
för aktiviteterna och hur och när uppföljning ska göras. 

2.6.2. Tie1p 
Verksamhetsplanen för Närvård Tierp 2014 innehåller följande mål: 

• Projektetablering och genomförande av närvårdsplatser i Tierp i samverkan med 
landstinget och Älvkarleby kommun 

• Förankra plan för arbetssätt och rutiner i arbetet för barn med autism i behov av 
vardagsträning och påbörja implementering 

• Utvecklingsarbete för hemmaplanslösningar med syfte att undvika placeringar 

• Lokal handlingsplan för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsätt
ning är genomförd 

• Överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsätt
ning är känd i verksamheterna 

• Grundkrav och prestationsmål för 2014 inom psykiatrisatsningen utförs 

• Att personer som har behov av samordning mellan två eller flera huvudmän er
bjuds en Samordnad individuell plan. 

Målen sorteras in under områdena Barn och unga, Vuxna och vuxna äldre och Alla åldrar. 
Till varje mål kopplas aktiviteter. 

Uppföljning av arbetet sker genom dokumentation i s k förbättringsberättelser. En verk
samhetsberättelse för år 2014 finns upprättad där beskrivning görs av uppdrag och styr
ning av närvården i Tierp samt närvårdskoordinatorns roll och hur utvecklingen har 
kommunicerats. 

Följande områden och aktiviteter redovisas: 

"Samordnad individuell plan, SIP 
Det upprättades fler SIP i Tierp under 2014 jämfört med 2013. Fler verksamheter 
efterfrågade utbildning. Under hösten genomfördes bland annat en utbildningssatsning 
för äldreomsorgen. Genomförda utbildningsinsatser bedöms kunna medföra att fler 
kunder erbjuds SIP. 

Barn med autism i behov av vardagsträning 
Skola och habilitering har samverkat kring stödet till barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan, speciellt avseende barn med autismspektrumtillstånd. Arbetet ledde under 
2014 fram till en formell samverkansrutin fastställd av utbildningschef och 
habiliteringschef. 
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Ledning s7craft 
Representanter m chefsgrupp närvård, geriatrUc, vårdcentral och äldreomsorg, arbetade 
fram en 1okal handlingsplan under 20i2-2014 för mest sjuka äldre utifrån deu 
länsgemensamma handlingsplan en. Inom ledningskraftarbetet utfördes en 
händelseanalys med åtgärdespunlcter utifrån vårdförlopp som innefattade ALS 
problematik, vilket är ett observandum när det gäller pet·soner som lcan hamna meJlan 
stolarna. 

Specialistansluten hemsjukvård SAH 
Den Iuleala samverkansrutinen följdes upp i september. Behov av ett antal revideringar 
ldargjordes. Rutinen bar i stort sett fungerat myclcet bra. 

Ris kel' vid graviditet och nyföddhet 
Ettutvecklingsarbete påbö1jades mellan individ och familjeomsorgen och primärvården 
med syfte att säkerställa att barn till mammor med utvec1dingsstörning, kognitiva 
nedsättningar och svagbegåvning får bättre förutsättningar att överleva och för att 
förbättra livssituationen inför förlossningen samt första levnadsveclcan. Detta efter att 
specialpedagog inom Familjecentralen upptnärksammat chefsgruppen närvård på 
fOTskningsresultat och egna erfaren b eter i arbetet med målgruppen. En rad förslag till 
förbättringsåtgärder lämnades också för stäUningstagande." 

I verksamhetsberättelsen redogörs även för utvecldingen beträffande etablerandet av 
närvårdscentrum och insatser inom de nationella satsningarna fnom områdenapsykisk 
ohälsa och de mest sjuka äldre. 

Sammanfattningsvis konstateras i verksamhetsberättelsen att målen i verksamhetsplanen 
i stora delar är uppfyllda, men att målen med närvårdsplatser och integrerad 
missbruksmottagning ej uppfyllts. Sedan verksamhetsberättelsen slcrevs har dock 
integrerad missbruksmottagning startat (september 2015). Planerna för ett 
närvårdscentrum har blivit senarelagda ti112016-2017. 

2.6.2.1. Bedömning 
En viss koppling finns mellan målen i verksamhetsplanen och uppföljniogen i verksam
hetsberättelsen. Må] en ärtner av aktivitetskaraktär än resultat- och effelctmål och redo-· 
visning sker även i hög grad i aktivitetstermer .. Det är därför svårt att bedöma vilka re ni
tat och effekter närvårdsarbetet fått. 

Älvkarleby 
Det övergripande styrdolcmnentet för näNårdsarbetet är överenskommelsen om samver
kan som tedrnades i maj 2013 mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län, och 
Polismyndigheten Uppsa1a. Målet med överenskommelsen är att skapa en effektiv led
ning, styrning och struktur för samverkan mellan hälso- och sjulcvård, utbildning och OPl

sorg, samhällsbyggnad och polis. 

För det konkreta, operativa arbetet finns ledningsgrupper inrättade för områdena barn 
och familj, vuxna och äldre. Planer med uppdragsbeskrivning finns för alla tre områdena. 

I planen för barn och familj beskrivs åtta utvecldingsområden inom vilka aktiviteter, an
svar och tidsperiod definieras. Ut-vecklingsområdena är: 
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• Utveckla familjebaserade insatser (inlduderat barn, ungdomar och föräldrar med 
sammansatta behov) 

• Förbättra samverkan mellan verksamheter inom första linjen 
• Förbättra samverkan gällande rutiner för målgrupp ensamkommande/nyanlända 

barn och ungdomar 
• Förbättra samverkan gällande placerade barn 
• Klargöra ansvarsfördelning utifrån dyslexi 
• Uppföljning av strategier för användning av kognitivt stöd i kontakter med barn el

ler vuxna med kognitiva svårigheter 
• Brukarmedverkan (PRIO psykisk ohälsa-satsningen) 
• Övrigt gällande PRIO psyldsk ohälsa-satsningen 

Av planen framgår för några av aktiviteterna när och hur avstämning/uppföljning ska 
göras. Någon samlad redovisning av genomförda aktiviteter eller resultat har inte gjorts. 

Motsvarande uppdragsbeskrivningar med utvecldingsområden, tydliga mål, aktiviteter 
och ansvarsfördelning har arbetats fram och beslutats för övriga lednings-/arbetsgrupper. 

2.6.3.1. Bedömning 
En bra grundstruldur för arbetet finns i de planer som gjorts. En utveckling kan dock ske 
genom att tydligare beskrivna former för att följa, rapportera och följa upp aktiviteterna så 
att därmed förutsättningar skapas för att bedöma resultat och effekter inom respeldive 
område. 

Uppföljning av mål och aldiviteter bör dokumenteras. Förutsättningar skapas då för sam
verkansrådet att följa och följa upp närvårdsarbetet på ett mer systematiskt sätt. 

Knivsta 
I verksamhetsplanen för närvård barn och unga Knivsta 2015 framgår övergripande mål, 
huvudmännens uppdrag, organisering och planerade aldiviteter för 2015. Det uttrycks sex 
nyckelord som ska definiera kvaliteten inom närvårdens område. Stöd och insatser ska 
vara nära, tillgängliga, kontinuerliga, trygga, brukarorienterade och samordnade. 

I planen fastställs att målgruppen för närvårdsarbetet är barn och unga med syfte att ti
digt upptäcka och använda rätt insatser i rätt tid för barn och unga och deras föräldrar. 
Två uppdrag är planerade för 2015 

• Att utveclda stöd och samordning för barn och ungdomar med sammansatt pro
blematik 

• Implementering av SIP 

En kortfattad halvårsredovisning avseende närvårdsarbetet-är upprättad i juni 2015. Av 
den framgår de aldiviteter som genomförts efter det att närvårdskoordinatorn tillträtt i 
november 2014. Aldiviteterna består till stor del av kontalder och möten med olika grup
per samt informationsinsatser. Det framgår också att arbete sker i enlighet med verksam
hetsplanen som uppges vara i fas. 
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2.6-4.1. Bedömning 
Närvårdsarbetet i Knivsta har under en tid mer eller mindre legat nere. En nystart skedde 
under hösten 2014 i och med att en närvårdskoordinator anställdes . .. Arbetet hittills har 
koncentrerats på att etablera olika samverkansgrupper och att få till stånd en struktur för 
detta .. 

I den verksamhetsplan som arbetats fram och som ska ligga till grund för arbetet definie
l'as två planerade aktiviteter för 2015. För en av aktiviteterna- implementering av SIP -
anges hur uppföljning sl<a göras, nämligen genom att mäta antalet genomförda SIP och 
utvärdera kvaliteten. En kortfattad halvårsredovisning finns där en viss lcoppling finns till 
verksamhetsplanens aktivitetro·. Någon redovisning av antalet SIP och kvaliteten på dessa 
görs dock inte. 

Det är av Tapporteringen således svårt att bedöma måluppfyllelse och resultat, för detta 
behöver såväl målformuleringar som uppfö1jning utvecldas. 

2.6.5. Uppsala 
En verksamhetsberättelse finns för år 2014. Av den fi·amgår uppdrag och resultat för pla
nerade aktiviteter inom fyra områden; barn och unga, vuxna frål118 år, äldre och gemen
samt. 

För år 2015 har NSU antagit en verksamhetsplan där mål och planerade aktiviteter för 
ovanstående fyra områden framgår. Inom varje område b eskrivs uppdrag, aktivitet, an
svar~ tidsplan/ekonomi och uppföljning. En kort avstämning av läget avseende olika upp
drag och aktiviteter i planen är gjord 

2.6.5.1. Bedömning 
Uppdragen är i flertalet fall formu1erade i övergripande ordalag som "att utveckla", "tyd
liggöra", "skapa förutsättningar" och Ulmande processrelaterade termer. Redovisningen 
av resultat såsom det framgår av verksamhetsberättelsen för år 2014 blir då i många fall 
mer en redovisning av de aldiviteter som genomfötts än de resultat som uppnåtts. Redo
visningen är dock tydlig i förhållande till de uppdrag som formulerats. 

2.6.6. H åbo 
Elt styrdokumentfinns som beslcriver inriletningen av närvården 2015- 2016 och över
gripande mål fortnuleras. Utöver detta finns inga mer konkreta verksamhetsplaner. En 
verksamhetsplan för 2016 är dock under framtagande. 

En verlammhetsberättelse fö'r perioden september 2014-2015 där historik samt aktiviteter 
under perioden framgår. 

2.6.6.1. Bedömning 
Av den dokumentation som finns tillgänglig är det svårt att bedöma närvårdsarbetets re
sultat. För att kunna göra detta hävs tydligare målformuleringar som är uppföljnings
och bedömningsbara. Redovisning görs dock av genomförda a:lctiviteter såsom att olika 
grupper bildats, antalet möten ocb att arbete bedrivits med föranlcr.ing och implemente
ring. 
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För en effektiv styrning är det givetvis viktigt med en plan som tydligt anger förväntade 
resultat (mål), aktiviteter, tidsplan och ansvar, och att uppföljning görs som dokumente
ras och rapporteras till ansvariga nivåer d v s politisk styrgrupp och relevanta nämnder i 
kommunen och landstinget. 

2.6.J. Enköping 
Enköpings kommun har valt en annan väg jämfört med övriga kommuner att organisera 
och styra närvårdsarbetet. Styrningen sker inom ramen för ordinarie nämndstruktur och 
respektive nämnds ansvarsområde. Det innebär att resultatet av närvårdsarbetet är svårt 
att skilja ut från övriga verksamheter inom respektive nämns ansvarsområde. 

Kommunen och landstinget samverkar sedan ett antal år i närvårdsavdelningen Enkö
ping-Håbo. Närvårdsavdelningen består av palliativa enheten och Westerlunds rehab. I 
januari 2015 redovisades en utvärdering av närvårdsavdelningens verksamhet åren 2011-
2014. Utvärderingen konstaterar att landstinget år 2013, på samma sätt som för övriga 
avdelningar, lämnade en årsrappalt för närvårdsavdelningen, men att ingen rapport finns 
utifrån närvårdsavdelningens specifika mål. Ekonomin konstateras ha varit i balans under 
perioden. I utvärderingen sägs vidare att underlag som verksamhetsplan eller nyckeltal 
för att bedöma måluppfyllelse saknas. I avtalet avseende verksamheten framhålls att pati
enters och anhörigas uppfattningar är värdefulla men utvärderingen konstaterar att det 
utöver W ebbkollen vid Westerlunds rehab och palliativa enhetens efterlevandesamtal inte 
finns några uppföljningar med patienter och anhöriga. Utvärderingen inhämtade syn
punkter från ett 40-tal medarbetare dels från närvårdsavdelningen, dels från personal 
samarbetar med avdelningen. Den övervägande uppfattningen var att närvårdsavdelning
en gagnar kommuninvånarna främst genom den geografiska närheten samt att vården är 
av god kvalitet. 

2.6. 7.1. Bedömning 
Resultatet av närvårdsarbetet är mycket svårt att bedöma då inga specifika mål för detta 
finns formulerade. Aktiviteter genomförs inom ramen för ordinarie verksamhetsstruktur. 
Det innebär att uppföljning inte låter sig göras utifrån ett närvårdsperspektiv. 

Utvärdering har dock skett av närvårdsavdelningens verksamhet. I utvärderingen föreslås 
bl a att avtalet konkretiseras med en uppdrags- och handlingsplan kopplad till målen, 
formulerad så att det framgår vad som förväntas av verksamheten så planen blir uppfölj
ningsbar och även följs upp på ett systematiskt sätt. 

Sammanfattande bedömning beträffande resul
tat 

Granskningen visar att det generellt är svårt att bedöma resultatet av närvårdsarbetet uti
från den dokumentation som finns. 

En effektiv styrning förutsätter att styrkedjan håller ihop. 

• Mål och uppdrag formuleras på ett sätt som gör dem mät- och uppföljningsbara 
(SMART dvs. Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta). 

• Uppföljnings- och rapporteringssystem kopplade till målen är på plats. 
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• De resultat som åstadkoms redovisas på ett sätt som gör det möjligt att bedöma 
måluppfyllelsen. 

• Analysen av måluppfyllelsen och vad som åstadkommits ska sedan kunna använ
das som "input" inför formulerandet av mål. 

Schematiskt kan en effektiv sammanhållen styrprocess åskådliggöras enligt nedanstående 
modell. 

