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KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Socialnämnden 

Tid och plats Torsdag 6 februari kl 08:30 i Lokal, Kommunhuset Öckerö 
 
Förmöte: Öckeröalliansen kl 07:30 i Lejonet 
 

   
 
ÄRENDEN 1. Upprop  
 2. Val av justerare 

Förslag: Kerstin Hirmas 
 

 

Malin Tisell, Ruth 
Lissledal, Rebecka 
Jonsson 

3. Bokslut och verksamhetsberättelse 2019. Dnr 0012/20  Bilaga 

Angelica Francisca 4. Remissvar - Länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland. Dnr 0010/20 
 

Bilaga 

Angelica Francisca 5. Remissvar – Samverkan för barns och ungas bästa. Dnr 
0011/20 
 

Bilaga 

Peter Eriksson 6. Antagande av handlingsprogram för räddningstjänsten 
2020-2023. Dnr 0079/19 

Bilaga 

Nils Hjort 7. Revidering av Socialnämndens delegationsordning. Dnr 
0007/20 
 

Bilaga 

Veronica Tindvall 8. Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra 
grön rehab. Dnr 0009/20 
 

Bilaga 

 
 
 
Gunilla Eliasson, 
Kurt Bunz 
Marie Andersson 
 
Torben Ferm 

 9. Information 
a) Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram 

till 2020-01-30. Dnr 009/19 
b) Temaområden – Daglig verksamhet. Kl 10:00 
c) Resultat från brukarundersökning för Funktionshinder 

(FH). Kl 10:40 
d) Nybyggnation gruppbostad LSS. Kl. 11:00 
e) Fokusområde: uppföljning av personalförsörjning 
f) Rapportering av eventuell personuppgiftsincident 
g) Förvaltningschefen informerar 

 

 
    

 10. Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
a) Beslut om arvode för utbildning 2020-02-28, med Axel 

Danielsson 
 

 

 11. Redovisning av särskilda delegationsbeslut. Dnr 0070/19 
 

Bilaga 

 12. Övriga frågor.  

  
 
 
  Sandra Svensson  Nils Hjort 
  Ordförande   Sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: 

Malin Tisell, Förvaltningschef  
Ruth Lissledal, Verksamhetsutvecklare 
Rebecka Jonsson, Ekonom 

Ärende: Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 
Diarienummer: SOC 0012/20 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2019 och 
överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Under år 2019 har arbetet med mandatmålen påbörjats, av de 10 mål som tilldelats 
förvaltningen har ett aktivt arbete kring 6 mål med tillhörande satsningar startat 
inom respektive verksamhet, som delvis blivit uppfyllda. Det kvarstår 4 mål som 
inte har påbörjats, men som kommer att arbetas med under år 2021 och år 2022. 
Kvalitén i verksamheterna är god och arbetet som utförts kring det beskrivs i 
förvaltningens kvalitetsredovisning.  
 
Ekonomi  
Årsbokslutet för Socialnämnden slutar på ett positivt resultat mot budget med + 234 
tkr. Det positiva resultatet kommer sig av att Socialnämnden under året har fått 
6000 tkr i extra budget till Äldreomsorgen och 2 000 tkr extra budget till 
Funktionshinder. För att nå en budget i balans har Socialnämnden antagit åtgärder 
som har medfört den positiva avvikelsen mot budget.  
 
Bilagor 
Rapport uppföljning per december 2019 
 
 
Expediering av beslut 
Förvaltningschef socialförvaltningen, Malin Tisell 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
Verksamhetschef äldreomsorgen, Arto Niskala 
Räddningschef, Peter Eriksson 
Enhetschef Förvaltningsstöd och utveckling 
Rebecka Jonsson, Ekonom 
Ruth Lissledal, Verksamhetsutvecklare 
 
 



 
 

 
Underskrift av berörd chef 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/socialchef  
2020-01-24 
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1 ORGANISATION 
Ordförande: Sandra Svensson (M) 
Förvaltningschef: Malin Tisell 
Antal årsarbetare: 365 

2 UPPGIFT 

2.1 Vision 
Verksamheten skall bidra till att: 
 
Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och 
utvecklar enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, 
samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat 
för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där 
barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation 
förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. 
Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, 
gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen 
livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande 
områden: 
 

2.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSHINDER 

ÄLDREOMSORG 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

ADMINISTRATIVA ENHETEN 

MÅTT PÅ KVALITET 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på 
beslut inom försörjningsstöd 40% 41% 61% 58% 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning för vuxna med missbruksproblem 21+ 47 st 58 st 43 st 119 st 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år 112 st 90 st 123 st 97 st 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för 
räddningstjänst, mediantid i minuter 11 min 9,5 min 10,1 min 9,5 min 
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Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av 
maxpoäng   72 74 

Kommentar 
Mått utgått 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar 10 st 10 st 11 st  

Andel personer i särskilt boende som fått åtgärder mot fall, undernäring, 
trycksår och nedsatt munhälsa  53% 0% 31% 

Kommentar 
Vi rapporterar ej till Senior Alert 

MÅTT PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn  1 535 kr 1 935 kr 1 604 kr 

Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme  371 kr 426 kr 392 kr 

Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen regi, kr/dygn  3 145 kr 4 452 kr 3 632 kr 

Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag  850 kr 1 021 kr 1 192 kr 

Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, egen regi, kr/timme  398 kr 480 kr 402 kr 

Kostnad insatser till vuxna missbrukare enligt KPB, kr/inv  604 kr   

Kostnad insatser till barn och unga enligt KPB, kr/inv  4 212 kr   

Utbetalning försörjningsstöd enligt KPB, kr/inv  784 kr   

Undersökningen Kostnad per brukare har ej genomförts 2019 och därför finns det inget utfall för 2019. 

3 KVALITETSREDOVISNING 
Äldreomsorg övergripande 
Fokus för hela Socialförvaltningens arbete under 2019 har varit att hitta vägar för att hantera 
kostnaderna och komma i ekonomisk balans inför 2020. 2019 års öppna jämförelser visar att Öckerö 
kommuns äldreomsorg har kunnat bibehålla kvalitén på samma nivå som tidigare år. 80% av brukare 
på särskilt boende anser sig uppleva nöjdhet vilket är glädjande då resultatet 2018 sjönk till 76%. 
Resultaten för Öckerö kommun visar att äldre är mycket nöjda med äldreomsorgen i kommunen. De 
flesta känner sig trygga, både med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och med att bo i ett 
äldreboende. Liksom i rapporterna från 2018 får personalens bemötande särskilt goda omdömen. 

Hemtjänst 
Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2019 är Öckerö kommuns brukare bland de nöjdaste i riket 
med sin hemtjänst. Årets resultat är till och med något bättre än föregående år. Glädjande är att man 
är fortfarande mest nöjd med bemötande, förtroende, trygghet och hjälpens utförande. 95% anser sig 
vara nöjd med hemtjänsten. (88 riket och 87 regionen) Även tillräckligt med tid samt hjälpens 
utförande ligger betydligt högre än generellt i riket och grannkommunerna. Bland de som bor hemma 
med hemtjänst har majoriteten besvarat enkäten själva. 

Äldreboende 
Bland dem som bor i äldreboende har i hög utsträckning anhöriga och andra närstående svarat i de 
äldres ställe. Resultatet visar att även de som bor på äldreboende är mycket nöjda med bemötandet, 
känner sig trygga och har stort förtroende för personalen. Personalen tar hänsyn till äldres åsikter och 
önskemål samt hjälpen utformas efter deras önskemål och behov. Social samvaro och aktiviteter är ett 
område som även i år - liksom i tidigare rapporter - får lägre betyg. Maten har fått bättre resultat än 
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föregående år vilket är glädjande. (71%) 

Hälso- och sjukvård 
Rekrytering av sjuksköterskor har gått bra under året och då även för sommaren. En omfördelning av 
antal patienter per patientansvarig sjuksköterska har gjorts på särskilt boende. PAS (patientansvarig) 
ansvarar nu för färre patienter. Logistiken mellan öarna tär på resurserna. Mobilt närsjukvårds team 
har varit en framgång för kommunal hälso- och sjukvård. Primärvårdens läkare och 
kommunsköterskor har utfört hembesök tillsammans vilket ökat kvalitén och förbättrat 
läkartillgängligheten. Även samverkande sjukvård tillsammans med kommunen, VGR:s 
ambulanssjukvård och 1177 startades under året. Det gemensamma målet är att förbättra och utveckla 
samverkan mellan sjukvården, för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja 
tillgängliga resurser och kompetens på bästa sätt. 

Räddningstjänst 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Öckerö 
kommun hamnar på 2:a plats i rapporten Öppna Jämförelser om Trygghet och säkerhet 2018 och för 
2019 på en 3:e plats och enligt invånarna själva hamnar Öckerö kommun på en 1:a plats. 

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda 
räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Avtal avseende gemensam larmning och övergripande ledning i RSG klar. 

IFO/FH Övergripande 
Utförarsidan har tagit fram en intern kompetensutvecklingsplan för 2020 utifrån fyra olika 
studiepaket att utbilda i på APT och planeringsdagar. Kompetensutvecklingsplanen riktar sig till 
ca 100 medarbetare, på grupp och individnivå, under 1,5 år. 

Under år 2019 har verksamheten för första gången på många år genomfört en brukarundersökning 
inom LSS där resultatet kommer att användas som en del i det framtida kvalitetsarbetet. 

Det fortsatta arbetet med implementeringen av FUNCA har löpt på under året och används nu som 
verktyg på samtliga enheter för målgruppen. FUNCA-skattningen leder till ökad insikt och förändrat 
arbetssätt kring framförallt lågaffektivt bemötande. 

Verksamheten har tagit fram en beskrivning av rollerna stödpedagog/stödassistent, samt tydliggjort 
arbetet för en kvalitetssäker dokumentation med utsedda dokumentationsombud och arbete i nätverk. 
Detta arbete har gjort verksamheterna väl förberedda inför implementeringen av IBIC under 2020. 

Socialkontoret  
På myndighetssidan har personalomsättningen varit låg under 2019 jämfört med tidigare år. 
Tryggheten och kontinuiteten gentemot brukarna har i och med detta ökat. 

Vi har under året gjort flera riktade utbildningssatsningar, både för handläggare, 1:e socialsekreterare, 
och chef. Nya handläggare har omgående erbjudits introduktion via "Yrkesresan" på GR som är en 
omfattande utbildningsinsats. 

Under 2019 har enheten börjat handlägga familjerätten internt igen efter att detta under flera år köpts 
in via konsulttjänster. Handläggare och 1:e socialsekreterare har gått flera utbildningsdagar, vilka 
också fortsätter nästa år. Kvaliteten och servicen för medborgarna ökar markant när stödet finns nära. 

Antalet konsulentstödda familjehem har under 2019 minskat till 5 st, från 11 st under 2018. Antalet 
interna familjehem har istället ökat, vilket gett större kontroll och insyn till en lägre kostnad. 

Under året har även ett arbete gjorts med att ta fram förslag på riktlinjedokument för ekonomiskt 
bistånd samt handläggning inom Funktionsstöd, i syfte att göra arbetet mer effektivt, likriktat och 
rättssäkert. Funktionsstödsgruppen har även gått utbildning i IBIC - individens behov i centrum, inför 
implementering under 2020. 

Stöd och Behandling 
Fokus under 2019 har varit att bygga upp en bred och flexibel öppenvårdsmottagning som med 
kvalificerade metoder möter uppdragen från Socialkontoret. Som ett led i detta har hela 
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behandlingsenheten genomgått en utbildning i "Familjebehandling med KBT" för att kunna utveckla 
nya arbetssätt som på sikt kan ersätta mycket av den öppenvård inom barn- och familj som idag köps 
av Socialkontoret och som kommer ge kostnadseffektivare insatser med högre kvalitet gentemot våra 
brukare och klienter. Utbildningen kompletterades med handledning och en gemensam 
implementeringsdag tillsammans med Socialkontoret. 
 
Personligt Stöd 
Har under året erbjudit utbildningar inom social dokumentation, HLR, förflyttningsteknik för att 
säkerställa kvalitet och förbättra arbetssätt. 
Nätverksträffar och SIP-möten har regelbundet bokats in för att säkerställa att de vi är till för får 
förväntad kvalitet utifrån beslut. Mycket resurser under året har lagts på att skapa rutiner utifrån 
genomförandeplan och genomförandeplaner har uppdaterats med fokus på aktiviteter för fritid. 

Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet har fått nya fräscha lokaler under året, samt jobbat med utveckling av 
kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, pod-radio och musikstund, utifrån mandatmålet 
om ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

Verksamheten har även gjort en satsning på AKK - alternativ kompletterande kommunikation genom 
att ta fram en checklista för en kommunikativ miljö. Denna kommunikationssatsning kommer sedan 
överföras på gruppboenden och personligt stöd. 
 
Administrativa enheten  
Administrativa enheten har projektlett införandet av Lifecare, en vidareutveckling av 
verksamhetssystemet ProCapita. Under 2019 har handläggarna inom både individ- och familjeomsorg 
samt vård och omsorg börjat arbeta i systemet, införandet av Lifecare för utförarna kommer ske under 
2020. 
Under hösten har det planerats för införandet av kvalitetsledningssystemet, där alla chefer bjudits in 
till utbildning i SOSFS 2011:9 samt en efterföljande workshop med temat "Ett hållbart systematiskt 
kvalitetsarbete över tid". Enheten har utvecklat sitt arbete inom avgifter och upphandling, två 
områden som kommer vara i fokus även nästa år. 

  

4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet 
"Heltidsresan" 
-Införa resurspool inom funktionshinder 

 
 

Kommentar 

Pilotprojekt har startats på Bergmans gruppboende. Målet är att erbjuda heltider till samtliga 
anställda genom att minska antalet timanställda. Vikariebudgeten omvandlas till att öka deltider till 
heltider. 

Bemanningsservice Funktionsstöd har under 2019 startat och utvecklat ett bra stabilt samarbete över 
enheterna både gällande timvikarier och tillsvidaretjänster. Behov framöver är att se över nytt 
schemaplaneringssystem som bättre stödjer administration kring resursfördelning. 
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Workshop om heltidsresan har genomförts för all personal, samt uppföljning av resultatet på APT för 
dialog om förutsättningar och om hur planering av schema och tjänster skulle kunna se ut inför 2021. 
Pilotverksamheter inom Funktionsstöd är utsedda för att påbörja införandet av heltidsresan under 
2020. 

Projektgrupp har startat samt nätverksträffar för bemanningssamordnare, samt med andra kommuner 
inom Funktionsstöd, för information om goda och dåliga exempel inför implementering av resurspool 
och utökade heltidstjänster inom Funktionsstöd. 

Det är i dagsläget för tidigt att se effekten av de påbörjade satsningarna i relation till måluppfyllelsen. 
Men uppföljning av dessa satsningar planeras att göra under kommande år, detta i syfte att nå uppsatt 
mål. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Genomföra heltidsresan 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen och planeringen för att genomföra satsningen förväntas att 
påbörjas under 2021. Satsningen att genomföra heltidsresan går även in under mandatmålet "Andelen 
arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka" där arbetet kring heltidsresan inom visa 
enheter påbörjats. Där planen är att utforma och erbjuda "hållbara scheman" för medarbetare, som är 
en del av heltidsresan som på så sätt ska bidra till att uppnå målet, "Frisknärvaro bland kommunens 
medarbetare ska öka". 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas (2020-2021) 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med Barn- och utbildningsförvaltningen, där arbetet med tillhörande satsning 
inte har påbörjats än utan uppstart för det planeras under 2021. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka (Påbörjas 2022) 

 
Kommentar 

Målet har inte varit aktuellt under 2019 utan förväntas påbörjas under 2022. Men under 2019 och 
2020 satsar vi på att arbeta med andra mål och satsningar där resultatet förhoppnings kommer att ha 
god inverkan på kommande arbete med mål "Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka". 
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Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna har 
påbörjats under 2019. 

En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst samt fritid och kultur finns genom barn- och 
ungdomsgruppen, men ramar för samverkan måste sättas. Under hösten 2019 har samarbete startat 
med fokus på barn som har hög frånvaro i skolan, och medel har sökts och beviljats av VGR för ett mer 
fördjupat samarbete just i denna fråga. Socialkontoret samt Stöd och Behandling har också 
tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningens rektorsgrupp haft en gemensam 
kompetensutvecklingsdag gällande det gemensamma arbetet för barn med hög skolfrånvaro. 

Familjecentralen har startat under året och IFO/FS bidrar med en föräldrarådgivare på 50%. 
Familjecentralen har på kort tid lyckats bli en aktiv och välbesökt verksamhet. Mål för 
Familjecentralen kommer att arbetas fram tillsammans med övriga samverkansparter. 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

 
Kommentar 

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) har startats. Revideringen av riktlinjer för bistånd 
har genomförts. 

LifeCare projektledare är utsedd och utbildningsinsatser pågår. Införandet av LifeCare möjliggör 
användandet av digital teknik i större utsträckning. Nytt trygghetslarm har upphandlats till Solhöjden 
södra, det nya larmet kan användas som en plattform för olika typer av digitala lösningar. 
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Uppfräschning av utemiljön på Bergmans gruppboende har gjorts av personal. Dialog med 
fastighetsägaren sker kontinuerligt i frågor som berör utemiljön. Kartläggning av serviceinsatser har 
startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala handlare. Beställningen görs digitalt och via 
telefon. 

Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

 
Kommentar 

Nöjdheten på mat kvalitén har ökat från 65% till 71% vilket är något lägre än rikssnittet. (74%) 
Regelbundna kostmöten med kostorganisationen har genomförts. Samtliga enheter har utnämnt 
kostombud vilka förväntas närvara på möten med kostorganisationen. Utbildningsinsatser har 
genomförts tillsammans med kostorganisationen. Fokus kommer att ligga på den totala 
måltidssituationen från "grytan till bordet." 

Administrativa enheten har fått i uppdrag att utreda om alternativ till helpension är möjligt att 
tillämpa på särskilt boende i Öckerö kommun. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anställa en arbetskonsulent (FH) 
- Utveckla en strukturerad samverkan mellan Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten 
samordningsförbundet, Gymnasiesärskolan och Besöks och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation 
- Anställa en anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FH 
- Öka delaktighet och dialog med brukarna och deras anhöriga  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal, bör utvecklas i syfte att öka aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och 
medbestämmande 
- Öka fysisk och kognitiv tillgänglighet till och i bostäder för personer med funktionsnedsättning 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 
Kommentar 

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Daglig verksamhet. Samverkan mellan Daglig 
verksamhet, Socialkontor, Arbetsmarknadsenhet och Samordningsförbund är påbörjad, men ett 
uppdrag för strukturerad samverkan med även Gymnasiesärskolan och Besöks- och 
näringslivsenheten återstår att tas fram och är planerad aktivitet för 2020. 

Daglig verksamhet har genomfört en satsning på AKK - alternativ kompletterande kommunikation, 
genom handledning/utbildning, samt tagit fram en checklista för en kommunikativ miljö. Denna 
kommunikationssatsning kommer sedan överföras på gruppboenden och personligt stöd, och är även 
en del i ett All Age Hub-projekt. 
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En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FS har anställts på 50% med främst uppdrag att 
genomföra enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga. 

SIP-utbildning till handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på ökad delaktighet och dialog 
med brukare och anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC (individens behov i centrum), 
har genomförts under 2019 och kommer implementeras under 2020. IBIC är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt som går helt i linje med ökad delaktighet. 

Daglig verksamhet har jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, 
pod-radio och musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. 

Daglig verksamhet har fått nya och renoverade lokaler under 2019. De nya lokalerna har möjliggjort en 
omorganisation som har lett till ökad delaktighet och inflytande för brukaren. Under 2019 har det 
skrivits avtal om byggnation av ny gruppbostad LSS med planerad inflytt första kvartalet 2021. En 
ekonomisk plan för renovering av befintliga gruppboenden har också tagits fram. 
Socialkontoret har till uppgift att bevaka målgruppsutvecklingen utifrån framtida bostadsförsörjning 
för personer med funktionsnedsättningar. 

Verksamheten har även deltagit under höst 2019 på Länsstyrelsens utvecklingsdag om kommunala 
och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering, i syfte att bidra till att utveckla kommunens 
Pensionärs- och Handikappråd och öka samrådet med funktionshinderorganisationerna. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 
Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna är 
ännu inte påbörjat. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 

 
Kommentar 

 
De färdmedel som används inom Äldreomsorgen och Individ- och Familjeomsorg/Funktionsstöd är 
till största del elbilar och även el-cyklar finns att tillgå. Bergmans gruppboende  deltar i projektet 
”Resurssmart äldreboende” som syftar till att förbättra sopsortering och minska svinn. 
Daglig verksamhet bedriver återbruk och servar källsorteringen i kommunen genom att hämta 
återvinning av exempelvis papper åt kommunens verksamheter. 

Under 2019 har det pågått en upphandling av byggnationen av en ny gruppbostad där miljöaspekten 
varit en viktig del. I upphandlingen har ett kriterium varit att bygga ett miljömedvetet hus. 
Byggnationen har påbörjats och inflyttning planeras till första kvartalet 2021. 
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5 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfall efter december visar på ett resultat på + 234 tkr jämfört med budget. 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Tillskott i budgeten för Äldreomsorgen med 6 000 tkr 
• Tillskott i budgeten för Funktionshinder med 2 000 tkr 
• Minskat behov av korttidsplatser som föranledde stängning av Korttid 2 på Hedens by 
• Stängning av Knytpunkten, öppen verksamhet på Bergmans gruppboende 

Utfallet är en förbättring mot föregående prognos med 606 tkr. Förändringen förklaras av: 

• Stängningen av korttidsboende 2, Hedens by gav en högre besparing än vad prognosen 
räknades på. 

Förvaltningsledning redovisar ett överskott som beror på den buffert som avsattes i budgeten. 

Individ / Familjeomsorg och Funktionshinder har ett negativ resultat på - 3 196 tkr. Under året 
har Funktionshinder fått 2 000 tkr extra i budget. Denna extra tilldelning avsåg den ökade 
vårdtyngden på gruppbostäderna. Underskottet hänförs främst till Socialkontoret där de under året 
har haft en högre kostnad för köpta platser än vad om har funnits i budget. Det som främst har 
överskridit budgeten är köpt verksamhet för LSS-insatser. Under året har ett arbete med att se över 
kostnaderna påbörjats, flera hemtagningar har verkställts, och mot slutet av året har kostnaderna 
kunnat minskas och förväntas ligga på en lägre nivå nästa år. Familjehemsvård för barn och unga 
redovisar ett överskott mot budget som beror på ett aktivt arbete med att rekrytera fler interna 
familjehem och därmed har flera placeringar i konsulentstödda familjehem kunnat avslutas under 
året. Totalt sett har kostnaderna för köpta platser minskats med cirka 700 tkr jämfört med året innan. 

Äldreomsorgen har en positivt resultat på +433 tkr. Detta beror på den extra budgettilldelning om 
6 000 tkr som äldreomsorgen har fått under 2019 för platsbristkostnader. Särskilt boende har 
underskott som beror på minskat statsbidrag för ökad bemanning samt en ökad nattbemanning på 
Bergmans. Detta underskott täcks av den centrala bufferten hos verksamhetschefen. I ordinärt boende 
ingår både hemsjukvård, korttidsboende och hemtjänst där hemtjänsten går med underskott som till 
viss del vägs upp av överskott på de andra två verksamheterna. Under året har Äldreomsorgen arbetat 
för att ställa om så att det nya äldreboendet Solhöjden Södra kan starta upp nästa år. Den extra 
korttidsavdelningen på Hedens by stängdes ner under hösten och Knytpunkten på Bergmans 
gruppboende har avvecklats. 

Räddningstjänsten har ett positivt resultat på + 139 tkr som förklaras av vakanta tjänster samt en 
minskning av larm under 2019 som har medfört lägre personalkostnader. 

Administrativa enheten har ett positivt resultat på + 516 tkr som beror på att licenskostnaderna för 
det nya verksamhetssystemet inte har debiteras för hela året då systemet togs i bruk under våren 2019. 

  

 

Resultaträkning 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2019 Diff Fg 

prognos 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 

Intäkter       

Taxor och avgifter -11 674 -10 880 794 -11 443 -11 671 -11 196 

Övriga intäkter -32 307 -30 557 1 750 -30 852 -35 310 -34 384 

Summa intäkter -43 981 -41 437 2 544 -42 295 -46 981 -45 580 

Kostnader       

Personalkostnader 225 957 223 466 -2 492 226 369 221 529 207 129 

Entrepr och köp av vht 30 492 30 457 -35 30 207 32 957 30 888 
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  Bokslut 
2019 

Budget 
2019 Diff Fg 

prognos 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 

Övriga kostnader 64 054 63 813 -242 62 822 63 571 63 648 

Kapitalkostnader 1 147 1 607 460 1 163 939 965 

Summa kostnader 321 651 319 342 -2 309 320 560 318 996 302 630 

Resultat 277 671 277 905 234 278 265 272 015 257 050 

5.1 Socialnämnden 

Resultat per verksamhet SN 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2019 Diff Fg 

prognos 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 

Nettokostnad, tkr 277 671 277 905 234 278 265 272 015 257 050 

SN Förvaltningsledning       

Nettokostnad, tkr       

100 Nämndsverksamhet 982 847 -135 959 803 816 

590 Socialförv. gemensamt 3 113 5 591 2 477 3 286 3 740 3 781 

Summa Nettokostnad, tkr 4 096 6 438 2 342 4 244 4 543 4 597 

Individ Familj Funkt.hind       

Nettokostnad, tkr       

510 Vård o oms. enl SoL /H 3 540 3 004 -536 3 435 2 873 1 503 

511 Vård o oms. ord. boend 314 491 177 322 519 283 

512 Vård o oms.särs. boend 685 685 0 685 998 1 847 

513 Insatser LSS egen regi 63 033 60 615 -2 418 63 331 62 571 58 357 

514 Köpt vht LSS 11 977 9 634 -2 343 11 720 10 178 11 018 

535 Öppen verksamhet 539 753 214 594 581 486 

552 Inst.vård vuxna missbr 1 442 1 462 20 1 556 1 322 851 

554 Inst.vård barn och ung 2 563 2 522 -41 2 453 3 677 3 572 

556 Fam.hemsvård vuxna mis -1 0 1 -1 0 0 

557 Fam.hemsvård barn o un 8 165 9 072 907 8 237 9 425 8 568 

558 Öppna ins. vuxna missb 2 090 1 389 -701 1 561 1 743 2 586 

568 Övr. insats. barn o un 2 878 1 796 -1 082 2 797 2 440 2 085 

571 Övrig vuxenvård 545 269 -276 487 394 115 

575 Ekonomiskt bistånd 6 659 6 300 -359 6 812 5 813 6 434 

580 Individ & familjeomsor 9 730 12 371 2 641 10 042 10 427 10 953 

585 Familjerätt 362 346 -16 369 255 343 

600 Flyktingmottagande -616 0 616 -616 418 -283 

Summa Nettokostnad, tkr 113 906 110 709 -3 196 113 783 113 634 108 718 

Äldreomsorg       

Nettokostnad, tkr       

500 Gemensamt äldreomsorg 4 200 6 785 2 585 4 208 4 954 4 533 

510 Vård o oms. enl SoL /H 240 2 000 1 760 239 719 801 
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  Bokslut 
2019 

Budget 
2019 Diff Fg 

prognos 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 

511 Vård o oms. ord. boend 77 335 76 655 -679 77 567 73 392 63 210 

512 Vård o oms.särs. boend 60 156 56 495 -3 662 60 244 56 352 57 759 

535 Öppen verksamhet 1 942 2 371 430 1 943 2 229 2 035 

Summa Nettokostnad, tkr 143 873 144 306 433 144 201 137 645 128 337 

Räddningstjänst       

Nettokostnad, tkr       

270 Säkerhet och trygghet 1 047 892 -155 958 1 126 838 

271 Riskhantering 8 689 8 962 273 8 735 8 692 8 283 

275 Totalförsv. o samhälls 582 603 21 548 492 669 

Summa Nettokostnad, tkr 10 318 10 457 139 10 241 10 310 9 790 

Administrativt stöd       

Nettokostnad, tkr       

511 Vård o oms. ord. boend 663 755 92 657 659 649 

590 Socialförv. gemensamt 4 817 5 240 424 5 139 5 224 4 958 

Summa Nettokostnad, tkr 5 479 5 995 516 5 796 5 883 5 607 

5.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) Status Kommentar 

Åtgärdsplan    

Omvandla hemtjänsttimmar till Säbo 568 Pågår 
Prognosen på hemtjänsten har minskat. 
Under 2019 har 2 227 timmar färre blivit 
utförda jämfört med 2018. 

