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NIF §       Dnr NIF2017/94:021 

Överflytt av socialpsykiatrin i Alvesta kommun, förslag om 
ett helhetsansvar 

Beslutsunderlag 
1. Rapport, 29 maj 2017. 

Redogörelse 
På uppdrag av förvaltningen för individ- och familjeomsorg och 
omsorgsförvaltningen har en extern utredare utarbetat ett förslag om 
ett helhetsansvar för socialpsykiatrin i Alvesta kommun. 

Utgångspunkten ur brukarperspektivet är att så långt som möjligt 
kunna erbjuda den enskilde stöd och hjälp för sina behov från ett 
helhetsansvar hos en huvudman/nämnd.  

Genomförande av ett helhetsansvar för en nämnd skulle innebära 
optimala förutsättningar att hantera det framtida ansvaret för 
socialpsykiatri och samsjuklighet. 

Beredning 
NIF AU § 28 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta att: 

1. Den redovisade förstudien om ett helhetsansvar för 
socialpsykiatrin innebärande att verksamheten överförs från 
omsorgsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorg ska 
vara inriktningen. 

2. Ge förvaltningen för individ- och familjeomsorg i uppdrag att 
tillsammans med omsorgsförvaltningen vidare utreda frågan om 
ett helhetsansvar för socialpsykiatrin innebärande att 
verksamheten överförs från omsorgsnämnden till nämnden för 
individ- och familjeomsorg inför ett genomförandebeslut. 

3. Det i den fortsatta utredning ska ingå att närmare utreda det 
samlade budgetanslag som ska överföras från omsorgsnämnden 
till nämnden för Individ och familjeomsorg vid en eventuell 
verksamhetsövergång. 

Beslutet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 

  

4. 
 



 

   

 

Socialpsykiatrin Alvesta – 
Inriktningsförslag om ett 
helhetsansvar 
 

 

Nämnden för Individ och familjeomsorg tar ett samlat ansvar för socialpsykiatri 
och samsjuklighet gällande personer över 18 år med undantag av geriatrisk 
psykiatri med behov av särskilt boende eller andra kvalificerade omsorgsinsatser 
som hemtjänst mm.                                                      
Införande: 2018-01-01 
Genomförandeprocess: Hösten 2017  
Utredare: Konsult Bengt Einarsson i maj 2017 
 

 

På uppdrag av förvaltningscheferna Gunilla Kaij Bevheden och Mats Hoppe har ett förslag 
utarbetats om en samordning av socialpsykiatrin med Individ och familjeomsorgens 
verksamheter för vuxna. En utgångspunkt är brukarperspektivet och att så långt möjligt 
erbjuda den enskilde/familjen stöd och hjälp för sina behov från ett helhetsansvar hos en 
huvudman/ nämnd. Skärningspunkten hittills mellan nämnderna har hanterats av 
respektive förvaltning utifrån rådande ansvarsfördelning. Genomförande av ett 
helhetsansvar för en nämnd skulle innebära optimala förutsättningar att hantera det 
framtida ansvaret för socialpsykiatri och samsjuklighet. I likhet med andra kommuner 
föreligger betydande behov av att minska antalet brukare som befinner sig i ett vänteläge 
inför sysselsättning och arbetsrehabiliterande åtgärder. En uppsökande verksamhet som 
initialt målgruppsinriktas till unga vuxna och barnfamiljer framstår som särskilt angelägen. 
Ett ökande behov av insatser för yngre personer med psykiska, neuropsykiatriska behov 
och droganvändning - gör det särskilt angeläget att kraftsamla de tillgängliga resurserna. 
Uppdraget att Samverka på främst  individnivå med Regionens specialpsykiatri, 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa , AMA samt Brukarorganisationer/ nätverk 
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förutsätts underlättas med ett helhetsansvar. Kontakterna med de fackliga organisationerna 
ges bättre möjligheter. Bistånd/ insatser behandlas enl SOL och LSS. BUN:s ansvar enl LSS 
för barn och unga berörs ej av denna rapport. 