/ 

/ \ ' 
L. 

\ 

För en bättre styrning av närvårdsarbetet rekommenderas därför följande: 

• Grundläggande styrdokument behöver upprättas eller ses över. Mål för närvårds
arbetet i respektive kommun behöver generellt konkretiseras. Former för uppfölj
ning och rapportering behöver beslutas och implementeras. Återkoppling till be
slutande nivåer av resultat och effekter behöver bli tydligare. 

• Uppföljningen behöver utvecldas. Verksamhetsplaner och aktivitets- och hand
lingsplaner ska speglas i verksamhetsberättelser och redovisningar med tydligare 
kopplingar mellan mål (vad tänkte vi göra/åstadkomma) och resultat (vad blev det 
och varför). Detta är en av grundförutsättningarna för en effelctiv styrning. 

• Tydligare redovisning av vad som åstadkoms utifrån ett brukar
jpatientperspelctiv. Vilka effelcter har uppstått? Har invånarna genom huvudmän
nens samverkan fått sina behov hälso- och sjukvård och social omsorg tillgodo
sedda genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt? 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2016-03-07 

Redovisning av socialjourens verksamhetsår 2015 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden noterar socialjourens redovisning till protokollet 

Sammanfattning 
Håbo kommun har ingått avtal med Uppsala kommun som tillhandahåller 
socialjour under kvällar, nätter och helgdagar. Socialjouren bistår med 
handläggning av akuta socialtjänstärenden utanfor kontorstid samt ger råd 
och stöd till enskilda via telefon. 

Ärende 
Socialjouren redovisar årligen statistik for antal ärenden fi:ån foregående år. 
Under 2015 har jouren tagit emot 4 737 ärenden totalt. 
A v dessa berörde 164 ärenden boenden eller vistande personer i Håbo 
kommun. J o uren genomforde 4 stycken hembesök till Håbo kommun. 97 av 
ärendena gällde barn och ungdomar under 20 år, 67 ärenden berörde vuxna. 
En stor del av ärenden, 51 stycken, rörde missbruk. 57 ärenden gällde 
insatser for barn och ungdomar. 
Den mest forekommande åtgärden var råd och stöd, 42 ärenden, därefter 
annan åtgärd, skyddsbedömning och L VM -beslut. 

Beslutsunderlag 
Socialjouren i Uppsala län, ärenden 2015, inkommen 2016-02-24, SN 
nr27479 

Beslut skickas till 
Socialchef 
A v delningschef stöd till barn, unga och familj 
Avdelningschef stöd till vuxna 
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den 24 februari 2016 10:44 
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Till: 
Ämne: 

Catrin Josephson; Yvonne Sturesson Ljungblad; Hanna Elmeskog 
VB: Socialjouren i Uppsala läns ärenden 2015 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

B ör vara med som ett ärende till nästa socialnämnd 

Med vänlig hälsning 

Thomas Brandeli 
Socialchef/Förvaltningschef 

Håbo kommun 
Socialförvaltningen 
746 80 Bålsta 
0171-525 79 
Växel 0171-525 00 
www.habo.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

Frän: Schröder Ylva [mailto:ylva.schroder@uppsala.se] 
Skickat: den 23 februari 2016 18:01 
Till: 'thomas.brandell@habo.se' 
Ämne: Socialjouren i Uppsala läns ärenden 2015 

Socialjouren i Uppsala läns 
ärenden 2015 

Karaktär Kommun Inkommet fr. Inkommet t. 

NYCKELTAL 

Totalt antal ärenden 4737 

Totalt antal Hembesök 444 

ANTAL ÄRENDEN PER KOMMUN 

Kommun Antal 

Ej valt 16 
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En köping 326 

H e by 160 

H åbo 164 

Knivsta 140 

Tierp 233 

Uppsala 3100 

Älvkarleby 108 

Östhammar 128 

Annan kommun 362 

ANTAL ÄRENDEN PER KATEGORI 

Kategori Antal 

0-12 år pojke 643 

0-12 år flicka 553 

13-20 år pojke 1043 

13-20 år flicka 641 

Vuxen man 1060 

Vuxen kvinna 796 

-1 1 

ANTAL ÄRENDEN PER KARAKTÄR 

Karaktär Antal 

Alla o 
Barn/ungdom 1731 

Boende 562 
-. 

Ensamkommande 297 

Försörjning 165 

Kriminalitet 93 

Missbruk 986 

Psykiatri 293 

Våld i nära relationer 267 

Vårdnad/Umgänge 186 

Annan 141 

Ej valt 16 

ANTAL PER INKOMMET FRÅN 

Inkommet från Antal 

Ej valt 16 
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Anhörig/Privatperson 1273 

Handläggare/Enhet 1072 

Landstinget 384 

Polisen 568 

Söka.nden 604 

vårdgivare 648 

Annan 172 

ANTAL ÅTGÄRDER PER TYP 

Typ av åtgärd Antal 

Annan 1165 

Ej valt o 

Ek bistånd 80 

LVM 13 beslut 12 

LVM Övrigt 324 

LVU 6 beslut 23 

LVU Övrigt 249 

Råd och stöd 1356 

skyddsbedömning 1064 

Sol beslut 175 

<em>Epostadressen är skyddad medjavascript.<br /> För att kunna se den måste du aktiverajavascript i din 
webbläsare. </em> 

BONIGI 
SOC!fo.LJOUREN 

Håbo 2015 
Karaktär Kommun Inkommet fr. Inkommet t. 

NYCKELTAL 

Totalt antal ärenden j164 
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!Totalt antal Hembesök 4 

ANTAL ÄRENDEN PER KOMMUN 

Kommun Antal 

Ej valt o 
En köping o 
H e by o 
H åbo 164 

Knivsta o 
Tierp o 
Uppsala o 
Älvkarleby o 
Östhammar o 
Annan kommun o 

ANTAL ÄRENDEN PER KATEGORI 

Kategori Antal 

0-12 år pojke 18 

0-12 år flicka 28 

13-20 år pojke 18 

13-20 år flicka 33 

Vuxen man 21 

Vuxen kvinna 46 

ANTAL ÄRENDEN PER KARAKTÄR 

Karaktär Antal 

Alla o 
Barn/ungdom 57 

Boende 14 

Ensamkommande 4 

Försörjning 3 

Kriminalitet 1 

Missbruk 51 

Psykiatri 12 

Våld i nära relationer 7 

Vårdnad/Umgänge 13 

Annan 2 

4 



ANTAL PER INKOMMET FRÅN 

I nkommet från Antal 

Ej valt o 
Anhörig/Privatperson 40 

Handläggare/Enhet 54 

Landstinget 20 

Polisen 19 

sökanden 8 

Vårdgivare 16 

An han 7 

ANTALATGÄRDER PER TYP 

Typ av åtgärd Antal 

Annan 40 

Ej valt o 

Ek bistånd 1 

LVM 13 beslut o 

LVM Övrigt 26 

LVU 6 beslut o 

LVU övrigt 7 

Råd och stöd 42 

skyddsbedömning 34 

Sol beslut 2 

<em>Epostadressen är skyddad med. javascript.<br />För att kunna se den måste du aktivera javascript 1 din 
webbläsare. </em> 

BonigiAB 
Gj1rterigatan 91 553 18 Jönköping l info@bonigi ,se l 036-44 00 422 

Mvh 

Ylva Schröder 
Enhetschef Socia ljouren 

Socialförvaltningen, Avdelning. IFO-vll><en 
Uppsala Kommun, 753 75 Uppsala 
Tel 018-7274041 
Vlva..sdlroder@uposala.se 
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T JÄNSTESKRIVELSE 1(1) Socialnämnden 
tillstyrker 

f'11 HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2016-03-09 
Vår beteckning 

SN 2~~~ nr 27 495 

~ Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lennart Eriksson, Utvecklingsledare/Kvalitetscontroller 
lennart.n.eriksson@habo.se 

Ansökan om serveringstillstånd - Bålsta Kök AB 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden tillstyrker Hasan D sals ansökan om permanent tillstånd 
för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. 

2. Tillståndet gäller året runt med serveringstid från klockan 11.00 till 
01.00 

Ärende 
Hasan D sal,  ansöker i samband med ägarskifte genom 
övertagande av rörelsen Bålsta Kök&Bar (Pelivan Restaurang AB) med 
organisationsnummer 556940-2919 om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
Alkohollagen att få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. 
Till restaurangen hör även en överskådlig uteservering som rymmer ett 30-
tal gäster. Anläggningen ä registrerad och godkänd av tillståndsnämnden i 
Håbo Kommun med stöd av livsmedelsförordningen 23 § (2006:813) 

Remiss har översänts till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten 
och ingen av remissinstanserna har något att erinra mot ansökan. 

Vid sedvanlig prövning av sökanden, F -skatte bevis, köpeavtal och 
fmansiering samt godkänt kunskapsprov framkommer inget skäl till avslag 
för Bålsta Kök&Bar AB ansökan om ägarskifte och serveringstillstånd till 
allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkommen 2016-01-13, SN2016/5, nr27183 

- Intyg om kunskapsprov, 2016-02-01, SN2016/5, nr27507 
- Finansiering, 2016-03-07, SN2016/5, nr27508 
- Personbevis, 2016-03-10, SN2016/5, nr27515 
- Registreringsbevis, inkommen 2016-03-04, SN2016/5, nr 27506 

Beslut skickas till 
Kommtmens Livsmedelshandläggare 
Länsstyrelsen i Uppsala 
Bålsta Kök&Bar AB 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Avdelningen stöd till vuxna 
Catrin Josephson, avdelningschef 
0171-525 81 
socialnämnden@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-1 O SN 2016/00012 nr 27505 

Delegationsförteckning för socialnämnden 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna reviderad delegationsfårteckning 
får socialnämndens verksamhetsområde. 

2. Socialnämnden beslutar att delegationsfårteclmingen gäller från och 
med 2016-04-15 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Socialnämnden reviderade senast delegationsfårteckningen 2015-11-25. 
Förvaltningen föreslår nu ytterligare fårändringar enligt nedan. 

Ärende 
Å.ndringar från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnden 
Beslut enligt färdtjänstlagen och beslut om bistånd inom socialpsykiatrin 
behöver lyftas bort ur delegationsfårteclrningen eftersom det inte längre hör 
till socialnämndens ansvarsområde. 

Upphävd lag 
Beslut om introduktionsersättning ska tas bort eftersom lagen om 
introduktionsersättning har upphävts och övergångsperioden gentemot lagen 
om etableringsersättning är passerad. 

Nya områden 
Beslut om vandrarhem är inte mycket vanliga, men förekommer ändå i 
störTe utsträckning än tidigare. Delegationen får biståndet behöver fastslås. 