Vakant tjänst på räddningstjänsten 150 Genomförd Besparingen vart 60 tkr då ny medarbetare 
har kunnat börja tidigare 

Hemtagning av köpt plats. Vakanta 
tjänster socialkontoret samt se över 
biståndsbesluten inom LSS 

1170 Genomförd 

Hemtagning av brukare är genomförd och 
gav en besparing på 570 tkr oktober till 
december. Vakanta tjänster på 
socialkontoret har inte tillsatts då behovet 
inte varit så stort som det  befarades i början 
av året Riktlinjer för biståndsbedömning 
inom LSS håller på att tas fram men väntas 
inte ge någon besparingseffekt detta år. 

Biståndsbeslut Hemtjänst 1100 Genomförd 

Biståndsbesluten för hemtjänst har 
genomgått en översyn. . Vid en jämförelse 
med utförda timmar 2018 så är det 2 227 
timmar färre som är utförda under 2019 
vilket tyder på en minskning. 

Minskade kostnader köpt vård barn 
och unga, 1 metodutvecklartjänst 
och minska köpt vård inom IFO FH 

1250 Genomförd 

Åtgärderna är genomförda och en 
kostnadsminskning har skett på köpta 
platser. Totalt har köpta platser minskats 
med cirka 700 tkr jämfört med 2018. 

Avveckla Knytpunkten, flytta 
hembesök hos äldre till 2020 och 
översyn av beställningar 
ihemtjänsten inom Äldreomsorg 

1780 Genomförd 

Knytpunkten stängdes den 19 augusti, 
besparing 303 tkr. Hembesök hos äldre 
besparing 350 tkr. Översynen av 
hemtjänsttimmarna har genomförts och 
utförda hemtjänsttimmar 2 227 färre än 2018 

    

Summa beslutade åtgärder 6018   
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6 INVESTERINGAR 
Under 2019 har Socialnämndens enheter förbrukat investeringsmedel för 2 718 tkr. 

Färdigställda projekt under 2019: 

• Nytt kärnsystem för dokumentation 
• Lås till Hedens by 
• Möbler gemensamhetsutrymme Sälvägen 
• Möbler Hemtjänstlokal Hönö 
• Möbler nytt korttidsboende 
• Räddningsfordon Räddningstjänsten 

Påbörjade projekt under 2019 som flyttas till 2020: 

• Badrum Sälvägen 
• Inventarier nya Krabban 
• Nya Solhöjden 

Ej påbörjade projekt som flyttas till 2020 

• Nytt LSS-gruppboende 

Investeringsmedel som flyttas till 2020 uppgår till 2 750 tkr. 

6.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Bokslut 2019 Budget 2019 Diff 

Nettokostnad, tkr    

Socialnämnd 2 718 5 387 2 669 

7 KÖP AV VERKSAMHET 
Under 2019 har Socialnämnden köpt socialjour av Göteborgs stad, medfinansierat Göteborgs Mobila 
fältteam och Göteborgs enhet för behandling av ungdomar med risk- och missbruk (MiniMaria). 
Dessutom har Socialnämnden medfinansierat Göteborgsregionens centrum för utveckling av 
välfärdsteknik, All Age Hub, samt Barnhuset där socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare samt 
barn- och ungdomspsykolog samarbetar när det finns misstanke om att barn utsatts för våld och 
övergrepp. Socialnämnden medfinansierar även Ungdomsmottagningen på Öckerö som drivs av 
Västra Götalandsregionen, VGR. Gemensamt med Göteborgsregionen finansieras också ett 
kunskapscentrum för våld i nära relationer, Dialoga. Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna och 
äldre köptes av olika huvudmän. Personlig assistans och andra LSS-insatser köptes av andra 
kommuner, föreningar och privata företag. Sammantaget köptes verksamhet för 30 492 tkr. 

8 BARNBOKSLUT 

8.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar 
- Under hösten 2019 förstärkt bemanning kring förhandsbedömningar. 

- Beslut om förlängt avtal med Mini Maria 

- Beslut om ytterligare 2 hemtagningar, som skett i samråd med berörda parter 

- Satsning på utbildning i familjerätt inom arbetsgruppen och ökad bemanning kring handläggning av 
barnutredningar 
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8.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör 
dem? 
--- Satsning under året har varit att öka antalet barnsamtal i varje utredning. 
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Öckerö, 2020-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Angelica Francisca  

Ärende: Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 

Diarienummer: SOC 0010/20   

 

Remissvar – Länsgemensam handlingsplan 
för suicidprevention i Västra Götaland 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom Länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendet 
Öckerö kommun har ombetts att inkomma med synpunkter på remissen 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland.  
 
Inom ramen för länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 finns 
två mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det 
andra avser vuxna. Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras delregionalt och 
lokalt. Inom ramen för handlingsplanen pekas dock några länsgemensamma 
aktiviteter ut. En av dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan 
för suicidprevention.  
 
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet 
suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra 
aktörer kan inkluderas. 
 
Ekonomi 
Föreslagen handlingsplan bedöms inte medföra några större ekonomiska 
konsekvenser för Öckerö kommun.   
 
Bedömning 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslag på 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland.  



 
 

 

 
Expediering av beslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund – gr@goteborgsregionen.se  
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Verksamhetschef IFO/FS, Socialförvaltningen  
 
Bilagor 
Bilaga 1 Remiss – Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland   
Bilaga 2 Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 
(Remissversion) 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2012-01-23 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
mailto:diarium.soc@ockero.se


 
 
           
 
 
Missiv, 2019-11-01  
 
Remiss 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
 
Bakgrund 
Inom ramen för länsgemensam Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns två 
mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det andra 
avser vuxna. Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras delregionalt och lokalt. Inom 
ramen för handlingsplanen pekas dock några länsgemensamma aktiviteter ut. En av 
dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Styrgrupp psykisk hälsa tog fram en uppdragshandling som Ann Söderström, Hälso- 
och sjukvårdsdirektör, VGR och Thomas Jungbeck, direktör, VästKom ställde sig bakom 
i januari 2018.  

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för att ta fram den länsgemensamma 
handlingsplanen. Processledare från VästKom och VGR utsågs att leda arbetet 
gemensamt. Som grund för innehållet i handlingsplanen hölls ett rådslag med frågan 
”Vad behöver utvecklas för att minska suicidtalen i Västra Götaland?” där, förutom 
parterna, företrädare för polis och civilsamhället deltog. 

 
Den länsgemensamma handlingsplanens syfte och användning  
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas. 

Länsgemensam styrgrupp för psykisk hälsa ställde sig för sin del bakom 
handlingsplanen för suicidprevention 2019-10-09.  

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslag till handlingsplan sänds på 
remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt 
berörda intresseorganisationer 

Svar önskas senast 2020-02-14 
 
Frågor besvaras av:  
Västra Götalandsregionen: 
Mia Harty, processledare, kunskapsstöd för psykisk hälsa,  
tfn: 0736–60 14 16, mia.harty@vgregion.se  
Lars Paulsson, processledare, avdelning folkhälsa,  
tfn: 0706–83 06 90, lars.paulsson@vgregion.se  
 
VästKom:  
Charlotta Wilhelmsson, processledare  
Tfn: 070-342 81 77, charlotta.wilhelmsson@vastkom.se   
 

mailto:mia.harty@vgregion.se
mailto:lars.paulsson@vgregion.se
mailto:charlotta.wilhelmsson@vastkom.se


 
 
           
 
 
 
Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Ulrika Söderlund, ulrika.soderlund@vgregion.se 
  

 

Kommunernas synpunkter lämnas till respektive kommunalförbund:  
Göteborgsregionen  Fyrbodals kommunalförbund   
gr@goteborgsregionen.se 
Vid frågor:  
Cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se  
 

Kansli@fyrbodal.se   
Vid frågor:  
Annica.johansson@fyrbodal.se  

Skaraborgs Kommunalförbund  Boråsregionen 
SkaraborgsKommunalfoerbund@skovde.se 
Vid frågor:  
Karin.ahlqvist@skaraborg.se  

info@borasregionen.se  
Vid frågor:  
maria.andersson.willner@borasregionen.se  

 

mailto:ulrika.soderlund@vgregion.se
mailto:gr@goteborgsregionen.se
mailto:Cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se
mailto:Kansli@fyrbodal.se
mailto:SkaraborgsKommunalfoerbund@skovde.se
mailto:Karin.ahlqvist@skaraborg.se
mailto:info@borasregionen.se
mailto:maria.andersson.willner@borasregionen.se
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid begås främst av män 
och äldre personer, medan suicidförsök främst begås av 
kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. 

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå och insatser till särskilt sårbara grupper 

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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2. Höjd kunskapsnivå och insatser till särskilt sårbara grupper 

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Lokala planer med aktiviteter i syfte att 

höja kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Initiera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa grupper i samhället har en ökad risk 
för suicid t ex minoritetsgrupper, vissa åldersgrupper och 
närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och 
missbruk är riskfaktorer som är viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Antal personer som får specialistnivå 

inom tiden för vårdgarantin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska också finnas kända och fungerande rutiner för att 
slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till vård 
och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med mer 
omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska ha en 
Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att den 
enskilde får sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i 
planeringen av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst 
och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Lokala handlingsplaner med aktiviteter 

riktade till beslutsfattare, chefer och 
ledare.

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, skola/lärosäten samt 
aktörer inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella 
organisationer.



87

REM
ISSVE

RSIO
N

REM
ISSVE

RSIO
N

5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Lokala handlingsplaner med aktiviteter 

som innefattar samarbete med 
civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. Även kommuner 
ska göra en händelseanalys av suicid om personen varit aktuell 
inom hemsjukvård, socialtjänst eller är elev i skolan. 

Händelseanalyser i samverkan mellan parterna ger en mer 
detaljerad bild av suicid och dess orsaker. En gemensam 
händelseanalys kan även identifiera förbättringsområden mellan 
verksamheterna, till exempel när det gäller samverkan eller 
kommunikation.
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  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö, 2020-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Angelica Francisca  

Ärende: 
Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

Diarienummer: SOC 0011/20   

 

Remissvar – Samverkan för barns och ungas 
bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag på ”Samverkan för barns och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendet 
Öckerö kommun har ombetts att inkomma med synpunkter på remissen Samverkan 
för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen.  
  
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 
barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam 
överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om samarbete kring barn 
och unga som är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens 
från båda huvudmännen. 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och 
unga, oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna 
hemmet. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade insatser ska motverka 
svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla 



 
 

 

mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan olika 
berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. 

Ekonomi 
Föreslagen samverkan bedöms inte medföra några större ekonomiska konsekvenser 
för Öckerö kommun.   
 
Bedömning 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslag på Samverkan för 
barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen.  
 
Expediering av beslut 
VästKom – gunilla.bothen@vastkom.se 
Socialnämndens diarium - diarium.soc@ockero.se  
Förvaltningschef, Socialförvaltningen  
Verksamhetschef IFO/FS, Socialförvaltningen  
 
Bilagor 
Bilaga 1 Missiv: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen  
 
Bilaga 2 Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (Remissversion) 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-01-23 

mailto:gunilla.bothen@vastkom.se
mailto:diarium.soc@ockero.se


 

 
 
Missiv, 2019-11-01 
 
Remiss 
Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen  

 
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens 
bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 
49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen. 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och unga, oavsett om 
de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna hemmet. Tidiga, samordnade och 
vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn 
eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan olika 
berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och unga i Västra 
Götaland pågått i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg 
och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan 
för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det under arbetets 
gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och att 
överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Förslag till revidering av Västbus - 
riktlinjer för barn och unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är beaktade i den 
sammanslagna överenskommelsen.  

Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har 
tagit fram det sammanslagna förslaget. Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa (styrgrupp för 
Västbus revidering) har för sin del ställt sig bakom förslaget till överenskommelse (9 okt 2019).  

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse sänds på remiss 
till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda 
intresseorganisationer - svar önskas per mejl senast 2020-02-14 

Frågor besvaras av:  
 

Ulrika Söderlund, Västra Götalandsregionen  
ulrika.soderlund@vgregion.se  
Tfn; 072-542 42 39 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Anneli.bjerde@vastkom.se  
Tfn; 073-3358516 

 
 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Ulrika Söderlund, ulrika.soderlund@vgregion.se  

 
Kommunerna lämnar synpunkter till:  
Gunilla Bothén, gunilla.bothen@vastkom.se 

 

mailto:ulrika.soderlund@vgregion.se
mailto:Anneli.bjerde@vastkom.se
mailto:ulrika.soderlund@vgregion.se
mailto:gunilla.bothen@vastkom.se
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Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa  
 
1 Utgångspunkter 
1.1  Bakgrund 
Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn 
enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får 
inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan 
stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller särskilt 
barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och boende, HVB, m.fl.). Ofta har 
dessa barn inte heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och som grupp 
har de sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 
 
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 
antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Väsbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 
lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 
överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av separat reglering i Västbus 
riktlinjer. 
 
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  
 
Alla barn har rätt att få få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och sjukvård 
och därför infördes nya bestämmelser 2017 i både SoL och HSL, om att kommuner och landsting ska 
ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att landstinget på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 
 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter 
samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  
 
Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  
 
Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att 
påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- 
och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den 
dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola. 
 
1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län. 
 
1.4 Målgrupp 
Barn och unga t.o.m.20 år, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.  

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).  

 
1.5 Omfattning och avgränsning 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet  grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso-
och sjukvårdsavtalet-avtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är 
särskilt relevanta för denna överenskommelse. 
 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till Hälso-och sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk (inkl. missbruk av spel om pengar).  I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras 
 
Denna överenskommelse, Samverkan för barns och ungas bästa, fullgör i Västra Götaland 
lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund) och ersätter Västbus tidigare riktlinjer.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar och anger struktur och form för samverkan 
kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån det inte 
regleras i andra avtal och överenskommelser.  Samarbetet i samband med placeringar utanför 
hemmet behandlas särskilt och överenskommelsen omfattar rutiner för lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård.  
 
Överenskommelsen reglerar respektive huvudmans åtaganden (kommun-region) och inte 
huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning.  
 
1.6 Giltighetstid 
2020-07-01 – 2022-12-31.   
En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden upphör förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20f%C3%B6r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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2 Ansvar och samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 
gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå (avsnitt 1.1), vilka reglerar ansvarsfördelning mellan 
VGR:s hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i 
dessa avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.  
 
Denna överenskommelse skiljer sig åt genom att ange skolan/förskolan som en likställd 
samverkanspart. Orsaken är att ett barns eller ungdoms skolgång och hälsa påverkar varandra 
ömsesidigt och en fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos barn och 
unga samt förebygger problem senare i livet. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när 
det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.  
 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 
tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 
praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell för hur skola och 
socialtjänst ska samverka för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgången och en 
bättre skolförankring, SAMS. 
 
En huvudman får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som ligger utanför 
sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att huvudmännens personal har god kunskap om sitt 
eget och sina samverkansparters ansvarsområden. 
 
2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR och skola ska samarbeta kring sina 
insatser i syfte att säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 
tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande 
arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta omfattar alla berörda verksamheter som möter 
barn och unga, oavsett vårdnivå. 
 
2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den enskilde 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP, upprättad. SIP ska upprättas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring en enskild behöver samordnas för att hen ska få sina behov 
tillgodosedda, eller då den enskilde eller barnets/ungdomens närstående begär det. Den enskilde 
måste samtycka till den samordnade planeringen (se vidare avsnitt 3.1.3). Vårdnadshavare och 
barnet (beroende på ålder och mognad) eller den unge ska vara delaktiga i upprättandet av SIP. I 
Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
SIP är det verktyg som anger vilka hälsa, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och vilken 
huvudman och verksamhet som har ansvar för resp. insats.  
 
 I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-process på samma 

villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och unga.  
 Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt skyldighet 

att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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 Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

 I de fall barnet/den unge inte är känd alls hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka 
som ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet.  

 Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge deltar i planeringen och att hen är 
delaktig och har inflytande över de planerade insatserna, utifrån sina upplevda behov och 
önskemål 

 SIP-möte ska hållas så fort som möjligt efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och involverade verksamheter har att prioritera närvaro 

 
Av SIP ska framgå  

• Vilka behov den barnet/den unge har 
• Vilka insatser som ska genomföras  
• De inblandade huvudmännens ansvar för resp. insats, angivet på verksamhetsnivå 
• Vilka insatser som ev, ska utföras av annan än kommunen eller region 
• Vem som har huvudansvar för planen  
• När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Huvudmännens deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 3.1.1). 
 
2.2.2 Ledningsstruktur för styrning av samverkan – organisatorisk samverkan 
För samverkan för barns och ungas bästa krävs styrning på regional, delregional och lokal nivå. Det är 
viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och 
samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant ömsesidig information 
och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och efterfråga resultat. 
 
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 
 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland, 
VVG. På delregional finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På motsvarande 
sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter företrädare för 
kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska ledningsgruppen eller 
en särskild temagrupp ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn och unga.  Den har att 
främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och ska vid behov genomföra 
gemensam, verksamhetsöverskridande kompetensutveckling. Både den delregionala och lokala nivån 
har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och unga, i de fall det behövs. 
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3 Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna hemmet  
   -riktlinjer för insatser, samverkan och ansvarsfördelning   
 
Riktlinjerna ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst. 
 
3.1 Före placering 
 
3.1.1 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) inom statliga myndigheter 
och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och 
socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. Anmälningsplikten gäller också enskild 
verksamhet gällande barn och unga samt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.  
 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 
 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.  
 
3.1.2 Samordningsansvar 
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP. Socialtjänstens ansvar för 
placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn får den 
hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan som socialtjänsten 
ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska även omfatta insatser och åtgärder 
som andra huvudmän ansvarar för, bl.a. hälso- och sjukvårdens planerade insatser. 
 
3.1.3 Sekretess och samtycke 
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare eller från ungdomen själv om hen är över 18 år och olika verksamheter behöver 
samverka kring barnet/ungdomen, t.ex. Vid informationsöverföring och upprättande av en 
Samordnad individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ska samtycka.  
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20f%C3%B6r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20f%C3%B6r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 
 
Barn under 18 år bör informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, men det är vårdnadshavarnas 
ställningstagande som är juridiskt bindande. 
 
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande har 
hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så länge 
uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning 
 
3.1.4 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 
placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 
läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 
uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 
socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 
eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 
verksamheterna vara smidiga. 
 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 
kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.1.5 Socialtjänstens utredning 
Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 
om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 
utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat fått uppgifter som kan föranleda 
någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 
anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 
inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 
konsultationer.  
 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 
av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 
till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 
behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning.  
 
Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.  
 
3.1.6 Konsultation 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20f%C3%B6r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/


Remissversion 
2019-11-01 

  9 
 
 

 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 3.1.3). 
 
 Rutin för konsultation och utlåtande 

IBIC:s  stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden.  
 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 
• Konsultation tandvården 
• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens resp. tandvårdens utlåtande till 
socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- resp. 
tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds-
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 
• Utlåtande från tandvården 

 
 
3.2 I samband med placering 
 
3.2.1 Läkarundersökning vid LVU eller LVM 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag   
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.  
 
 Rutin för läkarundersökning  

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. Om detta inte är 
möjligt ska närmaste Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUM) vara tillgänglig för 
konsultation.  
 
3.2.2 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa  
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
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genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Vid akuta placeringar får 
undersökningarna utföras efter placeringen på den nya orten.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 
 
 Rutin för hälsoundersökning  

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och skolhälsovårdens 
hälsokontroller genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande).  
 
Socialtjänsten kontaktar närmaste Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning (BUM) för att 
genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att BUM får 
tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för hälsoundersökning ska 
erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om skriftligt utlåtande behövs 
används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid behov bistå socialtjänsten 
med konsultation och tolkning av uppgifterna. Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk 
bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller 
specialistmottagning, inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, 
barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), 
röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral mm).  
 
Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta landstinget på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga.    
    
 Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas.   
 
3.2.3 Samordnad individuell plan, SIP 
I avsnittet 2.2.1 beskrivs SIP, som utgör grunden för planering av insatser i samverkan. I detta avsnitt 
redogörs för delar som särskilt handlar om placering av barn och unga.  
 
I samband med utredning eller före planerad placering ska samordnad individuell planering ske.  Vid 
akut placering ska SIP upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt 
sammankallande till SIP i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård 
är det dock primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP. 
 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för resp. insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga fall en 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
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överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
 
Av SIP ska vid placering av barn och unga framgå  

• Vilka insatser den enskilde behöver 
• De inblandade huvudmännens ansvar angivet på verksamhetsnivå 
• Vilka insatser som ska utföras av annan än kommunen eller landstinget 
• Vem som ansvarar för underrättelse och överföring av information till berörda verksamheter 

på placeringsorten 
• Vem som har huvudansvar för planen 
• Fast vårdkontakt utses  
• När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen.    
 
3.2.4 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 
 
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare).  
 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar BUM för att remiss utfärdas. 
 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas.  
 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
för informationsöverföring genomföras. 
 
3.2.5 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser, SIP, genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.  
 
3.2.6 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS-
institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Påträngande sociala behov och akuta 
problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk. Svårigheterna har inte sällan 
komplicerats av tidigare separationer och byten av hemort. Därför bedöms i Västra Götaland, alla 
placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 
Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare eller annan i vården involverad 
legitimerad vårdpersonal. Hen utses i samband med upprättandet av SIP. 
 
3.2.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vi vårdtillfället  
Vid en placering av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en fullmakt till 
familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet eller 
institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller behandlingstillfällen. 
Socialtjänsten avgör om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård eller närvara vid 
undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och annan stadigvarande 
vårdgivare om beslutet. 
  
3.2.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den Samordnade 
individuella planen följs upp och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att 
medverka i uppföljningen. 
  
3.3 I samband med avslut av placering 
 
3.3.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att ny samordnad individuell 
vårdplanering genomförs och att ny SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser 
från båda huvudmännen. De riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.  
 
3.3.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 
Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 
flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 
efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört, om barnet bedöms vara i särskilt 
behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.   
 
4 Genomförande 
 
4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad 
delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.  
 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 
intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 
bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. 
 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.   
 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
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Delregional vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och 
säkra kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 
 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG)  med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 
 
  
4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt,  av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där den enskildes behov sätts i första rummet. Om parterna 
ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de delregional 
vårdsamverkansområdena. 
 
I avvaktan på tvistelösning har parterna ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm. Den långsiktiga lösningen kan komma att innebära ansvarsjustering och 
kostnadsreglering i efterhand. 
 
4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Inför att 
överenskommelsen löper ut ska under första halvåret 2021 en översyn göras för att avgöra om 
förändringar behövs eller om överenskommelsen ska förlängas. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 
 
5 Gemensamma utvecklingsområden  
 Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan socialtjänsten och VGR:s vårdenheter när 

det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att använda Samsa bör 
särskilt utredas.  

 Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 
Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 
HSL-insatser i samband med placeringar. 

 Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU. Mallen tas fram av VGR med inspel 
från kommunerna. 

 Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 
hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser för ungdomar som är placerade på SiS-
institutioner. 
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Bilaga 1: Definitioner  
 
Samverkan  
Sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan t.ex. handla om aktivt 
utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. 
 
Samordning  
Innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet i 
stödet, vården och omsorgen. 
 
Samarbete 
Är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en begränsad uppgift. Det kan handla om att olika 
yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild individ. 
 
Samsyn  
Är synonymt med konsensus och samstämmighet, dvs. ett likartat sätt att se på till exempel problem. 
 
Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få 
behandling, stöd och insatser utifrån sina individuella behov. En grundläggande del av samverkan är 
att den unge görs delaktig i planering, genomförande och uppföljning. 
 
För att den unge personen ska få rätt stöd i vardagen behöver samverkan och samarbete på flera 
nivåer, mellan verksamheter, yrkesgrupper och olika huvudmän som ett landsting och en kommun. 
Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där ansvar befogenheter 
och resurser tydliggörs.  
 
En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att 
exempelvis: 

• Bygga upp och upprätthålla god kompetens kring samverkan inom organisationen 
• Identifiera vad som underlättar samverkan 
• Identifiera vad som försvårar samverkan 
• Följa utvecklingen fortlöpande 

 
Samordnad individuell plan (SIP) 
En samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som ger en samlad beskrivning av alla pågående 
och planerade insatser för en person som behöver samordnade insatser från flera parter/aktörer. SIP 
ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda. SIP är ett instrument för samverkan och används för 
att förbättra och tydliggöra de insatser som kräver samverkan. 
 
Den enskildes delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den unges behov och 
önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga krävs samtycke av 
vårdnadshavare.   
 
I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för arbetet med SIP. I arbetet med barn och unga 
används de gemensamma dokument och mallar som är framtagna.  
 
