
 
 
 

 
 

 

 

 
Välfärdsnämnden 

2022-09-22 
 

Gullmarssalen 
 

Tre rum är bokade för partigruppmöten 08.00-09.00: 
 

Kochrummet (M) (L) 
Thorildrummet (SD) 

Tranefeldtrummet (S) (C) (V) 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Munkedals Kommuns värdegrund 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



 
 
  
VÄLFÄRDSNÄMNDEN 
 
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
Ordförande Ulla Gustafsson (M) 
 Linda Wighed (M) 
 Christina Tedehag (M) 
1:e vice ordförande Mathias Johansson (SD) 
 Linn Hermansson (SD) 
 Louise Skaarnes (SD) 
 Regina Johansson (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Maria Sundell (S) 
2:e vice ordförande Karl-Anders Andersson (C) 
 Fredrik Olsson (KD) 

 
  
Ersättare  
 Inger Nilsson (M)  
 Lars Östman (M) 
 Karin Blomstrand (L)  
 Terje Skaarnes (SD)  
 Jan Petersson (SD)  
 Runa Pasanen (SD) 
 Sophie Bengtsson (S) 
 Erik Färg (S) 
 Bjarne Fivelsdal (V) 
 Monica Rodin (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

 
Ändrad 2019-03-13 enligt beslut i KF 2019-02-25 § 22 
Ändrad 2019-07-01 enligt beslut i KF 2019-06-03 § 64 inkallelseordning KD 
Ändrad 2019-10-24 enligt beslut i KF 2019-09-23 § 103 inkallelseordning L 
Ändrad 2019-11-02 enligt beslut i KF2019-10-28 § 125 
Ändrad 2020-02-28 enligt beslut i KF 2020-02-24 § 24 val ny ordförande och ny ersättare 
Ändrad 2020-05-08 enligt beslut i KF 2020-04-27 § 43 val ny ersättare 
Ändrad 2020-10-05 enligt beslut i KF 2020-09-28 § 102 val ny ledamot och ny ersättare 
Ändrad 2021-10-11 enligt beslut I KF 2021-09-27 § 91 val ny ersättare  
Ändrad 2021-12-03 enligt beslut I KF 2021-11-29 § 118, val ny ledamot och ny ersättare 
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Kallelse/underrättelse 
Rubrik Välfärdsnämnden 

Tid: Torsdagen den 22 september 2022 kl 09.00 

Plats: Gullmarssalen, kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: Måndagen den 26 september 2022 kl. 12.00 

Justeringsperson: Förslag: Maria Sundell (S) 

Ordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Sekreterare: Monica Nordqvist 

Studiebesök: 
Med anledning av pågående förstudie kring Särskilt boende är det inplanerat 
studiebesök på Fiskebäcks säbo i Lysekil kl. 14.00.  
Fyra kommunbilar är bokade.  

Eftersom mötet förläggs endast på förmiddagen kan ärenden nr 8-10 komma 
att utgå och tas upp på nästa möte. 
Ärende 7, sekretessärende, förläggs som sista ärende för dagen med 
omedelbar justering av protokollet.  

Nr Ärende Anteckningar/ 
Föredragande 

Sida 

1. Fastställande av ärendelistan
Dnr 2022-000026

-- 
Personalföreträdare har närvarorätt 

6 

2. Delårsrapport augusti 2022
Dnr 2022-000001
Handlingen publiceras senare

Ekonomer 
Personalföreträdare har närvarorätt 

-- 

3. Tillsynsplan 2022 enligt alkohollagen
Dnr 2022-000112

Alkoholhandläggare 
Personalföreträdare har närvarorätt 

7 

4. Omsorgsresor till daglig verksamhet -
återremiss KF
Dnr 2021-000139

Avgiftshandläggare 
Personalföreträdare har närvarorätt 

11 

5. Samverkansavtal Fyrbodal/Västkom om
digitala hjälpmedel, välfärdsteknik
Dnr 2022-000029

Avdelningschef VoO 
Personalföreträdare har närvarorätt 

17 



Sida 2 av 2 

6. Revidering av välfärdsnämndens
delegationsordning i IFOs kapitel 2
Dnr 2022-000018

Nämndsekreterare 
Personalföreträdare har närvarorätt 

28 

7. Sekretessärende
Ansökan hos Tingsrätten om
överflyttning av vårdnad om barn enligt
Föräldrabalken (behandlats i VFNMU
8/9) Handlingen läggs på bordet och tid
för inläsning ges.
Omedelbar justering i separat protokoll.

Socialsekreterare 

Endast tjänstgörande ledamöter 
och berörda tjänstemän närvarar 
vid föredragning 

Handling 
läggs på 
bordet 

8. Anmälan av delegationsbeslut juni-juli
Dnr 2022-000005

-- 
Personalföreträdare har närvarorätt 

46 

9. Månadsrapport / Statistik - bistånd och
insatser till och med augusti 2022
Dnr 2022-000023

Avdelningschef 
Personalföreträdare har närvarorätt 

50 

10. Övrig information från förvaltningen
Dnr 2022-000025

Förvaltningschef -- 
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Diarienummer: 2022-000026 

Datum: 2022-09-13 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Fastställande av ärendelista till möte 

2022-09-22 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att anta ärendelistan. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat ärendelista till dagens sammanträde, nämnden 

har att godkänna den. 

Välfärdsnämnden åker på eftermiddagen på studiebesök till ett äldreboende i 

Lysekil. 
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Dnr: VFN 2022-12

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Anneli Fjellsson 

Alkoholhandläggare 

Välfärdsförvaltningen

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplanen enligt alkohollagen för år 

2022. 

Sammanfattning 

En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restau-

ranger med serveringstillstånd. Den skall hjälpa till med prioriteringar och styra upp 

tillsynen i tid och inriktning.  

Bakgrund 

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverk-

ningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kap ger tillståndsmyndigheterna rätt att 

utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. Med alkohol förstås en 

dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. 

Målsättning med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 

Alkohollagen    

All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i möjli-

gaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan 

omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte 

föreligger eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt 

skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser. 

Lagar och författningar som styr verksamheten 

Alkohollagen  (2010:1622) 

Författningar från Folkhälsoinstitutet 

Offentlighets- och sekretesslagen (1980:100) 

Förvaltningslagen 

Kommunallagen 

Tillsynsmyndigheter 

I Munkedals kommun har kommunstyrelsen delegerat den lokala tillsynen enligt 

alkohollagen till Välfärdsförvaltningen, som anlitar Lysekils kommuns 

alkoholhandläggare för uppdraget. 

Regional tillsynsmyndighet enligt alkohollagen är länsstyrelsen och ska bland annat 

ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet 

avseende alkohollagens efterlevnad. Central tillsynsmyndighet är Statens 

Folkhälsoinstitut som ska följa utvecklingen och vara vägledande vid tillämpningen 

av lagen.  
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Övergripande arbetsuppgifter och löpande ärenden 

 

Övergripande arbetsuppgifter 

Tid på verksamheten omfattar: 

 AlkT, ärendehanteringssystem för serveringstillstånd och tillsyn av 

registrering alkohol. Alla händelser registreras under utredningens gång. 

Övrig registerhållning, inläsning av litteratur, information om 

serveringstillstånd via telefon eller brevledes. Nämndsammanträden. 

 

 Kompetensutveckling, nätverksträffar, konferenser, kurser och utbildningar 

inom alkoholområdet. Utbildare kan vara Folkhälsoinstitutet, Länsstyrelsen, 

Svenska Spel. Det finns även en privat utbildare inom detta område. 

 

 Verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering, uppföljning. Uppdatering av 

hemsida. Intern och extern samordning. Policyfrågor. 

 

Löpande ärenden 

 Tillståndsprövning serveringstillstånd omfattar tillståndsprövning av 

permanenta tillstånd till allmänhet/slutna sällskap, tillfälliga 

serveringstillstånd allmänhet/slutna sällskap, catering till slutet sällskap, 

kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt 

alkohollagen. Utvidgade serveringstillstånd och bolagsändringar i bolag som 

har aktuellt serveringstillstånd. 

 

 Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om förutsättningarna 

för tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen 

fortfarande är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, kreditupplysningsinstitut 

och polismyndigheten. Kontroll görs också över tillståndshavarnas 

marknadsföring. 

 

Planering under året 

 Vid tillsynen av folkölsförsäljning bör genomgång av egentillsynsprogrammen 

göras. 

 

Händelsestyrd yttre tillsyn 

 
Serveringstillstånd  

Vid signal om oegentligheter, störningar från verksamheten i form av bråk, 

bullerstörningar, överservering, ekonomisk brottslig verksamhet skall tillsyn göras så 

fort som möjligt efter aktuell händelse och då i de flesta fall tillsammans med 

polismyndigheten eller annan berörd myndighet. Efter ett första besök planeras 

tillsyn med större insats under en period. 

Till den händelsestyrda yttre tillsynen räknas även tillfälliga serveringstillstånd till 

allmänheten.  

 

Folköl  

Det är av stor vikt att kommunen vid signaler om oegentligheter/försäljning till 

minderåriga/ gör en yttre tillsyn och informerar om vad som gäller. Besök ska ske 

snarast 

Samordnad yttre tillsyn 

Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda 

myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans. Dessa deltar med stöd av den 

lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde. Vid samordnad tillsyn inom 

kommunen sker planering av inspektioner i samråd med Livsmedels- inspektörer, 

Räddningstjänst och Polismyndighet. 
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När Operation Vita Kusten är aktuell förbereder Länsstyrelsen tillsynen i samråd med 

kommun, polismyndighet, skatteverket och andra aktörer som kan vara aktuella. 