Förvaltningen föreslår följande tillägg: 
lB~~~~t;mbi;tä;diform av -· -Fkap l §--S~L -TE;;n~ts~hcl--------------~ 

~~~~~~~~~m~v~!~!~~-- - ------""------- _]__ __________ ··-··-··--···---·······-··--······----J 

I och med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 
relationer (SOSFS 2014:4) fårtydligades socialnämndens skyldigheter att 
utreda våldet och vid behov bevilja stödinsatser enligt socialtjänstlagen. 
Delegationen får detta behöver fastslås. 

Ett förvaltningsövergripande implementeringsarbete av föreskrifterna pågår 
och på tjänstemannanivå har det överenskommits att Avdelningen får stöd 
till barn och unga ansvarar får att utreda barnets situation medan samtliga 
arbetsgrupper inom A v delningen får stöd till vuxna ansvarar får att utreda 
den enskilde vuxnes behov av stöd. 



HÅBO 
T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2016-03-10 SN 2016/00012 nr 27505 

Förvaltningen föreslår följande tillägg: 
~--·-·-·------····-----···--··-···-··--. ··-··-·--·------·--·--····--·-··-·-----
!Beslut om att inleda utredning Il l kap l § SoL l Socialsela:eterare . 
icvuxna) ! l Avdelningen får stöd till vuxna ! 
jB~lut o;;;:Öpp~nvå~dsi~sats;{:i--~ k~pT§-soL--rs;-cialsehct;ra; -----------~ 
jegen kommun, (vuxna) j j Avdelningen får stöd till vuxna j 
!B~sl~t om bistå~~i"Tf~~-~;--- ~ kapT§ -S~L-J-E~etschcl- ------ l 
~0'jdat~end~(~~&_ ____ _l__ ___________ j_ Av_d.~..!E_ingen får s_~Cl_d._!~ll ~xna._j 

Polishandräckning 

Dessutom föreslås att avseende beslut om polishandräckning förtydliga 
möjligheten och skyldigheten att även i vissa fall besluta att återta tidigare 
begäran: 

!Beslut om-att begäi;----~5 § p:ILVM-T Enhets~h~f !Ska ~~vä~das restrilcti~~;hl 
tpolishandräclming får att i Jgäma i samråd med i 
!fora en missbrukare till i !,Socialnämndens ordfårande.,

1 

!läkarundersökning. , , 

beslut att återta begäran l i l . 
lom polishandräclming. l i l i 

~~lutom ~tt b~gära_ ~~5 §p. 2 LVM- 1

1!- Enhets~h~T-lsk;-~~änd~;~e;rt~~ilctivt och l 

pohshandracknmg for i . !gärna i samråd med ! 
linställelse vid ! !Socialnämndens ordförande. l 
' ! 
!vårdinstitution. 

!Beslut att återta begäran l i 

l?._I!I: _E_C?!ishandrä~~lcn~g. _j _______________ L_ __ _ 

Dessutom förekommer ovanstående beslut om polishandräckning för 
inställelse vid vårdinstitution vid två tillfållen i nuvarande förteclaring, 
varför den ena, som anger socialnämnden som beslutsfattare, behöver tas 
bort. I den kvarvarande står således enhetschef som beslutsfattare, vill<:et 
överensstämmer med hur handläggningen sköts idag. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsförteclaring, daterad 2016-03-10, dok.m 27504. 

Beslut skickas till 
Berörda avdelningschefer och enhetschefer. 



HÅBO 
I<OMMUN 

Delegationsförteckning 

För socialnämnden i Håbo kommun 

Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2015-11-25, dnr 2014/00044 
Delegationsförteclming reviderad mars 2016, antagen av socialnämnden 2016-xx-xx-§ 



HÅBO 
DELEGATIONSFÖRTECKNING 

KOMMUN 
Datum 
2016-03-1 o 

Delegationsordning för socialnämnden 

Principer för beslut som fattas enligt delegation 

Beslut som fattas enligt delegation gäller på samrna 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 tjänsteman 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 l O 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 frågan om j ä v prövas innan beslut fattas. 

Vid ansökan om bistånd ska avslagsbeslut fattas av samma delegat som 
laävs 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 socialnämnden. 

Ersättare 

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

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

Vår beteckning 

SN 2016/00012 nr 27504 



DELEGATIONSFÖRTECKNING 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2016-03-1 o 

Vår beteckning 

SN 2016/00012 nr 27504 

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 missbrukare i vissa fall 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
Förvaltningslagen 
Kommunallagen 
Föräldrabalken 
Älctenskapsballcen 
Brottsbalken 
statens fårfattningssamling 
Tryckfrihetsfårordningen 
Socialstyrelsens fårfattningssamling 
Socialfårsäkrings balken 
Justitieombudsmannen 
Justitiekanslern 

Innehållsförteckning Sida 
l. Beslut om att fåra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera .................. ..... ... 3 

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera .............. .......... .. .... ......... .. .. ...... .. ....... 4 

3. Alkoholärenden ... .... .. ................ ..... .. .................. ...... ... ...... .......... .. ... .... .............. .... .. 5 

4. Beslut enligt Tobakslagen .......... .. ....... .... ...... ... ...................................... ........ .......... 6 

5. Flylctingmottagande .... .......... ..... .... .... .. ..... .. ..... ...... .. .... .... ..... .. .......... ... ... .. ... ... .... .... . 6 

6. Familjerätt .. ..... ... .. ...... .. ... .. ....... .... ......... ..... ............... .... ............ .... ...... ...... .... .... .... ... 7 

7. Vård och stöd Barn och unga ........................... ...................................................... lO 

8. Vård enligt LVU .. ...... ........... ... .... ...... ...... .... ......... ....... ..... .. .... .. .. ...... ............... ...... 12 

9. Ekonomislct bistånd ......... ... .. ................. ..... ........ ....... .. .... ...... ..... .... .... .. ....... ........... 15 

10. Vård och stöd vuxna ........ ....... .... .... .. ..... ........... .. .. ... .... ....... ..... .... ........ ... ... ... .... .... . 16 

11. Stöd våld i nära relationer ... ......... ..... ....... ........ .. ... ... .......... ... ... .... ... ....................... 16 

12. Vård enligt LVM ... ...... .. ... ... .. .... ... .... ........ .. ... .. ...................... ... ....... ... .. ....... ...... .. . 167 

13. Övrigt ... .................. .. .............. ..... ........ ... ... ....... ....... .. .... ..... ... ..... ...... ...................... l 7 



DELEGATIONSFÖRTECKNING 3 

~ HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2016-03-10 

Vår beteckning 

SN 2016/00012 nr 27504 

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera 
~~-~~t-o~"~tt-fö~~-t~i~n-iä~~~d-;;~-~il~~"~åi'~id'"""liö"k~p 2'"§'"s~f"" ..... .............................. '"""r'F''ö~~;itm~g~~hef ----·--.................... ......... r--·----· ............. ----------------·---_, ___ --- - ----""l 
~:l:r.n.~n ~0?,1-Sto! .. ell_er f~~al~~g~.~c:l.?.J:~tol ...... .... ..... . \.. .. .. ............ ... .... .. . .... .... . ...... ........ . .... .. .. __ -l ..... -· .... ...... . . ...... . ....... ... .. .. .. . . .. l .. . . ____ -·. ---·-.. -... ---· __ _ ................... .. _ _ ..... .. ... ....... __ , _ __! 
lutseende av ombud att föra nämndens talan 110 kap 2 § SoL l Förvaltningschef ~ullmakt till sakkunnig eller annan tjänsteman \ 

L-;··-- . .. ...... _ .. ............ .. ............................ -............. ... ............. ................................................ .. ....... \. ...................... ............. ........ .................. ....... .. ........................ ! .......... . __ ....... ........... ............ ........ .. ·--- . -............................................... ;~~y~f<?!. .... Y~9..~ ... ~J.?.:~~l~ ... ~?.~~!?..l~f.~~~'.l:t.:.~~J.?.:g: __ ....... 1 
!Yttrande till förvaltningsdomstol med anledning 110 kap 1-2 §§ SoL, Il Delegaten i ursprungsbeslutet Eeslutet avser inte myndighetsutövning mot 
lav överklagat beslut 1 :enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller 
l l . lannars av större vikt. , 
IB'~~i~t: ·h~~id~ o~p~ö~i~g-·sk~-~~-samt ____ ... _l27-TF~c·-· - ... ···-----·-- ...... ................................. T .... 6.~i~-g;"t~~T~~i>~gsb;;;i~t~t- -- ·-·--·-T-·-·--·-.................... ____ ... ·-······- ................. ·-·-------.. ·--............................................................ , 

lomprövning av beslut. j i i 
!
_ .............. __ ....................... _.................. . .. ·---·--------·-----...................... -·------........ - ................................ _ .......... L ......... - ............ _ .. ____ , __ , __ .,., ....... _,_ ............. - .. _ .. ____ , __ ,_.,, ................ - ......... - ................. _ ... _, ................... . 

Prövning av att överklagandet skett i rätt tid och 1

1

24 § l st. FvL l Delegaten i ursprungsbeslutet l ............................................ ---·--..................... -.. . 

l
avvisning av överklagande som kommit in för , l 
sent. l 1 l l 
~~I~;~de~~-;-~~-· . . ___ .... _. __ =-I9§:FvL"_ ... _.___ ·---.. ·--·-·J .... !!~ndlägg~~-;-.. ·-·--· .... ·-·-·-- .. --· ·r=~==:==:::=:~~===-~~=~==-====::= 
!Yttrande till allmän domstol i brottmål 131 kap 2 § BrB l Enhetschef l 

~ l l l ---·----- -- ·-+--- --1---·---------- -·---- ·---··----·---- ................ , _____ , ........ _,_,_,.,.,, __ ., .. , ........................ _,_, 
1 

ttrande till allmän domstol när den som begått [31 kap 2 § BrB 1 Enhetschef 

~-r,ott~!~g gärning kan bli föremål_0.!:_ L V1;f_::y~rd ,_L __ , ______________ j ___ ......... _ -------· ·-·----------- ----·--·---· .. _ .. _,. ____ , ........ - .... -.. - ......... 
[Anmälan om behov av offentligt biträde [3 § lagen om offentligt biträde l Socialsekreterare l f-.... ----·----·-.. ...... ..------r-----....... _________ .. ,_ .. ____ .. ______ .,, ......................... ,_ .... _____ ,_ .. ________ .. ___ , __ ·-·-----.. --... - ............ _______ , ___ , ............. - ........... -........ . 
\Yttrande över ansökan om rättshjälp genom [3 § lagen om offentligt biträde Socialsekreterare l 
~ffentligt biträde samt yttrande över loch 7 § förordningen om \ 

[Ec:> .. ~.!l.?.:~~~räl<n.iP.:E; ....... - .............. _ .......... _ .... _ ... .............. -................................ ....... .i?.f.f.~~!.!i.~ ... ?..i~~.~~.: ........................................................... _ ........... -.. -··---·········-·-· ................... ---·--·--··---.................................................. .....1.... ·-------- ............... --............ --.. - .............................................. - ............... - ............................... --·-·-·-~ 
rrecknande av socialförvaltningens namn vid l Förvaltningschef l 

' l l 

H.?. .. _~§:_§:§ n.<.J:~1~:i~~:::: .. ::::::: ... : .. ·:::::·: .. ::·~:::: ..... : .. ::·.r1,:I~~!~:~~~r.:~=·.:::: ... :.=~:~--:~.::.=:::.=_: ... :·:::::::~.::::::::::::="·J:::·~:::·=::·:::::::~: .. =:::=~=:·=:==·:·=·::·:~~~::::: .... =:·:.::::=.::·::::":": 
IPolisregisterkungörelsen Socialsekreterare j 

~~~J:.P.:..<!~~~.~~-......... _ ........ ···········-.. ·-··---·---·ln"I~P: .. ~I:§~~~"·:~·::= .. :·:::=::~::::·:·:~::::·.:·.:::.:~~::::::::: .. .::1.:.:~:?.:~1.~~~~~~~:::::::::.:=:::::::::.:::: .. ·:: ...... ::::::::·: .... ~::=~.=:.:Jf.i.!!:~Y.?.·~~Y.P.~1~h~(~i::t.Y.:?.;1q~~~~.:::.: 
1p 3 § SoL om att föra talan om \9 kap 3 § SoL Socialnämnden 

. rvaltningsrätt om återkrav enligt l \ 
~~_!~~!! .. ~ .... ~ .. ~~-oc~ .... ?. ... ~~P.. ... ! ... .§....~.?..!: ... _ ................. ---·---·- ... -·-~- .............. - ...... ____ ................................................. _ ....... -....... j ....... - ............. _ ........ --.. --.--.. - ........ ----·--·--.. -· .. --....................................... _____ ........................................................... - .................................................... ____ ....... -............ - .. --··-1 
~~L;.~~}~~~=~;;~:~c~~:(~;~å~~rah).J~.~ .... ~~~-·~-~-~.:~ .. --.. ·····-·---·---.. ·--·-...................... 1 ..... ~-~.:~~~~ä:~~n ... __ .... - .......... -..................... _ ... __ ..\. ____ ................................................. -------·-----·---------·-····.J 
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HABO 
KOMMUN 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Datum 
2016-03-10 

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

4 
Vår beteckning 

SN 2016/00012 nr 27504 

"·················---··-···--·······-····-··---"-·-··-··----·--··-·"--···-······················-·······-···············---·-·~-················-··················································· ................................................................... ! .................................................... ······---·- ................... ···············-···----······· ··············································-····· ...................... ······---·········--··--·········-·-·-·····-···-···-···-····-···········- ···························-· ····-·-1 
jB~sl~t om.~tt ~fterge en. skuld s~m uppkommit 19 kap 3 § SoL , l 1 

rutlfran ersattnmgsskyldlghet enhgt 9 kap l ,2 § § l l l l 
ioch 8 kap l § SoL. 1 l i , 

~~ ~~~!i~e!(sf~~~e~:~~~r. l l ~~!:i::~~~ l l 

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera 
r·············-····-····-·--·········-············-·-·····-······-··-·--··-····--·--········--······-·-············-"''""""'"-''""'''''''''''''''''''''''····-··-·---··-···r··-·················-·········-··················································· ................... ·······················- ····r···················-································-·········"··········-····-·--···········--·········· .. ··--·-·---··----···-··--···-r;:-;···················-····--·····-···············-··········-·············· .. ·······-····················--··· ... ·--·-··-·--··-········-············································ ····-··········-l 
Beslut att lämna ut handlingar till berörd part. il l kap 8 § SoL l Socialselaeterare 1 v id oklarheter ska rådgöras med enhetschef. 1-.................................................................................... - ............................................................................................ -............................................................................................................ ............... ...................... .. .... 1 ...................................................... ................................... ------·-................................... -.--...................................... ... - ................................................................. _ ................................ - .... -.............................. .. ................ J 

!Beslut om avslag på begäran om utlämnande av \6 kap 2,3 §§och . Avdelningschef ' 
1 

!allmän handling till enskild eller annan 110 kap 13,14 §§Offentlighets \ l 
\myndighet samt uppställande av fårbehåll i ioch sekretesslagen \ 

1 
' 

\ ~_':l:.r.!.l:~.~!l:~.E.:?-~~Y-:!.!.~!:1?.?.~:9.:~~-till. enski!d ......... --.. --.............. J._ .. _____ ,_. .. ...................................... -................................................... j .............................................................................................................................. !................................. .............................. . .... ............... ·····--......... ...... .. ........................... . 
[Beslut om sekretess till skydd får en underårig i \12 kap 3 § l Enhetschef J 

[förhållande till vårdnadshavaren om det kan Offentlighets och sekretesslagen il . 

:antas att den underårige lider betydande men om l 
j~:pp_gift~~-:röj:5· .. " ...... .................. --- ......... -·-·- ---- ............. ·- . . . . . . ... ....... .. -·- ............ .. ...... """"'.... .!....... . ......................................................... . 
!Beslut om att inte låta part i ett ärende ta del av 110 kap 3 § ! Enhetschef 
le~ handl~g elle.: annat mater.ial.i ärendet med \Offentlighets och selaetesslagen 

1
l· 

~ansyn t1ll allmant eller enskilt mtresse att \ l 

!uppgifterna inte röjs. . l 
1·--""""'"""'"-""""_. __ ,, ..................................................................... - .................................................................................................... l.. ......................................................................................... """"""""""""""'""'""'"""'"-"'"'1"""-""""""""'"""""""""""""""_" ....................................... ___ , .................................................... """ """"""""""""""""'"'"'''"''"''-""''"' """"""""'"""'''"'"""'"'""' """"""""' .. """""""'""'- ................................. " 

jBeslut om selaetess får uppgift i anmälan om 126 kap 5 § Enhetschef j 
!någons personliga förhållanden, i fårhållande till !Offentlighets och sekretesslagen ! 1 

Iden som anmälan eller utsagan avser (sekretess- l [ l 
!1?..~!~g~i,:9.:g.<.J:.Y.~:9.:!P_äl~~~!~PP..~f!~~_l?llare L_, _____ . .J............................ .. ......... ... ..---·-··--- ............................. ____ L. __ , __ ,____ ... ................... ............................... .. . j ___ ... ... ...... . .. ·······-·---·--.. . ........................................... - ·····-··- .............. ................. . .l 
!Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister ti11[12 kap 6 § SoL l Avdelningschef l l 

~i~~::==~:~;~r;!;;,a b;~tt ~oj~~f~~:~,u~~~~~ -~1 A~d~Iiili>Sschef - - --- · · ~~f!~~~.::r::~~;:~~~~,~~ - -1
1 

l ' l 

1......... .. .... .. .... ....... . ................ _____ . _ ·-.... _____ .. _ joc,~ .. se_~-~!~~~~a~~~ __ _ _ _ __ ..... _! ____ ----·--·----------. ·-·-·-------- ___ .. .J ..... _ .... _ __ .. .. ........ _ ....... ____ . . ·-- .. i 