Sammanhållen vård och omsorg 

https://www.synonymer.se/sv-syn/s%C3%A4tt
https://www.synonymer.se/sv-syn/problem
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20f%C3%B6r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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För de individer som är i behov av mer omfattande insatser behövs en effektiv och sammanhållen 
vård- och omsorgsprocess. Det innebär att vården ska vara individanpassad, samordnad och 
kontinuerlig. Det ska ske i en obruten kedja av insatser som personer behöver oavsett huvudman eller 
inom en huvudman. Sammanhållen vård-och-omsorg handlar om det dagliga samarbete mellan olika 
yrkesgrupper som finns nära den unge och familjen. Ett sätt att samarbeta mellan olika yrkesgrupper 
kan ske i form av team som har bred kompetens t.ex. läkare med från olika specialiteter, 
sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och socialarbetare. 
 
Tvärprofessionell 
Berör flera olika yrkeskategorier och professioner.  
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Bilaga 2: Viktiga delar i huvudmännens ansvar för barn och unga  
– denna bilaga syftar till att beskriva övergripande ansvarsområden, den är på 
intet sätt fullständig och heltäckande. För utförlig information läs lagtexten i 
dess helhet.   
 
Västra Götalandsregionens ansvar – hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvård är de åtgärder som till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 
och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården. I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för 
hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med 
Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten. Staten är ansvarig för den övergripande 
hälso- och sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. 
Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen. Regionerna ansvarar för 
att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård. 
 
Mödrahälsovård  
Mödrahälsovården erbjuds alla gravida. Verksamhetens mål är att främja hälsa hos mor och barn 
under graviditet och förlossning och att genom psykosocialt stöd ge mödrar och deras partner goda 
förutsättningar för ett ansvarstagande föräldraskap.   
 
Barnhälsovård  
Barnhälsovården erbjuds alla barn 0 – 6 år. Verksamhetens övergripande mål är att främja barnens 
hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 
Barnet följs genom regelbundna hälsokontroller och utvecklingsbedömningar. Föräldrautbildning 
erbjuds alla och föräldrastödet är både generellt eller riktat.           
 
Ungdomsmottagning 
Målgruppen för ungdomsmottagningar är ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Det är en s.k. 
lågtröskelverksamhet där ungdomar lätt ska få hjälp. Ungdomsmottagningens huvudområden är 
levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt psykisk hälsa. Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region, var för sig 
eller tillsammans. För verksamheten finns ett huvudmannagemensamt inriktningsdokument som 
syftar till att beskriva uppdrag, mål och målgrupp samt principer för ansvar och kostnadsfördelning. 
Inriktningsdokumntet innebär en gemensam grund för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
oavsett huvudmannaskap.  
 
Primärvården - vårdcentraler och rehabenheter 
Primärvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till alla i befolkningen.  
Vårdcentralen är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller diagnoser, 
ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser.  
 
Barn- och ungdomsmedicin (BUM)  
BUM bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. BUM utför planerad 
undersökning och behandling i öppen och sluten vård av de flesta sjukdomar hos barn och ungdomar.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsov%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  
Barn- och ungdomspsykiatri är en del av den specialiserade vården för barn och unga med psykiatrisk 
problematik upp till 18 år. Utredning och behandling sker främst i öppen vård men akutvård och 
heldygnsvård bedrivs också.  
 
Habilitering   
Habiliteringen ger stöd, till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar och 
deras närstående. Målgruppen är personer med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, 
autism eller förvärvar hjärnskada. 
 
Vuxenpsykiatrin 
Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla vårdplatser 
förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta subspecialisering i 
psykosvård, beroende- och missbruksvård, äldrepsykiatri, vård till personer med affektiva störningar 
och ätstörningsvård. 
 
Regionala medicinska riktlinjer 
Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att bidra till jämlik vård och utjämna skillnader i 
vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, 
verksamhets- och förvaltningschefer och hanterar delar av vården för ett specifikt diagnosområde 
eller för att förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdnivåer.  
 
Kommunen ansvar - socialtjänst 
Socialtjänsten ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till  
barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänsten ansvarar också för myndighetsutövning, stöd och 
insatser för barn och unga enligt lagarna SoL, LSS samt tvångslagarna LVU, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.  
Tvångslagstiftningen kompletterar socialtjänstlagen och möjliggör tvångsvård, men utgångspunkten är 
alltid att motivera individer till frivilliga insatser. Den grundläggande principen i SoL är frivillighet och 
att insatser av socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet är utsatt 
för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående.  
 
SoL 
Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden. När hjälp eller stöd inte räcker eller när barnet behöver skydd är det 
socialtjänstens uppgift att ingripa. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen bl a främja en 
allsidig personlighetsutveckling, en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar, och 
sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd som hen behöver.  
 
I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten också ett huvudansvar för 
att se till att samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs kommer till stånd. 
Kommunernas organisation av socialtjänsten varierar vilket gör att ansvar kan ligga på olika 
verksamhetsområden i kommunen. 
 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinska-riktlinjer/
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Varje insats av socialtjänsten vilar på en utredning, bedömning av barnets behov och beslut om 
bistånd. Det innebär att en ansökan om en specifik insats kan avslås om behovet kan bedöms 
tillgodoses på annat sätt. Ett biståndsbeslut kan överklagas. När en enskild person ansöker om en 
insats är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Vid en anmälan om barn som far illa är bedömer 
socialtjänsten om en utredning ska inledas. Utredningen ligger till grund för beslut om eventuella 
insatser.  
 
Insatser inom socialtjänsten för barnet ska göras i samförstånd med barnet dess vårdnadshavare och 
anpassas efter barnets behov. Insatser kan ges i öppen regi eller genom att barnet placeras för i 
familjehem eller HVB-hem. 
 
LSS 
LSS är en rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 
samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv ansöker om den. 
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och 
ha behov av insatsen.   
 
Kommunens ansvar - skola 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.  
 
Förskola  
Målgrupp för förskolan är barn 1-6 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska  
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 
barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt förskolans riktlinjer ska personalen 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 
 
Förskoleklass/Grundskola/gymnasieskola/grundsärskola/gymnasiesärskola   
Skolplikt gäller för nästan alla barn och unga som är bosatta i Sverige och börjar det året barnet fyller 
sex år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret.  
 
Skolans huvuduppdrag är värdegrunds- och kunskapsuppdraget och elevens rätt till utbildning gäller 
under hela skoltiden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevernas olika behov. Skolan ska fortlöpande 
informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling.  
 
Rektor har ansvar för att genomföra utbildningen enligt fastställda mål och tillgodose elevernas 
särskilda behov för att nå kunskapsmålen. Enligt skollagen kan elever som bedöms inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, tas emot i 
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särskolan. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i särskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som 
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.   
 
Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 
uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 
skoltiden kan få svårt att nå kunskapskraven. Det kan till exempel handla om en elev med en 
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 
koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.  Även i dessa fall kan eleven vara i 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 
 
Elevhälsan  
Skollagen klargör att elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd och specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. Rektor har ansvar för elevhälsan. 
 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå. 
Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, 
förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, 
utveckling och hälsa. Hinder för en enskild individ ska undanröjas och åtgärder och anpassningar 
utifrån varje enskild elevs behov av särskilt stöd ska ges. Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga 
och stödja elevens utveckling mot skolans mål. Elevhälsan utför sjukvårdande behandlingsarbete vid 
smärre åkommor, men i övrigt är landstinget ansvarig för barnens vård och behandling. 
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Bilaga 3: Lagstiftning 
 
Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400)  
Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande av och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för många personalgrupper i Sverige, bland 
annat personal inom hälso- och sjukvård och kommun.  
 
Hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30)  
HSL reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och  
skador. Målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och vården ska så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdslagen är en 
ramlag, inte en rättighetslag. Det innebär bl.a. att det inte går att överklaga om man till exempel inte 
får den läkare eller den utredning eller behandling man vill ha.   
 
Patient lag (2014:821) 
Patient lagen infördes 1/1 2015 med målet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patient lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell 
planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, val av utförare samt personuppgifter och 
intyg.  
 
Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)  
Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i 
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och unga. Där står även att socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs.  
  
Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Här 
avses också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatserna ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och föreningar.  
  
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)  
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga  
funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, och att de får och kan påverka den hjälp och 
service de behöver i det dagliga livet. Socialnämnden ska fortlöpande följa upp vilka som  
omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är.  Verksamheterna ska vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Kommunen ska samverka med organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättningar.  
  
Skollagen (2010:800)  
Skolans ansvar regleras i skollagen. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans  
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som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det på 
något sätt framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vidare står att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.  
  
Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128)  
LPT innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. En  
huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan  
samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Kriterier för tvångsvård enligt  
LPT är allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård och att 
patienten motsätter sig vård.  
  
Lagen om vård av unga, LVU (1990:52)  
Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård  
inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavaren och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vård kan beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk  
misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i  
hemmet, gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård 
ska också beslutas om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. Även personer över 18 år (men inte 20 år) kan beredas 
vård under särskilda omständigheter beskriva i lagen.   
 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:807)  
LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård 
av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället 
LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM 
skall tillämpas. Syftet med LVM är att motivera personen i fråga att istället medverka frivilligt 
till behandlingsinsatser.  
  
Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603)  
Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till  
fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse (SIS). Straffet är tidsbestämt och kan vara mellan 14 dagar och upp till 4 
år. Till skillnad från fängelsedömda kan inte den som blivit dömd till sluten ungdomsvård bli 
frigiven efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats.   
  
 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngslag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tt_(domstol)
https://sv.wikipedia.org/wiki/LVU
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INLEDNING 
Detta handlingsprogram är ett politiskt styrdokument för Öckerö kommun. 
Handlingsprogrammet är upprättat mot bakgrund av kraven i lag om skydd mot 
olyckor (2003:778). Handlingsprogrammet beskriver de mål som räddningstjänsten 
ska arbeta mot men också den förmåga till räddningsinsats som ska upprätthållas. 

Definitioner och förkortningar som används i detta dokument finns förklarat i bilaga 
1 (sid. 26).  

 
BAKGRUND  
Lagstiftning 
Syftet med lag om skydd mot olyckor (2003:778) är att färre ska dö, färre ska skadas 
och mindre ska förstöras. Samtidigt ska lagen förbättra möjligheterna för enskilda, 
kommuner och statliga myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna 
av dessa. Lagen ställer krav på att kommunerna ska ha en organisation som kan gripa 
in när den enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan, kan klara av en 
olyckssituation. 

Enligt lagen har kommunen skyldighet att ha ett handlingsprogram för den 
förebyggande verksamheten samt ett handlingsprogram för räddningstjänstens 
verksamhet. Eftersom räddningstjänstens personal arbetar såväl operativt som 
förebyggande väljer vi att skriva ett handlingsprogram som tar upp båda dessa delar.  

3 kap. 3 § LSO: ” En kommun skall ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen 
och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges 
hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras”.  

3 kap. 8 § LSO: ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens 
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan 
leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken 
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana 
insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen 
har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende 
på förhållandena i fred som under höjd beredskap”.  
 

Handlingsprogrammets syfte är att kommuninvånarna skall få en inblick i hur 
vi idag bedriver räddningstjänst samt det förebyggande arbetet. 
Handlingsprogrammet beskriver vår förmåga att kunna göra räddningsinsatser 
men belyser också vikten av den enskildes egen förmåga att kunna hantera en 
olycka. Handlingsprogrammet är en del i underlaget för Länsstyrelsens tillsyn. 
Utöver detta handlingsprogram för räddningstjänsten finns det en 
handlingsplan för skydd och beredskap samt en för extraordinära händelser i 
Öckerö kommun. 
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UPPDRAG 
Räddningstjänstens huvudsakliga ändamål är att fullfölja de skyldigheter som 
åligger kommunen enligt lag om skydd mot olyckor. Verksamheten ska bidra till 
att ingen skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av olyckor 
 
Med hänsyn till förhållandena i Öckerö kommun skall människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö beredas ett tillfredsställande skydd mot olyckor. 
Skyddet mot olyckor i Öckerö kommun skall vara likvärdigt med skyddet i 
övriga delar av landet. Verksamheten ska planeras så att räddningsinsatser kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
 
För att möta behovet av säkerhet och trygghet för människor i alla åldrar som 
bor, vistas eller verkar inom Öckerö kommun skall Räddningstjänsten 
samordna och ansvara för: 

o Ansvara för räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet 

o Ansvara för alarmering 

o Ansvara för sotning och brandskyddskontroll 

o Ansvara och utföra larmhantering av interna automatlarm i kommunen 

o Tillhandahålla CSR (Chefs och stabsresurs) och TiB-funktion (Tjänsteman i 
beredskap) 

o Vara remissinstans i säkerhetsfrågor 

o Biträda SU (Sahlgrenska universitetssjukhus) med insatspersonal vid akuta 
sjukvårdsuppdrag 

o Biträda hemtjänsten med lyfthjälp 

o Beslut om tillstånd avseende brandfarlig och explosiv vara 
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ORGANISATION, RESURSER, SAMVERKAN 
Under ansvarig nämnd, vilken är Socialnämnden i Öckerö kommun, är det 
räddningschefen som leder räddningstjänstverksamheten i kommunen. 
Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 

Vid räddningsinsatser utövas den övergripande ledningen av funktionen 
räddningschef i beredskap (RCB) från Räddningstjänsten Storgöteborg som till sin 
hjälp har ett antal befäl i beredskap. 
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Räddningsstyrkor 
Minimibemanningen/-beredskapen på räddningstjänstens stationer. 

I kommunen finns frivilliga räddningsvärn på Rörö, Hyppeln, Knippla, Kalvsund och 
Grötö, dessa är en resurs både vid större insatser och som förstahandspersoner vid 
larm. De är snabbt på plats och känner väl till sin ö. 

Räddningstjänsten tillämpar fri inryckning vid stora larm vilket innebär att alla 
brandmän som vill och kan åker på larmet. Statistik från larmrapporter visar att 
styrkan mer än fördubblas vid dessa typer av larm. 

 

           (Siffror från 2019) 

Station  Styrka 

251-8000 Öckerö 1 CSR/IL +SL + 4 BmD 

251-8100 Björkö 2 BmD 

251-8200 Knippla Räddningsvärn 8 st  

251-8300 Grötö Räddningsvärn 9 st 

251-8400 Kalvsund Räddningsvärn 10 st 

251-8500 Hyppeln Räddningsvärn 8 st 

251-8600 Rörö Räddningsvärn 11 st 
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Insatstider inom kommunen  
Insatstid avser tid från alarmering av den närmaste räddningsresursen (ej 
räddningsvärn) till dess att räddningsarbetet har påbörjats på skadeplats, 2 min och 
30 sek angreppstid efter framkomst till skadeplats ingår i insatstiden.  
Olika typer av farthinder påverkar insatstiderna negativt både vid in- och utryckning. 

Insatstider 
10 min 

10-20 min 
20-30 min 

Osäker insatstid 
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Grafisk spridning av räddningstjänstens brandstationer  

- Deltidstation 
- Räddningsvärn 

Grötö 
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Statistik 
Den statistik som används i handlingsprogrammet bygger på data under 
årsintervallet 2014-2018 och är hämtat från Daedalos samt MSB:s statistik i IDA-
portalen. 

Räddningstjänsten rycker i genomsnitt ut på 264 larm per år och delas in enligt 
följande:  

Insatser årligen per 1000 invånare mellan 2014-2018 

Typ av olycka Öckerö Kustkommuner 
10-15 000 inv 

Pendlingskommun 
nära storstad 

Riket 

Brand i byggnad 0,50 1,23 0,69 1,03 
Brand ej i byggnad 2,74 1,76 1,62 1,65 

Trafikolycka 0,72 2,45 1,49 1,91 
Drunkning/tillbud 0,11 0,12 0,04 0,05 

Utsläpp farligt ämne 0,45 0,44 0,25 0,29 
Totalt 8,24 14,90 8,21 10,28 

 

o Öckerö har färre bostadsbränder än övriga likvärdiga kommuner i Sverige. 

o Bränder utomhus ligger högre än snittet. Orsaken till detta är att i anslutning 
till påsk oftast är många anlagda bränder i terrängen. 

o Trafikolyckor ligger mycket under snittet i landet, losstagning av fastklämda 
sker 1 ggr/10 år. 

o Drunkning och drunkningstillbud ligger över snittet i landet men likvärdigt 
med övriga kustkommuner. 
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Samverkan i GR 
Inom Göteborgsregionens räddningstjänstorganisationer (GR) bedrivs ett 
djupgående samarbete med benämningen Gränslös räddningstjänst. Denna 
samverkan innebär att operativa resurser disponeras fritt mellan kommunerna. Detta 
innebär att räddningstjänstens resurser, utan dröjsmål, kan bistå andra kommuner 
där behov föreligger. Till motsats så innebär detta även att de andra 
räddningstjänstorganisationerna kan bistå räddningstjänsten vid olyckor. Detta är en 
regional samverkan i riktning mot en förbättrad förmåga vid olyckor och ökad 
samhällssäkerhet. Samarbetet med gränslös räddningstjänst förväntas medföra 
följande positiva egenskaper gentemot den olycksdrabbade:  
 

o Snabbare hjälp till den olycksdrabbade.  

o Större uthållighet vid flera samtidiga och/eller långvariga händelser.  

o Bättre förmåga vid komplexa händelser.  

 

Det är Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral, tillsammans med dess RCB 
och tillhörande stab, som disponerar resurserna inom GR. Inom GR finns det en 
gemensam räddningschef i beredskap (RCB) som ansvarar för att det gemensamma 
systemet inom GR fungerar. Syftet med denna gemensamma resurs är att skapa en 
effektiv samordning inom GR-regionen. Detta genom att fördela de operativa 
resurserna så att de används så effektivt som möjligt i hela regionen. 

 

BESLUT OCH SAMRÅD  
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 
Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett 
väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att 
under perioden anta närmare riktlinjer.  

Innan kommunfullmäktiges beslut har följande myndigheter/organisationer givits 
möjlighet att yttra sig över förslaget till handlingsprogram: 

o Förvaltningar i Öckerö kommun o Räddningstjänsten i Storgöteborg 

o Bohus räddningstjänstförbund o Länsstyrelsen i Västra Götaland 

o Alingsås och Vårgårda 
räddningstjänstförbund 

o Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

o Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset  

o Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund 

o Kustbevakningen o Polismyndigheten 

o Sjöfartsverket o SOS Alarm 

o Trafikverket o Svenska Sjöräddningssällskapet 
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VERKSAMHETSPLANERING, GENOMFÖRANDE OCH 
UPPFÖLJNING  
Räddningstjänsten arbetar enligt Öckerö kommuns lednings- och styrningsmodell – 
Öckerömodellen. Det innebär att verksamheten planeras, genomförs och följs upp 
enligt kommunens årshjul för ledning- och styrning. Handlingsprogrammet läggs in i 
kommunens IT-stöd för styrning och ledning och de mål som formuleras i denna 
handlingsplan kommer att följas upp i IT-stödet.  
 
Socialförvaltningen kommer under 2020 att implementera ett nytt 
kvalitetsledningssystem, grunden för det ledningssystemet är att arbeta med ständiga 
förbättringar, där kommer räddningstjänsten att ingå och syftet är att där identifiera 
och genomföra förbättringar i verksamheten kontinuerligt.  

 

NATIONELLA OCH LOKALA MÅL FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Nationella mål 
Bestämmelserna i LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor. De övergripande nationella målen sammanfattas i 
förarbetet till LSO som anger att ”färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska 
förstöras”.  

För att uppfylla, av riksdagen, beslutade nationella mål har ett antal lokala mål 
upprättats. Dessa omnämns här som säkerhets- och prestationsmål. 

 

Säkerhetsmål 1 
Den regionala samverkan skall öka 

Prestationsmål 

o Räddningstjänsten skall verka för att gemensamma övningar hålls med 
samverkande myndigheter i syfte att förbättra samverkan vid en gemensam 
insats i samband med olycka. 

o God förmåga till samverkan med närliggande räddningstjänster inom GR vilket 
medför: 

- Att den drabbade snabbare får hjälp 

- Att räddningstjänsten får större uthållighet vid längre insatser eller många 
små insatser 

Nationellt mål Säkerhetsmål Prestationsmål
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Säkerhetsmål 2  
Den enskildes förmåga att själv förebygga och hantera olyckor ska öka  

Prestationsmål 

o Räddningstjänsten ska arbeta fram ett koncept som ger alla skolbarn i årskurs 
5 kunskaper om konsekvenser kring brand, miljö och personolyckor samt hur 
man skyddar sig mot olyckor. 

- Detta för att tidigt lära barn om faran att leka med eld och på så vis arbeta 
förbyggande.  

o All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av 
brand och olyckor för att kunna ge råd till den enskilde.  

o Räddningstjänsten ska ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor. 

 

Säkerhetsmål 3 
Minska brister i det förebyggande brandskyddsarbetet i privat och offentlig sektor  

Prestationsmål 

o Öka kunskapen om egenkontroll genom systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA)   

o Besöka företagare för att informera om lagstiftningen enligt LSO samt för att 
få ett närmare samarbete 

o Vid tillsyn, stärka medvetenheten om SBA hos företag verksamma i 
kommunen  

o Stödja arbetet med kommunens informationssystem om arbetsmiljö (KIA) där 
systematiskt brandskydd ingår. 

 

Säkerhetsmål 4 
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand i bostad  

Prestationsmål 

o Erbjuda enskilda hushåll information om vikten av brandskydd i hemmet 

- Genom att besöka enskilda hushåll finns möjlighet att se över 
brandvarnare samt släckutrustning hos den enskilde individen.  

o Erbjuda utbildning i brandskydd till allmänheten  

- Genom öppethus aktiviteter  

- Genom föredrag på ex. bostadsrättsföreningar mm   
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RISKBILD  
Detta är en sammanfattning av riskanalysen. Fullständiga delen av riskanalysen finns 
i bilaga 3.  
 

Bebyggelse  
Bebyggelsekaraktären inom ett område har betydelse för hur den kommunala 
räddningstjänstens verksamhet skall utformas.  

Öckerö Kommun består av tio bebyggda öar och det bor cirka 12 900 personer där 
åretruntboende är den vanligaste boendeformen. Öarna Rörö, Hyppeln, Knippla och 
Grötö är relativt glest befolkade.  
Kommunen präglas av en delvis mycket tät villabebyggelse. 
En snabb räddningsinsats är inte alltid möjlig på de öar som saknar broförbindelse. 

 
Hav och kust 
Närheten till havet påverkar riskbilden i kommunen. Kommunens mest 
framträdande karaktärsdrag är den långa kuststräckan där 80 % av kommunens yta 
ligger inom 300 meter från strandlinjen.  

Det finns omfattande färjetrafik mellan fastlandet och öarna men också mellan 
öarna. Öckerö kommun ligger i Kattegatt och alla de fartygsrörelser som sker längs 
kusten utsätter kommunen för en risk av oljepåslag på våra stränder. Ett oljeutsläpp 
kan få allvarliga konsekvenser för djurlivet men också för friluftslivet vilket gör att 
det finns behov av en god beredskap för att hantera oljepåslag.  
Stormar utgör ett hinder för båttrafiken och påverkar räddningstjänstens 
beredskapsmöjligheter då det kan vara svårt att nå de öar som saknar broförbindelse 
med förstärkningsresurser. Fotöbron stängs av vid klass 3 varning (vindbyar på över 
30 sekundmeter) 
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Risk- och skyddsvärda objekt 
En del verksamheter och objekt innebär stationära risker, där sannolikheten eller 
konsekvensen för en olycka kan kopplas till en specifik plats som är känd i förväg. 
Riskklassade platser finns i kommunens geografiska informationssystem GIS.  
Exempel på risk- och skyddsvärda objekt är tankstationer, varv, båtförvaring inom- 
och utomhus, återvinningscentral, stora samlingslokaler som rymmer många 
människor, verksamheter med barn och äldre samt oersättliga bebyggelsemiljöer. 
 
I Öckerö kommun finns inga riskobjekt som blivit klassade som farlig verksamhet 
enligt lagen om skydd mot olyckor, 2 kapitlet §4 (LSO 2:4) 
 
Särskilt prioriterade oljeskyddsoråden; 

o Rörö naturreservat inkl. Stora Rossen, Räven och Fånyttan 
o Delar av Sälöfjorden 
o Ersdalens naturvårdsområde 
o Området Burö-Rävholmen 
o Känsliga stränder enligt saneringsmanualens känslighetsindex 
o Kommunala badplatser 
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Oljeskyddplan 
I Öckerö kommun finns en, av Kommunstyrelsen, beslutad oljeskyddplan där 
räddningstjänsten ihop med kommunen och kustbevakningen bär huvudansvaret. 
Oljeskyddplanen syftar till att stärka kommunens beredskap inför och vid en 
oljeolycka till havs.  
Målsättningen med kommunalt oljeskadeskyddsarbete är att ha förmåga att bekämpa 
den olja som kommer i land från ett utsläpp till havs och för att minimera ekologiska 
och socioekonomiska följder.  

 

Fysisk planering 
Den fysiska planeringen inom kommunen påverkar Räddningstjänstens verksamhet. 
I bostadsförsörjningsprogrammet 2015-2020 för Öckerö kommun skall förtätning 
och byggande av högre hus underlättas vilket medför utmaningar vid en eventuell 
brand då räddningstjänsten saknar höjdfordon.  
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram kommer att arbetas fram under 2020.  

 

Vägar och transporter 
Enda bilvägen till och från Öckerö kommun är väg 155, för vilken Trafikverket är 
väghållare. Vägen går från Vädermotet i Göteborg till cirkulationsplatsen på Hönö 
där Hönövägen, Öckerövägen och Lökholmsvägen ansluter. Mellan Lilla Varholmen 
och Hönö Pinan förbinds vägen med en vägfärjeförbindelse. Väg 155 är av 
Trafikverket utpekad som en funktionellt prioriterad väg för dagliga personresor 
samt kollektivtrafik.  

Trafikverket färjerederiet kör i kommunen Hönöleden (Lilla Varholmen-Hönö 
Pinan), Björköleden (Lilla Varholmen-Björkö) samt Nordöleden (Burö färjeläge-
Knippla-Hyppeln-Rörö). 
Inom kommunen finns även ett antal farleder av riksintresse.  

I Öckerö kommun gäller 50 km/h om inget annat anges. 
Transportmängden av farligt gods är måttlig och främst transporteras brandfarlig 
vätska (bensin, diesel, etanol) och olika gaser. Transportleder för farligt gods finns i 
kommunens geografiska informationssystem GIS. 
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Risk- och sårbarhetsanalys  
För att beskriva riskbilden för olyckor som kan föranleda en räddningsinsats ur ett 
kommunövergripande perspektiv har en översiktlig RSA utförts parallellt med 
upprättande av handlingsprogrammet. Delar av detta dokument är av säkerhetsskäl 
sekretessbelagt.  