 

Planerad yttre tillsyn  

Den yttre tillsynen (tabell) innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering 

sker i enlighet med dess tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Den yttre 

tillsynen görs enligt en särskild plan som upprättas varje år. Vid kontrollbesök bör 

verksamheten som ska kontrolleras störas så lite som möjligt. Den som utför kontroll 

ska alltid kunna styrka att han/hon företräder tillsynsmyndigheten. 

Alkoholhandläggaren förbereder och planerar inspektioner i samråd med inspektörer 

om sådana finns.  

Det krävs olika tillsynsinsatser beroende på verksamheten som bedrivs i 

restaurangen. Prioritering utifrån en riskanalys ger följande värdering av insatser: 

 

1. Objekt med liten insats är: 

 tillståndshavare som endast vänder sig till slutet sällskap, lunchrestauranger, låg 

alkoholförsäljning, inget nöjesutbud, inga kända störningar från verksamheten.  

2. Objekt som kräver något större insats: 

Restauranger/tillståndshavare med tillstånd till allmänhet. 

Restauranger/tillståndshavare med hög alkoholförsäljning, tillfälliga nöjesutbud. 

3. Objekt som kräver mycket stora insatser: 

Restauranger/tillståndshavare med tillstånd för allmänhet med låg matförsäljning och 

hög alkoholförsäljning och återkommande störningar. 

 

 

Tabell  

Planerad yttre tillsyn 2022 

 

Resursbehov 

Planerade inspektioner, 4 

kvällsinspektioner á 4 tim. 2 

dagsinspektioner á 4,5 tim. (c:a 4-5 

objekt/dag), planering och 

genomförande + adm. 

 9 tim. dag + 16 tim. 

kväll 

 

Händels styrda tillsyn + adm. 3,5 tim.  

Planering och tillsyn enligt Alkohol 

avseende försäljning till minderåriga 

och kontroll av egentillsynsprogram 

16 tim. 

Planering och genomförande av en 

kurs i ansvarsfull alkoholservering, 

2022. Samordnas i nätverk norra 

Bohuslän. 

5 tim. 

Samordnad tillsyn med andra 

myndigheter (Vita Kusten) 

15 tim.  

 

SUMMA 

 

74,5 tim. 
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I kommunen finns 10 objekt registrerade objekt som säljer folköl. 

I januari 2022 hade kommunen 14 objekt med serveringstillstånd fördelat på: 

Bolag/föreningar som endast vänder sig till slutna sällskap,  

utpräglade lunchrestauranger 3 st. 

Golfklubbar               1 st.                                                                   

Kursgårdar, hotell      4 st. 

Övriga restauranger   9 st. 

 

Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen 

Ska ske varje år. Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen tar även del av kommunernas 

tillsyn inom alkoholområdet via enkäter som skickas till kommunerna varje år och 

som sedan redovisas i årliga länsrapporter. 

 

 

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen och alkoholhandläggare 

      

 

 

 

 

Avdelningschef              Förvaltningschef 

Individ- och familjeomsorg  
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Diarienummer: 2021-000139 

Datum: 2022-08-24 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Inez Rössberg Andersson 

Färdtjänsthandläggare 

Välfärdsförvaltningen 

Återremiss - Omsorgsresor till daglig 

verksamhet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att jämställa egenavgiften för omsorgsresor till 

motsvarande egenavgift för färdtjänst inom Munkedals kommun, á 78 kr 

/enkel resa inom kommunen, att gälla från och med 2023-01-01.  

Egenavgiften regleras därefter årligen genom att följa höjningen för 

färdtjänstavgiften. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att den som är i behov av Omsorgsresor, 

fortsättningsvis hänvisas till att ansöka om färdtjänst/omsorgsresa enligt Lag 

om Färdtjänst.  

 

Sammanfattning 

En del av de personer som deltar i daglig verksamhet anordnad av AME 

(Arbetsmarknadsenheten) reser idag med så kallade omsorgsresor. Dessa 

resor har en egenavgift motsvarande 30 kr/enkel resa. Denna avgift har inte 

höjts under de senaste tio åren.  

Omsorgsresor är egentligen en form av färdtjänst, men med fasta inlagda 

resor och en extra subventionerad egenavgift, men utan ett regelrätt 

biståndsbeslut för den enskilde.  

 

Personer mellan 18 och 65 år som har fördyrade levnadskostnader på grund 

av sitt funktionshinder, har möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning 

via Försäkringskassan. Se vidare bilaga om Merkostnadsersättning. 

Enligt Kommunallagen KL 2:a kap, Uppgifter som andra ska ha hand om, 

framgår enligt 2 § att Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana 

angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller 

någon annan ska ha hand om.  

Det finns alltså ingen anledning för kommunen att fortsätta att subventionera 

en avgift som den enskilde kan söka ersättning för via Försäkringskassan. 

 

I dagsläget har ca 15 personer i kommunen tillstånd för omsorgsresor med 

subventionerad egenavgift. Av dessa har de allra flesta redan tillgång till 

färdtjänst. De som inte har färdtjänst i nuläget kan ansöka om detta.  
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Att ansöka om färdtjänst även när det gäller omsorgsresor, utifrån Lag om 

Färdtjänst, innebär en rättssäker handläggning med beslut som också kan 

överklagas genom förvaltningsbesvär.  

 

Dagens omsorgsresor har hitintills betraktats som en form av 

verksamhetsresor. Den enskilde får inget regelrätt beslut om resetillstånd och 

ett nekande av resetillstånd kan därmed ej heller överklagas. 

 

Viktigt: Omsorgsresorna till och från daglig verksamhet via AME ska inte 

sammanblandas med dagverksamhetsresor för äldre/demens.  

De äldres dagverksamhetsresor beviljas enligt SoL av biståndshandläggare 

och berörs inte av detta beslut. 

 

 

Återremiss 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att återremittera ärendet § 26 Dnr 

2021-000273 till välfärdsnämnden med följande återremissyrkande; 

 

1. Göra en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning gällande vilken 

faktisk ekonomisk skillnad som kan uppstå för individerna om den 

subventionerade egenavgiften för omsorgsresor tas bort.  

2. Klargöra om det kan uppstå glapp mellan ersättningar i en eventuell 

övergång från subventionerad egenavgift för omsorgsresor, och om ja, 

ta fram förslag på övergångsbestämmelse för att minimera ekonomisk 

negativ konsekvens för individerna.  

3. Ta fram alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa rättssäkerhet 

och likabehandling i besluten, men utan att den subventionerade 

egenavgiften för omsorgsresor upphör. 

 

Se svar på återremissen i bifogad bilaga 1. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

År 2019 (innan pandemin förändrade resandet) genomfördes 3414 resor till 

och från daglig verksamhet på AME.  

Kommunens kostnad för dessa resor uppgick till 826.795 kr.  

Kommunen fick tillbaka 30 kr x 3414 resor = 102.420 kr i egenavgifter.  

Med en egenavgift som motsvarar dagens färdtjänsttaxa inom kommunen, så 

hade kommunen istället fått tillbaka 78 kr x 3414 resor = 266.292 kr.  

Det motsvarar en besparing på 163.872 kr. 

 

Se vidare bilaga 1, återremiss punkt 1, 2 och 3. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

För deltagare i daglig verksamhet finns en risk att den högre egenavgiften 

kan medföra oro för den egna ekonomin. Genom att ansöka om 

merkostnadsersättning från Försäkringskassan, så kan den högre 

reskostnaden kompenseras. 
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Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Påverkan på miljön blir oförändrad, eftersom antalet resor inte förändras även 

om beslutsvägen eller egenavgiften förändras.  

 

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschef AME 

Färdtjänsthandläggare 

Johanna Eklöf  

 

 

 

Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen  
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Bilaga 1 

Svar på återremiss: 

1. Gör en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning gällande vilken 

faktisk ekonomisk skillnad som kan uppstå för individerna om den 

subventionerade egenavgiften för omsorgsresor tas bort: 

 
Under april månad 2022 reste de 15 deltagarna vardera följande antal resor: 36, 33, 25, 

19, 0, 30, 19, 22, 8, 35, 32, 1, 28, 34, 0 resor.  

 

Exempel A, ”Kalle” 

Kalle som genomsnittligen åker 25 resor/månad betalar idag 25 x 30 kr = 750 kr/månad 

i egenavgift. En höjning till 78 kr/resa skulle medföra en kostnad på 1950 kr/månad.  

Kalle ansöker om merkostnadsersättning via Försäkringskassan för fördyrade 

levnadskostnader pga sin funktionsnedsättning, för sina resor. Först görs ett avdrag 

motsvarande normala reskostnader (Västtrafiks periodkort 815 kr) 1950 kr – 815 kr = 

1135 kr, vilket motsvarar (1135 kr X 11 månader) = 12485 kr/år.  

Eftersom Kalle har en fördyrad reskostnad som överstiger Försäkringskassans lägsta 

ersättningsnivå 12075 kr/år, så får han en merkostnadsersättning motsvarande 1208 

kr/månad. Se vidare bilaga med information om merkostnadsersättning.  

Eget reseutlägg för egenavgift för Kalle: (1950 kr – 1208 kr) = 742 kr/månad. 

 

 

Exempel B, ”Vera” 

Vera åker genomsnittligen 36 resor/månad och betalar idag 36 x 30 kr = 1080/månad kr 

i egenavgift. En höjning till 78 kr/resa skulle medföra en kostnad på 2808 kr/månad.  

Vera ansöker om merkostnadsersättning via Försäkringskassan. Först görs ett avdrag 

motsvarande normala reskostnader (periodkort 815 kr) 2808 kr – 815 kr = 1993 kr, 

vilket gör att hon har en merkostnad som överstiger FKs nivå 21735 kr/år (1993 x 11 

månader = 21923 kr). Hon har då rätt till en merkostnadsersättning motsvarande 2013 

kr/månad. 

Eget reseutlägg för egenavgift för Vera: (2808 kr – 2013 kr) = 795 kr/månad. 