1
Beslut om polisanmälan angående brott mot egenl12 kap 10 § SoL l Förvaltningschef !Gäller hot ochfeller våld mot tjänsteman samt 1 
' . l 
~erksamhet jlO kap 23,24 §§ Offentlighets 1 \egendomsskada. ; 

[_, ____ ............................................ _ ............................................................................... J~.c.):l_.s.~~e!~~~J...'.l:_gen -·-··-···--··--·...!·-···----·----·-.. -- ....................................... --.-.................... _ ___ __ .. ___ ... .. _____ _ _ _ _ ___ -·- _l 
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3. Alkoholärenden 

!~.!.~.~i_gya~§J:~d~--~~~-~~g~!~lls!!~~--!~!! ... §l:!!~[~~~~(~§l:P··-~J:~!~~P.:?l!.~g~~---··~==:.~~:::.=~]::.:~~I~f~~~~~~~:.::=::.:·---:.:.:.===··:··-~::=~=r~::::~:~:~=-=~~::.-~ .. :::::·:~::~~:=~·:· .. :=:~:=·::·:·::~~ .. ::~: .. ::~····:::·.:::~·-=··.:·::::.:::.:::: .. :.~~.:1 
!Stadigvarande serveringstillstånd till slutna 18 kap 2 § alkohollagen i Socialnämnden 1 j 
~ ~,~~-~- -- - ·j-.-------. . ----~ -~----- --
!-·--·····-···-·······----------·---··· ·-··---·--··-·----···- -··----·····----- -- ·-'-·-----·- --... ·---- ·--- ···---···---··---____ __! 
~~~~~å~ire!~~:~å:~!~ servering i avvaktan på 18 kap 2 § alkohollagen l Socialnämndens ordfårande l l 

~~;~~~~~~~~ten-r:-~~~r==-~-~ 
\T!~~~l~~t~~r:~~~;!~~~~t!~~:~~~l:~~~a~~l:i~ffulle 18 kap 2 § alkohollagen j Alkoholhandläggare l l 
~!:!._______ --- -·--·--·-~--·--···--··- . ]·-··-·--····--··--··-··--····-··-·······-·-·-·············------···----·-•--·······-·-·-·-········--··-·-----·········-··-· ---·--··-··-········· 
\Serveringstillstånd får servering i gemensamt 8 kap 14 § alkohollagen Alkoholhandläggare \ l 
I~~~~~J.i~,g-~~~~ ---· -·----··-··----··--·--·-·-······· · ··-··· ......... ............... .. ..! ............. ,_,,,, ............. ........................ - ....................... ·-·--""" ... . -..... """ ... ..... . . - . _,, ... " . ·- ·--- . . . ... \. ". ·- -- ..... -· -- ,,_,, - . ... -- . - .. ........... ................. ........................................... ! 
,Särskilt tillstånd får provsmakning vid \8 kap 7 § alkohollagen ! Förvaltningschef ! 
~gyerlming~~!.?.:D..~ ... - ... -... --.. ---..... --.... -............................ ---·--............ 

1

! .. ___ ........ _ .. _ .. ,_ ..... - ............. - ...... _ ............................... -_ .... ____ ....... _J ___ , __ ,_, ........ -... ·-·---·-.................. _____ ........... -.............. _ .............................................. ~ .... ·-·--·-...... ________ ............. _ .. ___ .... _ ........ _ .. _____ , ________ , _________ ,_ .................. --....................... -, 
!Särskilt tillstånd får provsmalming vid 8 kap 6 § alkohollagen l Förvaltningschef 1 
l ' . l 

i~l!.~~geman,,g.... . , ______ .. ,_ ... ·-·-- _____ , ___ , ___ , ___ ,_,_j_ __ ,_ ...... -... - ........ -. ----· _ ·---

~t,ökning __ ~Y...99'ckes_sortime_~!.~!-·-----------i8-~~)21,_§_~lkoE~?.Ea.:g~~ - - --·---- ___ 

1
1_ A!_~~Jlol~aJ.l:~~gg_~!:_~_ ... ________ ·--.. _ ..... j ... ·-- .. ·-___ ____ .... -----·-- __ _ _ _ _ _ _ ... __ 

~;;.~l~i;~ .. ~~~;~~~~.4:~.·:~-~-~-::_~ =- ::_ ==~V'-~3-t.~~i~~-:~~-_:_=~ L~~~~~ Le~--~ -- -:-:-t::_--- : -~ --:-__-- ~- :~ _:::_: : --1 
[utökn~~~- från slutet s@_~_~p till allm~~~~~ .... -~~-~~E ... ~.J _aJ!~~~..?J.!~-~~---~ Socialnä~den -----·~ .. --- --·------ ____________ .. ____ .. ____ l 
lAndring i befintligt serveringstillstånd 18 kap 2 § alkohollagen 1 Alkoholhandläggare ; , 

\

----·--------·- _____ , __ ,,,, _________ , --· ·-·-·--] -__ , .... _, ________ ..... ..... _________________ ,___ ·---~ 

Tillfällig utökning av tid eller lokal vid enstaka 18 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare 

l!i.lJf.ålle. . .. ...... __ . . . . .. _. -....... -· .. .. _ .... . . . \ .... .. .......... ..... - .. .......................... ....................... ·--·--· .... ___ ......... ........... .. .... ...... ........ .... -...... ........... . -------- - ........ . ..... .... . . . -- -· - . ·- ..... · -..... · · ·- --- · -- -- ........... ·--·! 
!Beslut. att l~:a ~onkursbo fortsätta \8 kap 2 § Alkohollagen l Alkoholhandläggare l 

- -·-:·:---.... :-·--:-::--·-·-.... ·--·-·----.... -;-·-__ " J;;ih~~"dlliii~!~ .. -.... ____ , __ , ............. ""-.J::===~--=:=:·::"'"""'-"""""""-"'::=~=~::=~.:~~-.......... ,, ______ .... ,, __ .. , __ _ 

3.lnämnden l 3.lnämnden ---·--- ...... --.--.. ·1·--·--.... -... -........ -.... -.................. _____ ............. - .......... _______ .............. .. 

1holhandläggare 
_____ ,_, ____ ............................................ - ......... 1' .............................. _ ................................................................. _ ............................................................................................... . 

_§r bud ~ot får_~~ning av fopcöl __ .. _ _ _J__ kap 19 §-~-~oholl~g~p l Soc!~~~d~~---·---···---........ _j==~:~=~:=~~=:=-=·--·-·-···- ..... ~.~-=~===--·-·-----·-.. ·--... - ....... J 
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r··--... ---·-··---·--·-·-·-··--·-····---·...... ··---··-·r···--------··---··· l ··----·----···- ···········-·-·----·············-·········--···--···-·---··--····-······---······-···········--······--·-·----······-········-·-··-··-···---···-----·--·-·-····· 

~1~:J::;::~St,::!;;:~w~f~:er·----r---------l 
~illståndsmyndighet ! 1 l l 
~\~=~;~~d~;h~~pgift.på begäran av annan ---·r·i~ap··-g- § all~h;ll;~~-···· ---····- --- r~ik~h~ih~;dlägg·~~~ ·· ... -....... ....... -·--r··--··············-···- ·-···-·····-···-·····--····-··--·-··-················-···-···-················-·-··············-··-··············-········-···············--·····! 

·--- - -·--··-··· - - - ----·-----·------- ·----- --·-- -- --··· -····-··--····· ···-·-····---··--···...... -··· ··· - ·· . . ... ·--...1 -· -··--- ----- - .. - - ············ · .. ..... ---·- --··· . . ·- .. - - ... ····················-·····-···········-····-········--······-········--- ·····-···········-·-·············---···········-···-· ...... ········--···· ..............•....•.... .1 

4. Beslut enligt Tobakslagen ······-····---····-·············-················-·--···----··-·-"'""""-"""'""""""""""" ... "' __ ,_ .......... _______ , .................................................... -----·-·-............................................................................................................................................................... - ..................................................... -, ........................................................................... __ , ............. _ """"'"'"'""""""""""""""""""'""""' ........ - ........................................ 1 
!Beslut om föreläggande med vite !To bakslagen 20 § l Socialnämnden l , 1"" ___ ,_,, ..... , ... ,_.. . .......... - ... - ........................... _, __ ,_, ____ "'" __ , __ ,_, __ ... ,_., __ , __ , ___ ,,.... _______ , ..... - .................................. ___ ,,_, .... _., ............... 1--·--""""-"""'"""""'""'-"'"'""'"'"""'" ___ ............ ____ ,_,_,,_ .. ,_ ......... _ ........ - ..... l 
i!~::e~:~d~~r~~lj:ngsförbudet av tobak till ~o bakslagen 12 §. \ Alkoholhandläggare , 

1 

~~~1~.-~!! ... !.~.~! ... ~Y.i~±.:t-.~~!~~ ... !~?Ca f~~ ... ~~!!~Y?.:: .................. .JT_C>.!?.~~~!.~lJ~~~ .. !.~~:~c:~... .................... .... . .......... ~!.\.l.!~?.h.?..!~-~~ci:.!.~g_g.~~.~ .~=·:=:":::::::·:.: .......................... J~:~~~:.::·.:: ....................... :.·::"~~"·~:.==:·:::::"·:"·:.:~::.~::.~·=~=·:.:.=~.:.::. : .. :.:::.:.:.·=·::·:."]I. 
!Beslut att meddela förelägganden eller fårbud I:Tobakslagen 20 §. Alkoholhandläggare l 
\som behövs för att lagen eller en föreskrift som , j 

le:ar ~~.~~~!ats med stöd av la~en_~ka :f.~ljas .. _. _ _j __ .......... - .............. --............... - ...... - ............. J .. __ ... _ ....... _ .. ___ ............................. ----......... -... ·--'--·--·-.. ·----.................. ___ ......................... ...·----·1 
!Besluta att omhänderta en vara om den bjuds ut l' obakslagen 21 § j Alkoholhandläggare 1