Rörö 

Hyppeln Knippla 

Björkö Hälsö 

Öckerö 

Hönö 

Kalvsund 

Grötö 

Fotö 
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RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖRMÅGA 
Vilken förmåga räddningstjänsten skall ha styrs av kommunens riskbild. Nedan följer 
en beskrivning av den förmåga som kommuninvånarna kan förvänta sig. Den angivna 
förmågan kan begränsas av till exempel väderlek, begränsad framkomlighet för 
nödvändig utrustning samt begränsad resurstillgång. 

Förmågebeskrivning 
Identifierad händelse Förmåga Stationer 
    

Ö
ck
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ö 

de
lti

d 

Bj
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kö
 d

el
tid
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ip
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a 

RV
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rö
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V 
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RV
 

Ka
lv
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nd

 R
V 

G
rö

tö
 R

V 

Brand i byggnad Begränsa brandspridning till andra brandceller och 
byggnader  X X           
Begränsa brandspridning till andra byggnader  X X X X X X X 
Från utsidan genomföra släckinsats i marknivå  X X X X X X X 
Assistera utvändig utrymning via fönster eller 
balkong med stegutrustning X X X X X X X 
Genomföra invändig släckinsats med upp till ca 50 
m inträngningsväg i tät brandrök X             
Söka efter och rädda enstaka personer upp till ca 
50 m inträngningsväg i tät brandrök X             

Brand i fordon och andra fristående 
objekt 

Släcka brand i personbil, minibuss, arbetsfordon, 
buss, lastbil utomhus X X           
Släcka brand i personbil X X X X X X X 
Släcka brand i öppen eller sluten container X X X X X X X 
Släcka brand i större virkesupplag X             

Brand i fartyg Släcka brand i mindre fritidsbåt < 8 m förtöjd vid 
kaj eller på uppställningsplats X X X X X X X 
Släcka brand i större fritidsbåt > 8 m förtöjd vid kaj 
eller på uppställningsplats X X           
Genomföra insats för livräddning av enstaka 
personer i fartyg vid kaj eller på varv X X           
Från utsidan genomföra släckinsats med 
skärsläckare vid brand i fartyg vid kaj eller varv X             
Genomföra invändigt släckförsök i tät brandrök vid 
brand i fartyg vid kaj eller varv X             

Brand i brandfarlig vätska och gas Släcka en brand i oinvallat spill med maximalt 200 
kvm brännbar vätska (X)=100kvm X (X)           
Skydda indirekt hotade personer mot brand X             
Rädda enstaka personer (ej fastklämda) som 
befinner sig i fara X             

Trafikolycka Spärra av och säkra olycksplatsen mot följdolyckor 
och brand X X           
Losstagning av fastklämda personer från personbil X             
Losstagning av fastklämda personer från buss 
lastbil (tung räddning) Ingen egen förmåga 
Stabilisera/säkra fordon X X           
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Identifierad 
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Farliga ämnen Snabbt rädda enstaka personer som befinner sig i 
riskområde X             
Genomföra livräddande sanering av enstaka 
personer X             
Indikera brännbar atmosfär från brandfarlig vätska 
och gas X             
Begränsa skadeutbredning genom tätning, 
uppsamling, kylning och nedtvättning X             

Brand i skog och mark Bekämpa gräsbrand på äng eller mindre fält 
X X X X X X X 

Bekämpa mindre brand exempelvis i buskar eller 
markväxter X X           
Genomföra släckning av brand i skog och mark 

X             
Vattenlivräddning Rädda enstaka personer i ytläge i öppet vatten ca 

100‐300 m från land X X           
Rädda enstaka personer ur isvak upp till 300 m från 
land X X           
Genomföra räddningsdykning för att söka efter och 
rädda enstaka personer inom begränsad yta Ingen egen förmåga 

Terrängtransport Genomföra transport i väglös terräng eller på väg 
med begränsad framkomlighet X X X     X X 

IVPA Genomföra prehospitalt akut omhändertagande av 
skadade personer, X X X     X X 
Genomföra hjärt/lungräddning (D‐HLR) 

X X X         
Personlivräddning Rädda person från svårtillgänglig plats (exempelvis 

master, broar, kranar, vindkraftverk) Ingen egen förmåga 
Undsätta personer som är instängda i hiss mellan 
våningsplan X             
Rädda fastklämda personer under träd, 
nedfallen last eller motsvarande X X           
Rädda person som fallit ner i brunn, schakt eller 
liknande X             

Storm/Orkan/skyfall Länspumpning i fastigheter 
X X X X X X X 

Avspärrning av riskområde 
X X X X X X X 

Bistå vid utrymning av personer ur riskområde 
X X           

Oljeskadeskydd Förhindra spridning av olja med hjälp av invallning 
och absorbtionsmedel på land/vatten X X           
Förhindra spridning av olja på vatten med upp till 
600 m sjöläns (kommunalt vatten) X             
Skydda strand med upp till 300 m strandduk med 
hänsyn till förhållanden och strandtyp X             

Operativ ledning Löpande värdera risk‐ och hotbilder 
X             

Organisera och leda kommunens resurser vid 
medelstora räddningsinsatser X             
Samverka med andra aktörer vid 
räddningsinsatser(X)=Endast Enhetsledare X (X)           
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Förmåga vid sällanhändelser 
Räddningstjänstens förmåga vid sällanhändelser bygger på samverkan med andra 
räddningstjänster genom samverkansavtalet och vid behov även resurser från t.ex. 
Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket eller andra aktörer.  
Räddningstjänsten planerar uthållighet för ledning genom samverkansavtalet och 
egen lokalt upprättad stab. Räddningstjänsten är, vid stora händelser, beroende av 
externa personella resurser för att skapa uthållighet. Denna samverkan möjliggör en 
säkrare uthållighet i stora och komplexa händelser. 
 

Brandvattenförsörjning 
Vid släckning av bränder använder sig räddningstjänsten främst av vatten, men för 
att kunna släcka större bränder kan det behövas större tillgång till vatten än vad som 
kan transporteras i en släckbil. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis via tankbilar, 
genom brandposter eller motorsprutor till öppet vatten. 

Huvudmannen för VA skall tillhandahålla vatten för effektiv släckning med 
räddningstjänstens utrustning. Grundnivån utgörs av VAV P83 Allmänna 
vattenledningsnät samt VAV p76 Vatten för brandsläckning.  
Det bör eftersträvas att inte ha fler brandposter än det faktiska behovet.  
  
Enligt ABVA 2010 (Allmänna bestämmelser för användande av Öckerö kommuns 
vatten och avloppsanläggning) är sprinkleranslutning till det kommunala vattennätet 
inte tillåtet.  
 
 

”Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand 
att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Detta innebär 
att en fastighetsägare inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få 
ansluta en sprinklerinstallation. Ledningssystemet medger inte direkt-
anslutning. Sprinklerinstallationen förses med egen reservoar som ansluts 
med luftgap (brutet vatten).” 
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Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegar 
På Öckerö, Hönö, Fotö, Hälsö samt Björkö kan nödutrymning med 
räddningstjänstens bärbara stegar ske från högst 3:e våning eller max 11 meter från 
fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till marken. Marken 
nedanför fönster eller balkong skall vara plan intill 3 meter från fasad.  
Övriga öar med räddningsvärn begränsas till 2 våningar eller max 5 meter tills det att 
räddningsstyrkan från Öckerö är på plats, se insatstider till respektive ö.  
 
Räddningstjänstens stegar kan inte räknas med som den andra utrymningsvägen vid 
en projektering av en fastighet där de boende inte kan förväntas kunna utrymma på 
egen hand. 

 

Insatsförmåga under höjd beredskap  
Öckerös organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på en 
anpassning och förstärkning av organisationen under fredstid. 

Som tillkommande arbetsuppgifter enligt LSO ska kommunens organisation för 
räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för: 

o Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

o Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 
stridsmedel. 

o Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten enligt de 
tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras. 

o Personal inom räddningstjänsten ska under höjd beredskap delta i åtgärder för 
första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.  

En riktlinje med närmare anvisningar planeras för Öckerös organisation och arbete 
under höjd beredskap. Denna plan för övergång till krigsorganisation är 
säkerhetsklassad och skall hållas skyddad inom kommunen fram till dess att den 
måste verkställas.  
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Övriga resurser 
Kustbevakningen 
Kustbevakningen är ansvarig för miljöräddningstjänst till sjöss och sjöövervakning. 
De resurser som främst bedöms vara intressanta för Räddningstjänsten är 
Kustbevakningens fartyg. Dessa kan användas för transport av personal och materiel 
till öar i skärgården men även brandbekämpning då de är utrustade med brandpump. 

Kustbevakningens räddningsdykare kan utnyttjas som resurs vid långvariga 
kemikalieutsläpp där de kan tjänstgöra som kemdykare. För rök- och 
vattendykningsinsatser bedöms inställelsetiden för Kustbevakningens dykare, i 
normalfallet, vara alltför lång för att nyttja dem. Kustbevakningsflyget kan utnyttjas 
för att fotografera olyckor med stor geografisk utbredning t.ex. oljeutsläpp som stöd 
för räddningsledarens beslut. 

 

Sjöräddningssällskapet 
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars räddningsbåtar bemannas av 
frivilliga besättningsmän med dygnet runt beredskap. Vid larm skall räddningsbåten 
ha lämnat kaj senast 15 minuter efter larmet. Närmaste sjöräddningsstation finns på 
Rörö. Sjöräddningssällskapet deltar ofta i räddningsinsatser som leds från JRCC i 
Göteborg. 

Sjöräddningssällskapet kan nyttjas som resurs för t.ex. vattenlivräddning, transporter 
till/från andra öar eller andra strandnära svårtillgängliga platser, för brandsläckning 
vid båtbränder eller oljeskador i hamnar eller för att vattenförsörja 
räddningspersonal vid bränder på öar som saknar broförbindelse. 
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STÖDSYSTEM 
Alarmering av räddningsstyrka 
Besvarande av nödsamtal utförs enligt statligt avtal av SOS Alarm AB. Utlarmning av 
kommunens resurser utförs enligt avtal mellan kommunen och Räddningstjänsten 
Storgöteborgs ledningscentral (LC) 

Vid telestörningar kommer Rakel att nyttjas för utalarmering mellan kommunens 
”brandstationer” och Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral (LC). De olika 
stationerna kan vid behov bemannas så att invånarna kan få hjälp att larma. 

 

Varning  
Den över tid minskade krigs-hotbilden utmynnade i att Öckerö kommun inte längre 
betraktas som skyddsrumsort. Kommunen gjorde även bedömningen att de inte har 
så stora risker att det motiverar att fortsatta resurser läggs på utomhusvarning så 
som VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).  

Kvartalsprovningen upphörde 2006 och anläggningarna avvecklades. 

 

Information 
Korrekt och snabb information har avgörande betydelse för om människor känner 
trygghet och tillit. Alla som vistas inom kommunen skall på ett enkelt sätt kunna 
informeras och varnas vid speciella händelser och olyckor som inträffar inom 
kommunen eller i dess närhet. 

Ordinarie (nedan angivna) informationsvägar avses användas:  

 

o Öckerö kommuns hemsida www.ockero.se  
o Radio P4 (Göteborg) 101.9 Mhz  
o Riksradio och TV  
o Särskilt upprättad upplysningscentral  

 

 

POSOM 
Kommunen är skyldig att ha en beredskap för olyckor och samhällsstörningar, och 
har även det yttersta ansvaret för att enskilda individer får det stöd och hjälp som de 
behöver enligt 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen.  
Öckerö kommun har en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) 
som stöd till enskilda individer vid svåra olyckor eller samhällsstörningar när 
samhällets ordinarie resurser inte räcker till. 

 

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 
Enligt LSO ska kommunen verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 
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endast bränder. Vi vill klargöra vikten av att ett olycksförebyggande arbete inom 
kommunens samtliga förvaltningar, verksamheter och enheter. KIA – Öckerö 
kommuns incidentrapporteringssystem skapar förutsättningar att göra samtliga 
förvaltningar delaktiga i dessa frågor och arbeta förebyggande.  
 

Tillsyn enligt LSO och LBE 
Räddningstjänsten har en tillsynsansvarig i form av en årsarbetare där 
kompetenskravet är Tillsyn A.  
Tillsynsansvarigs arbete bygger på att stärka tryggheten för våra medborgare genom 
att utöva tillsyn på objekt ute i kommunen och se över brandskyddet på dessa. Vid 
tillsynen är det primära syftet att den som har verksamheten inser sitt egenansvar. 
För varje verksamhetsår ska en tillsynsplan upprättas. Tillsynsplanen ska utgå ifrån 
tillsynsbehovet, som i sin tur baseras på tillsynsobjektens risknivå. Dokumentation 
och uppföljning av tillsynsarbetet görs via räddningstjänstens IT-stöd, Daedalos. 

 

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 
En skriftlig redogörelse skall lämnas in av samtliga ägare och nyttjanderättshavare till 
byggnader och andra anläggningar som preciseras i MSB:s föreskrifter om skriftlig 
redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Redogörelsen ska uppdateras vid 
sådan ändring i byggnad eller verksamhet som påverkar brandskyddet. I 
tillsynsplanen finns rutinerna för hur ofta, eller vid vilka ändringar, som redogörelsen 
ska lämnas in. 

 

Rådgivning/Information/Utbildning 
Enligt LSO skall räddningstjänsten bistå allmänheten med rådgivning och 
information. En del av detta är att vi erbjuder utbildning till näringsliv, kommunala 
verksamheter och allmänheten. Genom att stärka medborgarna i att kunna förebygga 
och hantera en olycka är sannolikheten större att uppnå de nationella målen om att 
ingen ska omkomma eller skadas till följd av en brand. Att stärka den enskildes 
förmåga är i linje med LSO som ställer krav på var och en. Alla är enligt lag skyldiga 
att arbeta med sitt brandskydd. 

 

Olycksundersökning 
För att tillgodogöra sig erfarenheter från olyckor vid räddningsinsatser skall 
olycksundersökningar göras. Efter varje räddningsinsats skrivs en insatsrapport.  

Om det finns behov av en djupare undersökning genomförs en utökad 
olycksundersökning. Beroende på behov kan den utökade undersökningen vara mer 
eller mindre omfattande. 

Eldningsförbud 
Beslut om eldningsförbud och liknade åtgärder för att förebygga bränder fattas av 
räddningschefen enligt förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kap 7 §. 
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Delegationer 
Tillsynsansvarig och skorstensfejarmästaren har delegation på att fatta beslut i 
tillsyns- och tillståndsärenden i enlighet med delegationsordningen. 

 

Remisser 
Räddningstjänsten är remissinstans för planärenden enligt PBL (plan och bygglagen). 
Vid dessa remisser bevakas allmänna risk- och säkerhetsfrågor som t.ex. 
skyddsavstånd och räddningstjänstens insatsmöjligheter. Övriga remisser kommer 
från bl.a. polismyndigheten i samband med tillståndsgivning enligt ordningslagen.  

Kommunen efterfrågar yttranden från räddningstjänsten i samband med 
tillståndsgivning för utskänkning av alkohol. Förutom formella remisser från t.ex. 
myndigheter bidrar räddningstjänsten med rådgivning via telefon och e-post till 
allmänheten. 
 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Rengöringen syftar till att förebygga brand och brandskyddskontrollen syftar till att 
upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, 
egendom och miljö till följd av brand.  

Kommunen ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen har 
slutit avtal med enskild entreprenör, så kallade sotningsdistrikt, som tilldelats 
kommunens geografiska område för att utföra rengöring och brandskyddskontroll. 
Sotningsdistrikten ska hålla ett register över samtliga objekt inom detta område som 
omfattas av rengöring och brandskyddskontroll. De personer som för kommunens 
räkning utför brandskyddskontroll ska uppfylla kompetenskrav enligt MSB:s 
föreskrifter. Brandskyddskontroll av eldningsanläggningar med tillhörande 
rökkanaler skall utföras enligt de kontrollfrister som anges i MSB:s föreskrift 2014:6.  

Tidsfrister för rengöring är fastställt av kommunstyrelsen (dnr 13/04 55). Fristerna 
tas fram med hänsyn till sotbildning, bränsle, typ av anläggning samt energibehov 
med hänsyn till klimatförhållanden och bebyggelsestruktur.  

Räddningstjänsten tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig ansökan från 
enskild fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett, som finns att ladda 
ner från kommunens hemsida och behandlas av räddningstjänsten på delegation av 
ansvarig nämnd.  

 

 

BILAGA 1 
Definitioner och förkortningar  

Angreppstid tid från det att rätt enheter anländer till skadeplatsen till dess att åtgärderna i 
räddningsarbetet påbörjats. 
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Annat uppdrag vid olyckor, tillbud eller misstanke om olycka agerar räddningstjänsten med stöd av 
lagstiftningen (LSO). Det finns tillfällen då uppdrag utförs av räddningsstyrkor på uppdrag av andra 
myndigheter eller med ett uppdrag som inte stöds i LSO. Dessa insatser kategoriseras som Annat 
uppdrag med tillhörande underkategorier. 

Anspänningstid avser tiden från det att larmet går till dess att räddningsfordonen ska ha lämnat 
brandstationen. 

Automatlarm, ej brand avser ett automatiskt brandlarm som medför utryckning men utan brand. 
Orsaken kan vara matlagning, hantverkare m.m. 

BmD Brandman Deltid, kan också benämnas som: Räddningsman i Beredskap (RiB). 

Brand i byggnad avser alla typer av bränder och brandtillbud som inträffar i en byggnads 
konstruktion och/eller inne i byggnad. Det räcker således med en mindre brand i ett löst föremål så 
länge den sker inomhus. 

Brand, ej i byggnad avser alla typer av bränder som sker utanför en byggnad (utomhus). Mark- och 
skogsbränder, bränder i fordon (bilar, bussar, fartyg, m.fl.) och container-och soptunnebränder hör till 
de vanligare händelserna i denna kategori. 

Brandfarlig vara avser vätskor som kan antändas vid en temperatur som understiger 100°C, gaser 
som vid en temperatur av 20°C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. 

CSR Chefs och stabsresurs. 

Falsklarm vid de tillfällen då det visar sig att det inte har inträffat en olycka trots att det inkommit ett 
larm när en fysisk person har larmat. Dessutom försöker man även fastställa om den person som 
larmade räddningstjänsten gjorde detta i tro om att det faktiskt förelåg fara eller om det rörde sig om 
ett avsiktligt falsklarm. 

Farlig verksamhet är ett samlingsnamn på de verksamheter ”som kan innebära fara för att en 
olycka ska orsaka allvarliga skador på människan eller miljön” (LSO 2kap 4§). Vilka verksamheter som 
betraktas som farlig verksamhet beslutas av Länsstyrelsen i samråd med berörd kommun. 

Förebyggande avser här myndighetsutövning såsom tillsyn enligt LSO och LBE, tillståndsgivning för 
brandfarligvara och explosiva varor, remisshantering till andra myndigheter och rådgivning, 
information och stöd till att den enskilde kan ta sitt ansvar för att förebygga brand.  

Förmåga avses i det här sammanhanget den kapacitet som finns för att undvika och hantera olyckor i 
kommunen. 

GR Göteborgsregionens räddningstjänstorganisationer. 

Hjälp till ambulans om en ambulans behöver teknisk hjälp i samband med en sjukvårdsinsats 
(hjälp med att bära eller transportera patienter o. dyl.) så kategoriseras detta som hjälp till ambulans. 

Höjd beredskap beslut från regeringen om skärpt beredskap eller högsta beredskap enligt lag 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

JRCC Joint Rescue Co-ordination Centre, Internationella benämningen på Sjö- och 
flygräddningscentralen. 

IDA MSB:s statistik och analysverktyg Indikatorer-Data-Analys med utgångspunkt i nationell 
insatsstatistik, nationella jämförelser (SKL), årliga uppföljning av kommunernas arbete, med flera 
datakällor. 

IL Insatsledare.  

Insatstid är summan av anspänningstid + körtid + angreppstid. 

IVPA I Väntan På Ambulans. Uppdrag där räddningstjänsten vidtar livsuppehållande åtgärder i 
väntan på att ambulans skall anlända vid allvarliga sjukdomsfall och skador. 
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KIA Kommuners informationssystem om arbetsmiljö. 

Körtid tiden att förflytta sig med fordon från brandstation till skadeplats. 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är enligt denna lag som detta handlingsprogram 
skrivs. 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, arbetar med att förebygga olyckor och begränsa 
skador till följd av olyckor, ansvarar för landsvägstransporter av farligt gods och samordnar övriga 
myndigheters verksamhet inom området. MSB är inordnat under försvarsdepartementet. 

Olycka är en plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras medföra skada. Dit räknas 
händelser som beror på företeelser i naturen eller på människors handlande eller underlåtenhet att 
handla, t.ex. bränder, explosioner, skred, ras, översvämningar, oväder och utsläpp av skadliga ämnen. 

Oönskad händelse avses i denna rapport vara en händelse som avviker från det normala, innebär en 
olycka eller överhängande risk för en olycka i viktiga verksamheter och kräver insatser av kommunens 
räddningstjänst. 

PBL plan och bygglagen. 

POSOM psykiskt och socialt omhändertagande. 

RAKEL Radio Kommunikation för Effektiv Ledning är benämningen på det rikstäckande 
radiosystemet som används av polis, räddningstjänst och ambulans men kan även användas av andra 
samhällsfunktioner såsom hemtjänst, tekniska förvaltningar, färjerederiet och så vidare. Systemet är 
digitalt och krypterat så det inte går att avlyssna. 

RSA Risk och Sårbarhetsanalys. Kommunens arbete med att verka för ett mer robust samhälle 
grundar sig i ett stort antal lagstiftningar. 2004 reglerades i lag att kommunerna en gång varje 
mandatperiod ska göra en inventering av dess sårbarheter och uppvisas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

RCB Räddningschef i beredskap. 

Risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Sannolikheten 
anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om frekvensen d.v.s. 
hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod är känd.  

Kortfattat definieras risk = sannolikhet * konsekvens. 

Riskanalys avser riskidentifiering och riskuppskattning. Riskidentifieringen är en inventering av 
scenarier som kan medföra oönskade konsekvenser medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ 
eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. 

Riskbedömning avser riskanalys och riskvärdering. Riskvärderingen innebär att avgöra om 
uppskattade risker kan accepteras, om det finns behov av riskreducerande åtgärder samt att verifiera 
olika alternativ. 

Riskhantering avser riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll. Riskreduktion/kontroll 
innebär att utifrån riskvärderingen fatta beslut kring riskreducerande åtgärder och kontrollera att de 
genomförs och följs upp. Dessutom ingår att bevaka eventuella förändringar som kan föranleda behov 
av ny riskanalys. 

 

 

Räddningstjänst För att en händelse ska betraktas som räddningstjänst skall fyra kriterier vara 
uppfyllda (LSO 1kap 2§): 1. Behovet av ett snabbt ingripande. Finns det inget behov av ett snabbt 
ingripande är det inte räddningstjänst. 2. Det hotade intressets vikt. Är det hotade objektet av ringa 
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vikt för samhälle eller privatperson eller lätt ersättningsbart är det inte räddningstjänst. 3. 
Kostnaderna för insatsen. Är kostnaderna för insatsen vida överstigande det som kan räddas är det 
inte räddningstjänst. 4. Omständigheterna i övrigt. Det finns många omständigheter som kan spela in, 
men om någon annan kan göra en lika effektiv insats är det inte heller räddningstjänst. 

SBA Systematiskt Brandskyddsarbete. 

Skadeplats Den plats där olycka inträffar. 

SL Styrkeledare. 

SU Sahlgrenska Universitetssjukhus. 

Sårbarhet uttrycker oförmåga hos räddningstjänsten att stå emot och hantera en specifik olycka som 
kan härledas till inre eller yttre faktorer. 

TiB Tjänsteman i beredskap, har mandat och kompetens att starta igång kommunens 
krisledningsarbete vid större händelser. I Öckerö kommun är CSR även TiB. 

Trafikolycka avser olyckor med alla typer av trafikslag (väg, tåg, flyg, sjöfart m.m.). 

Utsläpp av farligt ämne avser alla typer av farligt utsläpp; från litet bensinspill på marken till 
omfattande utsläpp av farliga kemikalier eller petroleumprodukter. 

VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten. 

 

 

 

BILAGA 2 
I denna återfinns kartor över vilka områden som skall betraktas som hamn och där 
Öckerö Räddningstjänst svarar för insatsen 
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Översiktskarta över hamnar i Öckerö Kommun 

 

Rörö 
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Hyppeln 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knippla 
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Björkö 

 

 

Hälsö 
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Öckerö Nimbus 

 

Öckerö Hamn 
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Hönö Röd 

 

Hönö Heden 
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Hönö Klåva 

 

 

Kalvsund 
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Grötö 

 

 

Fotö Nya 
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Fotö Gamla 
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BILAGA 3 
LOKAL RISKANALYS 
För att skapa en överskådlig bild av riskerna i Öckerö kommun har räddningstjänsten 
utfört en inventering av kommunens riskområden och en analys av de händelsetyper 
som bedömts kunna föranleda räddningsinsats. Riskanalysen ligger till grund för 
kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Räddningstjänstens riskanalys är att betrakta som en grovanalys. 

 

Syfte och mål  
Målet med riskanalysen är att belysa vilka typer av olyckor som kan inträffa i Öckerö 
kommun, hur ofta de kan tänkas ske samt vilka konsekvenser de kan medföra. Syftet 
med analysen är att skapa ett beslutsunderlag för utformningen av 
räddningstjänstens organisation samt öka kommunens hanteringsförmåga genom att 
förtydliga beroendeförhållanden och behov av samverkan.  

 

Bakgrund  
Räddningstjänstens skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet ska vara 
dimensionerad efter kommunens riskbild. Räddningstjänsten ska verka för att 
reducera kommunens risker före, under och efter inträffade olyckor.  

 

Avgränsningar  
Analysen beaktar endast de risker inom kommunen som enligt räddningstjänstens 
bedömning kan föranleda räddningsinsats. Analysen behandlar miljö och 
egendomsskador översiktligt som ligger till grund för bedömningen av 
räddningstjänstens dimensionering. I analysen beaktas endast sådana framtida 
förändringar som är kända idag och som kan komma att påverka riskbilden under 
den kommande mandatperioden.  

 

Underlag för riskanalys  
För att inventera kommunens risker har statistik hämtats från olika källor, bl.a. från 
räddningstjänstens insatsrapporteringssystem.  Daedalos, MSB:s IDA-portal samt 
”Räddningstjänst i siffror – Fakta om räddningstjänsten insatser”.  

 

Risk och osäkerhet  
I detta sammanhang är definitionen av risk en sammanvägning av en oönskad 
händelses uppskattade sannolikhet och konsekvens. Eftersom dataunderlaget inom 
vissa områden är bristfälligt måste uppskattningar och antagande göras, detta är en 
av faktorerna som medför att analysen blir förknippad med osäkerhet. Det som inte 
åskådliggörs med hjälp av riskmatrisen är eventuella trender och ändrade mönster. 
Klimatförändringar förväntas leda till ökad risk för väderrelaterade händelser. 
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Förklaring av hur 
riskmatrisens 
färger tolkas. 