 

 

Exempel C, ”Pelle” 

Pelle får sedan tidigare handikappersättning från Försäkringskassan på lägsta 

ersättningsnivån pga andra fördyrade levnadskostnader motsvarande 1449 kr/månad. 

Pelle åker 28 resor/månad och betalar idag 28 x 30 kr = 840 kr/månad i egenavgift.  

En höjning till 78 kr/resa skulle medföra en kostnad på 2184 kr/månad. 

Pelle ansöker om merkostnadsersättning, som då ersätter hans tidigare 

handikappersättning. Först görs ett avdrag motsvarande normala reskostnader 

(periodkort 815 kr) 2184 kr - 815 kr = 1369 kr. Detta medför att han nu har 

merkostnader som överstiger FKs nivå 26565 kr/år (tidigare fördyrade kostnader 1449 kr 

+ 1369 kr = 2818 kr x 11 månader = 30998 kr) vilket innebär en merkostnadsersättning 

motsvarande 2415 kr/månad.  

Om Försäkringskassan i sämsta fall bedömer att hans totala fördyrade levnadskostnader 

enbart överstiger FKs nivå 12075 kr (1369 kr x 11 månader = 15059 kr), så har han i 

alla fall rätt till 1208 kr/månad i merkostnadsersättning.  

Eget reseutlägg för egenavgift för Pelle i sämsta fall: (2184 kr – 1208 kr) 976 kr/månad. 

 
 
Exempel D, ”Lotta” 

Lotta åker 22 resor/månad och betalar idag 22 x 30 kr = 660 kr/månad i egenavgift.  

En höjning till 78 kr/resa skulle medföra en kostnad på 1716 kr/månad.  

Lotta ansöker om merkostnadsersättning för fördyrade levnadskostnader pga sin 

funktionsnedsättning, för sina resor. Först görs ett avdrag motsvarande normala 
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Bilaga 1 

reskostnader (Västtrafiks periodkort 815 kr) 1716 kr – 815 kr = 901 kr, vilket motsvarar 

(901 kr X 11 månader) = 9911 kr/år.  

Eftersom Lotta har en fördyrad reskostnad som är lägre än FKs lägsta ersättningsnivå 

12075 kr/år, så är det inte tillräckligt för att vara berättigad till merkostnadsersättning. 

Men Lotta har dessutom merkostnader med 1000 kr/månad för god man. 

Detta innebär 12000 kr/år för god man + 9911 kr/år för resorna = 21911 kr/år, vilket 

berättigar Lotta till en merkostnadsersättning motsvarande 2013 kr/månad.  

 

Merkostnadsersättning kan, som framgår av bilaga 2, även sökas för andra kostnader än 

just omsorgsresor. Det kan innefatta merkostnader i vardagen som kan härröras till 

funktionshindret, t ex mediciner, extra slitage av kläder, förbrukningsmaterial, 

specialkost, patientavgifter, god man, hemtjänst- eller boendestödsavgifter, hjälpmedel 

mm. 

 
 

2 Klargör om det kan uppstå glapp mellan ersättningar i en eventuell 

övergång från subventionerad egenavgift för omsorgsresor, och om ja, ta 

fram förslag på övergångsbestämmelse för att minimera ekonomisk 

negativ konsekvens för individerna.  

 
Det kan bli ett ”glapp” under handläggningstiden vid ansökan om merkostnadsersättning 

från Försäkringskassan, då den enskilde får ligga ute med kostnader för sina 

omsorgsresor.  

Men för att kunna ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan, så måste 

den enskilde kunna påvisa faktiska fördyrade merkostnader pga sin 

funktionsnedsättning, som överstiger 12075 kr/år.  

Det måste vara den enskilde själv som betalar kostnaden. Om stat, kommun eller region 

betalar kostnaden, så räknas det inte som en merkostnad. 

Om kommunen inför övergångsbestämmelser som medför att den enskilde inte har dessa 

fördyrade kostnader – så är den enskilde inte heller berättigad till ersättning.  

Däremot är det möjligt att ansöka hos Försäkringskassan i förtid om en kommande 

merkostnad längre fram. Handläggningstiden innebär i normalfallet ett beslut inom 3 

månader. Försäkringskassan kan också betala ut retroaktivt upp till 3 månader före 

ansökningsmånaden. Möjlighet finns att hos kommunen begära uppskov för avgift, i 

väntan på att beslut fattas av Försäkringskassan.  

 
 

3. Ta fram alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa rättssäkerhet och 

likabehandling i besluten, men utan att den subventionerade 

egenavgiften för omsorgsresor upphör. 

 

Om Kommunfullmäktige avslår förslaget till beslut att jämställa egenavgiften för 

omsorgsresor till motsvarande egenavgift för färdtjänst inom Munkedals kommun, så kan 

ändå det andra stycket i förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen bifallas.  

 

Det vill säga; Kommunfullmäktige beslutar att den som är i behov av Omsorgsresor, 

hänvisas fortsättningsvis till att ansöka om färdtjänst/omsorgsresa enligt Lag om 

Färdtjänst.  

 

På så sätt säkerställs rättssäkerheten och den enskilde får ett beslut som kan överklagas 

genom förvaltningsbesvär.  
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Bilaga 2 
 

 

Information om Merkostnadsersättning från Försäkringskassan: 

Om du har kostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du få 

merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på din 

funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för personer i samma ålder. 

Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader.  

Du kan få merkostnadsersättning om: 

 du har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år 

 du har merkostnader på minst 12 075 kronor per år på grund av din 

funktionsnedsättning 

 du har fyllt 18 år och du har ingen underhållsskyldig förälder 

 du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag 

från den regeln. 

Vad räknas som merkostnader? 

Merkostnader är kostnader som du har på grund av din funktionsnedsättning, alltså 

kostnader utöver de som är vanliga för personer i samma ålder utan 

funktionsnedsättning. Merkostnader kan vara engångskostnader eller återkommande 

kostnader, till exempel för förbrukningsmaterial. 

Merkostnader är indelade i sju kategorier enligt lagstiftningen. Det går inte att räkna upp 

allt som kan vara merkostnader men här är några exempel: 

1. Hälsa, vård och kost. Till exempel kostnader för mediciner, patientavgifter och 

specialkost. 

2. Slitage och rengöring. Till exempel slitage av kläder, ökad tvätt och rengöring. 

3. Resor. Till exempel resor med egen bil om du inte kan åka kollektivt eller sjuk- 

och behandlingsresor som inte ersätts av kommunen eller regionen. 

4. Hjälpmedel. Till exempel inköp eller hyra och försäkring av hjälpmedel. 

5. Hjälp i den dagliga livsföringen. Till exempel kostnader för god man, 

hemtjänst eller andra insatser som beviljas av kommunen. 

6. Boende. Vid till exempel byte av bostad kan kostnader för ett extra rum eller 

större bostadsyta som behövs för vårdutrustning, hjälpmedel eller som 

behandlingsrum vara en merkostnad om kostnaden inte täcks på annat sätt. 

7. Övriga ändamål. Kostnader på grund av en funktionsnedsättning som inte ryms 

inom kategorierna ovan. 

Hur mycket pengar får jag? 

Du kan få mellan 1 208 och 2 818 kronor per månad beroende på hur stora 

merkostnader du har. Om dina merkostnader är lägre än 12 075 kronor per år kan du 

inte få ersättning. Beloppen gäller för 2022. Du betalar ingen skatt på ersättningen. 

Merkostnader per år och ersättning per månad: 

 

 Dina merkostnader är minst 12 075 kronor per år. Du kan få 1 208 kronor 

per månad. 

 Dina merkostnader är minst 16 905 kronor per år. Du kan få 1 610 kronor 

per månad. 

 Dina merkostnader är minst 21 735 kronor per år. Du kan få 2 013 kronor 

per månad. 

 Dina merkostnader är minst 26 565 kronor per år. Du kan få 2 415 kronor 

per månad. 

 Dina merkostnader är minst 31 395 kronor per år. Du kan få 2 818 kronor 

per månad. 
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Diarienummer: 2022-000029 

Datum: 2022-09-02 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karolina Christensen 

Avdelningschef 

Välfärdsförvaltningen 

Samverkansavtal Fyrbodal - digitala 

hjälpmedel, välfärdsteknik 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att underteckna samverkansavtal för digitala 

hjälpmedel med Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner.  

Sammanfattning 

Baserat på utredningen- Välfärdsteknik i samverkan, utvecklades ett förslag 

på samverkansavtal för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra 

Götalandsregionen. Huvudmännen ställde sig positiva till förslaget och nu är 

ett avtal framtaget. Avtalet syftar till att, utgå från individen samt 

effektivisera användningen av gemensamma resurser och understödja arbetet 

för Nära vård. Avtalet löper under en treårs period.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Kostnaden är 10 kr per kommuninvånare.  

Hållbar utveckling – Social dimension 

Avtalet syftar till en individuell och mer jämlik tillgång till hjälpmedel samt en 

mer smidig övergång vid vård från olika huvudmän.  

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Att dela på resurser bidrar till hållbar utvecklig.  

  

 

Johanna Eklöf 

 

 

 

Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen   
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Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef Välfärd  

Avdelningschef Vård och omsorg  

Fyrbodals kommunförbund, Karin Engström 
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Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se> 
Skickat: den 27 juni 2022 15:43 
Till: Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Registrator 

Lysekils kommun; Melleruds kommun; Munkedals Kommun; Orust kommun; 
Registrator Sotenäs Kommun; Info - Sotenäs kommun; Strömstads kommun; 
Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla kommun; Vänersborgs 
kommun; Åmåls kommun 

Kopia: Karin Engström 
Ämne: Rekommendation - Digitala hjälpmedel i samverkan 
Bifogade filer: 7 TU digitala hjälmedel.pdf; § 77 Digitala hjälpmedel i samverkan.pdf; 7.2 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel.pdf 
 
Till medlemskommunerna i Fyrbodal 
 
Ärende: Digitala hjälpmedel i samverkan - för en god hälsa och jämlik vård och omsorg med hög kvalitet 
för invånarna i Västra Götaland 
 
Vid förbundsdirektionens sammanträde 2022-06-17 beslutades  
att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att 
ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal. 
 