1 

[ 

bn försäljning eller uppenbart är avsedd att . l 

~~~~s~r~ ~;r:o~~!1::~~l:!i~r:;~t~a;:~ ~~~:n~n i [ \ \ 
~-· - · -----·--· ... .......... - -- _____ .... -· ......... ·- ...... -_.,, ____ .... _ .................. ·-··,-- --- --- __ , • ·- -·------·· ............................. +-----"'""'-"""""""""""'"-·---"""""'"'-"'--""""" " __ ....... __ , __ ................. 1 

Beslut om att begära handräckning av krono- [To bakslagen 21 § 1 Alkoholhandläggare ! \ 

~!~~;~j!=~iiJE:=~~;~;;~:~*~b~i~i~2i§ ------1
- Alk~holh~nillägg~.- -- · ··········· ·\ --- -- --- - ---l 

~~irlg~ so~-~h_?~Or. ti~:t"""'-. ___ j ___ ,_ .. ____ ... ___ ------·--·---·- ....... _ ........ -::·- ______ ........ ____ -·-·l- __ ·----- -· --··· --· ............................ --·--·-····-· .............. -......................................... -.. 1 

JR:att att fa t1lltrade ?11 omraden, lokaler och andrariobakslagen 23 § 
1 

Alkoholhandlaggare 1 ! 
jlltryrnmen som berors av lagen eller av 'i ! l 
\föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ! 1 

[~.~?:.J;öra.~.<:!~rs~~j_~g_~E . .?.~~-!~_pro~er. _____ L.. __ ........... ----·-.. ·--........... _____ ................................................ -.. -'·-----........................ _ ....... -----------.................. _,_ .. ___ 1._ .. ·-··-----··-- ......... _ .. - ...................... __ ......... _ ..................... _ ......... -----........... ..J 
5. Flyktingmottagande 

·---l~:~:rt~~~~~~~~::j:ket om ersättning for · ~~~~~~~;~;=~r~k~:~~~i~;-··-----~·-A~d~ln~g;;hef ...... -·-···-·----·---... -·-~-.. --....... - ............ -...................... _ .................... -.--.. ·---·-· ............ - ....................... - ............ ___ 1 
l l . l 
i[ !ffiOttagande m m. i . 

IFörordningen (2002: 1118)om Vid ansökan om ersättning för god [ 

! ............ ............ - .................................................................... -........................................................................................ ..J~!.~!.lig . ~~~~~~-~~-& ... f~.~ ... ~~Y.!.~-~~~~9.:.~- -~n .. !i.!! ... ~~.~~~?..~~J?:.~~ ............................ .!. .................... ___ .. . .................. ................................................. -.. . ....... . .-.. -·. ··--··_! 
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m fl. l asylsökande barn: Överformyndare l 
örordningen (2010:1122) om l i 

-- --·--·-------~---- ----- -·.- ··---. ·-- ----------------- -- --------r-- ..... _ ---- -- .. ---- ....... ___ , __ .. _________ .. ____ _ 
statlig ersättning for insatser for l l 

L. ................. - ................................ - .................................................................... -·--------..................... ____ ....JY.~~~~,:t:t!~~.!?E.~!!:gar:... ... ... . .. . .............. : ..... _.. ... ____ - --·-- __ ,. _ .. _ _ ........... _ _ -· ................ . _ ........... .. .. __ ... _ ......... .... ........ .. .. . .. j 
iBeslutoatt :a e~ot nyanlända med \L_ag (2016 : ~8) oi? mottagand~ av i Avdelningschef j .. . .. .................... .. ............ -, 

~ppehallstillstand samt ensamkommande barn. fiss.~ n~anlanda mvandrare for t 1 

lbosattnmg. l l 
'!Lag (2010:197) om l 1 

etableringsinsatser for vissa l J \ 

!nyanlända invandrare. l . l 
!Lag (1994:137) om mottagande l l l 

, javasylsökande (LMA) 
1 

\ 1 
___ ,,, ......... - .................. _ ............... - ........... , _________________ ,, ___________ ,, .......... ,_, ________ ,,, ... _ .. , .............. _,, ______________ ,, __ , ______ ...................... , .. L__ ___ , ____ ,_,,, .... , .. _________ , __ , __ .,,, .............. _ .. ,_ ............................................... ____ ,, ........ .. 

6. Familjerätt _, __ .. ,, ....... - ....... -.................. , .... _, ___ , ........... -...... --... - .............. - ........................... ,_,_1"""'-"""""""'-"""'_"_""""'"' ......................... _______ , __ , ................. -....................................... -........ --.............................................. .,, __ ,,_,,,,,, ____ ..... _ ........................................ ____ ....................................... ____ , ....................... _ ..................... - ............................ .. 
\Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 6 kap 7 § FB l Socialnämnden l l 
!vårdnaden när någon förälder gör sig skyldig till l 
~rister i omsorgen som medfor bestående fara for l j l 
~_a...rne~~--~1~~ .. ~!_!~~-~!Y.~ .. <?..~~!.l .. & .............. - ............................ -......... _ ........................................................................................ __ ............. ............ ___ ........ - ................ L ____ .......... ____ .. _......... .. ....... - ...... ______ , .... _ .. ............................................. _ .. ·---·-·-................ . ........ _________ ,,_, _______ ............. -............ l 
!Anmäi~~ -tili"Ti~gsrätte~ o~ -b~h~~-~~ .. -~ä~~bld ...... 16 k~p ... S.~ .§. FB .. .............. _ .. --·-- ... i .... S~-~-i~l~ä~d~~-... . ....... ------ ........ .l ..... . . ....... ...... ....... . . ..------·. --- .... .. .. . ... . .. .. ·: 

r:~:;:~=~~~::e~~=~P9§ FB -- - l· SOc;;i~~~-- --- t~~::~:~d~~~~~~~~~åf!:~:å~v~ 
~~?.!.:. ........... - .......................................... _ ...... , ... ____ ,_,,, ... _ ................................................ -............ - ........................................................ _ .. _, .......... _,, .... _ .. _ ·--·-·-1·-·-·--.. ---""''''""""-""""'"'""'""""""'"' ............ -..... .,, ____ ,, ,~~~-~~!!.f~~?!..~~~~- :Y~!..~~~~~..a.-Y.~~-~-:..... ......................... ......... . ........... ) 
\Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 6 kap l O § FB , Socialnämnden tKätten får inte flytta över vårdnaden till fåråldrarna ! 
!vårdnaden om barnet har en eller två särskilt \ \gemensamt, om båda fåråldrarna motsätter sig det. [ 
\forordnade vårdnadshavare och någon av barnets l l 1 

jforäldrar eller båda vill få vårdnaden överflyttad l 
~i.!.! .. ~i..g_,..:_ ..... ____________ .. ___ ... - ..... -_ ........ __ ......... 1 ___ .. _ .. _____ .. ___ .. ____ .. _______ ]1 ___________ ....... _______ , _______ .. ___ ............ ! ............................. -.... -.... - .......................................... -.... -............................................................................................................................ l 
\Beslut o~ ansökan om o ändring i vårdnaden om 6 kap l O c § FB Socialnämnden ~~~ll~r om ha~ e~ler ~on vid utövan~et av vårdnade~ 
len särslalt fOrordnad vardnadshavare ska r r Slg skyldig tlll rmssbruk eller forsurnmelse eller l 

~=-=~~~~~~~~a§FB ---- ~~~-----~:d ~--- ···-- ----- .. ____ , ____ _j ___________ ,,.,,____ .............. ,_, __ , .............................. , ___ , __ ............... - ...... _____ , ........................................................... - .................. .. 
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Beslut Lagrum Delegat Anmärkning r:::·------·-·-·----·--.. ·--•-""""""'-·-·-----------·---.............. _,_, __ ,_,,, ___ ,. __ ,_, __ ,_, _______ ,_ .. , ___ .... _ .... ,_, ___ ,,. ____ ,,_,_, __ ,._,_,_,_ .................... _ ............. -·-·-·- "'-"""1"""""""""_"_ ............ ,_,_,_,_,_,. ____ ,.,._ .. __ , ____ , __ , __ -

1och andre den föräldern och/eller umgänge l l rumgånge med sina morföräldrar o~h .. farfö~äl&:·~~· ....... \ 
\mellan barnet och någon annan än en förälder. l l loch andra som står barnet särskilt nära. 1 

~l~~~~~~~~~~rc:~~1 ::;:~::~:::m·---~~3k!p3 8s~ ~'J: l Socialnämnden _ .................. --·---.. ··-·~--·-.................... ---·--·-·----·-.... --.................. _______ ........... \ 

~::~:~:~":e :::::u~p 87 §§ F:s- --~=r-~0:~-~d~ --~ _·-_· t:=---_-_- =-~--_ ___-_~--~ -~~- ~---~ 
JBeslut a~ inte utreda om någon a~an man kan !2 Kap 9 § FB Socialnämnden l \ 

[

ara far till ba~~t eller om en kvinna -~ka anses \ ! 
om barnets foralder, eller beslut att lagga ned i i · · 

ådan utredning. l i . 
-··-·····"'"'"''""'"'-' _____ , ............ , .... ___ , __________ ............... _,_,_ .. ,_,_, ....... ....... , ___ , ........................ .................. \................. .............. .. .......... -....... ... ··-·-· -·-·-··· --·- -----·-i··- .. -· ..................... , .... _, ___ .. ,. ..................... ____ ........................................ -.............. --·-·---·-""'"""""""""""""'1 

~~e~::~~ ~:~~me:~:rd::h!~:~~:~e~~a 17 kap. 7 § 2 st. FB l Socialnämnden l 
1---- .. ------- ..... _, __ p-- - -·--- """"·-----·--··--·-........ __ .................. .. ... .. - . . ...... . ..... ... -- ...... J- ..... . .... ................ -- . ____ , ............ .. ,_ .. , .................................... -----· .... . . . . . . .. _ .... ......... . -.. -··.. .. ... .. ................ ,_ .. ,_ 
lAterkallelse av medgivande att ta emot t6 kap 13 § ' Socialnämnden IDen eller de som vill adoptera är skyldiga att an- 1 
jadoptivbarn !soL ~~~äla till soci~lnä~den om deras_ omstän~igheter l 
! ! ,andras mer vasenthgt under den t1d medgivandet 

L. ..... - ........ _ .................... __ ..................... _____ .. _._._ .......................... __ .............................. ----............... l_. ___ . _____ .................. - .. -----... -............ _ ........... __ . ___ .......................................... ·--·-·· ......... ..I~I~!ler. ........................... -.... ·-.. ··- ........ -....... _ .............................. -... -... 

~:r:::~:ty:~:: :: :::::::;=~ :: :~:L§fsoL ---i:::=; -------· · -~-ö~d~;;-Sb ha deltagit;;;-~ko-;;,~~;;~~-;,;-;~d-1 
IYttr~nd~till Tingsrätten rörande adoption \4 ka . l O § .. FB _________ ·---.. -.... ··: Social~ämnde;-···-- · ··--f~äldraut~ildning_ ~f~E~~~:e!i?~:..... .. -------...... ·j 
II>~ö~i~·g--·~~ .. ·~~;;.ty~"k;;;·tiii""r;rt";~ii----·- .................................................... ]6"k:;i.-i4.§sor::--·---·-·-··----... -........... r·-s~~'i~1~h~t~~~~·~............................. .. ... __ ........ .......... ]s-~· k~~~r6~hoo·d.~t~ ... ~i~i~i'ä~ .. i9·9·7·~·7·9 ............................ ··· ··· ... 1 
ladoptionsförfarande l Familjerätten l l 

\::_ __ .~i~~S.~~!I~!c~_ ....... ....... ... --·------·----- ___ .. J ............... -....... -.................... -......... _ ..... _ ........ -.... --........ -...... -... -............ _ .. 1 ....... ___ ...... - .......... - ..... _ ................ --........................................... --.. -·-.. - ... -\ ............. - ..... _______ ... _ ........................ _ ................................ _ ....... - ......................................................... - .......... _,_ .... ,_ 

!Fastställande av faderskap il kap. 4 § FB !Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast 1- när mannen som uppges vara fadern är l Handläggare \om det kan antas att mannen är fader till barnet. 
samboende med modern l J 1- i övriga ärenden \ Socialsekreterare 

, ______ ................................... ------... -........................... -.... ·-.. -·-·-·--................ L ___ .. _.-.... ----·-----·------- ~~9.:~-~k~P..~.~~E:9.:~~gg~~----..... _ ................ -t .. ,, ................................... _______ ····--·----·--.. ·-·- ...................... - .............. .. 

\Bekräftelse av föräldraskap Il kap 9 § FB \ Socialsekreterare IAr det med hänsyn till samtliga omständigheter , 
1 j 1 Familjerätten !sannolikt att barnet har avlats genom insemina- l 
! •

1 

1 tiorren eller befruktningen, ska den som har lämnat 
1 \samtycket anses som barnets förälder. l 

! L ___ ... __ .. __ ............. ____ ..................... _ .. __ ................... _____ ........ -·-----·-·---.......................... --.. -............ --·----.. ·-
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~1~~= - ~~J 
!Begära att socialnämnden i annan kornmun 2 kap 4-6§§ FB !

1

. Socialsekreterare !l 

!lämnar biträde vid utredningen och bereda den Familjerätten 
!som antas vara fader till barnet tillfåll e att l 
jbekräfta fa~ers~ap~t samt verka får att i l 
lblodundersoknmg ager rum l l 
r ·--·--··-············--·····-·-·--·-······-····-··········-·---··-··--···-··-·········-··-·--·-·-·--·--···-····-·----~--·-····------··---·-----····--·······-·-·-··-·--····- ········-+········-----····-·--·--·--·······-·············--···············--·------. -···-··-····----·········- ·········-·-···------··-········-············-·····-···-···-- ··········-········-···-········-·--···-·····-······-····- ···-··' 
10m det kan antas att en kvinna ska anses som 2 kap 8a § FB 1 Socialsekreterare l 
lf~rälder till ett barn som st~r TI?der ~.ågons . l 1 Familjerätten 1 

~~:~is~:i!1:H!=f~;:::~tt 12 ka~tFB ______ JI·--··E;h~t·~~h~:f--·--· ····--·- ----····-··----+ ---------·····-············-··················-·-·- ···············-········\ 
!man än den som anses som far till ett barn kan ' i 

lvara far till barnet eller om någon kvinna ska l l 
\anses som barnets fcirälder 1 l 
-·---·--w•-•--•-'""'"'""'--"~-··---·-••••"'''""'''' ___ ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,., ,,,_.,_,_.,.,, .. ,., •••• ''""'"-'"'''"'"''' ''"""'""""'-·--""''"""'""'"'"""-·•-••"""''"'-"'" .. '""""''" ,,.,,,,,, .. ,_,_,,,,,_ .. ,_,,,_,,_,, ... _ , __ ,,_,,, ___ ,,,,,,,,,,,,,_ .. , .. ,_,,,,,, .... ,,,,,,,,, ___ ,,,.,.,.,.,,.,.,.,_,,,_,,,,, , ... _,,,,,_,, __ ,,,,,,,,,,_ •••-••---•-••••n•-,.•·••----·--••-••••---•-·•-••--•••-•-•-"""''''" """""""" " " ""'_,,_ .,.,_,,,_[ 

~eslut att väcka och fora talan i mål om 13 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st samt l Socialsekreterare l ! 
1faderskap 8 § FB l Familjerätten l 

~~~~~;::~~~----1 :::::oc~gd~~~-~~;~t;!kM~~e=:==~~~l 
~i~~~;~~~:~---~:=~-- ----fi3:~=~:~~lj~~en -+ -~---- -_- -----=--=--=-=~ 
·---- -- ··-··-·-r ·- ·-·---· -T------------- . J----·-··--··--·-····-··----·--··---·-·····-...... -·---·-·--··--··--, !Lämnande av upplysningar infcir interimistiskt 6 kap. 20 § FB 1 Socialsekreterare 
reslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende l l 
1eller umgäng~:._. -··· ---· ··---·---. ·---·-----·----·-----'--- ··--·--------· _ . -·· ··-·- . __ __ _ _____ ·- ___ ------·· ______ -·· __ ____ _ _ __ l 
~~~:;:s~:~~~:.edare i vårdnads-, boende- och 16 kap. 19 § 2 st. FB l Enhetschef Barn och ungdom l l 
··-·--·-·-··-·····----·----·-··--·····-·· ·-··-··--·-····-··----·--·--·-·········--·········---·-···--- ·--····---·-··----··-... --... -··-··-·------·-··-···-····-··--·-········----··-·---·······-----_j 
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[SoL l ! i 1 , .................. _ ............... -................ -........................................................................................................... -............ - .. -............................................. _ ........................................................................................................................................ [ ........................................................................... ···-·······-···············--·································· .... ···········--··-·-·······---·····-····-·····--························· ... ·······-·-· ....................... ·····-··-··········-········ .................... ······'• 
!När ett barns bästa kräver det, rar socialnämnden :5 kap 2 § SoL . Socialnämnden lEtt sådant fårbud omfattar inte fall då det med l 
Iförbjuda eller begränsa möjligheterna får en person [ l ~änsyn till särskilda omständigheter är uppenbart l 
. i hemmet ta l l !befogat att ett barn tas emot i hemmet l 
iemot andras barn. , 1 
!··················-···················-··-··-·······························-·-·················································-···-·-··-----·--·······-·---·----········--······-···--····!········-······-··································-····-·····-·· .............................................................................. ·······················-············-················----·--······ .................. ············-·---·-1-··-············-·············-·-... ··········································-··································-·····----···--····················-·························"· ... ·············-·····-··-···"'J 
fBeslut om bistånd åt barn och ungdom i form av ~kap. l § SoL Socialnämnden !Beslutet kan fattas av enhetschef i väntan på beslut

1 

tvård (placering/omplacering) i hem får vård eller !6 kap l § SoL jvid socialnämndens sammanträde. Maximal 
~oende. \ \in~atsperiod får enhetschefs beslut är tre (3) .

1 
l l rnanader. 
~~·;r ..................................................................................................................................... -.............. -.......................... _ ......................................... 1 .......................................................... - ............. --.................... . .. . . .... _ ... _. . , . -·- --·· .. -- -- ----.. .. . .... .. ... . .. - --- . .... . .... T-.. --·--·-·-·-................. ..... . -.. .... . . _...... .. . .. . . .. . ...... - - ~ 

lv~edgivande att barn tas emot får stadigvarande [6 kap. 6 § SoL [ Socialnämnden !Beslutet ska alltid föregås av en utredning inldusive
1 

o ' ' ~ • • ' . ,.' 

1 

................................................................................ ______ 

1

1 ___ ·----·--·-------· ___ .............. ________ J~.e.gisteT_11t9Tag . .... _ .. . .. _ -·- . . ................ .l 
ap. 8 § SoL Socialnämnden ~'övervägandet är inte ett beslut, utan är en uppfölj- l 

! ing som läggs till handlingarna. skyldigheten att ! 

J överväga minst var sjätte månad gäller både vid l 
...... .. .... __ ... ........ ... . ............................. -1 .................................................... -·--------............... ........ --................ f ami liehemsplaceringar och ''urivatulaceringar''. i 

Socialnämnden 

l 
lhem hos annan vårdgivare. l l 
\Q@er ~-'.1:~ .. ~1J2P. .. til..!_!.~ å~:.. ............... - ......................... - .................. ____ 

1

' ........... _ ........................................................................................ _ ..................... - ......... 1.... ............................ __ ............. __ ... _ ............ - ... - .. ·-·-·--- .................................. _ ...................................................................... --.................................................................................... - .... ___ .. _ ...... .. 

[Beslut om ersättning till särskilt fårordnad vård- 6 kap 11 § SoL [ Socialnämnden 
Inadshavare som tidigare varit farniljehemsfårälder. 
, ....... - ................... - .................................... - ............................................ - ... - ......................... - ................................................... , ... _, __ ,, ......... 1'""'"'"""'-"""'""""""-""""'""'""""""""""'" '""'"""'""""'"""" """ "'"""""""""" """""" """""""""' """""""""""""'-"' ____ ,,, ....... - .................................. ' 

!Yttrande till åklagarmyndigheten 111 §~ag med särskilda Enhetschef Barn och ungdom IYtt~an~~t i sin helhet ska läggas får kännedom till l 
1 bestammelser om unga ;soc1alnamnden l 

1-----·--··---....................... _.-.... -.. ....... _ .. _,_ ...................... _ .. __ .................... _ ............................... -.......... ..J!~g,?.~erträ~~!.~.L~:~!:r.::.2...._ .... --··---L- ... --.--.. --------·--·-................. ___ , ................... _ .... j.. ... .. . . .. _____ ..... ____ .. _ .. -·· ............. -· j 

ei~:~~~~~-:-~~:f--1 ~:~~:~~~~~~ ---- -- -----------l 
!:_över~--- J __ __ ____ _l::__s_~ _ _ _j__ _ _______ _j 
!Beslut om upphörande av kontaktperson, 14 kap l § SoL Socialsekreterare i J 

! i l ! 