Svart - Akut risk, 
genomför åtgärd 
omedelbart  

Röd - Reducera risk, 
åtgärder är nödvändiga 

Gul - Aktiv 
riskhantering, överväg 
åtgärder 

Grön - Förenklad 
riskhantering, 
upprätthåll 
förebyggande åtgärder 

 

 

Bedömning av hanteringsförmåga 

Här presenteras en bedömning av räddningstjänstens förmåga att hantera de 
oönskade händelserna i kommunen. Denna bedömning bygger på tillgången av både 
materiella och personella resurser, operativ förmåga, beroendet av andra 
verksamheter, produkter eller tjänster, krisledningsförmågan, förmågan att skapa en 
lägesbild, hantera informationen, samverka med andra aktörer samt ta hand om 
medborgarna. 

Grön: God   
Resurser och behov motsvarar förväntningarna – uppgiften kan lösas 

Gul: I huvudsak god  
Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan i huvudsak lösas 

Röd: Viss  
Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan till viss del lösas 

Svart: Ingen (bristfällig)  
Svåra brister – uppgiften kan inte lösas 

Grå: Kan ej bedömas  
Hanteringsförmågan kan ej bedömas 



HANDLINGSPROGRAM – Enligt lag om skydd mot olyckor  
Öckerö Räddningstjänst 

39 
 

 

Nr Identifierad händelse Beskrivning R-V FH HH
S K

H1 Stor brand i publiklokal ‐ festlokal, hotell, idrotts‐
anläggning  (lokal >50 pers) som medför mycket 
svåra konsekvenser, komplext objekt, många 
människor (flera skadade/döda).

1 4

H2 Begränsad brand i festlokal, hotell, idrotts‐
anläggning  (lokal >50 pers) komplext objekt, (<3 
pers lätt skadade).

2 2

H3 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

1 4

H4 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 2 1

H5 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda (flera lägenheter)

1 4
Gul/Röd

H6 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 1 1 God

H7 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, mycket stora egendoms‐skador, 
flera personer skadade/ döda

1 4 Viss

H8 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 1 2 God

H9 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

1 4 Viss

H10 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 4 1

I 
huvudsak 

god

H11 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

2 3 Viss

H12 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 4 1 God

H13 Stor brand i enbostadshus som medför mycket 
svåra konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

4 3 God

H14 Begränsad brand i enbostadshus som medför 
mindre egendoms‐skador, några personer lätt 
skadade.

4 2 God

H15 Stor brand som medför mycket stora egendoms‐
skador, ev någon lätt skadad (>3båtar) 2 3

I 
huvudsak 

god

H16 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador. (1‐2 båtar) 3 2 God

H17 Stor brand som medför mycket svåra 
konsekvenser, stora egendoms‐skador, flera 
personer skadade/ döda

2 3 Viss

H18 Begränsad brand som medför mindre egendoms‐
skador, några personer lätt skadade. 3 2

I 
huvudsak 

god

H19 Omfattande brand i skog och mark
4 1

I 
huvudsak 

god

H20 Begränsad brand i gräs/buskar/vass 4 1 God

H21 Stor brand virkesupplag/återvinning 3 2
H22 Brand i container 3 1 God

H23 Brand i fordon 4 1 God

H24 Brand i vindkraftverk 1 4

R-P

Brand i fartyg/båt vid 
kaj/hamn/färjeläge

Brand i terräng

Brand i skola/förskola

Brand i äldreboende

Brand i publik lokal

Brand i särskilt 
boende/gruppbostad

Identifierade oönskade händelser som kan leda till en räddningsinsats

Brand i industrilokal

Brand i villa

Brand båtuppställning (på 
land) Utomhus

Brand i flerfamiljshus

Övrig brand
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Under vårt arbete med riskanalysen har vi bjudit in till dialog med flera aktörer inom 
kommunen, dialogen syftade till att bredda riskanalysen vad gäller risker som kan 
föranleda en räddningsinsats. Särskilda dialogmöten har anordnats med trafikverket 
och färjetrafiken, Öckerö bussarna samt med chefer inom Socialförvaltningen och 
Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Underlaget visade att det framförallt är insatser kopplade till brand som kan 
föranleda en räddningsinsats men också att det finns flera incidenter som kan 
inträffa i verksamheterna som är en polisiär- eller sjukvårdsinsats där 
räddningstjänsten delvis kan komma att rycka ut, dock inte som ansvariga för 
insatsen. Det är dock viktigt att räddningstjänsten har kännedom om dessa insatser. 
 

 

Nr Identifierad händelse Beskrivning R-V

S K
H25 Omfattande trafikolycka med flera personbilar

och/eller buss, lastbil inblandade. Flera personer 
skadade/döda. Alternativt en mkt komplex olycka

2 3 Viss

H26 Begränsad trafikolycka med flera personbilar
och/eller buss, lastbil inblandade.
> 3 personer lätt skadade

3 2
I 

huvudsak 
god

H27 MC eller mopedist som skadas/förolyckas 4 2 God

H28 Drunkning 2 eller fler samtidigt drunknade 2 3 Viss

H29 Drunkning 1 person drunknad eller befarad drunkning
4 3

I 
huvudsak 

god

H30 Omfattande utsläpp av farligt ämne (t.ex. olja, 
brandfarlig gas/vätska) som medför svåra 
konsekvenser på miljön, egendom och ev. några 
skadad/döda

1 3 Viss

H31 Begränsat utsläpp av farligt ämne (t.ex. olja, 
brandfarlig gas/vätska) med begränsade 
konsekvenser på miljö och egendom 

4 2
I 

huvudsak 
god

H32 Vindstyrkor upp emot 40 m/s som osakar skador 
på egendom 3 1 Viss

H33 Vindstyrkor upp emot 40 m/s som osakar högt 
vattenstånd 3 2 Viss

H34 Skyfall Stora rengnmängder som orsakar översvämning 
med vattenskador. 3 2

I 
huvudsak 

god

H35 Hot Överhängande fara för olycka (explosion/brand) 
ex CBRNE 1 3 Viss

H36 Stort oljeutsläpp mot vår kustremsa, kräver 
resurser från kommunen och andra myndigheter 
och organisationer.

1 4 Viss

H37 Mindre oljeutsläpp mot vår kustremsa, kräver 
resurser från komunen. 1 2

I 
huvudsak 

god

H38 Kraftig vind på Fotöbron Högre fordon välter, bron stängs av 1 4

Olja utanför kommungräns

Farligt gods-olycka på väg

Identifierade oönskade händelser som kan leda till en räddningsinsats

Storm orkan

R-P

Trafikolycka
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BILAGA 4 
Avtal och samverkan 
För att klara av att driva verksamheten har räddningstjänsten slutit ett 
samverkansavtal med några externa aktörer. Dessa avtal finns tillgängliga hos 
räddningstjänsten.  

Utöver dessa avtal samverkar räddningstjänsten med andra aktörer utan avtal ex. 
Kustbevakningen och Sjöräddningen.     

 

Samtliga räddningstjänster inom 
Göteborgsregionen, GR 

o Samverkan vid 
räddningstjänst 

Räddsam VG o ”Genom samverkan verka 
för ett säkert och tryggt 
Västra Götaland med 
förmåga att hantera det 
oönskade” 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG) 

o Utalarmering och ledning 

Ambulanssjukvården inklusive 
helikopter, SU 

o Sjukvårdslarm i hela 
kommunen 

SBF/RVR-tjänsten 
(Försäkringsbolagen) 

o Restvärdesräddning 
o Sanering vägbana 

SOS Alarm o Alarmeringstjänst 
Entropi SAB o Miljösanering  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Revidering av Socialnämndens delegationsordning 
Diarienummer: SOC 0007/20 

 

Revidering av Socialnämndens 
delegationsordning 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera socialnämndens delegationsordning i enlighet med 
bilagda handlingar. 
 
Ärendet 
I och med beslut i KF § 106/19 om ingående av avtalet ”Kommunal avtalssamverkan mellan 
räddningstjänsterna i Göteborgsregionen – avtal om larmning och övergripande ledning” 
måste delegationsordningen uppdateras, för att leva upp till avtalets innehåll. 
  
Enligt SN § 45/19 ska delegationsbeslut redovisas till individutskottet i den mån de inte 
enligt kommunallagen måste redovisas för nämnden. Delegationsordningen måste anpassas 
utefter dessa förutsättningar i avsnitt 0. 
 
Vidare behöver vissa mindre korrigeringar göras på grund av namnförändringar på 
verksamheter. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Föreslagna revideringar är nödvändiga för att hålla delegationsordningen uppdaterad i 
enlighet med fattade beslut och ingångna avtal. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Socialnämndens delegationsordning avsnitt 0, 1, 8 och 10, bortfallna och tillkomna 
uppgifter 
Bilaga 2: Socialnämndens delegationsordning, ny 
 
 
 
Expediering 



 
 

 

Socialnämndens diarium 
Förvaltningschef socialförvaltningen, Malin Tisell 
Räddningschef, Peter Eriksson 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-01-24 
 



BESLUTS- OCH  
DELEGATIONSORDNING 

__________________________________________________________________________ 

Beslutsdatum: 
Beslutande: 
Giltighetstid: 
Dokumentansvarig: 
Upprättad av: 

2020-02-06
Socialnämnden 
Tillsvidare 
Socialchef 
Nils Hjort, nämndsekreterare 

__________________________________________________________________________

Enligt kommunallagen, 6 kap 22-38 §, får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden, dock inte i ärenden av följande slag: (6 kap 34 § kommunallagen) 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, och

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av delegationsförbud i 10 kap. 
4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättsäkerhetsskäl undantagit 
vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Delegationsförbudet gäller 

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § FB 

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7 & 9 §§ FB 

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9 § FB 

Yttrande till domstol i adoptionsärenden 4 kap. 10 § FB 

Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och 
förmyndarskap  

6 kap. FB 

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av 
engångsbelopp  

7 kap. 7 § FB 

Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot andras 
underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig  

5 kap. 2 § SoL 

Nämnden kan inte ompröva ett delegationsbeslut, men är – utan hinder av att beslutanderätten 
delegerats – alltid oförhindrad att uppta ett ärende till eget avgörande. Likaså kan en delegat 
hänskjuta ett beslut till utskott eller nämnd för beslut. Delegat kan inte fatta beslut i frågor som rör 
denne själv eller där i övrigt jäv enligt förvaltningslagen föreligger. 



Rätten att fatta beslut enligt fastställd delegationsordning avser beslut som är både positiva och 
negativa för sökanden om inte annat föreskrivs i fastställd delegationsordning.  

Verksamhetschef avgör när anställd, både vikarie och tillsvidareanställd, blir behörig att fatta 
delegationsbeslut.  

Som en allmän förutsättning för utövande av delegerad beslutanderätt gäller i samtliga fall att beslutet 
ska stå i överensstämmelse med gällande författningar, föreskrifter avtal samt att övriga riktlinjer för 
verksamheten iakttas. Dessutom åligger det delegat med budget/verksamhetsansvar att fullgöra 
arbetsgivarens uppgifter enligt MBL och samverkansavtal. 

Bestämmelser i kommunallagen om delegation avser endast beslutanderätt i kommunalrättslig 
mening. De beslut och befogenheter som en tjänstman utövar inom ramen för sina löpande 
arbetsuppgifter omfattas alltså inte av regleringen i kommunallagen. Det rör sig här om rena 
verkställighetsuppgifter i anknytning till nämndbeslut, delegationsbeslut eller ingår som ett led i 
beredningen av ett ärende till nämnd eller utskott. 
 
Exempel på ren verkställighet 
• Ersätta taxiföretag för utförda färdtjänsttransporter 
• Representation och uppvaktning enligt kommunens reglemente 
• Avrop på ramavtal inom budgeterade medel 
• Anskaffning och inköp vad gäller varor och tjänster inom budgeterade medel. Vid kostnad över ett 

basbelopp ska samråd ske med förvaltningschef. 
 
Verksamhetsbenämningar i delegationsordningen 
I delegationsförteckningen förekommer beteckningarna ÄO, IFO och FH FS i kombination med 
verksamhetschef. Förkortningarna står för äldreomsorg (ÄO), individ- och familjeomsorg (IFO) och 
funktionshinder funktionsstöd (FH FS). 
 
Personalärenden 
För personaladministrativa ärenden fastställs delegationsordning av kommunstyrelsen. 
 
Delegationsbeslut 
I delegationsordningen anges lägsta delegaten. Överordnad funktion kan alltid fatta det beslut som är 
delegerat.  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska som huvudregel anmälas till nämndens individutskottets nästkommande 
sammanträde. Sammanställningen ska innehålla uppgift om beslutsfattare, beslutsdatum och 
beslutets innehåll i korthet. Anmälan av delegationsbeslut protokollsförs under egen paragraf. 
Beslut som enligt kommunallagens 13:e kapitel ska överklagas genom laglighetsprövning samt 
delegationsbeslut i brådskande ärenden enligt 6 kap 39 § ska redovisas för socialnämnden.  
 
Delegation med hänvisning till % av prisbasbeloppet 
I delegationsordningen uppgivna % i förhållande till prisbasbeloppet avses per individ och kalenderår.  
 
Beslut i brådskande ärenden  
Socialnämnden uppdrar åt ordföranden enligt 6 kap 39 § kommunallagen att besluta på 
socialnämnden och dess individutskotts vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens eller 
utskottets avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas på nästa sammanträde. 
 
Förklaringar till förkortningar: 
SoL     Socialtjänstlagen 
HSL     Hälso och sjukvårdslagen 
LVM     Lagen om vård av missbrukare 
LVU     Lagen om vård av unga 
FB     Föräldrarbalken 
OSL     Offentlighets och sekretesslagen 
KomL     Kommunallagen 
FL     Förvaltningslagen 
SoF     Socialtjänstförordning 
BrB     Brottsbalken 
LSO     Lagen om skydd mot olyckor 
LBEV     Lag om brandfarliga och explosiva varor 



LTLP     Lag om tobak och liknande produkter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Innehåll Avsnitt 

Individ- och familjeomsorg 1 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU 2 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall – LVM 3 

Föräldrabalken – FB 4 

Äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 5 

Offentlighets och Sekretesslagen - OSL 6 

Alkohol- och tobakslagen, samt lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

7 

Överklagande, yttrande, ekonomi m.m. 8 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS 9 

Lag om skydd mot olyckor 10 

Lag om brandfarliga och explosiva varor 11 

Lag om sprängämnesprekursorer 12 
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 Avsnitt 1 Individ- och familjeomsorg 
(Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8) 

 Socialtjänstlagen 

1:1 Beslut om försörjningsstöd    

 - enligt riksnorm 

- enligt riksnorm + 6 % av 
prisbasbeloppet 

- utöver riksnorm + 6 % av 
prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet 

 

 

 - boendekostnad inom 
ramen för högsta 
godtagbara boendekostnad 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Socialnämnden fastställer 
högsta godtagbara 
boendekostnad 

 - boendekostnad 
överstigande högsta 
godtagbara boendekostnad 

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

 

 

Socialnämnden fastställer 
högsta godtagbara 
boendekostnad 

 - arbetsresor – månadskort 
för kollektivtrafiken 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Som arbetsresor räknas 
även nödvändiga resor för 
att söka arbete eller delta 
i av arbetsförmedlingen 
anvisade aktiviteter 

 - arbetsresor med bil vid 
styrkt behov av sociala 
och/eller medicinska skäl i 
högst två månader 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Kostnad beräknas med 
bensinpris samt löpande 
kostnader (skatt, 
försäkring, bilbesiktning, 
reparation). Reparation får 
ej överstiga 1.000 kr/år. 

 - arbetsresor med bil vid 
styrkt behov av sociala 
och/eller medicinska skäl 
utöver två månader 

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

 

 

 - övriga resor av 
social/rehabiliterande 
karaktär upp till 100 
kr/månad per betalande 
hushållsmedlem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 

 - godkännande av bilinnehav 
då sökande har styrkt behov 
av sociala och/eller 
medicinska skäl avseende 
bil med värde understigande 
57 % av basbeloppet under 
maximalt två månader 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 Kostnad beräknas med 
bensinpris samt löpande 
kostnader såsom skatt, 
försäkring, bilbesiktning 
och reparationer. 
Reparationskostnader får 
ej överstiga 1.000 kr/år. 

 - godkännande av bilinnehav 
då sökande ej har styrkt 
behov av sociala och/eller 
medicinska skäl avseende 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Bilens uppskattade värde 
räknas som inkomst under 
en period om max två 
månader. Undantag om 
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bil med värde upp t.o.m. 20 
% av basbeloppet 

bilinnehavet finansierats 
inom socialbidragsnorm. 

 - godkännande av bilinnehav 
i övriga fall 

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

 

Bilens uppskattade värde 
räknas som inkomst under 
en period om max två 
månader. Undantag om 
bilinnehavet finansierats 
inom socialbidragsnorm. 

 - hemutrustning upp till 20 
% av prisbasbeloppet 

- 50 % av prisbasbeloppet 

- upp till 1 prisbasbelopp 

 
- därutöver 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 
1:e soc.sek 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

 

 

 - glasögon upp till 10 % av 
basbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

 - glasögon överstigande 10 
% av basbeloppet 

 

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

 - spädbarnsutrustning- upp 
till 10 % av prisbasbeloppet 

- spädsbarnutrustning upp 
till 50 % av prisbasbeloppet 

- spädbarnsutrustning upp 
till 1 prisbasbelopp 

- spädbarnsutrustning- 
kostnader därutöver 

4 kap 1 § SoL Soc sek 
 

1:e soc sek 

 
Enhetschef 
socialkontoret  

Individutskottet 

 

 - flyttkostnader upp till 10 % 
av prisbasbeloppet 

-flyttkostnader upp till 50 % 
av prisbasbeloppet 

-därutöver 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

1:e 
socialsekreterare 

Individutskottet 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd samt riktlinjer 

 

 - fickpengar upp till 40 % av 
prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

 - fickpengar överstigande 40 
% av prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL Individutskottet Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

 - Akut/nödvändig tandvård 
upp till 10 % av 1 
prisbasbelopp 

- Akut/nödvändig tandvård 

 Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

Vid beslut om ekonomiskt 
bistånd till nödvändig 
tandvård över 10 % av 
prisbasbeloppet ska 
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över 10 % av 
prisbasbeloppet dock högst 
25 % av 1 prisbasbelopp 

- Därutöver 

socialkontoret  

 

Individutskottet 

bedömning ha gjorts av 
förtroendetandläkare 
innan beslut 

 

 - försörjningsstöd med villkor 
om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder 

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare 

 

Beloppsgränser inom 
ovannämnda delegationer 
skall hållas 

 - avslag av eller nedsättning 
av fortsatt försörjningsstöd 

4 kap 5 § SoL 1:e 
socialsekreterare 

 

1:2 Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

1:3 Hyresskulder mer än tre 
månader 

4 kap 2 § SoL Individutskottet  

1:4 Skuldsanering 4 kap 2 § SoL Individutskottet  

1:5 Borgensåtagande 4 kap 2 § SoL Individutskottet  

1:6 Hyresgaranti till hyresvärd 

- inom nivån för högsta 
godtagbara boendekostnad 
för hushållet 

- utöver nivån för högsta 
godtagbara boendekostnad 
för hushållet 

4 kap 1 § SoL  
 
Verksamhetschef 
IFO/FH FS 

 
Individutskottet  

Anmäls kvartalsvis för 
kännedom till 
individutskottet. 
Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef. 

1:7 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

-upp till 50 % av 
prisbasbeloppet 

 

4 kap 2 § SoL  

 

 

 
Socialsekreterare 

 

 

 

 

 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd samt Vägledning 
för ekonomiskt bistånd 

Bistånd kan beviljas med 
maximalt 36 % av 
prisbasbeloppet avseende 
begravningen och 

14 % av prisbasbeloppet 
avser kostnad för 
gravsten, transport, 
förtäring och 
blomdekoration. 

1:8 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd  

9 kap 1-2 §§ 2 
st SoL 

Enhetschef 
socialkontoret  

 

Om någon genom oriktiga 
uppgifter eller 
underlåtelse förorsakat ett 
ekonomiskt bistånd 
beviljats med stöd av 4 
kap 1 § 

Bistånd beviljat med stöd 
av 4 kap 2 § Sol får 
endast återkrävas om 
biståndet getts under 
villkor om återbetalning. 
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Placering barn/ungdom 

1:9 

 

 

 

 

Beslut om att bevilja bistånd 
till barn, ungdom i form av 
placering i HVB-hem eller 
familjehem 

Dock vid avslag 

 

4 kap 1 § SoL Individutskottet  

 

 

Enhetschef 
socialkontoret 

Ett beslut om att bereda 
en underårig vård i ett 
visst familjehem är att 
betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap 6 
§. Utredning av 
familjehemmet skall alltid 
ske. 

1:10 Beslut att bevilja bistånd i 
form av vård i jourhem 

Tillfällig placering i 
familjehem för – barn och 
ungdom, högst tre månader 

Akuta placeringar i HVB-hem 
under högst en månad 

Akuta placeringar i HVB-hem 
under högst tre månader 
gällande ensamkommande 
barn på flykt 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Enhetschef 
socialkontoret  

Socialsekreterare 

 
 
Enhetschef 
socialkontoret  

Enhetschef 
socialkontoret 

Vård i jourhem får pågå 
högst två månader efter 
det att socialtjänsten 
avslutat sin utredning om 
ingripande till barnets 
skydd eller stöd om ej 
särskilda skäl föreligger.  
Godkännande av jourhem 
ska beslutas av utskott. 

 

1:11 Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

4 kap 1 § SoL 

 

Socialsekreterare 

 

 

 

1:11 
b 

Beslut om uppföljning av 
barns behov efter avslutad 
placering i hem för vård och 
boende eller i familjehem 

11 kap 4b § 
SoL 

Enhetschef 
socialkontoret 

Uppföljning ska formellt 
beslutas för viss tid och 
kan gälla en period av 
högst två månader 

Se 11 kap 4c § SoL  

1:12.
1 

Medgivande och beslut om 
stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av 
föräldrarna eller någon 
annan som har vårdnaden 
om barnet 

 

6 kap 6 § SoL 

 
 
 
 
 
 

Individutskottet Vad gäller adoptioner se 
vidare punkt 1:18 

Ett beslut om att bereda 
en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta 
som ett medgivande enligt 
6 kap 6 §. Utredning av 
familjehemmet skall alltid 
ske. 
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1:12.
2. 

Godkännande av jourhem 6 kap 6 § 2 
och 3 st SoL 

Individutskottet 

1:13.
1 

Övervägande om fortsatt 
vård samt hur vården ska 
inriktas och utformas 

6 kap 8 § SoL Individutskottet Övervägandet är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst var 6:e månad skall 
överväga om vården 
fortfarande behövs utifrån 
den rapport som 
socialsekreterare lämnar. 