Kommunens beslut i ärendet ska tillsändas socialstrateg Karin Engström, karin.engstrom@fyrbodal.se. 
Ange i ämnesraden: ”Kommun – Rekommendation Digitala hjälpmedel i samverkan” 
 
Bifogas 
Tjänsteskrivelse 
§ 77 förbundsdirektionen 2022-06-17 
Västkom samverkansavtal 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500 
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla  
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 
www.fyrbodal.se  
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Tjänsteskrivelse 
2022-05-23 

 

 
 

 

 

Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 

Förslag till beslut 

• Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal. 
 

Beskrivning av ärendet 

I syfte att främja högre grad av användning av välfärdsteknik och att användningen ska vara 
jämlikt spridd över länets olika delar, har ett arbete pågått för att identifiera och föreslå utökad 
samverkan. Den befintliga strukturen för samverkan kring hjälpmedel föreslås utökas till att 
även omfatta detta utökade uppdrag i form av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. 
Utredningen ”Välfärdsteknik i samverkan” har visat på samverkansvinsterna och att 
huvudmännen genom gemensam finansiering kan tillskapa en struktur som bär de initiala 
investeringskostnader som tillkommer. Utredningen visar på att utan samverkan och 
samgående, då varje huvudman enskilt ska hantera inköp, användarsupport, driftskostnader, 
logistik med mera finnas risk för att kostnaderna blir så höga att nyttjande av välfärdsteknik 
hämmas. Samgåendet och tecknande av samverkansavtal medför initialt en något högre 
kostnad för igångsättandet och etablering av samverkan. Därefter visar utredningen på att 
kostnaderna kommer att minska, jämfört med om var och en utför och driftar tillgången på 
digitala hjälpmedel i egen regi. Förutom ekonomisk lönsamhet visar utredningen på vinster i 
form av ökad kvalitet, en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel samt att omställningen 
till nära vård kan främjas. Inom området finns flera statliga satsningar och överenskommelser 
där kommunerna har möjlighet att använda medel för att finansiera delar av sin medverkan, 
till exempel "Överenskommelse, äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre 
i fokus". 

Tidplan för beslut  

Under de senaste veckorna har det via VästKom framkommit information om att deadline är 
satt till 2022-10-07 i förhållande till möjligheten att ta del av tidigt upphandlade produkter 
inom samarbetet. Deadlinen har uppkommit utifrån ett upphandlingsperspektiv då enstaka 
produkter, som av kommunerna önskats vara tidiga i sitt införande, sammanfaller med en 
redan inplanerad upphandling inom VGR. De produkter som berörs av denna deadline är: 
digital våg, digital blodtrycksmätare och pulsoximeter. De kommuner som inte kan lämna in 
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ett påskrivet avtal, alternativt ett jakande beslut, inför deadline 2022-10-07 förlorar 
möjligheten att avropa dessa produkter fram till dess att en förnyad upphandling ska 
genomföras. Det är dock fortsatt möjligt att lämna in ett påskrivet avtal efter denna deadline 
och ansluta sig till samarbetet för att delta i de upphandlingar som kommer därefter. 

Bedömning och synpunkter 

Utredningen Välfärdsteknik har genom remissförfarande insamlat och i stort omhändertagit 
parternas synpunkter. Från verksamheter framkommer önskemål om ökad tillämpning av 
digitala hjälpmedel. Att instruera, vägleda och ge support i användningen av digitala 
hjälpmedel är dock arbetsmoment som man på flera håll menar konkurrerar med ordinarie 
kärnuppdrag. Skötsel och underhåll av utrustningen likaså. Samverkan gällande detta för att 
uppnå samordningsvinster är något som på många håll framhålls som positivt. En jämlik 
tillgång och ett jämlikt utbud av digitala hjälpmedel kan främja nära vårds-omställningen.   

Finansiering 

Ingen kostnad för Fyrbodals kommunalförbund. 

Koppling till mål 

Strategiskt utvecklingsområde Stöd, omsorg och hälsa  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Karin Engström 
Socialstrateg 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 

 

 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
– för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med 
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
 

Inledning  

Utredningen Välfärdsteknik i samverkan pågick mellan mars – december 2021. Resultaten från 

utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och 

socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare 

framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en 

bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik 

och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för den principiella 

modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.  

Baserat på utredningen Välfärdsteknik i samverkan utvecklades ett förslag på samverkansavtal 

för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland under perioden 19 januari – 18 april 2022. Remissvaren visade 

att huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det föreslagna 

avtalet. Detta dokument är det slutliga avtalet, vilket innehåller vissa mindre justeringar och 

förtydliganden utifrån de förslag som inkommit under remissperioden.  

 

Västra Götalands beskrivning av digitala hjälpmedel 

Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  

a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som 

har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt 

utprovad eller inte.  

b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 

användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller 

inte 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som 

hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med 

användning inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Gemensamt är att de används av 

invånaren i deras vardagsmiljö.  
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Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 

 

 

I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet: 

att  parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för 

samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

 

att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens 

behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst1 

att  samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 

ska...  

... ske med utgångspunkt i individens behov  

... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

… bidra till att främja en sömlös övergång av vård för individen mellan olika 

huvudmän 

... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid 

... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna 

... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård  

... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån 

... vara långsiktigt och varaktigt över tid 

... präglas av kontinuerliga förbättringar 

 

att nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan 

påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar 

samarbetet i så hög utsträckning som möjligt inom en femårsperiod 

 

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer 

förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om 
 

att uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till 

regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell (Bilaga 

2) 

  
att sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya 

produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande 

utifrån framkomna behov. Planen för utrullning av nya produkter och 

beskrivning av processen för hur uppdatering av planen går till finns tillgänglig 

på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel)  

 

 
1 Enligt Socialstyrelsens termbank: Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras 

genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personlig assistans som utförs med 

assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). 
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Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 

 

 

att  digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer, 

rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga 

sortiment  
  
att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta 

utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och 

överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer 

samt säker informationshantering i linje med rådande lagstiftning. En tillitsfull 

förankringsprocess är en viktig del av styr- och ledningsstrukturens ansvar. 

Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska 

fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra 

Götalandsregionens politiska ledningar (SRO). Aktuella uppdragsbeskrivningar 

för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel finns på följande länkar:  

 - Tjänstemannanivå: Ledningsråd Medicintekniska produkter   

 - Politisk nivå: Politiskt samrådsorgan (SRO) 

 

att uppdra åt befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel att säkerställa en 

ändamålsenlig organisation och kompetens för att omhänderta det utökade 

uppdraget 

 

att  uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de 

avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet 

samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive 

att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för socialtjänstens 

verksamhetsområden ryms i dessa avtal. Tills dess att nya 

avtal/överenskommelser finns på plats ska arbetet inledas med produkter vilka 

anses rymmas inom befintliga avtal. 

 

att uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal 

följs upp avseende kvalitet och ekonomi enligt en uppföljningsplan som ska tas 

fram och finnas tillgänglig på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för 

hjälpmedel.   

 

För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en 

initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om 
 

att  gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam 

struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att 

användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter, 

upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för 

inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och 

demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering 

är en engångsfinansiering. 

 

att kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas 
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enligt följande:  

... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare  

... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare  

Västra Götalandsregionen fakturerar dessa kostnader efter underskrivet avtal 

har inkommit 

 

att ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en 

redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande 

huvudmän.  

 

att Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel beslutar om den ekonomiska 

hanteringen både i det fall den initiala investeringen skulle visa sig vara 

otillräcklig eller om finansiella medel återstår. Om investeringen visar sig vara 

otillräcklig ska detta i första hand hanteras i linje med befintliga finansiella 

specifikationer för Hjälpmedelsverksamheten. Eventuella finansiella medel som 

återstår 2025-06-30 ska i första hand återinvesteras i det gemensamma 

samarbetet kring digitala hjälpmedel. 

  

Giltighet: 
Detta samverkansavtal gäller tre år från tecknande.  

Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för styr- och 

ledningsstrukturen för hjälpmedel ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs 

tingsrätt som första instans.  
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Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 

 

 

Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka huvudmannen och 

utföraren tagit var sitt. 

 

Ort och datum   Ort och datum  

 

 

För xxx kommun   För Västra Götalandsregionen  

 

 

Behörig befattningshavare   Behörig befattningshavare  

 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Diarienummer: 2022-000018 

Datum: 2022-09-14 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Revidering av välfärdsnämndens 

delegationsordning i kapitel 2, Individ- 

och familjeomsorg samt förordnande 

Förslag till beslut 

Delegation: 

Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till revidering av välfärdsnämndens 

delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15, i Individ- och familjeomsorgens 

kapitel 2, som gäller förändring i Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) och Socialtjänstlagen (SoL) i angivna nummer; 

2.49,  2.49.1,  2.50,  2.53,  2.53.1,  2.53.2,  2.54,  2.70.1,  2.70.2,  2.74, 

2.105,  2.105.1,  2.105.2,  2.126.1,  2.126.2, och 2.126.3. 

 

Förordnande: 

Välfärdsnämnden beslutar ge förordnande till följande chefer anställda i 

välfärdsförvaltningen i nummer 2.74;  

Anna Thydén (från och med 2022-12-01), Johanna Eklöf och Robert Legén. 