Förslag till beslut: Arbetsutskottet beslutar föreslå Nämnden: 

Att inriktningsförslag för införande av ett helhetsansvar för socialpsykiatrin godkännes. 

Att verksamheten i socialpsykiatrin inom Omsorgsnämnden överförs till nämnden för 
Individ och familjeomsorg  

Att ytterligare utreda gränsdragningen mellan förvaltningar gällande personer inom 
geriatrisk psykiatri. 

Att ytterligare utreda inom vilken förvaltning myndighetsutövningen och handläggningen 
enl LSS inom det samlade boendestödet, skall ske vid föreslagen verksamhetsöverföring 

Att en närmare utredning sker om det samlade budgetanslaget som ska tillföras nämnden för 
Individ och familjeomsorg vid en verksamhetsövergång från 2018-01-01. 

Att en utvärdering av konsekvenserna av förändringen genomföres efter ett år. 

Bakgrund 

Vad är socialpsykiatri? 

Begreppet socialpsykiatri innebär att se psykiska behov ur ett socialt perspektiv. 
Socialpsykiatri kan stå för olika saker. Det kan betyda att man organiserar psykiatrin på ett 
speciellt sätt, eller att socialpsykologiska och sociologiska teorier påverkar psykiatrins 
verksamheter. Erfarenheten är ju sedan PsykÄdel genomfördes 1995 att det kommunala 
ansvaret kraftigt bidragit till att den slutna sjukhusanknutna vården minskat, betydligt över 
vad det som förutsågs. Socialpsykiatrin har därmed med sitt förhållningssätt där vi betonar 
sidor av psykiatrin som inte utgörs av medicinska aspekter, levt upp till förväntningarna. 
Behovet av slutenvård har markant reducerats. Det viktiga sociala uppdraget i den moderna 
psykiatrin vilar på kommunen. Kopplingen mellan psykisk sjukdom och alkohol och 
drogberoende har under åren tydliggjorts alltmer. Insatser för enbart missbruket eller 
psykiska sjukdomen ger inte effekt på båda tillstånden.  
Men: 

• effektiva behandlingar/insatser för psykisk sjukdom fungerar också för personer med 
samtidigt beroende  

• effektiva behandlingar som finns för alkohol – och drogproblem fungerar också för dem 
med psykisk sjukdom ( A Öjehagen/ Tiet & Mausbach 2007)                                                                                                                                              
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Samtidigt : 
• förbättringen kan öka om behandling och insatser integreras 
• och evidensbaserad kunskap implementeras på organisationsnivå ute hos resp 

huvudman (A Öjehagen prof Lund) 
 

Landsting och kommuner är skyldiga ingå gemensamma överenskommelser om samarbete 
för dem med missbruk – 5 kap 9a§ SOL, 8b§HSL.  

Nationella riktlinjer från 2015 klargör att det är viktigt att identifiera behov och att behandla. 
Riktlinjerna diskuterar samordningsformer och behandling: läkemedel och psykosociala 
metoder samt psykosociala stödinsatser. Inom Kronobergs län startar i år en integrerad 
mottagning med team för målgruppen, lokaliserad till Växjö/Ljungby. 

Som stöd i samordningen av insatser för den enskilde finns en föreskrift ( Sofs 2008:20) att 
kommuner och landsting ska erbjuda individuell vårdplan vid behov av samordning(SIP). I 
denna ska framgå vilka insatser som är aktuella och vem som gör vad. Vid samsjuklighet är 
det särskilt angeläget att SIP får en ökad användning. I flera län finns en särskild 
avvikelserutin vid brister i samverkan – där primärkommunen är den samverkanspart( med 
ett självklart intresse häri) som håller ihop denna del i ett gemensamt kvalitetssystem. 
Överhuvudtaget är kommunen den part som alltid har stora vinster i ett fungerande 
samarbete mellan olika parter som har att stödja den enskilde i dennes behov. Här finns ett 
samband med kommunens yttersta ansvar enl SOL. Ansvaret gäller personlig hjälp och stöd 
och därav följer ekonomiskt ansvar om ingen annan – t ex landstinget- inte lever upp till sitt 
uppdrag enligt gällande fördelning i välfärden. 