~~~1~~!~1~~~~~~?.~~·~~:~~~\~~~~~~d~·:.~Y.~::~: .. :~: .. ~·~~:::J~.:::=~~==~·==~~~-=:~ .. ~ ........ _,_!~)rui~t-~~~f,' ~~~:::?..~~::~g:4?.~::::::::·::.::·::::::l: ·::.:.~~~~ ......... :.::~::· .......... ~.··-..-. .. :.-.: ....... ~_ ........... :~ ............... ==~ .. ~ :.··· ... :::·::.::·: ... ::::.:·:::.-.··.: .. ·:·:: .. :::: .. :·: ...... -:! 
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~~~!..~~~i~-~~·;;·h-ko~!~ictra~!f==~===:=]~=-======~:.~=-=~-~~-=J~:: .. ==~=.:.:=~=-~===:~====::=~r:~=~=-~~~:===:~=~-===~~:·---··--.... --~=~~] 
!Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 1 l ISe aktuellt cirkulär från SKL. Tidigare biträdande i 
lextema resurser (familjehem, kontaktfamilj , \ l 1enhetschef 
rrcontaktperson) l 

1

1
- en.~igt SKL:s ri~ctli~j ~r .. . . i EnhetschefBarn och ungdom 
- utover SKL:s nktlmJer, samt ersattnmg for i 

j .......... _:f.~~~r.~~---~r,}?_e._t~~o~~! ..... _ ..... - ........................ ____________ 
1
-;;··--................ _._ .................................. _ .. __ ....... _J. .. ~.<?-~~~l!:~?.?E_de~ ...... _ ......................... ____ ......... _.............. .. ................ ___ .................................. .................... _ ..... _ ................................ . 

!Beslut om öppenvårdsinsatser i egna kommunen r kap. l § SoL l Socialsekreterare Barn och \Gäller inte Bålstavägen 29 
gdom 1 . -·--·--··-.......... , ............. - ............................................... - ........ _ .. ___ , .................... - .............. . 

fBeslut om annat ekonomiskt bistånd åt barn och r kap l § SoL i EnhetschefBarn och ungdom l . 
O>ngdomar i samband med beslutad vårdinsats. J l 

;;~e;~~::::::dp:;::~gdoms~-Sk~p···l b SoL 1 EnhetschefBarn-och ungdom --j~·--· .. ·----····--·-··-- .. ----···---··-
~j änst samt beslut om innehållet i en utdömd 
iungdomstjänst avseende arbetsplan samt beslut att 

~!~.~ ... ?a~~!~.~-~~-~för den_ ung~~-----·-·--.... -- ___ ........... _ ............................................... ___ .. _________ .. ___ .................... 1 ....... - .. --........... . .. - ....... ·-··--··-.......... -·- ·- · ··-- .. . - -··- ·····-···-· .. -· · ·- .. -· ----··--····- -···-· 

jKontroll att arbetsplanen följs 5 kap l b SoL l Socialsekreterare Barn och j 

L ............................. - ........... -.................................. _ ............................... - .................................................................................................. - ....................................................................... _. _____ ........... - ....... ------~~ ..... ~g?o~--............. _______ ..................... __ , ____ .............. ~1........................ -- ........ _..................................... ... ....................... ...................................................................... --~ 
\Framställan till försäkringskassan om att familje- 106 kap 6 § SB Socialsekreterare l Resurshand- id familjehemsplacering ska alltid tillses att 1 

~
emmet uppbär barnbidrag i samband med läggare Barn och ungdom l arnbidraget kommer barnet till godo, vanligtvis 
lacering. genom att det utbetalas till familjehemmet som en 

Framställan till försäkringskassan om att den andre 16 kap 18 § SB l Socialnämnden -del av omkostnadsersättningen. Tidigare 

~~!==~o::tt-=~~3]~ ~:!~~::=::d::~v~:6ka~ 18:~~~ 
\nämnden ska uppbära folkpension och barntillägg Resurshandläggare Barn och 
i ungdom 
l 

·--·--·-··-·--.. - ------· ,_ ......... , _______ ,_,.,,, ________ , .. _____ .... -.... ___ ,. __________ , _____ , ___ ,, _____ _ 
em det finns synnerliga skäl, får underhålls-stödet 18 kap 19 § SB , Socialnämnden !Om fullmakt inte lämnas av vårdnadshavare och 
tpå framställan av socialnämnden betalas ut till 1

1 ~arnet är placerat i familjehem eller HVB ska 
jnågon annan lämplig person eller till nämnden att 1 Ederhållsstödet utbetalas till nämnden som del av 

k;':!'~[fJe.l>.~:o':~gshs;;;;-;,;;; ;.tt b;;;- -~-ffo;o;&,;;;ge;; ;;-~· ·· ·- · ·· -~'--soci;Js~~t~r~~~ j" . .... - .. ·- ........ j~<?. stl1_ader_r:~=-- -- ---· -·----· ·- ---------- ·· -- .... · .... - --

~ed _b~E.lbi~~g_9_chl~!~.~r.. ?.:':1_~er~~!!_~~~~ ... ~t-~r,~~t 1 . ?~~r?~~~~~~ __ __ _ .. ...... . ... .... ____ 13-:e~u.!~~~E.~l~gg~r,~. Bar,n o~h, ... ____ _!_ .... _ . _ ...... . ____ ...... . ....... _________ ·-- .... _...... . ...... . 
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~~i.K~-?.~~~I~~i:_:=·-· ·.::.:.:.:::~:::::::::::::::::::: ::::::::::::::·::~ ... :: .. = .. :::~::::::::::·:·::·::::::::::::::::::.: .:::::::.:· :: .. :.::: ..... : ... :::::·:~:-~::=~·::::~.:::: .:::::~:=·::::::::.:.:.::::.~::·=-=::.=~-~::=:::=::::=:·:::~~g4.~~:·:::::::::::~: .. :·:=·:~·:.::~:::.::::.::.:.::··=:.::.~: ::::::.:::: ...... :.:.I.::::.::==::::·::: .. _:·.:::=.::::~~=::=:.:~:: .. _:·:·::::·::·::~·:::::::::.:::::.~:~:.:::::::::.:::.:·::==:==:==: .. :··::::~::::..J 
\Beslut om avgift från foråldrar vars barn är under 8 kap. l § 2 st. SoL och 6 kap 2 Enhetschef Barn och ungdom !Gäller både placeringar enligt SoL och L VU. 1 

:~~*"~~:,':;;!~~:~':!";~:~~ e::;• i 1s=; 1 § soL 1 t~~:;:,andläggare B~ och ~r --~-.. ----·-----.. ·-----~ 
~~~~~~:;::;:::~rf;.~~;~ 1:: ;::;l~ -~~i kaP i § soL ·· ·· · · · \ t:~:~~diä;ii.:re s.,;, ~ch - 1···· - - ..... .................... .. ...... · ---- ........... · · · · · · -............ ..l 
J._,__ ---- ...... _, __ ·-·----·------,------------ ------------~---------· -- ..... -·----·------- ·---- -- ...... . ------- - ____ l 
JBeslut om att avsluta utredning utan åtgärd (barn) 1ll kap l § SoL \ Seniorhandläggare Barn och l l 
i 1 ' Ungdom l ·r ___ .. _____ .... _______ ......................................................... _____ ..................................................................................... -·--\-·-------.................................................................................... _______________ .. _ ............................ -.... ·-·-·---......................... 1 ........... - ......................... _ ............................................... _ .................................. ___________ .. _____ .. __ ................................ ! 

örlängning av utredningstid i ärenden som rör 

1

11 kap 2 § SoL Enhetschef Barn och ungdom · l 

~-arn _______ ................... -............................................. - .................... ______ ................ _ ......... 

1 

............................................ _ ....................................................................... ---·-·--·----·-................ - .... - .... ----·----·-·--·-·---...... -................................... .. .................................................... - ............... __ ................................. ____ ............................................. __ .. _____ ! 
jBeslut om anmälan till överformyndaren om 5 kap 3 § SoF \ Socialsekreterare Barn och l l 
lforhållanden beträffande. forvaltningen av , ungdom 
!underårigs egendom r;::; . ·-- ........ ......... ..... .. . ............ _,_______ ... ... ___ , ______ 1 ___ .. .. .. --.. .. . l ...... - ----·- . . .. .. -· · - ..... ----- ......... -... . .... ........ _ ........................................................................................................... .. 

1rramställan till domstol om behov av 15 kap 2 § SoF l Socialsekreterare Barn och 

~!!_s~g~~~~~i!_rii,~e. .. ..fO.~--~~e! .. ~~& ___ -----· ________ , _ _!_ ___ .. __ ----·-· · ................... ......... ... ..... .......................... .. ~&~<?!? _ ------·-·---- --·--·-·--- -----+· ..................... - .......... __ . __ ....................................................... __ , ............................................... . 
1Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 13 § 2 st. pass-forordningen l EnhetschefBarn och ungdom \ 

~tan_:yår~~~-~.i?:~:Y.~~~s-~~-~givande -----·-·---.. -----~-- _________ ._ ....................... ___ _ -·---·-·-·1----·-------- ___ ............... ____ .L....... ------.... ... _____ .............................. ------.............................. ...J 
~eslut om tillfällig vistelse i j o urhem for barn och kap. l § SoL ! Enhetschef Barn och ungdom l 
~~~~:f:r~!~=~=f· ~ ~~P8s ~~f --- ------~-Bi;tä,;;J,;;;sk~ltei ---· - · ··t-· - __ ........................................................................ 1 

e:J~~~~~!r~:~~~--~-p~~~~~~~-1 
~tbildnl~g och uppehälle. __ ......................................... -----~--- _____ ... ---.. ·----!-------------........... ___ ........................... _:_ ................. _____ ........... ______ ................ .. .............................. _\ 
t eslut om att framställa till Försäkringskassan att 11 kap 17 § SB 1 Avdelningschef l ,. 
!en fåräldrapenningfårmån for en fårälder som inte 1 . , 

\fyllt 18 år helt eller delvis ska betalas ut till någon 1 i 
!annan person eller till nämnden att användas till l \ 
fu~1.~~~s och farni}je~s nyt~--- ___________________ L ____________ , __ ,_, .. ______ ... -... .... 1 ................................ - .... - .......... - ................ _________ ........................ - ........................... J 

8. Vård enligt LVU 
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r·-..................... -... -.... --·---·-- .................. - ......... _ ............................................ r-· .. ··---.................................................................. ............. - ........ - ...... - ............ _ .... _ ...... - .... -....... -...... -.... - .. --.. - ....... ... - .... --- ·· ·- --·-

1

---------· - -- - -------- ·-- ----·---- --- -------, 

jVård enligt 2:a eller 3 :e § L VU 1 l i , ........... _____ , - ·- ·-·-................ _ ................. , ...... -·--·-·-·-·---·--.. --.............................. _, ___ , ·----. - ····-------- --·----- -· ............. - ... ·1 
!Beslut om omedelbart omhä~dert~gande av \6 §.L VU i Socialnämnden \Kan Socialnämndens s~mmanträde inte inväntas . 
~am eller ungdom under 20 ar enl1gt L VU 

1 
l lkan beslutet delegeras tlll ordförande eller annan 1

1 
l förordnad l~_damot, s.k "komple~~rand~ .. 

j 1 1 beslutanderatt" Beslutet ska arrmalas v1d namndens 1 

j .. , ..................................................................... ___ ,,, ..... _, ___ ,_,_, ..................... ,_ ..................... _, __ ,_, ............................... ll,_ .................................................. ,_ ............................... ___ ,_,,_ .... , ............... ..................... j ............................................................................................................................................................. t .. ~.~.~!~~~t-~~·---·- ---........... , ____ ,_,_, ............ .................................. _, ....................... ,_,,,,_ .... ~ 
lOvervägande o~ vård med stöd av 2 § L VU 13 § l ,3 st L VU 1 Socialnämnden Ove~_ägan~et är int~ ett beslut, utan en uppföljning 1 

!fortfarande behovs. 1 som laggs tlll handlmgarna.. 1 
~~--~··~--.---···-··- ~ - . . - - - - - i - . - --.:_-··:--·---::-=-.:::...-::----······""'--1-:..--:--·_ _ ____ ,,,, ... ,_,_ . j - _,,., • .,,_,,, ............... -·-·-·-·-·-----... ·-·------- ______ , ____ ,,. 

f 
l 
l ' 
fm.ge ska vistas under vårdtiden. Il ~em. Kan Socialnämndens sammanträde inte 
1 11 § 3 st L VU inväntas kan beslut delegeras till ordförande eller . 

l annan föror~ad ledamot, s.k "k~:rrple:ter~~de \ 

~
. eslutanderatt" Beslutet ska mnnalas Vld namndens 

1 

ästa möte. , ___ , . ..--·-·------------------·-·-·--- __ , .. , _________ ,, ___ , ____ ,_, ____ , ___ , ____ ,_,..,,,_..,,_, __ ,_ l 
iJ3eslut om begränsning av umgänge eller om 14 § p. 2 L VU Socialnämnden iBestämmelsen innebär att nämnden minst en gå~ 
!hemlighållande av den unges vistelseort. ~ar tredje månad ska överväga om ett beslut l 
1 !fortfarande behövs. 