1:13.
2 

Övervägande om skäl för att 
ansöka om 
vårdnadsöverflyttning 

6 kap 8 § 2 st 
SoL 

Individutskottet 

1:14 Ersättning till familjehem 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 
gällande barn och ungdom 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

- enligt norm och riktlinjer Socialsekreterare 

- över norm och riktlinjer Individutskottet 

-kostnad för särskilt
kostnadskrävande
utrustning till
familjehemmet som krävs
för vården av barnet

Individutskottet  

- kostnad för deltagande i
familjehemsutbildning eller
kontaktträffar som
kommunen själv eller i
samarbete med annan
arrangerar

Socialsekreterare 

- familjehemsföräldrarnas
kostnader för resor, mat och
logi i samband med barnets
återgång till
föräldrahemmet,
omplacering till annat
familjehem eller institution

Socialsekreterare 

1:15 Ekonomiskt bistånd åt barn 
och ungdom under och i 
samband placering, 
omplacering eller flyttning 
från familjehem  eller hem 
för vård och boende 

- upp till 15 % av
basbeloppet

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

- över 15 % av basbeloppet 4 kap 1 § SoL Individutskottet Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
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Kommunförbundet 

1:16 Kostnad för skador som 
barnet vållar under 
familjehemsplacering och 
som ej ersätts av hem- eller 
annan försäkring 

   

 - upp till 5.000:-  Verksamhetschef Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef 

 - över 5.000:-  Individutskottet  

Adoption 

Medgivande  

Se punkt 1:12 

1:17 Samtycke till att 
adoptionsförfarandet får 
fortsätta då de sökande 
utsetts till föräldrar åt ett 
visst barn 

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare 

 

 

1:18 Beslut att vägra lämna 
samtycke till att 
adoptionsförfarandet får 
fortsätta då de sökande 
utsetts till föräldrar åt ett 
visst barn 

6 kap 14 § SoL Individutskottet  

Placering av vuxna 

1:19 

 

Beslut om bistånd åt vuxna i 
form av vård (placering eller 
omplacering) i hem för vård 
eller boende eller 
familjehem 

Akuta placeringar i HVB-hem 
under högst en månad 

-dock vid avslag 

4 kap 1 § SoL Individutskottet  

 

 

 
Enhetschef 
socialkontoret 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

1:20 Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

4 kap 1 § SoL 

 

Socialsekreterare 

 

 

 

1:21 Ersättning till familjehem 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 
gällande vuxna 

- enligt norm och riktlinjer 

- över norm och riktlinjer 

 

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

 

1:22 Beslut om kostnader i 
samband med placeringen 

4 kap 1 § SoL  

 

Socialsekreterare skall 
samråda med 
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- upp till 10 % av 
basbeloppet 

- över 10 % av basbeloppet 

 Socialsekreterare 

 
Individutskottet 

verksamhetschef 

1:23 Beslut om kostnader under 
placeringen 

-godtagbara kostnader enligt 
riksnorm 

- godtagbara kostnader 
enligt riksnorm + 6 % 

- godtagbara kostnader 
överstigande riksnorm + 6 % 

4 kap 1 § SoL 

 

 
 

Socialsekreterare 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet  

 

Öppenvårdsinsatser 

1:24 Beslut om råd och stöd i 
öppenvårdsform 

- kostnader upp till  10 %  av 
1 prisbasbelopp 

- Kostnader upp till 50 % av 
prisbasbelopp 

- Kostnader utöver 50 % av 
prisbasbelopp dock högst 1 
prisbasbelopp 

- därutöver  

4 kap 1 § SoL  

 
Socialsekreterare 

 
1: e 
socialsekreterare 

Enhetschef 
socialkontoret 

 
Individutskottet 

 

1:25 Bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
socialkontoret 

 

1:26 Upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson/-
familj 

4 kap 1 § SoL 

 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

1:27 Forordnande och 
entledigande 

- av kontaktperson 

-av kontaktfamilj 

  

 
Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

 

1:28 Arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/ - familj 

- enligt norm och riktlinjer 

- utöver norm och riktlinjer 

  

 
 
Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

 

1:29 Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare I samråd med enhetschef 
för rehabiliteringen 

1:30 Beslut om bistånd i form av 
arbete, sysselsättning, 
rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
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1:31 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL 

 

Socialsekreterare  

1:32 Beslut om hemma hos-
insatser 

4 kap 1 § SoL 

 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

1:33 Beslut om bistånd i form av 
referensboende i av 
socialnämnden förhyrd 
lägenhet 

4 kap 1 § SoL 

 

Socialsekreterare 

 

 

1:34 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser för 
missbrukare 

4 kap 1 § SoL 

 

Socialsekreterare 

 

 

Ersättning/eftergift av skuld 

1:35 Beslut om ersättning för vård 
i form av plats i hem för vård 
eller boende eller i 
familjehem (vuxna)  

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

SoF 

Socialsekreterare 

 

 

1:36 Beslut om anmälan till 
Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära 
folkpension 

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

SoF 

Socialsekreterare 

 

Särskild blankett skall 
användas 

1:37 Beslut om anmälan till 
Försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för 
vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL som 
ger vård och behandling åt 
missbrukare av alkohol och 
narkotika 

3 kap 15 § AFL Socialsekreterare 

 

 

1:38 Beslut att underrätta 
Försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
ersättning enligt AFL 

17 kap 1 § 
AFL, 9 kap 2 § 
SoL 

Socialsekreterare 

 

 

1:39 Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är under 
18 år och får vård i ett annat 
hem än det egna 

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

SoF 

Socialsekreterare 

 

Se rutin för beräkning 

1:40 Beslut om anmälan till 
Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära 
barnpension och barntillägg 

1-3 §§ 
kungörelsen 
(1962:393) om 
rätt i vissa fall 
för kommun 
eller annan att 
uppbära 
folkpension 

Socialsekreterare 

 

Särskild blankett skall 
användas 

1:41 Beslut att underrätta 2 § Socialsekreterare  
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Försäkringskassan att barn 
med underhållsstöd 
placerats i familjehem resp. 
återflyttat till boföräldrar 

förordningen 
om 
underhållsstöd 

 

1:42 Beslut om framställan till 
Försäkringskassan om 
ändring av 
betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag 

4 § 3 st Lag 
om allmänt 
barnbidrag 

Socialsekreterare 

 

 

 

Övrigt 

1:44 Beslut om att föra talan om 
återkrav enligt 9 kap 1 § 

9 kap 3 § SoL Individutskottet   

1:45 Beslut att föra talan om 
ersättning hos 
förvaltningsrätten om 
återkrav enligt 9 kap 1 §, 9 
kap 2 § och 8 kap 1 § 

9 kap 3 § 1 st  
SoL 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

 

1:46 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 
9 kap 2 §, 9 kap 1 § och 8 
kap 1 § 

 

9 kap 4 § SoL Överordnad chef 

 

 

Beslut om eftergift får inte 
fattas av delegat i 
ursprungsbeslutet. I de fall 
utskottet har fattat 
ursprungsbeslutet fattar 
utskottet även beslut om 
eftergift 

1:47 Beslut om  
 
- framställning om 
överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun 
samt beslut i fråga om 
mottagande av ärende 

- framställning om 
överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun 
genom Inspektionen för vård 
och omsorg 

 
 
2a kap 10 § 
SoL 
 
 
 

2a kap 11 § 
SoL 

 
 
Individutskottet  
 
 
 
 

Individutskottet 

 
 
Avser även LVU, LVM samt 
LSS 

 

1:48 Beslut om    

 - att utredning skall inledas 
(vuxna) 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

 - att utredning skall inledas 
(barn) 

11 kap 1-2 §§ 
SoL 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

 - att utredningen inte skall 
inledas och att inledd 
utredning skall läggas ned 
(barn och vuxna) 

11 kap 1 § SoL Enhetschef 
socialkontoret 

 

 

 - att utredning inte skall 
föranleda åtgärd (barn och 
vuxna) 

11 kap 1 § SoL Enhetschef 
socialkontoret 
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 - utredning avseende 
ekonomiskt bistånd skall 
inledas, avslutas eller läggas 
ned 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 

 - förlängd utredningstid i 
ärenden som rör barn 

11 kap 2 § SoL Individutskottet  

1:49 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL Individutskottet  

 

Särskilt avtal bör ingås 
mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna 

1: 50 Beslut om att 

- anmäla till överförmyndare 
om behov av 
godman/förvaltare 

-att behov av 
godman/förvaltare inte 
längre föreligger 

-att det föreligger sådana 
förhållanden som talar för 
att en förälder inte kommer 
att förvalta sitt underåriga 
barns egendom på ett 
betryggande sätt  

5 kap 3 § SoF, 
15 § 3 punkt 
LSS 

 

Socialsekreterare 

 

 
Socialsekreterare 

 

Socialsekreterare 

Ansökan om överflyttande 
av vårdnaden skall 
beslutas av 
socialnämnden 

 

 

1:53 Framställan till domstol om 
behov av 
målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare 
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Avsnitt 8 Överklaganden, yttrande, ekonomi, Lex Sarah m.m. 
8:1 Beslut om att föra talan i 

ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 

8:2 Utseende av ombud att föra 
nämndens talan 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 

8:3 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt 
eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av 
yttrande i SoL-  LVU- och LVM-
ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 

10 kap 1-2§§ 
SoL, 3 kap 10 §, 
6 kap 33 § och 
34 § 3 KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot 
enskilda i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jmf RÅ 
1994, ref 67). 

8:4 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt 
eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av 
yttrande i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap 
33 § och 34 § 3. 
KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot 
enskilda i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jmf RÅ 
1994, ref 67). 

8:5 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätten och 
kammarrätt i SoL, LVU- och 
LVM-ärenden 

10 kap 1-2 §§ 
SoL, 6 kap 36 § 
KL 

Förvaltningschef Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men brådska 
råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet inte 
kan avvaktas.  

8:6 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap 
36 § KL 

Förvaltningschef Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men brådska 
råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet inte 
kan avvaktas. 

8:7 Genomgång av ärendet för 
ställningstagande ifall 
omprövning ska ske 

27 § FL Handläggare Verkställighet 

8:8 Omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där 
ursprungsbesluten fattats av 
delegat 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

8:9 Prövning av att överklagandet 
skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in 
för sent 

24 § 1 st FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Nämndsekret. 

8:10 Avvisande av ombud 9 § FL Individutskottet 
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8:11 Yttrande till domstol i brottsmål 
avseende ungdomsvård 

32 kap 5 § BrB Enhetschef 
socialkontoret 

 

8:12 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig 
gärning kan bli föremål för LVM-
vård 

31 kap 2 §  BrB 

 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

 

 

 

8:13 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 
socialkontoret 

 

8:14 

 

Yttrande till 
åklagarmyndigheten 

11 § Lag med 
särskilda beställ-
elser om unga 
lagöverträdare 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

 

 

8:15 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § lagen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare  

8:16 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning 

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

Enhetschef 
socialkontoret 

 

8:17 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
namnlagen 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

8:18 Prövning av samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 

-vid samtycke 

-ej samtycke 

 

6 kap 14 § SoL  

 
Socialsekreterare 

Individutskottet 

Se kommunförbundets 
cirkulär 1997:79. Ändringar 
vad gäller internationella 
adoptioner. Det förutsätts 
att nämnden eller den 
ansvarige tjänstemannen vid 
tvekan ang. de rättsliga 
förutsättningarna för 
adoptionens genomförande 
konsulterar den 
förmedlande adoptions-
organisationen och Statens 
nämnd för internationella 
adoptionsfrågor (NIA) 

8:19 Yttrande i körkortsärenden 3 kap 8 § och 5 
kap 2 § körkorts-
förordningen 

Socialsekreterare 

 

 

8:20 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st pass-
förordningen 

Enhetschef 
socialkontoret 

 

 

8:21 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Socialsekreterare  

8:22 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 

11 kap 16 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare  
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förvaltare för någon som har 
fyllt 16 år 

8:23 Upplysningar i vapenärenden  Socialsekreterare 

 

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

8:24 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § smitt-
skyddslagen 

Förvaltningschef  

8:25 Dödsboanmälan 20 kap 8 a§ ÄB Handläggare 

Socialsekreterare 

Folkbokföringsmyndighet 
skall underrättas om vem 
som är delegat 

8:26 Beslut om att ordna 
gravsättning 

5 kap 2 § 
begravningslage
n 

Enhetschef 
socialkontoret 

Kommunen har rätt till 
ersättning för kostnaderna 
av dödsboet 

8:27 Yttranden som remitterats till 
räddningstjänsten 

 Räddningschef eller 
tillsynsförättare 

 

8:28 Yttrande till tillsynsmyndighet 3 kap 2 § SoL Individutskottet Tillsynsmyndighet är 
socialstyrelsen, 
länsstyrelsen, JO och JK. I 
fösta hand bör nämnden 
avge yttrande på grund av 
ärendets principiella 
betydelse. 

8:29 Anmälan till socialstyrelsen om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL 

 

Individutskottet  

 

8:30 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter m.m.) 

12 kap 10 § SoL 
och 10 kap 2 § 
OSL 

Individutskottet  

 

Vid brådskanden ärenden 
förvaltningschef 

8:31 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre 
brott 

12 kap 10 § SoL Enhetschef 

 

 

8:32 Remissyttrande i frågor som är 
av begränsat intresse för 
socialnämnden 

 Förvaltningschef  

8:33 Beslut om företroendevaldas 
deltagande i kurser, 
konferenser och dyl 

 Individutskottet  
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8:34 Beslut att utse 
beslutsattestanter och ersättare 
inom socialnämndens 
verksamhetsområde 

 Förvaltningschef  

8:35 Teckna avtal som inte är av 
större principiell betydelse eller 
på annat sätt av större vikt 

 Förvaltningschef  

8:36 Teckna hyresavtal för boende i 
särskild boendeform 

 Respektive 
verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef 

8:37 Teckna leasingavtal avseende 
trygghetstelefon 

 Respektive 
verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef 

8:38 Teckna leasingavtal avseende 
bil 

 Respektive 
verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef 

8:39 Beslut om att ersätta enskild 
för egendomsskada som 
orsakats av personal 

< 5.000:-/ärende 

< 10.000:-/ärende 

>10.000:-/ärende 

  
 

Respektive 
attestant 

Förvaltningschef 

Individutskott 

I de fall försäkring ej täcker 

8:40 Upphandling av varor och 
tjänster 

< 300.000:- 

> 300.000:- 

  

 
Förvaltningschef 

Individutskott 

Avrop på slutna ramavtal 
betraktas som ren 
verkställighet 

8:41 Försäljning av 
överskottsmaterial 

 Förvaltningschef  

8:42 Arkivansvar  Förvaltningschef 

 

4 § Arkivlagen 

Arkivreglemente för Öckerö 
kommun 

8:43 När kommunstyrelsen beslutat 
att kris skall anses råda, fatta 
alla till krisen relaterade beslut 
som inte kan avvakta till dess 
kommunstyrelsen beslutar att 
kris inte längre råder 

 Individutskott  

 

 

Ekonomienheten skall 
underrättas om materialet 
finns i anläggningsregistret 

8:44 I situationer som av 
kommunstyrelsens krisledning 
definierats som kris företräda 
nämnden intill dess nämndens 
krisledning är beslutsmässig 

 Förvaltningschef  

8.45 Yttrande till Lotteriinspektionen 
avseende tillstånd enligt 
lotterilagen 

Lotterilagen Enhetschef  
Socialkontoret 
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Lex Sarah 

8.46 Beslut om bedömning och  
anmälan till tillsyns-
myndighet ang. allvarliga 
missförhållanden  inom 
äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård, individ och 
familjeomsorg samt 
funktionshinder 
funktionsstöd – ”Lex Sarah” 

14 kap 7 § Sol 

24 § f LSS 

Verksamhetschef Anmälan till Socialstyrelsen 
ska delges individutskottet. 
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Avsnitt 10 Lag om skydd mot olyckor 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 
Ärende enligt lagen, SFS 2003:778, (LSO) och förordningen SFS 2003:789, (FSO) om skydd mot olyckor 

10:1 Beslut om föreläggande 
och förbud  

LSO 5 kap, 2§ andra 
stycket 

Tillsynsförrättare Delegationen omfattar inte vite 
eller åtgärd på den försumliges 
bekostnad 

10:2 Förordnande av 
tillsynsförrättare 

Kommunallagen 6 
kap, 37§ 

Räddningschef Kompetenskrav enl. LSO 3 kap 
14§ 

10:3 Beslut om 
eldningsförbud 

FSO 2 kap 7§ Räddningschef eller 
ordförande 

10:4 Utse personal för 
olycksundersökning och 
brandorsaksutredning 

LSO 3 kap 10§ Räddningschef Kompetenskrav enl. LSO 3 kap 
14§ 

10:5 Beslut om föreläggande 
och förbud inom 
sotningsverksamheten 

LSO 3 kap 6§ och 5 
kap 2§ andra 
stycket 

Skorstensfejarmästare Delegationen omfattar inte vite 
eller åtgärd på den försumliges 
bekostnad 

10:6 Beslut om 
brandskyddskontroll i 
särskilda fall 

FSO 3 kap 1§ andra 
stycket 

Räddningschef eller 
tillsynsförättare 

10:7 Medgivande att sota 
själv 

LSO 3 kap 4§ andra 
stycket 

Räddningschef eller 
tillsynsförättare 

Efter samråd med 
skorstensfejarmästare 

10:8 Beslut enligt Fördelning 
av beslutanderätt inom 
gemensamt 
ledningssystem för 
räddningstjänsterna i 
Göteborgsregionen 

LSO 3 kap 16 §, 
KL 9 kap 37 § 

Räddningschef 

10:9 Vidaredelegation enligt 
Avtal om larmning och 
ledning  utanför 
kommungränserna 

KL 9 kap 37 § Räddningschef 



BESLUTS- OCH  
DELEGATIONSORDNING 

__________________________________________________________________________ 

Beslutsdatum: 2020-02-06 
Beslutande: Socialnämnden 
Giltighetstid: Tillsvidare 
Dokumentansvarig: Socialchef 
Upprättad av: Nils Hjort, nämndsekreterare 

__________________________________________________________________________

Enligt kommunallagen, 6 kap 22-38 §, får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden, dock inte i ärenden av följande slag: (6 kap 34 § kommunallagen) 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, och

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av delegationsförbud i 10 kap. 
4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättsäkerhetsskäl undantagit 
vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Delegationsförbudet gäller 

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § FB 

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7 & 9 §§ FB 

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9 § FB 

Yttrande till domstol i adoptionsärenden 4 kap. 10 § FB 

Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och 
förmyndarskap  

6 kap. FB 

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av 
engångsbelopp  

7 kap. 7 § FB 

Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot andras 
underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig  

5 kap. 2 § SoL 

Nämnden kan inte ompröva ett delegationsbeslut, men är – utan hinder av att beslutanderätten 
delegerats – alltid oförhindrad att uppta ett ärende till eget avgörande. Likaså kan en delegat 
hänskjuta ett beslut till utskott eller nämnd för beslut. Delegat kan inte fatta beslut i frågor som rör 
denne själv eller där i övrigt jäv enligt förvaltningslagen föreligger. 



Rätten att fatta beslut enligt fastställd delegationsordning avser beslut som är både positiva och 
negativa för sökanden om inte annat föreskrivs i fastställd delegationsordning.  

Verksamhetschef avgör när anställd, både vikarie och tillsvidareanställd, blir behörig att fatta 
delegationsbeslut.  

Som en allmän förutsättning för utövande av delegerad beslutanderätt gäller i samtliga fall att beslutet 
ska stå i överensstämmelse med gällande författningar, föreskrifter avtal samt att övriga riktlinjer för 
verksamheten iakttas. Dessutom åligger det delegat med budget/verksamhetsansvar att fullgöra 
arbetsgivarens uppgifter enligt MBL och samverkansavtal. 

Bestämmelser i kommunallagen om delegation avser endast beslutanderätt i kommunalrättslig 
mening. De beslut och befogenheter som en tjänstman utövar inom ramen för sina löpande 
arbetsuppgifter omfattas alltså inte av regleringen i kommunallagen. Det rör sig här om rena 
verkställighetsuppgifter i anknytning till nämndbeslut, delegationsbeslut eller ingår som ett led i 
beredningen av ett ärende till nämnd eller utskott. 

Exempel på ren verkställighet 
• Ersätta taxiföretag för utförda färdtjänsttransporter
• Representation och uppvaktning enligt kommunens reglemente
• Avrop på ramavtal inom budgeterade medel
• Anskaffning och inköp vad gäller varor och tjänster inom budgeterade medel. Vid kostnad över ett

basbelopp ska samråd ske med förvaltningschef.

Verksamhetsbenämningar i delegationsordningen 
I delegationsförteckningen förekommer beteckningarna ÄO, IFO och FS i kombination med 
verksamhetschef. Förkortningarna står för äldreomsorg (ÄO), individ- och familjeomsorg (IFO) och 
funktionsstöd (FS). 

Personalärenden 
För personaladministrativa ärenden fastställs delegationsordning av kommunstyrelsen. 

Delegationsbeslut 
I delegationsordningen anges lägsta delegaten. Överordnad funktion kan alltid fatta det beslut som är 
delegerat.  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska som huvudregel anmälas till individutskottets nästkommande sammanträde. 
Sammanställningen ska innehålla uppgift om beslutsfattare, beslutsdatum och beslutets innehåll i 
korthet.  
Beslut som enligt kommunallagens 13:e kapitel ska överklagas genom laglighetsprövning samt 
delegationsbeslut i brådskande ärenden enligt 6 kap 39 § ska redovisas för socialnämnden.  

Delegation med hänvisning till % av prisbasbeloppet 
I delegationsordningen uppgivna % i förhållande till prisbasbeloppet avses per individ och kalenderår. 

Beslut i brådskande ärenden  
Socialnämnden uppdrar åt ordföranden enligt 6 kap 39 § kommunallagen att besluta på 
socialnämnden och dess individutskotts vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens eller 
utskottets avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas på nästa sammanträde. 

Förklaringar till förkortningar: 
SoL Socialtjänstlagen 
HSL  Hälso och sjukvårdslagen 
LVM  Lagen om vård av missbrukare 
LVU  Lagen om vård av unga 
FB Föräldrarbalken 
OSL  Offentlighets och sekretesslagen 
KomL  Kommunallagen 
FL Förvaltningslagen 
SoF Socialtjänstförordning 
BrB Brottsbalken 
LSO  Lagen om skydd mot olyckor 
LBEV  Lag om brandfarliga och explosiva varor 



LTLP Lag om tobak och liknande produkter 

Innehåll Avsnitt 

Individ- och familjeomsorg 1 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU 2 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall – LVM 3 

Föräldrabalken – FB 4 

Äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 5 

Offentlighets och Sekretesslagen - OSL 6 

Alkohol- och tobakslagen, samt lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

7 

Överklagande, yttrande, ekonomi m.m. 8 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS 9 

Lag om skydd mot olyckor 10 

Lag om brandfarliga och explosiva varor 11 

Lag om sprängämnesprekursorer 12 
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Avsnitt 1 Individ- och familjeomsorg 
(Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8)

Socialtjänstlagen 

1:1 Beslut om försörjningsstöd 

- enligt riksnorm

- enligt riksnorm + 6 % av
prisbasbeloppet

- utöver riksnorm + 6 % av
prisbasbeloppet

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet 

- boendekostnad inom
ramen för högsta
godtagbara boendekostnad

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Socialnämnden fastställer 
högsta godtagbara 
boendekostnad 

- boendekostnad
överstigande högsta
godtagbara boendekostnad

4 kap 1 § SoL Individutskottet Socialnämnden fastställer 
högsta godtagbara 
boendekostnad 

- arbetsresor – månadskort
för kollektivtrafiken

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Som arbetsresor räknas 
även nödvändiga resor för 
att söka arbete eller delta 
i av arbetsförmedlingen 
anvisade aktiviteter 

- arbetsresor med bil vid
styrkt behov av sociala
och/eller medicinska skäl i
högst två månader

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kostnad beräknas med 
bensinpris samt löpande 
kostnader (skatt, 
försäkring, bilbesiktning, 
reparation). Reparation får 
ej överstiga 1.000 kr/år. 

- arbetsresor med bil vid
styrkt behov av sociala
och/eller medicinska skäl
utöver två månader

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

- övriga resor av
social/rehabiliterande
karaktär upp till 100
kr/månad per betalande
hushållsmedlem

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

- godkännande av bilinnehav
då sökande har styrkt behov
av sociala och/eller
medicinska skäl avseende
bil med värde understigande
57 % av basbeloppet under
maximalt två månader

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  Kostnad beräknas med 
bensinpris samt löpande 
kostnader såsom skatt, 
försäkring, bilbesiktning 
och reparationer. 
Reparationskostnader får 
ej överstiga 1.000 kr/år. 

- godkännande av bilinnehav
då sökande ej har styrkt
behov av sociala och/eller
medicinska skäl avseende

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Bilens uppskattade värde 
räknas som inkomst under 
en period om max två 
månader. Undantag om 
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bil med värde upp t.o.m. 20 
% av basbeloppet 

bilinnehavet finansierats 
inom socialbidragsnorm. 

- godkännande av bilinnehav
i övriga fall

4 kap 1 § SoL Individutskottet Bilens uppskattade värde 
räknas som inkomst under 
en period om max två 
månader. Undantag om 
bilinnehavet finansierats 
inom socialbidragsnorm. 

- hemutrustning upp till 20
% av prisbasbeloppet

- 50 % av prisbasbeloppet

- upp till 1 prisbasbelopp

- därutöver

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

1:e soc.sek 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

- glasögon upp till 10 % av
basbeloppet

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

- glasögon överstigande 10
% av basbeloppet

4 kap 1 § SoL Individutskottet Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

- spädbarnsutrustning- upp
till 10 % av prisbasbeloppet

- spädsbarnutrustning upp
till 50 % av prisbasbeloppet

- spädbarnsutrustning upp
till 1 prisbasbelopp

- spädbarnsutrustning- 
kostnader därutöver

4 kap 1 § SoL Soc sek 

1:e soc sek 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet 

- flyttkostnader upp till 10 %
av prisbasbeloppet

-flyttkostnader upp till 50 %
av prisbasbeloppet

-därutöver

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

1:e 
socialsekreterare 

Individutskottet 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd samt riktlinjer 

- fickpengar upp till 40 % av
prisbasbeloppet

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

- fickpengar överstigande 40
% av prisbasbeloppet

4 kap 1 § SoL Individutskottet Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd 

- Akut/nödvändig tandvård
upp till 10 % av 1
prisbasbelopp

- Akut/nödvändig tandvård

Socialsekreterare 

Enhetschef 

Vid beslut om ekonomiskt 
bistånd till nödvändig 
tandvård över 10 % av 
prisbasbeloppet ska 
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över 10 % av 
prisbasbeloppet dock högst 
25 % av 1 prisbasbelopp 

- Därutöver

socialkontoret 

Individutskottet 

bedömning ha gjorts av 
förtroendetandläkare 
innan beslut 

- försörjningsstöd med villkor
om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare Beloppsgränser inom 
ovannämnda delegationer 
skall hållas 

- avslag av eller nedsättning
av fortsatt försörjningsstöd

4 kap 5 § SoL 1:e 
socialsekreterare 

1:2 Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

1:3 Hyresskulder mer än tre 
månader 

4 kap 2 § SoL Individutskottet 

1:4 Skuldsanering 4 kap 2 § SoL Individutskottet 

1:5 Borgensåtagande 4 kap 2 § SoL Individutskottet 

1:6 Hyresgaranti till hyresvärd 

- inom nivån för högsta
godtagbara boendekostnad
för hushållet

- utöver nivån för högsta
godtagbara boendekostnad
för hushållet

4 kap 1 § SoL 

Verksamhetschef 
IFO/FS 

Individutskottet 

Anmäls kvartalsvis för 
kännedom till 
individutskottet. 
Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef. 

1:7 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

-upp till 50 % av
prisbasbeloppet

4 kap 2 § SoL 

Socialsekreterare 

Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens allmänna 
råd om ekonomiskt 
bistånd samt Vägledning 
för ekonomiskt bistånd 

Bistånd kan beviljas med 
maximalt 36 % av 
prisbasbeloppet avseende 
begravningen och 

14 % av prisbasbeloppet 
avser kostnad för 
gravsten, transport, 
förtäring och 
blomdekoration. 

1:8 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd  

9 kap 1-2 §§ 2 
st SoL 

Enhetschef 
socialkontoret 

Om någon genom oriktiga 
uppgifter eller 
underlåtelse förorsakat ett 
ekonomiskt bistånd 
beviljats med stöd av 4 
kap 1 § 

Bistånd beviljat med stöd 
av 4 kap 2 § Sol får 
endast återkrävas om 
biståndet getts under 
villkor om återbetalning. 
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Placering barn/ungdom 

1:9 Beslut om att bevilja bistånd 
till barn, ungdom i form av 
placering i HVB-hem eller 
familjehem 

Dock vid avslag 

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

Enhetschef 
socialkontoret 

Ett beslut om att bereda 
en underårig vård i ett 
visst familjehem är att 
betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap 6 
§. Utredning av
familjehemmet skall alltid
ske.

1:10 Beslut att bevilja bistånd i 
form av vård i jourhem 

Tillfällig placering i 
familjehem för – barn och 
ungdom, högst tre månader 

Akuta placeringar i HVB-hem 
under högst en månad 

Akuta placeringar i HVB-hem 
under högst tre månader 
gällande ensamkommande 
barn på flykt 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Enhetschef 
socialkontoret 

Socialsekreterare 

Enhetschef 
socialkontoret 

Enhetschef 
socialkontoret 

Vård i jourhem får pågå 
högst två månader efter 
det att socialtjänsten 
avslutat sin utredning om 
ingripande till barnets 
skydd eller stöd om ej 
särskilda skäl föreligger.  
Godkännande av jourhem 
ska beslutas av utskott. 

1:11 Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

1:11 
b 

Beslut om uppföljning av 
barns behov efter avslutad 
placering i hem för vård och 
boende eller i familjehem 

11 kap 4b § 
SoL 

Enhetschef 
socialkontoret 

Uppföljning ska formellt 
beslutas för viss tid och 
kan gälla en period av 
högst två månader 

Se 11 kap 4c § SoL 

1:12.
1 

Medgivande och beslut om 
stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av 
föräldrarna eller någon 
annan som har vårdnaden 
om barnet 

6 kap 6 § SoL Individutskottet Vad gäller adoptioner se 
vidare punkt 1:18 

Ett beslut om att bereda 
en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta 
som ett medgivande enligt 
6 kap 6 §. Utredning av 
familjehemmet skall alltid 
ske. 
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1:12.
2. 