Alvestas socialpsykiatri har varit föremål för en utvärdering och i dec 2015 lämnade en  
partgemensam grupp ( Omsorg och IFO) en rapport i detta kommunala ansvar. Rapporten 
resulterade dock inte i något beslut om konkret samordning av verksamheter inom 
socialpsykiatrin.  En särskild arbetsgrupp med avd chefen för vuxen avdelningen inom IFO 
som sammankallande har härefter behandlat förvaltningsövergripande frågor.  
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Socialpsykiatri i kommunen 

Verksamhet Brukare  Anm 
Boendestöd Bågen 55 Ålder 22-70 55 medSol-beslut. 

Därav 25 tillhör LSS 
Sysselsättning Kompassen 25 Ålder 21-69 Beslut enl SOL o LSS 
Rönnen trapphus boendestöd 11 Ålder 25-74 Sol-beslut. 5 har rätt 

till insats inom l LSS 
Externt HVB  2 Ålder 59 rep 37 SOl beslut 
Externt (Hvb) 1 Ålder 21 LSS 
Kontaktperson 17+Rönnen  Sol och LSS-beslut 
Hemtj 
måltidss,trygghl,ledsag 

20  7+12+4+3 ( SOL/Lss) 
 

HSl-insats 21 Ngn med 
rehabinsats Hsl 

Del. insats från 
kommunsjuksköterska 

IFO;  brukare/klienter med 
Samsjuklighet 

Ca 40 ( ca 12 brukare 
inm IFO m Of-
kontakt) 

Prio inventering -17, 
psyk ohälsa 

Sammantaget bedöms socialpsykiatrin i Alvesta fungera väl i flera avseenden. Det finns en 
förbättringspotential i olika hänseenden 

Styrkeanalys 

Styrkor 

• Erfaren personal inom socialpsykiatrin och missbruksvården. Jämförelsevis låg 
personalomsättning. Kontinuitet i kontakterna med brukaren. 

• Brukarmedverkan och  ett utvecklat samarbete med brukarorganisationen RSMH och 
nätverk. 

• En myndighetsutövning som hanterar kraven på rätt kvalitet. 
• Ett boendestöd som levererar målgrupps och ålderbaserat arbete med kreativitet och 

brukaren i fokus. 
• En sysselsättningsverksamhet och arbetsrehabilitering som erbjuder en verksamhet med 

brukaren i fokus och som löser sina uppdrag med kreativitet och uthållighet. 
• För gruppen personer med samsjuklighet (dubbeldiagnoser)  finns sammantaget erfarna 

och kompetenta medarbetare i resp förvaltning- men där utväxlingen i insatserna tyvärr 
kan försvåras av gällande delat ansvar på två förvaltningar. 

• I arbetsmiljöundersökningar ang verksamhet och ledning redovisas positiva resultat. 
Detta är en verksamhet som ställer stora krav på ledning och medarbetare.  

• Handledning , det uppges inom socialpsykiatrin att man känner mycket gott stöd i 
ledningen och så framhåller man det goda kamratskapet. Utredarens bedömning är att 
tillgång till handledning bidrar till en uthållig verksamhet med god kvalitet. 
 

• Sammantaget bedömer utredaren att det finns en betydande potential i att utveckla stödet 
och insatserna genom en sammanläggning av socialpsykiatrin med en helhetsansvarig 
nämnd. Vinnare kommer att bli såväl brukare som verksamhet. 
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Utmaningar 

• Samverkan mellan förvaltningar som försvåras av de kommunala stuprören 
• Helhetsseendet kring en individ kan begränsas av organisationen 
• Nödvändigheten av ett fungerande samarbete med regionens hälso och sjukvård, 

primärvård, arbetsförmedling, försäkringskassa mm skulle avsevärt underlättas av att en 
nämnd har helhetsansvaret. Idagsläget beskrivs att det kan vara ganska hårda gränser 
mellan förvaltningarna i enskilda ärenden och i  principiella frågor ”som blir till 
sanning.” 