 

Välfärdsnämnden beslutar att ge förordnande till följande personer i 

socialjouren (Uddevalla), att fatta beslut på Munkedals kommuns vägnar i 

nummer 2.74; 

Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Eva Nilsson, Therese Karlsson Annelie 

Berntsson Berg, Gustaf Lundell, Annette Calner, Inga-Lill Carlsson, Solveig 

Larsson, Pernilla Martinsson, Anna-Karin Ödbrant och Helena Larsson. 

 

Välfärdsnämndens tidigare beslut om förordnande för Niklas Borg och Maria 

Ternström upphör då de avslutat sin anställning i Munkedals kommun. 

Sammanfattning  

Med anledning av att ny lagstiftning gällande lex lilla hjärtat (SoU33), har 

ändringar gjorts i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

och Socialtjänstlagen (SoL). Välfärdsnämndens delegationsordning kapitel 2, 

gällande individ- och familjeomsorgen har därför setts över. Lagändringarna 

trädde i kraft 2022-07-01. 
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Ändringarna gäller en förstärkning av barnets rätt och att se till barnets bästa 

när vård enligt LVU upphör. Liknande ändringar görs i SoL där viss hänvisning 

görs till LVU. 

 

I lagarna LVU och SoL anges ”socialnämnden” vilket är att likställa med 

välfärdsnämnden i Munkedals kommun. Sammanfattningsvis omfattar den 

nya lagstiftningen följande; 

 

När vård har beslutats med stöd av LVU får socialnämnden i en kommun inte 

besluta att vården ska upphöra förrän de förhållanden som gör att vården 

behövs har förändrats på ett genomgripande sätt och under en längre tid. 

När ett barn varit placerad i samma familjehem i två år ska socialnämnden 

överväga om det finns skäl att ansöka om att ändra vårdnaden om barnet. 

När vård enligt LVU upphör ska socialnämnden följa upp situationen för den 

som är under 18 år. 

När socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra ska nämnden 

överväga om det finns anledning att ansöka om förbud att flytta barnet. 

Socialnämnden får möjlighet att uppmana en förälder eller vårdnadshavare till 

ett barn som vårdas enligt LVU, att lämna ett drogtest före umgänge och 

innan en prövning om vård enligt LVU ska upphöra. 

  

Förtydligande noteringar finns att läsa i bilagan med förslag till ändringar i 

delegationsordningens avsnitt LVU och SoL. 

 

Förordnande 

Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem 

nämnden bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det räcker inte att ange 

beslutsfattarens befattning utan rätten att fatta beslut är personlig och skall 

därmed namnges. Kompletterande beslutanderätt får användas när ärenden 

är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

 

Med anledning av chefsbyten i förvaltningen samt att förändring har skett av 

personal i socialjouren i Uddevalla, har uppdatering av förordnanden skett i 

delegationsordningens nummer 2.74.  

Socialjouren träder in i akuta situationer på kvällar och helger. 

Förslag till beslut omfattar även de personer som redan har förordande, för 

att i beslutet få en tydlighet vilka personer som avses i sin helhet.  

  

 

Förvaltningen kommer under hösten göra en total översyn av samtliga kapitel 

i delegationsordningen vilket innebär att ytterligare ändringar och tillägg kan 

komma att föreslås innan årsskiftet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Villkor för placering och omhändertagande av barn är tydligt reglerat i lag 

vilket gör att kostnader sällan kan påverkas, med tanke på att barnets bästa 

ska beaktas utifrån den enskilde individens behov. Förvaltningen bevakar 

dock ständigt kostnader för beslut som fattas och påverkar kostnader när så 

är möjligt. 
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Hållbar utveckling – Social dimension 

Barnkonventionens intentioner om barnens bästa har stärkts med anledning 

av lex lilla hjärtat som medfört förändringar i LVU och SoL.  

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inte relevant i ärendet. 

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Nämndsekreterare för redigering och expediering. 

 

 

 

Bilaga till tjänsteskrivelsen: Förslag till ändringar av välfärdsnämndens 

delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15 (med ändringar införda till och med 

2022-04-27) 

 

 

 

Johanna Eklöf 

 

 

 

Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen  
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15   Dnr VFN 2022-18 
 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 

 

 

 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-09-14 – Revidering av välfärdsnämndens 
delegationsordning i kapitel 2 IFO samt förordnande 

 

 

Utdrag ur  

Välfärdsnämndens 

Delegationsordning 

samt förordnanden  
 

 

Kapitel 2 

Avdelning Individ-och familjeomsorg 
 
 

Uppdatering gjord med anledning av ”lex lilla hjärtat” (SoU33)  
som medför ändring i: 

 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

(SFS 2022:1034) och 

 
Socialtjänstlagen (SoL)  

(SFS 2022-955) 
 
 
 
 
 

Ny delegation, ändring eller tillägg är skriven i fet stil och med  

gul markering i vänster spalt 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15   Dnr VFN 2022-18 
 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU  
(SFS 1990:52 ändrad t.o.m. SFS 2022:955 - 2022-07-01 lex lilla hjärtat)      

 

  Info. Inledande bestämmelse 
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i 
samförstånd med den unge och hans eller hennes 
vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 
(2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges 
människovärde och integritet. 
Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, 
om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger 
och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 
samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne 
själv. 
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men 
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och 
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan 
vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den 
unges samtycke. 
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22, 24,  
31 a, 32 a och 32 b §§. Vid beslut enligt denna lag ska vad som 
är bäst för den unge vara avgörande. Lag (2022:664). 
 

Trädde i kraft 2022-07-01  

1 § LVU 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
(SFS 
2022:664) 
 
 

Information 

  2.38 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

4 § LVU Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

 2.39 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

6 § 1 st.  
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

2.40 
 
 
 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

6 § 1 och 2 

st. LVU 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2020-04-23 § 19 och 
2022-01-27 § 2:  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Ulla Gustafsson  
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Mathias 
Johansson, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 

2.41 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 

 

8 § LVU Enhetschef IFO 

  2.42 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

6 § LVU skall upphöra 

 

9 § 3 st. LVU Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
2.43 Beslut om hur vården skall ordnas och var den  

unge skall vistas under vårdtiden 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

11 § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

  2.44 
 
 
 
 
Forts. 

Beslut om hur vården skall ordnas och var den  

unge skall vistas under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 

11 § 1 och 3 
st. LVU 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2020-04-23 § 19 och 
2022-01-27 § 2 :  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 

32



Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15   Dnr VFN 2022-18 
 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

ordförande Ulla Gustafsson  
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Mathias 
Johansson, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 

2.45 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

11 § 2 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

2.46 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

11 § 2 och 3 
st. LVU 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2020-04-23 § 19 och 
2022-01-27 § 2:  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Ulla Gustafsson  
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Mathias 
Johansson, eller vid förfall 
av denne, andre vice     
ordförande Karl-Anders 
Andersson 

  2.47 
 
  
   

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 

den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 

2 stycket LVU 
(notering: T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende) 
 

11 § 4 st. 
LVU 

Socialsekreterare 
 

 2.48 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och 

utformas (var sjätte månad) 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

Trädde i kraft 2022-07-01  

 

13 § 1 st. 
LVU och  
13 a § LVU 

 
 
 (SFS 
2022:664) 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 
 

2.49 Omformulerat/delat upp 13 § 2 st och 14 § 2 st.  

 

Omprövning av om vård med stöd av  

3 § LVU skall upphöra/bestå (var sjätte 

månad)    

 

a) när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren 

 

b) när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavare och i avvaktan 

på utskottets beslut 

 
Ny lydelse 2.49:                                se även 2.50 

 
 
13 § 2 st. 
LVU och  
 
 

 
14 § 1 p. 
LVU 
 
14 § 1 p. 

LVU 
 

 

 

 

 

 

a) 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

b)Enhetschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

2.49 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 

upphöra eller bestå, efter sex månader från 

verkställighet av vårdbeslut 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

Trädde i kraft 2022-07-01  

 

13 § 2 st. 

LVU och  
13 a § LVU 
 
 
(SFS 
2022:664) 

 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

 

Ny  
2.49.1 

Vid prövning om vården som beslutats med 

stöd av LVU ska upphöra för någon som är 

13 b § LVU  
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15   Dnr VFN 2022-18 
 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

under 18 år och som är placerad i ett 

familjehem som avses i 6 kap. 6 § första 

stycket SoL (2001:458), skall det också 

särskilt övervägas om det finns skäl att 

ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § LVU  

 

Trädde i kraft 2022-07-01  

 

 
 

 
 
  
(SFS 
2022:664) 

 

Ej 
dele-
gation 
 
Info 
här 
 

Ansökan om överflyttning av vårdnad 

 
(notering: när den unge varit placerad i samma 
familjehem under två år från det att placeringen 

verkställdes ska socialnämnden särskilt överväga om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 
6 kap. 8 § FB. Därefter ska frågan övervägas årligen) 

 

Trädde i kraft 2022-07-01  

 

13 c § LVU, 
(och 6 kap. 8 
§ FB) 

 
 
 

(SFS 
2022:664) 
 

Information: 
Beslutet får enligt 10 kap 
5 § SoL inte delegeras till 
annan, utan ska tas av 
respektive kommuns 
nämnd. (till VFN) 
 
Ärendet ska beredas i  
VFN myndighetsutskott 

 

2.50 
 
 
 
 
 
  

Besluta hur den unges umgänge med 

vårdnadshavare och föräldrar som har 

umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av 

domstol eller avtal, skall utövas 

 

a) när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren 

 

b) när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavare och i avvaktan 

på utskottets beslut 

 

14 § 2:a st. 
1 p. LVU 
 
 
 
 
tidigare 

2.49 a och 
2.49 b 

(Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott) 

 

 

 

a) Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

b)Enhetschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
 2.51 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren 

 

a) vid brådskande fall där utskottets beslut inte kan 

avvaktas  

 

 

14 § 2:a st. 
2 p. LVU 

 