1

- .. . .. .. .. -- _,_ ... - ..... - ... ---- .. - .. ....... ......... ----- ...... - .... . ... .. .. ... - ·- . . . ......... .. ............................. ,,_, __ ,_, ... - .... .. .. .. .... -· .. . .. . .. ........ .. . ........... .......................................... , ... _, __ , . .......,.... . .. .. .... . . --.. ...... .. ............ - .. . ... , __ "..... .. .... . .. . - . .... .. i 

Beslut om att ett omedelbart omhändertagande \9 § L VU Socialnämnden [Om det inte längre finns skäl för ett omhänder- \ r v barn el~ er ungdom ska upphör-a.. _ _j_ ____ , ____ ,_________ ..... --- ------- -----·- ~~~~a~:~ h~~=- ~:~~alnä~~en ge:ast besluta att de~a, 
!Beslut om tillfålligt flyttningsförbud r 7 § L VU Socialnämnden \Om Socialnämndens sammanträde inte kan j 
' avvaktas kan beslutet delegeras till ordförande eller. 

lannarr förordnad ledamot, så kallad l . l l"kor::plett~ra~~e besluta~derätt" Beslu~~t ska . 

f
l ....... - ..... -.................................. -....... _ .. ___ ..................................... - ........................................................................................................................................................................................ ..................................... - .... -... 1' ............. - ..... ... ........ .......................... _ ......... .... ... .. - . ..... ........................................... ~!1.?.?:.'.1-l.~.~ ~.~. ~.'.1-~~~ns ~.~!.~ .. ~.~~?,.!.!..~~.~: .................................... .1 ... 1 
Beslut om att ett tillfålligt flyttningsförbud enligt 

1
30 § 2 st. L VU Socialnämnden Om Socialnämndens sammanträde inte kan avvaktas .

1 27 § L VU ska upphöra [ 
1 

kan beslutet delegeras till ordförande eller annan 
1 l Iförordnad ledamot, så kallad "kompletterande .l 

l !beslutanderätt" Beslutet ska anmälas vid nämndens l 
' l ' l !nästa sammanträde. l _ ...... ·---- ... .. .. ----···-.. ---·---.. ·-···-- ·----·----......... ............ L .. ·-.. .... ... ... .. - --- ·--------- ..... -·-·----......................................... - ............... - .............................. - ................. - ............................. _ .......... - .................................................. ________ ........... - ...... _ ............... - ....................... - ........ ... 

!Beslut att begära polishandräckning för att !43 § p. l L VU Socialnämnden \Beslutet kan enbart delegeras till Socialnämndens l 

I
genomföra läkarundersökning. J ~rdförande. Beslutet ska anmälas vid nämndens l 
...... ·-·--·-·----.................. -..................... _ ....... ...... .... ----·--- -·--·--.. ··--· .. ----·----- .. -·------ ---- ...................................................................... --·-----·---·----.......... - ...... - ......... , ...... ~.~~ .~'.l:_l:'.?.:l!.l~?.!E~E~.: .............. _ ......... --.-· . .. ................... - ....... ... .. __ .J 
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~;~~~':i~!!::I!'~~~t'ing fö~r~-rial~ä;;;;;-d~-- ---e~~K~,~~:~=-:::~;::=~ 
lomhändertagande med stöd av L VU. i l \förordnad ledamot, så kallad "kompletterande 
l l i ~eslutanderätt" Beslutet ska anmälas vid nämndens 

l--·-·-·· .. ··-··--·- ·-.................. -................. -.. -.. ·--··-···-·············--···-·-··---................... _ .................. -·-·-···-.1--................. --........................ -............................................................................. -... 1-..................... -----··-·-----·-······-··-·· ····················-····---· . ..J~-~-~!~_sa~~?.!~-~9.:~ .. : ............ ............. _____ .. ........................................................ .... . 
,Beslut om att vården ska upphöra 121 § L VU l Socialnämnden IV ård som har beslutats med stöd av 2 § L VU ska 

l es! u,;;;;;-regelbunden kontakt ;,.~d ~it l.z §L vu · ~~ socialnä~d;;:·--·---··-·---~r:~:=~~:~;~ 
ju.tsedd kontaktperson som s_ocialnä~de~ -~tsett, ! . l \ 
~~~~::i~~~ ~~~~~::~~~-1 behandhng 1 oppna i l l l 
~~- --·~·- ·-·-- . ---- ·- ·--- _____ L ___ -- · - .. -·· ·---- --------------------------------------------------------------~ 
jPrövning av om beslut om insats enligt 22 § j22 § 3 st. L VU l Socialnämnden lOmprövningen är ett beslut och kan överklagas med · 

~~;ätt~L~~~=······· ·~=======-

~;:;::l;=;;:;;;~de ~::~---··-·····--·-----r::;:=: ----~~{~~~~~~~ 
1----·-··-----··--- --··---·-·--·---····-- _ _ ·--h--·:··-:-·-::-::-=-::-----·--·--·-·---·······-··-··---·--1-=.---:·--:-··----··--··-·----··----··-··-····--····-··-··-·--····-·-;:f.!Y.:t.!mn.:.~~forb_l!,:~-~?.~~ kan.: ... ~~S:!<:!~~----·-----·- · ·---····-·---·-·-···········~ 

rrE 
Je 

c?.~ngdo~ i f~~ .~v ~~ap .• 1 ~§ ,.,s~L j 

·· ···············································- J ............. .... .. ··························································-··· ·-·· · 
. - l -

•·-··········~····------·-·~·--·-···-----·····---·--·--- ····-·---- l l -···-··-·-·-··-------- --·--· ···-··--······"- -·····-····--·····-·----·-----·-- -·-···- -·-·····-·-·-··· .. ···················-·· ··--···-···--···-··! 
~eslut r?rande den _ung:s pers~nli~a ~örhållanden: ll § 4 st. L VU§ l Socialselcreterare 1

1

Till exempel k~rtaJ~e vistelse utom familjehemmet l 

!1 den man beslutet mte ar att hanfora t1ll 11 § l ! Barn och ungdom eller hemmet for vard eller boende. 
!och 2 st. L VU l i i i 
1 - -- -··-· -····-- -·-- -··- -·-··- ·-· .............. -...... - -· ---- - · · ·· - - ----·-·--··--· -- ·· ··· ·- r---· ·· -··· ·- ····· -· -····· ··· --- -·---··· ··· · --· -· --- · ·- 1- --·- ··-·· ·- - ·- ·- ··-·-·-----.. -·-.. · ··· ·····-··-·····--····-··--1·-·····-···-----·--···--··---······-·-·--········-···-················--··--··········-·-·····-·····-·-·······-····-·······-···· .. ········-·········- ·····1 
iBeslut om läkarundersökning, att utse läkare 132 § l st. L VU \ Socialselcreterare , 1 
'[ amt plats för läkarundersökning ! \ Barn och ungdom 1 l Personal vid socialjour 

--· --- --·-------·- . ---- __ _j ·-··- ----~-----·-···· .. . ·--- ···--·······---··-·······--··----.. ·············--····-····-·--······-··----···-----··-·-- ·····-·-····-··-----...1 
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~~mställan om ~ft;.ly~ni~g tillPoli.smyndighet i [EfterlysningslcungÖrelsen _, ___ rs~~i~i~~~ter~~--...... - ................................ T' ________ ,_ ..... ____ ........ ·---.. ·-·--.. --..... _ .................... -.. --................ ____ 1 
[de fall en ungdom är omhändertagen enligt LVU 6 och 7 §§ ! Barn och ungdom ! 
!Och avvikit från pågående vård samt beslut om l Personal vid socialjour \ 
\vilken åtgärd som ska vidtagas när ungdomen j 'i . 

!anträffas. l i 
""""""'--·--"""" __ , ___ """"'""""""" " ""_,_,.,.,,_,_,,, .. _,_"""" ___ ,,, _____ ,_,, ........ -~ ......... ,_, .. ,_ .. , ___ , __ ,_, __ ,, __ ,, __ , _____ """""" """'"""-'""'"'~-"-"'"""""-"""'""""'""""""' ____ ,,_, ____ ,,,_,_,, ___ ,_,_ """""---·----""""' """"""""-""-"-"""'""-""""""'""""'_" ____ , ___ ,_, ___ , __ ,, __ , ___ ,,, _ __] 

9. Ekonomiskt bistånd r- ....... __ .. · -·· .. --·-- ·- ····· ... _ ........ ......... ... --... ·-- --........ -.... - -.. --·- ...... -...... - --·- .......... _._ - -- ................. _. __ ,_ ........... ..... - ....... T-·- -- -- ··------··-.......... · ........ ......... . j- .. --· ........... · .................................. -... 
1Beslut om att inleda utredning ekonomiskt 11 kap. l § SoL 

1 
Socialsekreterare ekonomiskt ~i~!.~!:-~--. .. ... ....... -...... _ .. _ .. ___ , ___ .... ___ , __ ... ______ .... _ Y. .. ... ·---- ··-- ........... .. .. _ ·--- ..... _____ . _l bist~E~ .. - ...... __ ......... ______ ... ___ . --·-·- ...... ............... __ ....... __ ................................ _ ....... - .......... - .......... _ ........... -....... -....... -... -......... -....... -........... -... - ........ . 

JBeslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt ~kap 1,3 § SoL l Socialsekreterare ekonomiskt \Se kommunens riktlinjer 
~ksn~~ ~c~ b~slu~ om ekonomiskt bi~tår:d. för ! bistånd [ 

lhvsfonng 1 ovngt, mom kommunens nktlmJer. ;[ l 
; - hyresskulder upp t o m 3 månader Enhetschef ekonomiskt bistånd l 
\ -övrigt bistånd utanför riktlinjerna upp till j l 
1 .... - .... -~?. .. 9.QQ_}:~.--.. ··--- ·- ---- """'" '''""""""""""''"'""-"' ""!.. ..... ...... _, .. _____ ,, __ ,_,,_, "'""'""""""" ""'"' "''""'"""'"'- '"''" ---"-"'""""'-""'-""""""""""""'-"'""""""""""""""""""""""""""""'"""""...1 ..... , ______ ......................................... _ ........................ """"""""""""" """""""""""""""""'""'"""""""""""""""'"""""""" """"""! 
~~~~~::t~;:~lkor om praktik eller kompetens- r kap. 4 § SoL. l ~~~~~~ekreterare ekonomiskt ISe kommunens riktlinjer ; 
1 ............ - ._ ............. - ·--·-··· .. ··-.. -----........... - ......... - ...................... ___ ................................ - .................................. - ... ---·-····· ................................................................................................... J ............... ............ _ ....... _,........................................................................................ .. ......... L .......................................... _ ........... _ ........... - .... -.................. .............................. . ___ .. ____ .. _ ..... . .. 

!Beslut om att vägra eller nedsätta fortsatt J kap. 5 § SoL , Socialsekreterare ekonomiskt ISe kommunens riktlinjer l 

~~~=~;~~:av egna_ ~ :~~11§;~;_----~~;::~~::~;;~:d Je-:~=~u:~r _________ - ~ 
1:;::_---- ----·-·--- ...... ....J..: ____ - ... .... -·-. -'-·----· .. _____ .. __ ........... _____________ L_. _____ .. ___ , ___ . ----.------ --------.. ·-··---- ..... 1 
Ltleslut om matpengar över riksnorm. 14 kap l ,2 § § SoL l Enhetschef ekonomiskt bistånd l i 

~;~--=~~~ 
,_ .... ·---·-----.... .. .. -----·---·--·rs--·--·-...... ·---·-------~-----·-.. ·-----·-.. ----·-···r ................. --.--.. -·---.. ·--·-·-................ _.. .. ........... ----·-·-.. -] 
~Ii:!:~:t~~~4~m----~~-N ;:f"~~=E~~~~::~~F~ati~kri;;g-1 
~--· .. --·····- - ~---·-""""'"""'""-·---·-· ;---·-------·-----·"""'""'""'"" ____ ,, __ ,_ ... , ................. _, .... , .... _ .. , __ ........... _ .......................... _,_ .. ,_l 
Beslut om ekonomiskt bistånd till 4 Kap 2 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt ISe kommunens riktlinjer 

egravningskostnader och utgifter i omedelbar bistånd 1 

~:~~;,nris~ -FbPi-.;a;-~ ~~i;JS~~~;;;:~~-~k;;;;:~~ b~;-;:;icti~- =~:d 
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\,1~~~~~~;±~~-;;-=-=-;;;·-= 
Beslut om polisanmälan angående brott mot 112 kap. l O § SoL och l O kap. Socialnämnden \ 
Iden_ egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, F§ Sekr.L i 
i~:YS.l.:.~er,_m.m.) _________________ ................... -............... _____ _. ............. _____ .. _______________ ..... ___ ........... ________ ..J. ________ ..... __________ ............................................... -... - ................ 1... .......................... _ .. __ .... _ ....... - ... -....................... - ........... -........ _____ .. __ .......... _ ......................... -......... _ ............ --............... . 

1 O. Vård och stöd vuxna 

~-~sl~~~~:~.l~Ied~}ltr~_dni~-g_-(yuxn-_ .. -__ -___ -~>--. __ -...... -........ -...... -....... -..... "..] !_l __ ~~=I:§~~?.·~~--~-·:·::::.:·~·:~:-~::~:~~~~--~=-~·.:I~~:~[~.~~i~~~~~~::~~-~~~~~~ .. ~-~=r~:::=::·:·::::.::::=~=~-=--=-~·-====·:::::::::~:·:~~===:=-~~::·~·:-~] 
~eslut om att utredning inte ska inledas eller att ]11 kap. l § SoL j Socialsekreterare, missbruk j j 

~~~~:~~~t~~~iii~~~;~~~If.~~~~~:..:.:~.J~TI~~--i~Js~=::=~=:=:=t~~~}~!~~~~t~~~i~:-~~~-~~~~~:=J ........... ·:::.=:::·::·:·:·:·:.::.·.:~:~-=~~·=.:::~===-~~-=:: .. ::::.::.:=.~====-~ .... ::j 
~~~::t~~v~~å~~t:rn~~e~:~~:~~~ ~:~~e~:~~rd 14 kap. l§ SoL i Socialsekreterare, missbruk l l 
~~~~t~~-e~-~~:~~p.l§!;tSoLoc~se~;,;;;;b;;;i·-~c!,~~=-:-~~~~-:~:-·n;-:~~~~ä~-----... 1 

~lj~~ - l --------·- .. ··-·--~----------------- ~~~~~:ilici~J 
!Beslut_ om köp av plats eller annan öpper:vårds .