• Många brukare är i vänteläge ang sysselsättning och arbetsrehabilitering 
• Det stora antalet personer utan sysselsättning/arbetsrehabilitering ger en klar signal om 

detta samlade förbättringsområde. Inom ekonomiskt bistånd är det ca 63 personer med 
psykisk ohälsa som befinner sig långt från ordinarie arbetsmarknad, inom 
socialpsykiatrin/ boendestödet  uppgår antalet personer utan sysselsättning 
uppskattningsvis till lägst 40 personer och inom missbruksvården är antalet arbetslösa 
klienter ca 15. I viss utsträckning återfinns samma personer i dessa tal men sammantaget 
redovisar dessa inventeringar en stor utmaning. 

• Pga brister i sysselsättningen  försvåras social rehabilitering 
• En utmaning är framtida samverkan mellan arbetsmarknadsavdelningen och 

sysselsättningsverksamheten Kompassen samt framtida önskvärd ny 
träffpunkt/mötesplats. 

• Ensamheten hos brukare uppfattas vara utbredd 
• Samverkan kring målgruppen personer med samsjuklighet har begränsats av 

organisationen med två huvudmän. 
• Ett fungerande stöd förutsätter i allmänhet att brukaren har egen bostad. Med dagens 

brist på bostäder kan detta vara ett problem. Individ och familjeomsorgens 
boendekoordinator är väsentlig. 

• Vid utredarens samtal i verksamheten aktualiseras frågan om servicebostad/ 
gruppboende (särskilt boende enl SOL)  för yngre personer. Denna fråga bör prövas som 
ett särskilt uppdrag inom individ och familjeomsorgsnämnden och i samband med en 
översyn av  trapphusboendet Rönnens framtida inriktning. 

• Det breda åldersintervallet och diagnosbredden i trapphusboendet Rönnen förefaller inte 
hållbart på sikt. Det behövs en åldersanpassning i stödet. 

• En fungerande och uthållig brukarmedverkan i samverkan med brukarorganisationer. 
• Framtida utveckling av boendestödet utifrån en yngre generation brukare 
• Sysselsättning /mötesplatser för personer i passivt försörjningsstöd 
• Stödinsatser på kvällar och helger 
• Initiativ bör tas för tillskapande av socialt företagande för målgruppen psykiskt 

långtidssjuka personer, Atrium i Växjö kan vara en en utgångspunkt. 
• Samarbete mellan förvaltningarna om psykiatrisjuksköterska, Mas, hemsjukvård, 

hemtjänst, trygghetslarm och bemanningsenhet behöver regleras i avtal 
• Samspelet mellan en ny  myndighetsenhet, stöd & behandlingsenheten ( Stobe), 

boendestödet och den nya länsresursen Integrerad mottagning är ett utvecklingsområde. 
• Ett ett ökat antal brukare med samverkansplaner med regionens sjukvård SIP och en 

översyn av genomförandeplaner enl Sol/ LSS är brådskande. 
• Kötiden till personligt ombud (PO) uppfattas vara ett problem i det enskilda ärendet. 

Erfarenheterna från PO:s stöd  är goda. 
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• Utveckling av kommunal vägledning, riktlinjer och rutiner som är gemensamma för 
målgruppen 

• Omsättningen på en del distriktsläkartjänster och hyrläkare försvårar samarbetet. 
Primärvården är ju första linjen i regionens specialpsykiatriska ansvar enl PsykÄdel 

• Kommunen bedöms få ta ett ökat kostnadsansvar pga en del brister i tillgänglighet mm 
hos regionens specialistvård och primärvård. 