14 § 2 p. 
LVU 
 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

a) Välfärdsnämndens 

myndighetsutskotts 
ordförande, 
ersättare: förste vice 

ordförande eller vid 
förfall av denne, andre 
vice ordförande 
 

  2.52 
 
 
 
 
 

Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 

2 p fortfarande behövs (var tredje månad) 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs)  
  

14 § 3 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.53 Beslut om att vården skall upphöra  

 
tillägg i notering: 
Socialnämnden får inte besluta att vård enligt 2 § ska 
upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården 
har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

Trädde i kraft 2022-07-01 
 

21 § LVU 
 
 

 
 
 
 
 (SFS 
2022:664) 

 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
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 NY 
 2.53.1 

Besluta om uppföljning av situationen för den 

som är under 18 år, när vård enligt 21 § LVU 

upphört  

 
(notering: om den unge ska återförenas med den eller 
dem som har vårdnaden om honom/henne när vården 
upphör men återföreningen behöver förberedas, ska 
socialnämnden följa upp den unges situation först när 
återföreningen har skett) 
 

Trädde i kraft 2022-07-01 

 

21 b § LVU 
 

 
 
 
 
 

 
 
(SFS 
2022:664) 
 

Socialsekreterare  

 NY 

 2.53.2 
Besluta att konsultera sakkunniga samt i 

övrigt ta de kontakter som behövs vid en 

uppföljning enligt 21 b § LVU 

 
(notering: Socialnämnden får samtala med den unge utan 
vårdnadshavarens samtycke och utan att 
vårdnadshavaren är närvarande. En uppföljning ska 
avslutas senast sex månader från det att den inleddes. 
Uppföljningen ska också avslutas om nämnden inleder en 
utredning enligt 11 kap. 1 § första st.SoL) 

 

Trädde i kraft 2022-07-01 

 

21 c LVU 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
(SFS 
2022:664) 
 

Socialsekreterare 

  2.54 
 
 

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 

utsedd kvalificerad kontaktperson som 

socialnämnden utsett eller att den unge ska 

delta i behandling i öppna former inom 

socialtjänsten 

 
(notering: Första stycket är också tillämpligt om den som 
är under 20 år och som dömts till sluten ungdomsvård 
enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut 
bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser för 
att hindra ett sådant beteende som avses i första stycket. 

När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild 
behandlingsplan finnas. 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

Trädde i kraft 2022-07-01  

 

22 § 1 p. och 
2 p. LVU 
 
Utvecklat 
rubriken och 
lagt till 

notering 
 
 

 
 
 

 
 
(SFS 
2022:664) 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 
 
 

 

Ändringar gjorda i  
22 § LVU gällande 
laghänvisningar för 

tillämpning 

  2.55 
 
 
 

Prövning av om beslut om förebyggande insats skall 

upphöra att gälla 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var sjätte 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs) 

 

22 § 3 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.56 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 

LVU skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

23 § LVU Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.57 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 
 

(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Jfr. 25 § LVU) 

 

25 § LVU Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.58 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Övervägande minst var tredje månad) 

26 § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
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  2.59 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

26 § 2 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

  2.60 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

27 § 1 st. 
LVU  

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

  2.61 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

27 § 2 st. 
LVU 

Enligt välfärdsnämndens 

förordnande 

2020-04-23 § 19 och 

2022-01-27 § 2:   

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskotts 

ordförande Ulla Gustafsson  

ersättare: utskottets förste 

vice ordförande Mathias 

Johansson, eller vid förfall 

av denne, andre vice 

ordförande Karl-Anders 

Andersson  

  2.62 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 

§ LVU skall upphöra  
               

30 § 2 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
  2.63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

andra vårdnadshavare efter beslut om  

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås  

 

a) i avvaktan på utskottets beslut 

 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand)  

31 § LVU Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

a)  Enligt 

välfärdsnämndens 

förordnande 

2020-04-23 § 19 och 

2022-01-27 § 2:  

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskotts 

ordförande Ulla Gustafsson  

ersättare: utskottets förste 

vice ordförande Mathias 

Johansson, eller vid förfall 

av denne, andre vice 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

  2.64 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om 

utreseförbud 

31 b § LVU Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
  2.65 Omprövning av om utreseförbud ska upphöra 

 

31 c § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
  2.66 Beslut om upphörande av utreseförbud 

 

31 c § 2 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
  2.67 Beslut om tillfälligt utreseförbud 

 
(notering: Vid brådskande beslut, får delegeras till ordförande) 
 

31 d § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.68 Beslut om tillfälligt utreseförbud  

 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 

31 d § 1 st. 
LVU 
 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande: 
2020-09-24 § 62 och 
2022-01-27 § 2:  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
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sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

 

ordförande Ulla Gustafsson  
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Mathias 
Johansson, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande Karl-Anders 
Andersson  

  2.69 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 

 

31 i § LVU Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

  2.70 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st. 
LVU 

Enhetschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
 Ny  
 2.70.1 

Provtagning inför umgänge  

 
(notering: har den unge beretts vård med stöd av 2 § LVU 
ska socialnämnden inför umgänge, om det finns anledning 
till det, kontrollera om en vårdnadshavare eller förälder är 
eller har varit påverkad av narkotika, alkoholhaltiga 
drycker, andra berusningsmedel, sådant som avses i 1 § 
lagen  (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 
eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om 
förbud mot vissa hälsofarliga varor. Socialnämnden får då 
besluta att vårdnadshavaren eller föräldern ska uppmanas 
att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller 
hårprov. Lag 2022:664) 

 

Trädde i kraft 2022-07-01 

 

32 a § LVU 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
(SFS 
2022:664) 
 

Enhetschef IFO  

 

 Ny 
 2.70.2 

Provtagning inför upphörande av vård 

 
(notering: har den unge beretts vård med stöd av 2 § LVU 
ska socialnämnden inför prövning av att vården ska 
upphöra, om det finns anledning till det, kontrollera om 
en vårdnadshavare eller förälder är eller har varit 
påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något 
sådant medel som avses i 32 a §. Socialnämnden får då 
besluta att han eller hon ska uppmanas att lämna sådana 
prov som anges där. (Lag 2022:664) 
  

Trädde i kraft 2022-07-01 

 

32 b § LVU 
 
 
 

 
 
 
 
  
(SFS 
2022:664) 

 

Enhetschef IFO  

 

 Info Ett beslut enligt 32 a § eller 32 b § får bara fattas i den 
mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och 

övriga omständigheter. Socialnämnden ska i beslutet 
särskilt ange vad för slags prov som avses och syftet med 
åtgärden. 
 
Om vårdnadshavaren eller föräldern inte medverkar till 
provtagning får förhållandet tillmätas den betydelsen för 
socialnämndens umgänges- och vårdbeslut som 
omständigheterna motiverar. 

 

Trädde i kraft 2022-07-01 

 

32 c § LVU 

 
 
 
 
 
 

 

 
(SFS 
2022:664) 
 

Förtydligande av  

32 a § och 32 b § 

LVU 

 

 

 2.71 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

 

43 § 1. LVU Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

 2.72 
  

Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 

43 § 1. LVU Enligt välfärdsnämndens 
förordnande: 
2020-04-23 § 19 och 
2022-01-27 § 2:  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Ulla Gustafsson  
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angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 
OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot 

 

ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Mathias 
Johansson, eller vid förfall 
av denne, andre vice  
ordförande Karl-Anders 
Andersson 

 2.73 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

43 § 2 p. 
LVU 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

 2.74 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU, samt återkallande av 

polishandräckning 

 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 
 
Förordnande: Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna 
biträde bl.a. för att på begäran av socialnämnden, någon 
ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, 
d.v.s. en handräckningsbegäran. JO har uttalat att ett 
förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska 
framgå vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska 
anförtros till. Beslutet skiljer sig således från delegation genom 
att det inte är tillräckligt att ange att behörigheten tillkommer en 
anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på 
hur ett förordnande ska vara utformat.  
Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är alltså 
personlig. 

43 § 2 p. 

LVU 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fet stil: 
Ändring av 

chef 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fet stil: 
Nytillkomna i 
socialjouren 
från och med 

2022-07-15 

Enligt VFN förordnande 
2020-04-23 § 19 och 
2022-01-27 § 2: 
Välfärdsnämndens 

myndighetsutskotts 
ordförande Ulla Gustafsson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Mathias 
Johansson, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
 
VFN 2021-10-21 § 79: 
Avdelningschef Niklas 
Borg  Anna Thydén från  
2022-12-01  
Förvaltningschef 
Johanna Eklöf  
  
Enhetschefer IFO: Maria 
Edlund och Lisa Berndtzen  
Maria Ternström  
Robert Legén  
 
VFN 2020-04-23 § 19  
Socialsekreterare i 
socialjouren:  
Carina Gustavsson, Marika 
Axelsson, Eva Nilsson, 
Therese Karlsson och 
Annelie Berntsson Berg  
Vikariepool socialjouren: 
Gustaf Lundell, Annette 
Calner, Inga-Lill 
Carlsson, Solveig 
Larsson, Pernilla 
Martinsson, Anna-Karin 
Ödbrant, Helena 
Larsson  

 

Socialtjänstlagen, SoL  

(SFS 2001:453 ändrad t.o.m. 2022:955 - 2022-07-01 lex lilla hjärtat)  
 

  2.78 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 

till nämnd i annan kommun inom avdelning IFO:s 

verksamhet 
  
(notering: Avser även ärenden enligt LVU och LVM) 

2 a kap 10 § 
SoL 
Lag 
(2011:328) om 
ändring i 
socialtjänst-
lagen  
(tidigare 16 
kap 1 § SoL) 

 

Avdelningschef IFO 

 

  2.79 
 

Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun inom avdelning IFO:s verksamhet 

2 a kap 10 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 
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(finns även i avdelning Vård-och äldreomsorg) 
 