1

4 kap l § SoL 1 Avdelningschef \ ~-
Jinsats 1 annan kommun eller hos annan vard- J J 
!givare . .. -.-............. _ .. ___ ·-·-----................... _ .. _ .... ____ .. _____ .. __ ........ -.............. --...... -..... -..... _ .................... - ........ 1... .... _ ......... ___ .................. -... --.. -·-·-· ............ -.. ·--·--·-- ---·-----·-·------............ --·----.. ·-----------· .. ·--~ 
!B~s_lut ~m bistånd i form av sociala boenden och \4 kap. l § SoL l Avdelningschef \Biståndet kan endast ges till personer över 18 år. 

1 

lsocmla Jourboenden 1 l j \ 
jK.ontraktsskrivning mellan kommunen och den l l Avdelningschef 

1 1 

!~!!:~!?.-~~~ _ .... -........................................... -----·-.................. --.. --...... -........ -.......... -........................... .!. ... __ ............................................. _. __ ...... -....... ·-- ... L ..... ·--·-· ........... --...................................... -........... . ..................... ! .. _____ .... - .... ·---·-·- ....... _ ..... _ ..... .................. -... -..... ...................... . .............. _. __________ _..] 
11. Stöd våld i nära relationer 
~--·-- -----------·---··- --- -------·---1--------- ·-·------------·~-----·---·-- ......................... --·----·---·-·--- --~- -· --·--------- ..................... --.. ·-·-.............. l 
[ eslut om att inleda utredning 11 kap l § SoL Socialselaeterare 1 

e~ öPP~;,~irdSi~s~t;er i ~g~~ ko~;;;;··- r:~~§-s~:~-~=-·-· .. t~~~~=:e~:!: ~::: J-~-·-·-·-~-~~--=--==-j 
Beslut om bistånd i form av skyddat boende l\4 kap l § SoL l Enhetschef l ! 

(vuxna) l Avdelningen får stöd till vuxna 1 l 
Mo--~OMM-HO"O"""""''"-'"_' ____ ,,,,_, ___ HHM""''' __ ,_,,,.,, __ HOHOHOoo""""'-HO"O•o----··----···-""'-"""''"'"""-'"''"''''''''''"'''''' ___ ,, __ !,,_,_, ___ MnOMo""-""'"''""""'""""'""'''""-'''''''"''"'_'_''"'''''"''''''"'''''''""''"''''''"n'' '''''''''"''"""''"'" ,,,,,, ____ ,,,_,,, ___ ,.,,,,,, .. , ............ ,, .......... , .... _MO .. __ ,,,,_,,, __ ,_,,, ,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,HO_H,OO .. UHOHO"O'OO"""''"J 
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!Beslut om ansökan hos länsrätt om vård enligt 11 § L VM ' Socialnämnden 
r---- ---·--- - · -· - __ ... ·--·----- --· ·-- - - ---· ---1-------·-------·---·--· ....... _ ....... -- -·---.... -.... -·-·--------· . ___ ., __ ---·- -------- -· ..... _____ .. -----·------- ..... -.... --.. -·-·1 

~~-~" " - .... _ ..... . " .... --- ----·- """" --- . . ""'" "- --- .. """" '"""'. "'""" .. .. ....... """"""""'"'" "' "'" '" '"" ·-·---- _.. ·-------- -·.. . ... "'"'" " ......... -.... ·- "" .... .......... J . .............. ""' -- _ .... "... . ... ""'" ---- .... _ ..... -- "" -·---_ ............... ,_ ............ . 

f
eslut om omedelbart omhändertagande av !13 § L VM Socialnämnden !Beslutet kan delegeras till Socialnämndens ord-

missbrukare Iförande eller annan förordnad ledamot om 
\Socialnämndens sammanträde inte kan inväntas. 
~eslutet ska anmälas vid nämndens nästa 

~ .. -..... -_.......... ..... .. .... -+-. . ... -......... ........ -~..... _ __ ........... _ .. ______ _jsm:nn~-~~~~~:.. ... ________ .... ______ .............. __ ........................ _______ .. 

1 ~:Uf~~ila~~:ä:ep:~,~:~:;;ä~= Ior att r~ i ~~\111---·-·--------~-~~i~\;.~~~~~?.-~"""""""·---· .. ---k~las~~---
r~!.~-~~~~-~~~~re tglläka~~~!.~~~~~g:_ __ .. ____ r ............ -----... -·--·-----·-----..................................................... 11, __ , ..... - ... ......................... - ................. - ........ ......................................... __ -J~~~~~!!~~~~----------.... --.. ·-.. -· 
iBeslut om att inleda utredning om skäl för 17 § L VM Enhetschef missbruk ! 

~~~g~v~-~- . --- --.. ·--- ------- ... - ........ _ .. ___ ........... 11 ........ ·-· ·-·--··-·- ... ............ ____ .................................. ~----... - ...... _ ... ____ .. ___ .. _ .. _______ ,.......................... . ................................... _\ __ .. ___ .............................................. __ ... _____ ......................................... .................. - .... ·--·--···-·--·-·-.... .. 

~tlut om att utredning ffite ska inledas eller att 7 § LVM , Enhetschefmissbruk l 

~E~}§r;~~;:;:~fie +vM-----· : Socialsekretentre missbruk t -·-·--------..... .. __ 
\ ...... ................................. ___ .J~ ............................................................. - ......... ___ .. _____ ......... _.l ............. _ ................ _. ___ ............. -.............. -......................... -...... l ...................................................................................................... - ............... _ ..... - .......... r ................................ - ........................................................................................... _______ ............................................................................ 1 

~eslut om att begära polishandräckning för att 5 § p.l L VM 1 Enhetschef missbruk rSka användas restriktivt och gärna i samråd med 1 

iföra en ~ss brukare till läkarundersökning _____________ ., __ _j __________ ....... -... .. ........ J~~-~-~~lnä_mndens or~f~~and.~--...... _ ... - ....... _ ........ ____ ................ J 
~es~ut om a~ beogä~a P?lis~andräckning för rs §p. 2 LVM il' Enhetschefmissbruk ISka_an~~ndas restrikt~vt och gärna i samråd med l 
jmstallelse v1d vardmstltut10n 1Soc1alnamndens ordforande. 1 ...... ,_,,, __ ~ .......... _ ... ,._, ... ___ ,,,,_,_,,,, •• ----·····--·······"····-·-·-·-······-"-·""'"""'-·'· .................................. -···-~ · ··· · ............... - ............................................................................................... 1 .... - ... - •• ·~·----··· ..... _ .. .,_ .............................. , .. __ ,_,, ,, .. _ ... , ... .................. - .............. _ ................... ,, __ , ___ ,_,.,,_ .. , ... _ ................ _ ....... - ............ _ .. __ ,_, .................................. _ ........ _ ........................................ ,_, __ , .......... . 

J 

13. Övrigt ,-.. ·-·----·------------- . _______ ................................ ,_ .. _____ .... _ .. ____ .. _ ......... _ .. , __ .. ________ ............... _______ ., ___ ... __ .,, _________ .. , .......... -... -....... _____ _ 
!Ansökan om utvecklingsmedel eller statsbidrag. 1~ l Utvecklingsledare l Avdelnings- rär godkännande av Socialnämnden erfordras ska j 
\ .................... - .............................. ......................... _ .............................. ____ .. _________ .. ___ ............................................................ ______ ..... ..................................................................... r.~.?..~.f ....................... -............................. -................ .................................... _____ }l:~S.-~-~~~-f.~!.~.S.~~'.l:Y. .. ?~~!~~ .. . '.l:Y..l?.~.~~'.l:!.~ä.~~~~: ......... __ _ 

~:~:~c~ 8~:;~-;~v;.~ kommuner, ~ . Lörvaltningsc~---~:~~~;;~::~:"Soci~d:l 
jBeslut om att ersätta enskild person för egen- 13 kap. 2 § skadeståndslagen l Förvaltningschef 1 1 
~~~;~::~;e~~=i;~~g~~:;~~:~~~ s;J_~~~~9 ~_L _____ ..... --------.. ·-------·-- l ___________ j -·-- .. -- .. --·-.. ··-·----.. --.. --.. ----....... _ .......... -................ J 
!Yttrande i körkortsärenden \3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § kökorts- l Socialsekreterare Barn och ungdomJEnbart för barn placerade enligt L VU. l 
, ............. - ......................................... ____ ................................................................... - .... --.. ----.... ··--·-ff'?!.~!..~~g~n __ ........... - ................... - .... - ......... .J ______ ..... -.................................................. -.. --.. ·--·- ............ L ..................... -............................................................................................................................................................................. .......... ! 
~:ra~:r::l~::~~ ~~-;~r~~=:~~: t; frod man 111 kap. 16 § 2 st. ~B--·-· l Enhet~ch:fB:~ .:ch-~ngdom .J. __________ , .. __ ......... -....... -- - ....... -... ·--- ·-·---~ 
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,---------·--···--·---·-·--· ···--;-······-·····-········-··-··- ·········--········· ---------- ---y--···--·---------------------~-- ... "----- ···········-···-·-·············- ....... ·--··------·--·-·-·······-; 
~v ge yttrande till överförmyndamämnden \11 kap 16 § PB 1 Socialsekreterare, 1 

r;::···· ···-···········-·--··-·-·- ··············--············ · ··· ······················-··-- ······· ................... L............ ··········---· .. -- .. . . ... . ........ L!?..~~ .O..~.~ ... ~g;.~o?.l_ ~-~~~ \TUX~J:J. __ --- .................................................... -............................ -·----... -................... -............................. -..................... _ ... J 

i.t:Seslut om framställning om överflyttning av i2a kap 10-11 §§ SoL l Avdelningschef \' ' 
lärende till annan kommun l j r·---.. ·---·-·· .. ---·-...................... -..... _ ....... -.......... __ .. _ .. _ ................. --··--·---... -..................... -... - ..... -·-·-,--.................... _ .. _ .. _______ ..................... ____ .. - ... -............ 1_ ...... - ......... -.............................. - ....... - ............ _ ............................................. - .... ·---~ ................ ___ .......... -........ _ ........................................ -._ ...................................................... _ ............................ . 
[Beslut i fråga om mottagande av ärende från ~a kap l O § SoL Avdelningschef , 
[annan kommun i 1 l ,---· ----·-·---...... ..._._ ....... -... -.... ·----·- ----------·-r · ·-- --------- -- --· ·---·- --·- -- ................ _ ....... 1 
[.Beslut om anmälan till överförmyndaren om j5 kap 3 § SoP J Socialsekreterare, l 
~eh,.C?_v_ ~y_g?j.~!:l:~förv!:l:lta!"_~. --·-·-.... --·--- ___ .... ( ... ..... ·---- . -.. - ...... -·-· ..... ......... _ . ... _. ___ .......... . J.;I?.~El__()ch, -~n,gdo~ .s~!E.!.V~x~Il. ___ ........ __ . _ _ ___ ---·--· __ ..... ·-------- _ .. ·-- _ . . ............ --·--~ 
fBeslut om anmälan till överförmyndaren om !5 kap 3 § SoP l Socialsekreterare, 
!att behov av god man/förvaltare inte längre 1

[ Barn och ungdom samt Vuxen 

lfö!~~ig_ger -------.. -... -- ...... .......... __ .. _ ·--.... -................... ___ ......... --·--·-- ...... __ --·-· .. _ ....... ·--· ··· - ........... -...... ....... -.... _-·-·-.l. .... . ·--- _ ...... -... - ................ -.............. _ . _ ......... .. ___ -· . __ ............... ·-···---......... -.-............. -_ ............. _ ... _ .................... -............................................ J 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-1 O SN 2016/00003 nr 27503 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut år 
2016 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att inkomna domar samt 
delegationsbeslut får perioden 2016-02-15 till och med 2016-03-09 är 
redovisade 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt, samt 
mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingar fmns att studera i 
den fårteckning som redovisas vid sammanträdet. 

Följ ande domar redovisar får perioden: 
Dom 2016-02-26, mål m  gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l§ socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
Dom 2016-02-23, mål m gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l§ socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor från Treserva får perioden 2016-02-15 till och med 

2016-03-09 
- Inkommen dom, 2016-02-29, SN m27424 
- Inkommen dom, 2016-02-24, SN nr27411 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-10 SN 2016/00003 nr 27503 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut år 
2016 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att inkomna domar samt 
delegationsbeslut får perioden 2016-02-15 till och med 2016-03-09 är 
redovisade 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt, samt 
mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingar finns att studera i 
den fårteckning som redovisas vid sammanträdet. 

Följ ande domar redovisar får perioden: 
Dom 2016-02-26, mål nr  gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l§ socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
Dom 2016-02-23, mål nr  gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l§ socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överldagandet. 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor från Treserva får perioden 2016-02-15 till och med 

2016-03-09 
Inkommen dom, 2016-02-29, SN nr27424 

- Inlcommendom, 2016-02-24, SNnr27411 
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