Godkännande av jourhem 6 kap 6 § 2 
och 3 st SoL 

Individutskottet 

1:13.
1 

Övervägande om fortsatt 
vård samt hur vården ska 
inriktas och utformas 

6 kap 8 § SoL Individutskottet Övervägandet är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst var 6:e månad skall 
överväga om vården 
fortfarande behövs utifrån 
den rapport som 
socialsekreterare lämnar. 

1:13.
2 

Övervägande om skäl för att 
ansöka om 
vårdnadsöverflyttning 

6 kap 8 § 2 st 
SoL 

Individutskottet 

1:14 Ersättning till familjehem 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 
gällande barn och ungdom 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

- enligt norm och riktlinjer Socialsekreterare 

- över norm och riktlinjer Individutskottet 

-kostnad för särskilt
kostnadskrävande
utrustning till
familjehemmet som krävs
för vården av barnet

Individutskottet  

- kostnad för deltagande i
familjehemsutbildning eller
kontaktträffar som
kommunen själv eller i
samarbete med annan
arrangerar

Socialsekreterare 

- familjehemsföräldrarnas
kostnader för resor, mat och
logi i samband med barnets
återgång till
föräldrahemmet,
omplacering till annat
familjehem eller institution

Socialsekreterare 

1:15 Ekonomiskt bistånd åt barn 
och ungdom under och i 
samband placering, 
omplacering eller flyttning 
från familjehem  eller hem 
för vård och boende 

- upp till 15 % av
basbeloppet

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

- över 15 % av basbeloppet 4 kap 1 § SoL Individutskottet Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
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Kommunförbundet 

1:16 Kostnad för skador som 
barnet vållar under 
familjehemsplacering och 
som ej ersätts av hem- eller 
annan försäkring 

- upp till 5.000:- Verksamhetschef Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef 

- över 5.000:- Individutskottet 

Adoption 

Medgivande  

Se punkt 1:12 

1:17 Samtycke till att 
adoptionsförfarandet får 
fortsätta då de sökande 
utsetts till föräldrar åt ett 
visst barn 

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare 

1:18 Beslut att vägra lämna 
samtycke till att 
adoptionsförfarandet får 
fortsätta då de sökande 
utsetts till föräldrar åt ett 
visst barn 

6 kap 14 § SoL Individutskottet 

Placering av vuxna 

1:19 Beslut om bistånd åt vuxna i 
form av vård (placering eller 
omplacering) i hem för vård 
eller boende eller 
familjehem 

Akuta placeringar i HVB-hem 
under högst en månad 

-dock vid avslag

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

Enhetschef 
socialkontoret 

Enhetschef 
socialkontoret 

1:20 Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

1:21 Ersättning till familjehem 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 
gällande vuxna 

- enligt norm och riktlinjer

- över norm och riktlinjer

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

1:22 Beslut om kostnader i 
samband med placeringen 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare skall 
samråda med 
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- upp till 10 % av
basbeloppet

- över 10 % av basbeloppet

Socialsekreterare 

Individutskottet 

verksamhetschef 

1:23 Beslut om kostnader under 
placeringen 

-godtagbara kostnader enligt
riksnorm

- godtagbara kostnader
enligt riksnorm + 6 %

- godtagbara kostnader
överstigande riksnorm + 6 %

4 kap 1 § SoL 

Socialsekreterare 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet 

Öppenvårdsinsatser 

1:24 Beslut om råd och stöd i 
öppenvårdsform 

- kostnader upp till  10 %  av
1 prisbasbelopp

- Kostnader upp till 50 % av
prisbasbelopp

- Kostnader utöver 50 % av
prisbasbelopp dock högst 1
prisbasbelopp

- därutöver

4 kap 1 § SoL 

Socialsekreterare 

1: e 
socialsekreterare 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet 

1:25 Bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
socialkontoret 

1:26 Upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson/-
familj 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
socialkontoret 

1:27 Forordnande och 
entledigande 

- av kontaktperson

-av kontaktfamilj

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

1:28 Arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/ - familj 

- enligt norm och riktlinjer

- utöver norm och riktlinjer

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

1:29 Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare I samråd med enhetschef 
för rehabiliteringen 

1:30 Beslut om bistånd i form av 
arbete, sysselsättning, 
rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
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1:31 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

1:32 Beslut om hemma hos-
insatser 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
socialkontoret 

1:33 Beslut om bistånd i form av 
referensboende i av 
socialnämnden förhyrd 
lägenhet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

1:34 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser för 
missbrukare 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Ersättning/eftergift av skuld 

1:35 Beslut om ersättning för vård 
i form av plats i hem för vård 
eller boende eller i 
familjehem (vuxna)  

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

SoF 

Socialsekreterare 

1:36 Beslut om anmälan till 
Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära 
folkpension 

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

SoF 

Socialsekreterare Särskild blankett skall 
användas 

1:37 Beslut om anmälan till 
Försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för 
vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL som 
ger vård och behandling åt 
missbrukare av alkohol och 
narkotika 

3 kap 15 § AFL Socialsekreterare 

1:38 Beslut att underrätta 
Försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
ersättning enligt AFL 

17 kap 1 § 
AFL, 9 kap 2 § 
SoL 

Socialsekreterare 

1:39 Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är under 
18 år och får vård i ett annat 
hem än det egna 

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

SoF 

Socialsekreterare Se rutin för beräkning 

1:40 Beslut om anmälan till 
Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära 
barnpension och barntillägg 

1-3 §§
kungörelsen
(1962:393) om
rätt i vissa fall
för kommun
eller annan att
uppbära
folkpension

Socialsekreterare Särskild blankett skall 
användas 

1:41 Beslut att underrätta 2 § Socialsekreterare 



Delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområde i Öckerö kommun           

Nr Ärende Lagrum Delegat  Anmärkning 

9 

Försäkringskassan att barn 
med underhållsstöd 
placerats i familjehem resp. 
återflyttat till boföräldrar 

förordningen 
om 
underhållsstöd 

1:42 Beslut om framställan till 
Försäkringskassan om 
ändring av 
betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag 

4 § 3 st Lag 
om allmänt 
barnbidrag 

Socialsekreterare 

Övrigt 

1:44 Beslut om att föra talan om 
återkrav enligt 9 kap 1 § 

9 kap 3 § SoL Individutskottet 

1:45 Beslut att föra talan om 
ersättning hos 
förvaltningsrätten om 
återkrav enligt 9 kap 1 §, 9 
kap 2 § och 8 kap 1 § 

9 kap 3 § 1 st 
SoL 

Enhetschef 
socialkontoret 

1:46 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 
9 kap 2 §, 9 kap 1 § och 8 
kap 1 § 

9 kap 4 § SoL Överordnad chef Beslut om eftergift får inte 
fattas av delegat i 
ursprungsbeslutet. I de fall 
utskottet har fattat 
ursprungsbeslutet fattar 
utskottet även beslut om 
eftergift 

1:47 Beslut om 

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

- framställning om
överflyttning av ärende till
nämnd i annan kommun
genom Inspektionen för vård
och omsorg

2a kap 10 § 
SoL 

2a kap 11 § 
SoL 

Individutskottet 

Individutskottet 

Avser även LVU, LVM samt 
LSS 

1:48 Beslut om 

- att utredning skall inledas
(vuxna)

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

- att utredning skall inledas
(barn)

11 kap 1-2 §§ 
SoL 

Enhetschef 
socialkontoret 

- att utredningen inte skall
inledas och att inledd
utredning skall läggas ned
(barn och vuxna)

11 kap 1 § SoL Enhetschef 
socialkontoret 

- att utredning inte skall
föranleda åtgärd (barn och
vuxna)

11 kap 1 § SoL Enhetschef 
socialkontoret 
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10 

- utredning avseende
ekonomiskt bistånd skall
inledas, avslutas eller läggas
ned

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

- förlängd utredningstid i
ärenden som rör barn

11 kap 2 § SoL Individutskottet 

1:49 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL Individutskottet Särskilt avtal bör ingås 
mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna 

1: 50 Beslut om att 

- anmäla till överförmyndare
om behov av
godman/förvaltare

-att behov av
godman/förvaltare inte
längre föreligger

-att det föreligger sådana
förhållanden som talar för
att en förälder inte kommer
att förvalta sitt underåriga
barns egendom på ett
betryggande sätt

5 kap 3 § SoF, 
15 § 3 punkt 
LSS Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Ansökan om överflyttande 
av vårdnaden skall 
beslutas av 
socialnämnden 

1:53 Framställan till domstol om 
behov av 
målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare 
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Avsnitt 2  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU   
Beslut som endast kan delegeras till utskott 

2:1 Ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 
enligt LVU 

4 § LVU Individutskottet 

2:2 Omedelbart 
omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 

6 § 1 st. 
LVU 

Individutskottet När individutskottets beslut 
inte kan avvaktas se 2:18 

2:3 Beslut om hur vården skall 
anordnas och var den unge 
skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 st. 
LVU 

Individutskottet När individutskottets beslut 
inte kan avvaktas se 2:18  

2:4 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

Individutskottet När individutskottets beslut 
inte kan avvaktas se 2:19 

2:5 Övervägande om vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs 

13 § 1 och 
2 st LVU 

Individutskottet Övervägande är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden minst 
en gång var 6:e månad är 
skyldig att överväga om 
vård fortfarande behövs 
utifrån den rapport som 
socialsekreterare lämnar 

2:6 Prövning av om vård med stöd 
av 3 § LVU skall upphöra 

13 § 1 och 
3 st LVU 

Individutskottet 

2:7 Övervägande om beslut om 
ungänge eller hemlighållande 
av vistelseort enligt 14 § 2 st 
1 . och 2. fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

Övervägande är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden minst 
en gång var 3:dje månad är 
skyldig att överväga om 
beslut om umgänge eller 
hemlighållande av 
vistelseort fortfarande 
behövs. 

2:8 Beslut om att vården skall 
upphöra  

21 § 1 st 
LVU 

Individutskottet Beträffande kvarstående 
ansvar för kommunen se 
socialstyrelsens 
meddelandeblad 17/88 

2:9 Beslut om regelbunden 
kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1 st 
LVU 

Individutskottet 

2:10 Prövning av om beslut om 
förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

Individutskottet /Var 6:e månad skall prövas 
om insatsen fortfarande 
behövs 



Delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområde i Öckerö kommun           

Nr Ärende Lagrum Delegat  Anmärkning 
 

2:11 Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § 1 st LVU 
skall upphöra 

22 § 3 st 
LVU 

Individutskottet 

2:12 Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU Individutskottet Jmf 25 § LVU 

2:13 Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st 
LVU 

Individutskottet Övervägande är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden minst 
en gång var 6:e månad är 
skyldig att överväga om 
vård fortfarande behövs. 

2:14 Beslut om att flyttningsförbud 
skall upphöra 

26 § 1 st 
LVU 

Individutskottet 

2:15 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 1 st 
LVU 

Individutskottet När individutskottets beslut 
inte kan avvaktas 2:20 

2:16 Begäran om 
polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1 . LVU Individutskottet När individutskottets beslut 
inte kan avvaktas se 2:21 

2:17 Beslut om begäran om biträde 
av polis för att beslut om vård 
eller omhändertagande enligt 
LVU skall kunna genomföras 

43 § 2 st. 
LVU 

Individutskottet När individutskottets beslut 
inte kan avvaktas se 2:22 

Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt) 

Beslutanderätten får endast användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut skall anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

2:18 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 

6 § 1 och 2 
st LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

2:19 Beslut om hur vården skall 
ordnas och var den unge skall 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 
3 st LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

2:20 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 1 och 
3 st LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

2:21 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 2 st 
LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 
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2:22 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1. LVU Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

2:23 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med 
stöd av LVU 

43 § 2 . LVU Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 
nämnd ordning 

Beslut som ej omfattas av delegationsförbud 

2:24 Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra 
till 11 § 1 o 2 st LVU 

11 § 4 st 
LVU 

Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom
familjehemmet eller
hemmet för vård eller
boende

2:25 Beslut om hur rätten till 
umgänge med den unge skall 
utövas 

-när överenskommelse inte
kan nås med föräldern eller
vårdnadshavaren

-när överenskommelse inte
kan nås med föräldern eller
vårdnadshavaren i avvaktan
på utskottets beslut

14 § 2 st 1 . 
LVU 

Individutskottet 

Enhetschef 
Socialkontoret 

2:26 Beslut om att den unges 
vistelseort inte skall röjas för 
föräldrar eller 
vårdnadshavaren 

- i avvaktan på utskottets
beslut

14 § 2 st 2. 
LVU 

Individutskottet 

Enhetschef 
socialkontoret 

Verksamhetschef 
IFO 

Jourpersonal 

2:27 Beslut om läkarundersökning, 
utseende av läkare samt 
bestämmande av plats för 
läkarundersökning 

32 § 1 st 
LVU 

Socialsekreterare 

2:28 Beslut om den unges 
umgänge med förälder eller 
annan vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud 
eller tillfälligt flyttningsförbud 
när överenskommelse inte 
kan nås 

31 § LVU Individutskottet 

2:29 Begäran om förlängd tid för 
ansökan om vård 

8 § LVU Enhetschef 
socialkontoret 
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2:30 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § 
LVU skall upphöra 

9 § 3 st LVU Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Skall vara någon som har 
delegation att fatta beslut 
om omedelbara 
omhändertagande enligt 6 
§ LVU

2:31 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU skall upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Skall vara någon som har 
delegation att fatta beslut 
om tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 27 § LVU 
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Avsnitt 3 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM 

Beslut som endast kan delegeras till utskott ej tjänsteman 

3:1 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård enligt 
LVM 

11 § LVM Individutskottet 

3:2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Individutskottet När individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
se 3:3 

Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt) 

Beslutanderätt får endast användas då nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut skall anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde 

3:3 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Ordförande  

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutsrätt gäller i 
nämnd ordning.  

Beslut som ej omfattas av delegationsförbud 

3:4 Beslut om att inleda utredning om 
det kan föreligga skäl att bereda 
tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef 
socialkontoret 

3:5 Beslut om att utredning inte skall 
inledas eller att påbörjat utredning 
skall läggas ned alternativt övergå i 
utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef 
socialkontoret 

3:6 Beslut om vilken tjänsteman som 
skall vara kontaktman och svara 
för kontakterna med missbrukaren 
och olika vårdgivare 

8 § LVM Enhetschef 
socialkontoret 

3:7 Beslut om läkarundersökning samt 
utse läkare för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkar-
undersökning skall fattas 
om sådan inte är 
uppenbart obehövlig 

3:8 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1. LVM Socialsekreterare 

3:9 Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
på vårdinstitution 

45 § 2 . LVM Socialsekreterare 

3:10 Beslut om att vård enligt LVM skall 
inledas på sjukhus 

24 § LVM Socialsekreterare 
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3:11 Anmälan till statens 
institutionsstyrelse om plats i LVM-
hem 

25 §  LVM Socialsekreterare 

3:12 Samråd med LVM-hem i frågor 
som gäller missbrukare som 
vårdas vid hemmet med stöd av 
LVM 

26 § LVM Socialsekreterare 

3:13 Beslut om bistånd i form av vård i 
annan form beträffande 
missbrukare som vårdas med stöd 
av LVM 

27 § 2 st LVM Socialsekreterare 

3:14 Beslut om ersättning till 
kommunen när bistånd ges för 
missbruksvård i form av plats vid 
hem för vård eller boende eller i 
familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § SoL 
och SoF 

Socialsekreterare 



Delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområde i Öckerö kommun           

Nr Ärende Lagrum Delegat  Anmärkning 
 

Avsnitt 4 Föräldrabalken - FB 
Jmf. 48 § SoL

4:1 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse 

- enligt protokoll S

- enligt protokoll MF

1 kap 4 § 1 st FB 

Handläggare 

Socialsekreterare 

Se socialstyrelsens 
allmänna råd 1988:6, 
Att fasställa faderskap. 
Utredning skall anses 
inledd när nämnden 
fått födelseanmälan 
eller rätten förklarat att 
en man inte vara far 
enligt 1 kap 2 § FB. 

4:2 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när 
dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Enhetschef 
socialkontoret 

4:3 Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 

2 kap 1 § FB Enhetschef 
socialkontoret 

4:4 Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är 
gift med barnets moder kan vara 
far till barnet 

2 kap 9 § 1 st FB Enhetschef 
socialkontoret 

Beslut om att inte 
påbörja utredning eller 
lägga ned en påbörjad 
utredning måste fattas 
av nämnden och kan ej 
delegeras. 

4.5 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

3 kap 5 § 2 st 
och 6 § 2 st FB 

Socialsekreterare 

4.6 Beslut att godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6 §, 14a§ 
2 st, 15a§ 2 st 
FB 

Socialsekreterare Se cirkulär 1998:174 

4.7 Beslut om medgivande till en 
åtgärd till stöd för ett barn mot en 
vårdnadshavares vilja  

10 kap 5 § SoL 

6 kap 13 a § FB 

Individutskottet Rätten att fatta beslut 
gäller dock endast 
följande insatser: 

• Psykiatrisk eller
psykologisk utredning
eller behandling som
omfattas av HSL

• Behandling i öppna
former med stöd av 4
kap 1§ SoL

• Utseende av
kontaktperson eller
familj som avses i 3
kap 6 § SoL

• En insats enligt 9 § p
4,5 eller 6 LSS

4:8 Beslut att ej godkänna föräldrars 6 kap 6 §, 14a§ Enhetschef Beslutet kan ej 
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avtal om vårdnad och umgänge 2 st, 15 § FB socialkontoret överklagas 

4:9 Lämnande av upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads- boende- och 
umgängesmål 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare 

4:10 Lämnande av upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt 
beträffande vårdnad, boende eller 
umgänge 

6 kap 20 § FB Socialsekreterare 

4:11 Beslut att utse utredare i vårdnads- 
och umgängesärenden 

6 kap 19 § 2 st 
FB 

Verksamhetschef IFO Socialchef ersätter 
verksamhetschef 

4:12 Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag skall betalas för 
längre perioder än tre månader 

7 kap 7 § 2 st FB Socialsekreterare Se Kommunförbundets 
cirkulär 1996:167 
angående kommun-
ernas uppgifter med 
anledning av ny 
lagstiftning om under-
hållsstöd till barn m.m. 

4:13 Återkallelse av medgivande till 
adoption 

6 kap 13 § SoL Individutskottet 

4:14 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

42 § 2 st SoF Enhetschef 
socialkontoret 

4:15 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
förvaltare inte längre föreligger 

42 § 2 st SoF Enhetschef 
socialkontoret 
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1 

Avsnitt 5 Äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 
Ang. överklagande, yttrande, hyreskontrakt m.m. se avsnitt 8 
Socialtjänstlagen, SoL 

5:1 Bistånd i form av hemtjänst 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 
Socialsekreterare 

5:2 Bistånd i form av särskild 
boendeform 

4 kap 1 § SoL 

- sökande från Öckerö
kommun

Biståndsbedömare Ansökan från enskild utifrån 
2 kap 3 § SoL 

- sökande boende i annan
kommun

Biståndsbedömare 

5:3 Bistånd i form av 
korttidsplats, avlastningsplats, 
växelvård m.m. 

4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 
Socialsekreterare 

5:4 Köpt korttids- och 
Hospiceplats hos annan 
huvudman 

Verksamhetschef ÄO 

5:5 Köp av boende i annan 
kommun eller hos annan 
vårdgivare 

Individutskottet 

5:6 Beslut om hemtjänstbidrag Biståndsbedömare Förutsätter beslut om 
hemtjänst enligt 4:1 SoL. 
Den enskilde kan därefter 
ansöka om att få beviljad 
hemtjänst utbytt mot 
hemtjänstbidrag enligt 
kommunala riktlinjer. 

5:7 Beslut om anhöriganställning Se kommunstyrelsens 
delegationsordning, 
personaladm. ärenden. 
Förutsätter beslut om 
hemtjänst enligt 4:1 SoL. 

5:8 Beslut om ledsagarservice 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 
Socialsekreterare 

5:9 Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 
Socialsekreterare 

5:10 Beslut om matdistribution 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 
Socialsekreterare 

5:11 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

Biståndsbedömare 
Socialsekreterare 

5:12 Beslut om avgift samt 8 kap 2 § SoL 
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2 

jämkning av avgift 

- enligt riktlinjer och av
socialnämnden fastställda
tillämpningsföreskrifter

Handläggande 
assistent 

- då riktlinjer och
tillämpningsföreskrifter ej är
tillämpliga

Verksamhetschef ÄO 

5:13 Nedskrivning av eller befrielse 
från skuld avseende debiterad 
avgift 

4 kap 2 § SoL 

- upp till 15 % av basbeloppet Verksamhetschef ÄO 

- 15 % av basbeloppet och
därutöver

Individutskottet 

5:14 Beslut om anmälan till 
överförmyndare om behov av 
god man/förvaltare 

SoF Enhetschef 

5:15 Beslut om anmälan till 
överförmyndare om att behov 
av god man inte längre 
föreligger 

14 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef 

5:16 Godkännande/auktorisering 
av externa utförare av 
hemtjänst 

Individutskottet Avser utförare Kundval 

Beslut SN 080422, § 44 

Hälso- och sjukvård 

5:42 Verksamhetschef enligt HSL HSL  § 29 
SOSFS 
1997:8 

Verksamhetschef ÄO Verksamhetschefen 
representerar 

vårdgivaren 
(socialnämnden). Det 
samlade ledningsansvaret 
är undantaget de uppgifter 
som MAS ansvarar för enligt 
24 § HSL 

5:43 Anmälan av allvarlig skada på 
person som omfattas av LSS 
eller risk för skada på person 
som omfattas av LSS 

SOSFS 
1996:17 

Individutskottet 

5:44 Anmälan till socialstyrelsen av 
allvarlig skada eller sjukdom, 
eller risk för sådan, i samband 
med vård, behandling eller 
undersökning 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

5:45 Beslut att utse leg. 
Sjuksköterska att förestå de 
lokala läkemdelsförråden 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

Anmäles till nämnd en 
gång/år 
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3 

5:46 Anmälan till 
smittskyddsläkare att person 
inte följer föreskrifter 

Socialchef Gäller endast HVI-
infekterade 

5:47 Ansvaret för medicintekniska 
produkter 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

5:48 Förändringar i 
produktanvisningar för 
förskrivning av personliga 
hjälpmedel 

Verksamhetschef ÄÖ 



Delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområde i Öckerö kommun           

Nr Ärende Lagrum Delegat  Anmärkning 

 

Avsnitt 6 Offentlighets och sekretesslagen 
Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 8. 
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. 

6:1 Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller 
annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild 

2 kap 14 § TF, 6 
kap 2, 3 och 7 
§§ OSL, 10 kap
14 § OSL, 12
kap 2 § 2 st. OSL

Förvaltningschef 

6:2 Beslut att polisanmäla brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet eller vissa brott 
som riktar sig mot underåriga 

10 kap 2 § OSL, 
10 kap 23 § 
OSL, 12 kap 10 
§ SoL

Förvaltningschef 

6:3 Beslut om sekretess för 
anmälan eller annan utsaga 

25 kap 7 § och 
26 kap 5 § OSL 

Förvaltningschef 

6:4 Beslut att lämna ut uppgift ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL Förvaltningschef 
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Avsnitt 7 Alkohollagen (2010:1622) samt lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 
Alkohollagen 

7:1 Beslut i ärenden rörande 
serveringstillstånd 

8 kap 2 § 
alkohollagen 

Individutskottet 

7:2 Beslut om medgivande till 
ombyggnad av 
serveringsställe 

8 kap 2 § 
alkohollagen 

Individutskottet 

7:3 Beslut med anledning av 
ansökan från konkursbo om 
att få fortsätta rörelsen 

8 kap 2 § 
alkohollagen 

Verksamhetschef IFO Ansökan ska behandlas med 
förtur 

7:4 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd, bortsett 
från återkallelse enligt 7:32 
(24) och 7:33 (25)

9 kap 18 § 
alkohollagen 

7:5 Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare varning 

9 kap 17 § 
alkohollagen 

Individutskottet 

7:6 Beslut om att förbjuda 
detaljhandel av öl eller 
servering av öl 

9 kap 19 § 
alkohollagen 

Individutskottet 

7:7 Beslut om att meddela 
varning till den som bedriver 
detaljhandel med eller 
servering av öl 

9 kap 19 § 
alkohollagen 

Individutskottet 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

7:8 Beslut om att meddela ett 
föreläggande eller ett förbud 
med eller utan vite. 

7 kap. 12 § 
LTLP 

Verksamhetschef IFO Avser elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare 

Beslut delegerade till Social resursförvaltning, Göteborgs stad 
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7:9 (1) Överlämna uppgifter vid 
misstanke om brott mot 
alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande 
produkter till myndighet 
som har till uppgift att 
ingripa mot brottet eller 
överlämna uppgift till annan 
myndighet då 
uppgiftslämnandet 
uppenbart har företräde 
framför sekretesskyddet. 

10 kap. 24, 
27 §§ OSL 

EC 

7:10 (2) Beslut om att avslå parts 
begäran om att ärendet ska 
avgöras. 

12 § FL EC eller samordnare Anmäls inte. 

7: 11 (3) Beslut om att ombud som 
bedöms olämplig för sitt 
uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet. 

14 § FL EC eller samordnare Anmäls inte 

7:12 (4) Beslut om att förelägga 
ombud eller part att 
ombudet genom skriftlig 
eller muntlig fullmakt ska 
styrka sin behörighet. 

15 § FL EC eller samordnare Anmäls inte 

7:13 (5) Beslut om att förelägga part 
att avhjälpa brist i 
framställan i 
ansökningsärende. 

20 § FL EC, samordnare eller 
handläggare 

Anmäls inte 

7:14 (6) Beslut om att avvisa en 
ansökan på grund av brist i 
framställan. 

20 § FL EC eller samordnare Anmäls inte 

7:15 (7) Beslut om att ändra tidigare 
beslut då beslutet anses 
felaktigt, ändringsbeslut. 

37 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls, då grundbeslutet 
anmäls 

7:16 (8) Beslut om att ändra tidigare 
beslut då beslutet anses 
uppenbart felaktigt, 
tvingande ändringsbeslut. 

38 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls, då grundbeslutet 
anmäls 

7:17 (9) Beslut om att ändra tidigare 
beslut vid överklagan av 
beslut 

39 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls, då grundbeslutet 
anmäls 

7:18 
(10) 

Beslut om överklagande 
kommit in i rätt tid och 
eventuell avvisning 

45 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls, då grundbeslutet 
anmäls 

7:9 (11) Beslut om sekretess vid 
utlämnande av allmän 
handling  

30 kap. 20 § 
OSL 

EC eller samordnare 
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Ansökningar 

7:20 
(12) 

Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten och slutna 
sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid från kl. 11:00 
till senast kl. 03:00. 

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC 

7:21 
(13) 

Beslut om förändring av 
tillstånd. Avseende 
serveringstid, senast till kl. 
01:00. 