 
Lag 
(2011:328) om 
ändring i 
socialtjänst-
lagen  

 
  2.80 
 
 
 
 
  

Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 

begäran om överflyttning av ärende i tvist om 

vilken kommun som är ansvarig 
 
(finns även i avdelning Vård-och äldreomsorg) 
   

2 a kap 11 § 
SoL 

 

Förvaltningschef 
 

  2.81 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 

överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 

Förvaltningsrätten 
 
(finns även i avdelning Vård-och äldreomsorg) 
 

16 kap 4 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 

  2.82 Godkännande av familjehem          Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
  2.83 Bevilja ersättning till familjehem för inkomstbortfall 

 

 Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
  2.84 
 

Beslut om bistånd i form av öppna insatser för barn 

som har fyllt 15 år utan vårdnadshavarens 

samtycke 

 

3 kap 6a § 2 

st. SoL  
4 kap 1 § 
SoL 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.85 
 

Beslut om bistånd till kontaktperson eller 

kontaktfamilj för barn som fyllt 15 år utan 

vårdnadshavarens samtycke  

  

3 kap.6 b § 
SoL  
4 kap 1 § 

SoL 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.86 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem, tillfällig 

placering i familjehem för barn och ungdom, 

tillfälligt under utredning i maximalt fyra månader, 

inom respektive ansvarsområde  
 
(notering: Inte varaktig vård, högst fyra månader under 
lagstadgad utredningstid) 

 

a) Beslut om tillfällig placering i jourhem eller 

tillfällig placering i familjehem, särskilt beslut under 

utökad utredningstid/överslussning till 

stadigvarande placering, som längst två månader 

utöver utredningstiden 

 
(notering: i de fall det placerade barnet/ungdomen behöver 
kvarstanna i den tillfälliga placeringen under tiden som eventuell 
utredning färdigställs avseende matchning till stadigvarande 
placering, alternativt flytt tillbaka till familjen, så ska det för 
förlängningen krävas ett nämndbeslut (utskottet) som längst två 
månader utöver utredningstiden) 

 

4 kap 1 § 
SoL 
 
 

 
 
 
4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

a) Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.87 Beslut om bistånd avseende inskrivning på 

familjeförskola 

 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 

  2.88 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i familjehem 

4 kap 1 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
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2.89 
 
 
 
 
 
 
  
 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i Hem för vård och 

boende (HVB),  

 

a) beräknad varaktighet högst 1 månad 

 

b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 

4 kap 1 § 
SoL 

 

a) Enhetschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

b) Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
  2.90 
  
 
  
  
 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i ålder  

16-20 år (placering/omplacering) i form av vård i 

Stödboende 

 

a) beräknad varaktighet högst 1 månad 

 

b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 

 

 

a) Enhetschef IFO 

 

b) Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 
  2.91 
 
 
 

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 

eller i familjehem 

 

a) beräknad varaktighet högst 1 månad 

 

b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 
 
(notering: Observera lagen om offentlig upphandling, men också 
kravet på individuell bedömning i biståndsärenden) 

 

4 kap 1 § 
SoL 

 

 

 

 

a) Enhetschef IFO 

 

b)Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

  2.92 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 

samband med placering, omplacering eller flyttning 

från familjehem eller för vård eller boende 

 

a) enligt riksnorm 

 

b) enligt kommunens riktlinjer 

 

4 kap 1 § 

SoL 
 
 

 

 

 

 

a) Socialsekreterare 

 

b) Socialsekreterare 

  2.93 Beslut om ersättning till privat hem (ej familjehem) 

för vård eller boende  

(arvode och omkostnadsersättning) 

 

 Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.94 Beslut om bistånd i form av kontaktperson / 

kontaktfamilj, inom respektive ansvarsområde 

 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

  2.95 Beslut om bistånd i hemmet/familjebehandling 

 

4 kap 1 § 

SoL 
 

Socialsekreterare 

  2.96 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 

 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 

  2.97 
  

 
   

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 

missbrukare 

a) Beslut om köp av öppenvård i annan kommun 

eller hos annan vårdgivare (extern vårdgivare)  

 

4 kap 1 § 

SoL 
 
4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 

 

a)Avdelningschef IFO 

  2.98 
 

 
 

Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 

kap 1 § SoL, inom respektive ansvarsområde 
 
(finns även i biståndsenhetens kapitel nr 5.5.2.11) 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 
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  2.99 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 

kap 2 § SoL trots att den enskilde önskar att 

insatsen fortsätter 

 

4 kap § 1 
SoL 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.100 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 

försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL, beslutet 

avses per månad; 

 

a) utöver riksnorm 10 % av basbeloppet 

 

b) utöver riksnorm 20 % av basbeloppet  

c) utöver riksnorm 30 % av basbeloppet 

 

d) upp till ett basbelopp 

 

4 kap § 1 
och 4 kap 2 

§ SoL 

 

 

 

 

a) Socialsekreterare 

 

b) Enhetschef IFO 

c) Avdelningschef IFO 

 

d) Förvaltningschef 

  2.101 Beslut om ekonomiskt bistånd till  

begravningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet samt villkor om 

återbetalning, inom respektive ansvarsområde 

 

4 kap 2 § 

SoL 
Socialsekreterare, 

Handläggare IFO 

  2.102 
     
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 

Beslut i ärenden om försörjningsstöd; 

 

a) enligt riksnorm, inom respektive ansvarsområde 

 

b) över riksnorm, inom respektive ansvarsområde 

 

 

c) med villkor om praktik eller kompetenshöjande 

åtgärder  

 

d) vägrande av eller nedsättning av fortsatt  

försörjningsstöd 
 
(notering: En individuell bedömning skall alltid göras i 
biståndsärenden. Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation) 

 

 
 
4 kap 3 § 
SoL 

 
 
 
 
4 kap 4 § 
SoL 

 

4 kap 5 § 
SoL 

 

a) Socialsekreterare, 

Handläggare IFO 
 

b) Avdelningschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 
 

c) Socialsekreterare 
 

 

d) Socialsekreterare 

  2.103 Besluta och lämna budget- och skuldrådgivning till 

skuldsatta personer 

 

5 kap 12 § 
SoL 

Budget- och 

skuldrådgivare  

  2.104 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

Medgivande att underårig tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som 

inte tillhör någon av dennes/dennas föräldrar eller 

annan vårdnadshavare 
 
(notering: Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap. 
Utredning av familjehemmet skall alltid ske. Kan delegeras till 
utskott men inte till tjänsteman.) 

 

6 kap 6 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.105 
  
 

Övervägande om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs tillägg: och hur vården bör 

inriktas och utformas. 
 
(notering: Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var 6:e månad är skyldig att överväga om vård enligt 
socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är tillämplig vid både 
SoL-placeringar och privata placeringar som nämnden har 
lämnat medgivande till. Kan delegeras till utskott men inte till 

tjänsteman)  Trädde i kraft 2022-07-01 

6 kap 8 § 
SoL 
 
 
 
 
 

SFS 
2022:1034 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 NY 
 2.105.1 

Överväga om det finns skäl att ansöka om 

flyttningsförbud enligt 24 § LVU, gällande ett 

barn som placerats enligt 6 kap 6 § 1:a st. SoL 

 
(Notering: När ett barn är placerat i ett sådant hem som 
avses i 6 kap. 6 § första st. och en vårdnadshavare eller 
barnet, om barnet har fyllt 15 år, begär att vården ska 
upphöra, ska socialnämnden särskilt överväga om det 
finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § LVU 
(Lag 2022:665) 
(Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

Trädde i kraft 2022-07-01 

 

6 kap 8 § a 
SoL 

24 § LVU 
 
 
 
 

 
 
 
 
SFS 
2022:1034 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 NY 
 2.105.2 

Överväga om barn som varit placerade i 

samma familjehem under två år från det 

placeringen verkställdes, om det finns skäl att 

ansöka om överflyttning av vårdnad enligt 6 

kap. 8 § föräldrabalken.  

 
(notering: frågan ska därefter övervägas årligen.  
Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

(OBS! Ansökan hos Tingsrätten om överflyttning av 
vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken ska beslutas av 
välfärdsnämnden i sin helhet. Ärendet ska först beredas i 
VFN myndighetsutskott. Ej delegation) 

 

Trädde i kraft 2022-07-01 

 

6 kap 8 § b 
SoL 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SFS 
2022:1034 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

 

 

  2.106 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 

kommun, inom respektive ansvarsområde 

      

6 kap 11 § 
SoL  

Avdelningschef IFO, 

Enhetschef 

socialpsykiatri 

 
  2.107 
 
 
 
 

Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehemsförälder 

 
(notering: Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden/styrelsen och 
de nya vårdnadshavarna) 

 

6 kap 11 § 
SoL 

Enhetschef IFO 

  2.108 Beslut om medgivande till internationell adoption 6 kap 6 och 

12 §§ SoL 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

  2.109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande, inom respektive 

ansvarsområde; 

 

a) vid samtycke 

 

b) ej samtycke 
 
(notering: Det förutsätts att nämnden/styrelsen eller den 
ansvarige tjänstemannen vid tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande adoptionsorganisationen och Statens nämnd för 
internationella adoptioner) 

 

6 kap 14 § 
SoL 

 

 

 

a) Socialsekreterare, 
Familjerättssekreterare 
 

b) Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

 

  2.110 
 
 
  
 
forts. 

Besluta ta ut avgift/underhållsstöd av de föräldrar 

vars barn under 18 år är placerade i familjehem 

eller på HVB. Ersättningsnivån ska följa SKR:s 

anvisningar för beräkning 

 

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

Enhetschef IFO 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

a) beräkna underhållsbidragets storlek samt besluta 

om jämkning. 