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC, samordnare eller 
handläggare 

7:22 
(14) 

Beslut om förändring av 
serveringstid till senast kl. 
03:00. 

8 kap. 1, 2 
§§ AL

EC eller samordnare 

7:23 
(15) 

Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten. 

8 kap. 1, 2 
§§ AL

EC 

7:24 
(16) 

Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till slutet 
sällskap. 

8 kap. 1, 2 
§§ AL

C, samordnare eller 
handläggare 

Anmäls inte 

7:25 
(17) 

Beslut om 
provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka 
tidsperiod, för partihandlare. 

8 kap. 2, 6 p. 
2 §§ AL 

EC eller samordnare 

7:26 
(18) 

Beslut om 
provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka 
tidsperiod, för tillverkare. 

8 kap. 7 § AL EC 

7:27 
(19) 

Beslut om att för visst 
tillfälle förbjuda eller 
inskränka försäljning av 
alkoholdrycker. 

3 kap. 10 § 
AL 

EC 

7:28 
(20) 

Beslut om stadigvarande 
eller tillfälligt 
försäljningstillstånd, detalj- 
eller partihandel. 

5 kap. 3 § 
LTLP 

EC 

7:29 
(21) 

Beslut om att avskriva 
ärende då sökanden 
återtagit ansökan eller då 
sökanden upphört som 
rättssubjekt. 

8 kap. 1, 2, 4, 
6, 7 §§ AL, 5 
kap. 3 § LTLP 

EC, samordnare eller 
handläggare 

Anmäls inte. 

Sanktioner 

7:30 
(22) 

Beslut om att påbörja 
sanktionsutredning. 9 kap. 2 § AL, 

7 kap. 3, 4 
§§ LTLP

EC Anmäls inte 

7:31 
(23) 

Beslut om att meddela en 
erinran. 9 kap. 17 § 

AL 
EC 

7:32 
(24) 

Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd efter 
uppsägning från 
tillståndshavaren. 

9 kap. 18 § p. 
1 AL 

EC eller samordnare Anmäls inte 
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7:33 
(25) 

Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd då nytt 
serveringstillstånd beviljats i 
samma lokal. 

9 kap. 18 § p. 
1 AL 

EC, samordnare eller 
handläggare  Anmäls inte 

7:34 
(26) 

Beslut om att meddela ett 
föreläggande eller ett förbud 
med eller utan vite. 

7 kap. 9 § 
LTLP 

EC Avser tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning. 

7:35 
(27) 

Beslut om att medta 
varuprov. 9 kap. 13 § 

AL 
Inspektör 

7:36 
(28) 

Beslut om att medta prov. 7 kap. 18 § 
LTLP 

Inspektör 

7:37 
(29) 

Beslut om att avskriva 
ärende om 
sanktionsutredning. 

9 kap. 2 § AL, 
7 kap. 3, 4 
§§ LTLP

EC eller samordnare Anmäls inte 
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Avsnitt 8 Överklaganden, yttrande, ekonomi, Lex Sarah m.m. 
8:1 Beslut om att föra talan i 

ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 

8:2 Utseende av ombud att föra 
nämndens talan 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 

8:3 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt 
eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av 
yttrande i SoL-  LVU- och LVM-
ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 

10 kap 1-2§§ 
SoL, 3 kap 10 §, 
6 kap 33 § och 
34 § 3 KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot 
enskilda i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jmf RÅ 
1994, ref 67). 

8:4 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt 
eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats av 
delegaten samt avgivande av 
yttrande i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap 
33 § och 34 § 3. 
KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot 
enskilda i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jmf RÅ 
1994, ref 67). 

8:5 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätten och 
kammarrätt i SoL, LVU- och 
LVM-ärenden 

10 kap 1-2 §§ 
SoL, 6 kap 36 § 
KL 

Förvaltningschef Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men brådska 
råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet inte 
kan avvaktas.  

8:6 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap 
36 § KL 

Förvaltningschef Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men brådska 
råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet inte 
kan avvaktas. 

8:7 Genomgång av ärendet för 
ställningstagande ifall 
omprövning ska ske 

27 § FL Handläggare Verkställighet 

8:8 Omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där 
ursprungsbesluten fattats av 
delegat 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

8:9 Prövning av att överklagandet 
skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in 
för sent 

24 § 1 st FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Nämndsekret. 

8:10 Avvisande av ombud 9 § FL Individutskottet 
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8:11 Yttrande till domstol i brottsmål 
avseende ungdomsvård 

32 kap 5 § BrB Enhetschef 
socialkontoret 

8:12 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig 
gärning kan bli föremål för LVM-
vård 

31 kap 2 §  BrB Enhetschef 
socialkontoret 

8:13 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 
socialkontoret 

8:14 Yttrande till 
åklagarmyndigheten 

11 § Lag med 
särskilda beställ-
elser om unga 
lagöverträdare 

Enhetschef 
socialkontoret 

8:15 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § lagen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare 

8:16 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning 

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

Enhetschef 
socialkontoret 

8:17 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§
namnlagen 

Enhetschef 
socialkontoret 

8:18 Prövning av samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 

-vid samtycke

-ej samtycke

6 kap 14 § SoL 

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Se kommunförbundets 
cirkulär 1997:79. Ändringar 
vad gäller internationella 
adoptioner. Det förutsätts 
att nämnden eller den 
ansvarige tjänstemannen vid 
tvekan ang. de rättsliga 
förutsättningarna för 
adoptionens genomförande 
konsulterar den 
förmedlande adoptions-
organisationen och Statens 
nämnd för internationella 
adoptionsfrågor (NIA) 

8:19 Yttrande i körkortsärenden 3 kap 8 § och 5 
kap 2 § körkorts-
förordningen 

Socialsekreterare 

8:20 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st pass-
förordningen 

Enhetschef 
socialkontoret 

8:21 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Socialsekreterare 

8:22 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 

11 kap 16 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare 
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förvaltare för någon som har 
fyllt 16 år 

8:23 Upplysningar i vapenärenden Socialsekreterare Uppgifter får endast lämnas 
ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 
1983/84 s. 188 f) 

8:24 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § smitt-
skyddslagen 

Förvaltningschef 

8:25 Dödsboanmälan 20 kap 8 a§ ÄB Handläggare 

Socialsekreterare 

Folkbokföringsmyndighet 
skall underrättas om vem 
som är delegat 

8:26 Beslut om att ordna 
gravsättning 

5 kap 2 § 
begravningslage
n 

Enhetschef 
socialkontoret 

Kommunen har rätt till 
ersättning för kostnaderna 
av dödsboet 

8:27 Yttranden som remitterats till 
räddningstjänsten 

Räddningschef eller 
tillsynsförättare 

8:28 Yttrande till tillsynsmyndighet 3 kap 2 § SoL Individutskottet Tillsynsmyndighet är 
socialstyrelsen, 
länsstyrelsen, JO och JK. I 
fösta hand bör nämnden 
avge yttrande på grund av 
ärendets principiella 
betydelse. 

8:29 Anmälan till socialstyrelsen om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL Individutskottet 

8:30 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter m.m.) 

12 kap 10 § SoL 
och 10 kap 2 § 
OSL 

Individutskottet Vid brådskanden ärenden 
förvaltningschef 

8:31 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre 
brott 

12 kap 10 § SoL Enhetschef 

8:32 Remissyttrande i frågor som är 
av begränsat intresse för 
socialnämnden 

Förvaltningschef 

8:33 Beslut om företroendevaldas 
deltagande i kurser, 
konferenser och dyl 

Individutskottet 
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8:34 Beslut att utse 
beslutsattestanter och ersättare 
inom socialnämndens 
verksamhetsområde 

Förvaltningschef 

8:35 Teckna avtal som inte är av 
större principiell betydelse eller 
på annat sätt av större vikt 

Förvaltningschef 

8:36 Teckna hyresavtal för boende i 
särskild boendeform 

Respektive 
verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef 

8:37 Teckna leasingavtal avseende 
trygghetstelefon 

Respektive 
verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef 

8:38 Teckna leasingavtal avseende 
bil 

Respektive 
verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 
verksamhetschef 

8:39 Beslut om att ersätta enskild 
för egendomsskada som 
orsakats av personal 

< 5.000:-/ärende 

< 10.000:-/ärende 

>10.000:-/ärende

Respektive 
attestant 

Förvaltningschef 

Individutskott 

I de fall försäkring ej täcker 

8:40 Upphandling av varor och 
tjänster 

< 300.000:- 

> 300.000:-

Förvaltningschef 

Individutskott 

Avrop på slutna ramavtal 
betraktas som ren 
verkställighet 

8:41 Försäljning av 
överskottsmaterial 

Förvaltningschef 

8:42 Arkivansvar Förvaltningschef 4 § Arkivlagen 

Arkivreglemente för Öckerö 
kommun 

8:43 När kommunstyrelsen beslutat 
att kris skall anses råda, fatta 
alla till krisen relaterade beslut 
som inte kan avvakta till dess 
kommunstyrelsen beslutar att 
kris inte längre råder 

Individutskott Ekonomienheten skall 
underrättas om materialet 
finns i anläggningsregistret 

8:44 I situationer som av 
kommunstyrelsens krisledning 
definierats som kris företräda 
nämnden intill dess nämndens 
krisledning är beslutsmässig 

Förvaltningschef 

8.45 Yttrande till Lotteriinspektionen 
avseende tillstånd enligt 
lotterilagen 

Lotterilagen Enhetschef  
Socialkontoret 
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Lex Sarah 

8.46 Beslut om bedömning och  
anmälan till tillsyns-
myndighet ang. allvarliga 
missförhållanden  inom 
äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård, individ och 
familjeomsorg samt 
funktionsstöd – ”Lex Sarah” 

14 kap 7 § Sol 

24 § f LSS 

Verksamhetschef Anmälan till Socialstyrelsen 
ska delges individutskottet. 
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1 

Avsnitt 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade-LSS 
Ang. beslut enligt SoL se avsnitt 1, samt avsnitt 5, för överklagande, yttrande, hyreskontrakt m.m. se avsnitt 8 
Se aktuella cirkulär från SKL ang. LSS 

9.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Socialsekreterare Beslut om 
personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan är 
den del av beslut om insats 
enligt 9 § LSS. Beslutet kan 
därför ej heller överklagas 
särskilt. 

9.2 Biträde av personlig assistent eller 
ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistent 

a) Högst 40 timmar/veckan

b) Därutöver

c) Beslut om tillfälligt utökat
behov

d) Beslut om fortsatt biträde av
personlig assistans eller
ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader, under samma
förutsättningar och på samma
villkor som tidigare beslutats av
utskottet

9 § 2 punkt LSS 

Enhetschef 
socialkontoret 

Individutskottet 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Insatser utöver 20 timmars 
grundläggande behov avser 
beslut i avvaktan på 
Försäkringskassans 
prövning enligt 
Socialförsäkringsbalken 
(SFB).  

9:3 Ledsagarservice 9 § 3 punkt  LSS Socialsekreterare 

9:4 Biträde av kontaktperson 9 § 4 punkt LSS Socialsekreterare 

9:5 Avlösarservice i hemmet 9 § 5 punkt LSS Socialsekreterare 

9.6 Korttidsvistelse/boende utanför 
det egna hemmet 

-högst 35 dygn/år

-därutöver

9 § 6 punkt LSS 

Enhetschef 

Individutskottet 

9.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt lov  

- korttidsplats som anordnas inom
Öckerö kommuns verksamheter

- köp av extern korttidsplats

9 § 7 punkt LSS 

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Från och med 13-årsdagen 

9.8 Beslut om boende i familjehem för 
barn och ungdomar som behöver 
bo utanför föräldrahemmet 

9 § 8 punkt LSS Individutskottet  Medgivande enligt 6 kap 6 
§ SoL beslutas av
arbetsutskottet. Se avsnitt 1,
Individ och Familjeomsorgen

9.9 Boende i bostad med särskild 9 § 8 punkt LSS 
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service för barn och unga 

- inom kommunens boenden

- inom boende som drivs av annan

Individutskottet 

Individutskottet 

9.10 t Boende för vuxna i bostad med 
särskild service eller särskilt 
anpassad bostad för vuxna 

- inom kommunens boende

- övrigt boende utanför
kommunen

9 § 9 punkt LSS 

Individutskottet 

Individutskottet 

9.11 Beslut om daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig 

- inom kommunens verksamhet

- -annan

9 § 10 punkt LSS 

Socialsekreterare 

Enhetschef 
socialkontoret 

Personkrets 1 och 2 

9.12 Att utbetala assistansersättning till 
annan person än den som är 
berättigad till insatsen 

11 § LSS Verksamhetschef 

9.13 Upphörande av insats enligt LSS Socialsekreterare 

9.14 Beslut om återbetalningsskyldighet 
vid felaktigt belopp eller för högt 
belopp för ekonomiskt stöd 

12 § LSS Enhetschef 
socialkontoret 

9.15 Förhandsbesked om rätt till insats 
enligt LSS för person som inte är 
bosatt i kommunen 

16 § 2 st LSS Individutskottet 

9.16 Utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och 
besluta om insatser enligt LSS 

16 § 4 st LSS Socialsekreterare 

9.17 Beslut om att ingå avtal med 
annan vårdgivare 

17 § LSS Individutskottet 

9.18 Avgift från föräldrar vars barn är 
under 18 år och får omvårdnad i 
ett annat hem än det egna 

20 § LSS, 5 § LSS-
förordningen, 43-
44 §§ SoF 

Socialsekreterare 

9:19 Anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till 
försäkringskassa 

15 § punkt 8 LSS Socialsekreterare Gäller under förutsättning 
att den enskilde ansökt om 
personlig assistent enligt 
LSS, inte enligt SoL 

9:20 Anmälan till överförmyndare om 

a) Behov av godman/förvaltare

b) Att behov av godman inte
längre föreligger

c) Att det föreligger sådana

15 § punkt 6 LSS 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 
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förhållanden som talar för att 
en förälder inte kommer att 
förvalta sitt underåriga barns 
egendom på betryggande sätt 

9.21 Anmälan till Socialstyrelsen av 
allvarliga missförhållanden i 
enskild verksamhet 

11 § LSS-
förordningen 

Individutskottet 
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Avsnitt 10 Lag om skydd mot olyckor 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 
Ärende enligt lagen, SFS 2003:778, (LSO) och förordningen SFS 2003:789, (FSO) om skydd mot olyckor 

10:1 Beslut om föreläggande 
och förbud  

LSO 5 kap, 2§ andra 
stycket 

Tillsynsförrättare Delegationen omfattar inte vite 
eller åtgärd på den försumliges 
bekostnad 

10:2 Förordnande av 
tillsynsförrättare 

Kommunallagen 6 
kap, 37§ 

Räddningschef Kompetenskrav enl. LSO 3 kap 
14§ 

10:3 Beslut om 
eldningsförbud 

FSO 2 kap 7§ Räddningschef eller 
ordförande 

10:4 Utse personal för 
olycksundersökning och 
brandorsaksutredning 

LSO 3 kap 10§ Räddningschef Kompetenskrav enl. LSO 3 kap 
14§ 

10:5 Beslut om föreläggande 
och förbud inom 
sotningsverksamheten 

LSO 3 kap 6§ och 5 
kap 2§ andra 
stycket 

Skorstensfejarmästare Delegationen omfattar inte vite 
eller åtgärd på den försumliges 
bekostnad 

10:6 Beslut om 
brandskyddskontroll i 
särskilda fall 

FSO 3 kap 1§ andra 
stycket 

Räddningschef eller 
tillsynsförättare 

10:7 Medgivande att sota 
själv 

LSO 3 kap 4§ andra 
stycket 

Räddningschef eller 
tillsynsförättare 

Efter samråd med 
skorstensfejarmästare 

10:8 Beslut enligt Fördelning 
av beslutanderätt inom 
gemensamt 
ledningssystem för 
räddningstjänsterna i 
Göteborgsregionen 

LSO 3 kap 16 §, KL 
9 kap 37 § 

Räddningschef 

10:9 Vidaredelegation enligt 
Avtal om larmning och 
ledning  utanför 
kommungränserna 

KL 9 kap 37 § Räddningschef 
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Avsnitt 11 Lag om Brandfarliga och explosiva varor 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 
Ärende enligt lagen, 2010:1011 (LBE) och förordningen 2010:1075 (FBE) om brandfarliga och explosiva varor 

11:1 Godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet 
med explosiva med explosiva varor 

LBE 9 § Tillsynsförrättare 
Räddningschef 

11:2 Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller 
importera explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i 
större mängd hantera brandfarliga varor 

LBE 16-19 §§ Tillsynsförrättare 
Räddningschef 

11:3 Beslut att återkalla tillstånd LBE 20 § Räddningschef 

11:4 Tillsyn LBE 21 & 24§§ Tillsynsförrättare 
Räddningschef 

11:5 Beslut om förelägganden och förbud, dock utan vite LBE 25 § Tillsynsförrättare 

RCB 

Vid tillsyn 

I akuta fall 

11:6 Samråd med andra myndigheter gällande tillstånd FBE 14 § Tillsynsförrättare 
Räddningschef 

11:7 Beslut om avsyning innan hantering påbörjas FBE 16 § Räddningschef 

11:8 Beslut om förlängd handläggningstid FBE 17 § Räddningschef 

11:9 Medge hantering, överföring eller import under 
prövning av nytt tillstånd 

FBE 19 § Räddningschef 
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Avsnitt 12 Lag om sprängämnesprekursorer 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 
Ärende enligt lagen, 2014:799 om sprängämnesprekursorer 

12:1 Tillsyn 6 & 7 § Tillsynsförrättare 
Räddningschef 

12:2 Beslut om förelägganden, dock utan vite 8 § Tillsynsförrättare 
Räddningschef 
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Öckerö 2020-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 

Ärende: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att  
genomföra grön rehab. 

Diarienummer: SOC 0009/20 

 

Svar på motion om att anlägga en trädgård i 
syfte att genomföra grön rehab.  
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden anser motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab 
besvarad. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet 
I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald Caous 
(S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet 
tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för att där 
bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka 
om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som 
projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i 
behov av att närma sig arbetsmarknaden.  

Yttrande 
Det finns några exempel inom GR-området där trädgårdar för grön rehab och/eller 
arbetsträning finns. Jonsereds trädgårdar i Partille kommun har varit en uppskattad 
trädgård bland deltagare så väl som hos besökare i trädgården. Verksamheten har delvis 
lagts ner och kvar finns endast den del som erbjuder arbetsträning som en 
arbetsmarknadsinsats. Anledningen till att inriktningen på rehabilitering har lagts ner 
uppfattar vi är att insatsen inte hade förväntat resultat. I Tjörns kommun har man startat 
växtverkstaden. En verksamhet där man blandar deltagare med behov av rehabilitering och 
behov av arbetsträning till arbetsmarknaden. En verksamhet där man förmedlar att goda 
resultat uppnås.  
 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att arbeta för sysselsättning och 
självförsörjning bland kommunens invånare. Behovet av arbetsträning och praktik finns 
löpande. Matchning och placering av individer sker hos såväl kommunala som privata 
arbetsgivare. Inom kommunen finns dessutom ett naturvårdslag med ett antal anställda 
genom offentligt skyddad anställning (OSA). Arbetslaget tar utöver dessa även emot 



 
 

 

personer för praktik och arbetsträning. Uppdragen till arbetslaget kommer från olika 
enheter inom kommunen med ansvar för naturvård; Kultur och fritid samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Det finns planer på att utveckla naturvårdslagets uppdrag i syfte att kunna matcha fler 
individers behov av arbetsträning och praktik inom gröna jobb. Frågan om möjligheten att 
inkludera mer trädgårdsinriktade uppdrag utreds kopplat till andra enheters behov. Ett 
exempel är om nya Solhöjdens trädgård kan inkluderas. Tanken med utvecklingen är att 
hitta möjligheter inom befintlig budget. Detta för att verksamheten ska kunna drivas på sikt. 
Dessutom finns en pågående kommunikation med Samordningsförbundet Älv & kust om 
möjligheten att tillsammans med dem starta upp och bygga en ny struktur vid en utveckling 
av verksamheten gröna jobb. (Öckerö kommun delfinansierar Samordningsförbundet Älv & 
kust tillsammans med kommunerna; Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn samt 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.) 
 
Ansvar för rehabilitering när en anställd är sjukskriven tillfaller arbetsgivaren och 
försäkringskassan. Öckerö kommun anlitar idag Previa när behov av stöd finns kring 
rehabiliteringsprocessen. Att bedriva grön rehab bygger på kunskap om trädgårdens och 
naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion. Detta behöver därtill 
kombineras med väl avvägd sjukgymnastik, psykoterapi och arbetsterapi. 
Försäkringskassan finansierar vanligtvis dessa insatser för individen.   
 
Ekonomi 
Genomförandet av beskrivna föreslagna insatser bedöms kunna genomföras inom befintlig 
budgetram.  
 
Bedömning 
Intentionen i motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom 
socialförvaltningens ansvarsområde. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga 
förvaltningar inom kommunen.  
Med anledning av beskrivningen av de aktiviteter som planeras föreslår socialförvaltningen 
att socialnämnden anser motionen besvarad.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-05 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Socialnämndens diarium 
Förvaltningschef Socialförvaltningen, Malin Tisell 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
Enhetschef Etablering- och arbetsmarknad, Veronica Tindvall  
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
______________________ 
Malin Tisell  
Socialchef, Socialförvaltningen  
2020-01-24 



 
 
 
 
 

Motion till Kommunfullmäktige Hönö 2019-09-05 
 
Anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab. 
 
Öckerö kommun är en fantastisk kommun att leva och bo i. Men precis som i resten av vårt 
land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i 
tiden. De ökande problemen med psykisk ohälsa och olika stressrelaterade tillstånd kan 
mötas med en fokusering på positiva och stärkande ”gröna” hälsofaktorer.  
 
Ibland finns ett glapp mellan sjukskrivning och återgång till arbete. 
Det saknas en period där personer kan erbjudas en mindre kravfylld insats, tidigt i 
sjukskrivningsperioden. I det skedet kan Grön rehabilitering vara lämplig som 
rehabiliteringsinsats. 
 
Ett gott exempel är Jonseres trädgårdar i Partille. Där ligger trädgårdarna i framkant när 
det gäller ekologiskt odlande och socialt ansvarstagande. I trädgårdarna bedriver 
Partille kommun ett arbetsmarknadsprojekt där ett antal deltagare får möjligheten att 
närma sig arbetsmarknaden genom arbete i trädgårdarna.  
 
 
 
 
Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

• Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en 
trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön rehab. 

 
• Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka EU medel 

(Leader) 
 
För Socialdemokraterna 
 
Ronald Caous  Maria Brauer 
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REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE 
ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR 
VERKSTÄLLTS 

 
BESLUTSDATUM DEN ENSKILDE BEFINNER SIG IDAG 

 
Solhöjden 
2019-11-12 Korttid GBG 
2019-11-12 Hemmet 
2019-11-27 Skutan 
2019-12-02 Skutan 
2019-12-12 Skutan 
2019-12-12 HBK 
2020-01-03 Skutan 
2020-01-10 HBK 
2020-01-20 Hemma 
2020-01-22 Hemma 
 
Bergmans 
2019-12-04 Hemmet 
2020-01-30 Skutan 

 
 
2020-01-30 
Micael Marcussen 
Biståndsbedömare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienummer: SOC 0070/19 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 
enlighet med socialnämndens delegationsordning. 
 
Beslut enligt kommunallagens 13:e kapitel samt delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § som ska 
överklagas genom laglighetsprövning ska redovisas för socialnämnden. Övriga beslut 
redovisas för socialnämndens individutskott. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten, utan sker i rent informativt syfte.  
Beslut enligt under perioden 2019-11-14 – 2020-01-24 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
a) Ordförandebeslut, 2019-11-22, godkännande av yttrande till inspektionen för vård och 
omsorg i ärende 8.5-33856/2019-1 
b) Ordförandebeslut, 2019-12-18, godkännande av yttrande till inspektionen för vård och 
omsorg i ärende 8.5-9852019-1 
 
Förslag till beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
 







 

Öckerö 

 
Förkortningslista 
Socialnämnden 

 
 
1 1:e soc.sek  1:e socialsekreterare 
A AT  Arbetsterapeut 

ACT  Assertive Community Treatment 
AKK  Alternativ och kompletterande kommunikation 
APT  Arbetsplatsträff 

B BBIC  Barns behov i centrum 
BNK  Barnneuropsykiatri 
BNP  Bruttonationalprodukt 
BrB   Brottsbalken 
BRG  Business Reigon Göteborg 
BRP  Bruttoregionprodukt 
BUP  Barn- och ungdomspsykiatri 

E EC   Enhetschef 
F FACT  Flexibel ACT 

FB  Föräldrabalken 
FL   Förvaltningslagen  
FoU  Forskning och utveckling 
FR  Förvaltningsrätten 

G GR  Göteborgsregionen 
H HD   Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
HR  Hovrätten 
HSL   Hälso och sjukvårdslagen 
HVB  Hem för vård eller boende 

I IBIC  Individens behov I centrum 
IFO/FH  Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
IVO  Inspektionen för vård och omsorg 

J JO  Justidieombudsmannens beslut 
K KBT  Kognitiv beteendeterapi 

KomL/KL   Kommunallagen 
 KPB  Kostnad per brukare 

KR  Kammarrätten 
L LAS   Lag om anställningsskydd 

LBEV  Lag om brandfarliga och explosiva varor 
LGS  Ledningsgruppen för samverkan (Vårdsamverkan I Västra 

Götaland)  
LOU  Lag om offentlig upphandling 
LSO  Lag om skydd mot olyckor 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LTLP  Lag om tobak och liknande produkter 
LUL   Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM  Lagen om vård av missbrukare 
LVU   Lagen om vård av unga 

M MAS  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
N NPÖ  Nationell patientöversikt 

NSPHIG  Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. 
O OF  Omsorger om personer med funktionsnedsättning 

OSL   Offentlighets och sekretesslagen 
P Pbb  Prisbasbelopp 

PKV  Prisindex för kommunal verksamhet 
Prop.  Proposition 



R RACT  Resursgrupps-ACT 
RÅ  Regeringens årsbok 

S SCB  Statistiska centralbyrån 
SFB  Socialförsäkringsbalken 
SG  Sjukgymnast 
SIP  Samordnad individuell plan 
SKL  Sveriges kommuner och landsting 
SKR  Sveriges kommuner och regioner 
SNIU  Socialnämndens individutskott 
Soc sek  Socialsekreterare 
SoF   Socialtjänstförordning 
SoL  Socialtjänstlag 
SoS  Socialstyrelsen 
SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SSK  Sjuksköterska 
SU  Sahlgrenska Universitetet 

T TR  Tingsrätten 
V VGR  Västra Götalandsregionen 

VIP  Vård- och insatsprogram 
VästKom  Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Ä ÄO  Äldreomsorg 
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