 
(notering: Enligt beslut i KF 2015-11-26 § 91) 
 

a) Enhetschef IFO 
 

   2.111 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när 

bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 

boende eller i familjehem (vuxna) 
 
(notering: Enligt SKR:s rekommendation) 
 

8 kap 1 § 
SoL  
6 kap 1 § 
SoF   

Socialsekreterare 

 

  2.112 
 
 
 
 
 
 

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § och 4 kap 2 § SoL 

 
(notering: Beslutet om ekonomisk hjälp skall innehålla uppgift 
om den eller de omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikten (9 kap 2 §) 
 

9 kap 2 §  
1 st SoL 

Socialsekreterare 
 

   2.113 
 

Beslut om att återkräva ekonomisk hjälp utöver 4 

kap 2 § SoL 

 

9 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef IFO 

 

   2.114 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § och 4 kap 2 § som utgått obehörigen eller 

med för högt belopp 

 

9 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef IFO 

 

  2.115 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 

kap 1 §, 9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 

 

9 kap 3 § 1 
st. SoL 

Enhetschef IFO 

 

  2.116 Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om 

återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap 1 § SoL 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman)  

        

9 kap 3 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

  2.117 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 

kap 1 § SoL  

 

9 kap 3 § 1 
st. SoL 

Enhetschef IFO 

 

  2.118 
 
 
 
 

Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 

välfärdsnämndens beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten samt angivande 

av yttrande i SoL-, LVU- och LVM- ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av delegat  
 
(notering: Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i 
ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt)  
 

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

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
(kan vara utskott) 

 

  2.119 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och 

LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 

välfärdsnämnden / myndighetsutskott 
 
(notering: 6 kap § 39 KL:   
”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Enligt KL 6 kap. 40 § ska beslut enligt 39 § anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde)  
 
Alternativet är att påkalla extra sammanträde med nämnden. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara 
viktigt med snabba beslut. Den har emellertid getts restriktivt 
innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 

10 kap 1-2 
§§ SoL,            
6 kap. 39 § 
KL 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2020-04-23 § 19 och 
2022-01-27 § 2: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Ulla Gustafsson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Mathias 
Johansson, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

nämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar. Genom att det anges att dessa beslut fattas på 
nämndens vägnar klargörs att besluten med denna § kan 
överklagas. 
 
 (finns även i övergripande kapitel 1 nr 1.11) 
 

  2.120 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 
 
(notering: Här stadgas att det är välfärdsnämnden 
(socialnämnden) eller utsett ombud som kan föra kommunens 
talan i ärenden socialtjänstens angelägenheter. 
Välfärdsnämnden kan delegera rätten till tjänsteman) 

 

10 kap 2 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 

  2.121 Utse ombud att föra nämndens talan 

 

10 kap 2 § 
SoL 
 

Avdelningschef IFO 

 

  2.122 Beslut om att inleda utredning, inom respektive 

ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens Allmänna råd, Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten) 

 

11 kap 1 § 

SoL 
Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare, 
Familjerättssekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

  2.123 Beslut om att inleda utredning oavsett den 

enskildes samtycke 

 

11 kap 1 §, 
11 kap 2 § 
SoL 
 

Socialsekreterare 

  2.124 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned 

11 kap 1 §  

och 11 kap 4 
§ SoL 
 

Enhetschef IFO, 

   Socialsekreterare i  

s socialjouren 

  2.125 
 

Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap 1 § 
11 kap 4 § 
16 kap 1 § 

SoL 
 

Enhetschef IFO 

 

  2.126 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 

barn 

11 kap 2 § 
SoL 
 

Enhetschef IFO 

 

  NY  
 2.126.1 

Beslut om uppföljning när utredning av barns 

behov av stöd eller skydd avslutats utan 

beslut om insats 

 
(notering: en sådan uppföljning får ske om barnet utan 
att förhållanden som avses i LVU (1990:52) föreligger, 
bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd och skydd 
men samtycke till sådan åtgärd saknas) 
 

11 kap. 4 a 
§ SoL 
 
 
 
 

Enhetschef IFO  

NY 
2.126.2 
 

Beslut om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering med stöd av denna 

lag i ett familjehem eller i ett hem för vård 

eller boende har upphört   

 
(notering: en sådan uppföljning får ske om barnet, utan 

att förhållanden som avses i LVU (1990:52) föreligger, 
bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd och skydd 
men samtycke till sådan åtgärd saknas.  
Bestämmelser om uppföljning när vård enligt LVU upphör 
finns i 21 b och 21 c LVU, lag (2022-665) 

 

Trädde i kraft 2022-07-01   

 

11 kap 4 b 
SoL 

 

 
 
 
 
 
 
 

SFS 
2022:1034 
SoL 
 
 
 
 

Socialsekreterare 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

NY  
2.126.3 
 
 

Vid en uppföljning enligt 11 kap 4 a eller 4 b 

får nämnden ta de kontakter som anges i 2 § 

första stycket och samtala med barnet i 

enlighet med 10 § tredje stycket. 

 
(notering: uppföljningen ska avslutas senast två månader 
från det att utredningen som gäller ett barns behov av 
stöd och skydd avslutats eller placeringen har upphört 
eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda 
utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket. 
Nämnden ska underrätta barn som fyllt 15 år och 
vårdnadshavare som berörs om beslutet att inleda 
respektive avsluta uppföljningen. Lag 2012:776 

 

11 kap 4 c 
SoL 

 

Socialsekreterare 

2.127 
 
 

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

 
(Gäller främst individärenden som omfattas av sekretess och 
mestadels inom socialtjänst. 12 kap 6 § SoL: ”Socialnämnden 
ska lämna ut personuppgifter osv”)  

 

12 kap 6 § 
SoL  
 

Förvaltningschef 

 

2.128 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 

egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 

m.m.)  

        
(notering: I brådskande ärenden arbetsledning) 

 

12 kap 10 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 

2.129 
 
 

Beslut om polisanmälan angående misstanke om 

vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 

 
(notering: Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 
samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två år. Såväl anmälan som 
uppgiftslämnande) 

 

12 kap 10 § 

SoL   
10 kap 21 
och 23 §§ 
OSL 

Enhetschef IFO 

2.130 

 
 

Yttrande till tillsynsmyndighet i individärenden som 

omfattas av sekretess, där beslut fattats av delegat 

eller välfärdsnämndens utskott 

 

Övriga yttranden ska antas av välfärdsnämnden. 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO. I första hand bör 
nämnden/styrelsen avge yttrande på grund av ärendets 
principiella betydelse) 
(finns även i övergripande, Stöd, VoÄos kapitel) 

 

13 kap 1 och 
2 §§ SoL 
 
 

Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
 
 
 

2.131 
 
 
 

 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

 

a) Avgöra om anmälan ska inlämnas till 

tillsynsmyndighet  

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

dessa kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till förvaltningschef anmälda händelser skall 
delges välfärdsnämndens utskott. Tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård och omsorg IVO) 
(finns även i Kapitel: MAS, Stöd och VoO, bistånd) 
 
Enligt beslut i välfärdsnämnden 2019-09-19 § 64, ska alla 
anmälningar enligt Lex Sara delges välfärdsnämnden som 
information på möte. 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 

§§ SoL 

 
14 kap 7 § 
SoL 

 

 

 

a) Förvaltningschef   

 

 

b) Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Ulrika Karlsson 

 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut för juni- 

juli 2022 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 

perioden 2022-06-01 – 2022-07-31. 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden beslutade 2022-02-17 § 15, att beslut fattade enligt 

välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens 

nästkommande möte. 

 

Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut 

under perioden 2022-06-01 – 2022-07-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

 

 

Johanna Eklöf 

 
Förvaltningschef 
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Välfärdsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-06-01 – 2022-07-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-07-21 4275 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2022-06-01 -- 2022-06-

30. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Magdalena 

Wilhelmsson 

 

2022-07-12 4271 I Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2022-07-12 § 

126, (extra möte). 

 

Monica Nordqvist  

2022-07-07 4259 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta i ärenden om barn och 

unga för perioden 2022-05-01 -- 

2022-05-31. 

 

Marie Koivisto  

2022-07-07 4258  Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta i ärenden om ekonomiskt 

bistånd, dödsboanmälan, felaktig 

utbetalning, förmedlingsmedel för 

perioden 2022-05-01 -- 2022-05-

31. 

 

Marie Koivisto  
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(3) 

Datum 

2022-07-21 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-07-07 4257 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta i ärenden om vuxna för 

perioden 2022-05-01 -- 2022-05-

31. 

 

Marie Koivisto  

2022-07-07 4256 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta i ärenden om Familjerätt 

för perioden 2022-05-01 -- 2022-

05-31. 

 

Marie Koivisto  

2022-06-29 4277 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Beslut enligt punkt 2.141 Lagrum 

9 kap 11 § alkohollagen. Särskilt 

medgivande för ombyggnad av 

serveringsställe som medför 

förändring av serveringslokal. 

 

Helena Täcklebo 2022-000099 

2022-06-07 4262 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

punkt 2.143 - Serveringstillstånd 

till allmänhet eller i förening, 

företag eller annat slutet sällskap 

vid enstaka tidsperiod eller vid 

enstaka tillfälle eller i högst två 

månader, alternativt fram till 

nästkommande möte i 

myndighetsutskottet - Trogens 

Gourmet AB.  

 

Niklas Borg 2022-000096 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

3(3) 

Datum 

2022-07-21 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-06-03 4143 I Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2022-06-02 §§ 

93-125. 

 

Monica Nordqvist  

2022-06-01 4189 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Bevilja Ulkeröds Gård AB tillstånd 

om tillfälligt serveringstillstånd 

under tiden 2022-06-30 -- 2022-

07-03. 

 

Niklas Borg 2022-000093 

2022-06-01 4131 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2022-05-01 -- 2022-05-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Magdalena 

Wilhelmsson 
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VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Månadsrapport 2020-2022
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• IFO
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Stöd
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IFO
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Tack för uppmärksamhet!
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