När en medborgare med psykisk funktionsnedsättning behöver sociala insatser för att klara 
sin dagliga livsföring är det kommunens ansvar. I detta ansvar ingår även att samordna olika 
stödinsatser och att olika aktörer samverkar kring brukaren. De verksamheter som finns för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar är utifrån den enskildes behov- boende (hjälp 
med att få och behålla en bostad/lgh), boendestöd, sysselsättning/arbetsrehabilitering, 
kontaktperson/fritid samt andra aktiverande och stödjande insatser 

 Stöd och insatser beviljas inom myndighetsutövningen för socialpsykiatrin enl Sol och LSS.  

 Erfarenheten på nationell nivå är att av personer som är aktuella i vården för psykisk ohälsa 
har omkring 20-30 procent samtidigt ett missbruk eller beroende. Detta gäller vid alla 
psykiatriska diagnoser, högst förekomst är det vid psykossjukdomar, bipolär sjukdom. 

Samtidigt visar forskningen att av personer som är aktuella i vården för sitt beroende har 30-
50 procent en samtidig psykisk sjukdom, vanligast är ångest och depressionssjukdomar och 
personlighetsstörningar.  

Uppfattningen är vid de intervjuer som utredaren gjort, att ovanstående samband psykisk 
ohälsa/sjukdom och beroende av alkohol – droger – gäller i stora drag för Alvestas 
verklighet. Prioinventeringar lokalt angående psykiatriska behov i den kommunala sektorn 
stödjer detta förhållande. 

En inte oväsentlig del av individ och familjeomsorgens kontakter och insatser för  personer 
med alkohol och drogproblematik handlar således om samsjuklighet. Det helhetsansvar 
angående socialpsykiatrin som utredaren förordar är väl grundat i rådande förhållanden 
angående samsjuklighet och det angelägna i att medborgaren så långt möjligt kan vända sig 
till en verksamhet i kommunen för att få hjälp. 

Specialiserad psykiatri (HSL) och vuxenhabilitering ligger inom landstingets/regionens 
ansvar. Med specialiserad psykiatri avses psykiatrisk öppenvård, slutenvård och primärvård 
inom länets vårdcentraler. 

Hemtjänst kan i vissa ärenden beviljas till personer inom målgruppen. Detta gränssnitt – 
boendestöd och hemtjänst – kommer att alltså att kvarstå vid överföring av socialpsykiatrin 
till nämnden för individ och familjeomsorg. Utredaren har ansett det ändamålsenligt att 
hemtjänstinsatser i förekommande fall  även fortsatt handläggs inom omsorgsförvaltningen. 
Omfattningen av samtidigt boendestöd och hemtjänst är begränsad och bör följas upp. 
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Inom omsorgsförvaltningen finns  fyra platser  för psykiskt långtidssjuka i särskilt 
boende(Bryggaren)  främst riktade till  personer över 65 år. Utredaren bedömer att dessa inte 
ska överföras till individ och familjeomsorgen.  

Förslag till ett samordnat ansvar för socialpsykiatri och samsjuklighet 

Det är ett mycket komplext kommunalt uppdrag där det inte sällan handlar om att även ta 
hänsyn barn och ungas särskilda behov när en förälder är aktuell för insatser. I detta ansvar 
ingår även att samordna olika stödinsatser och att olika aktörer samverkar kring brukaren 
och dennas familj. 

Utredarens förslag är att verksamheten för socialpsykiatri inom omsorgsförvaltningen läggs 
samman med verksamhet för vuxna inom Individ och familjeomsorgsförvaltningen till en 
avdelning Socialpsykiatri, Alkohol och Narkotika. 

Utredaren bedömer att avdelningen får dessa huvudmålgrupper: 

• Personer med psykisk funktionsnedsättning 
•  Personer med psykisk ohälsa/ funktionsnedsättning och missbruksproblematik 
• Personer med missbruksproblematik 

 

Prioriterade grupper är givetvis unga vuxna och familjer med barn. En grupp som på sikt är 
mycket angelägen att lägga fokus på är klienter med försörjningsstöd. En ny  inventering 
inom ekonomiskt bistånd visar att ca 100 personer aktuella för försörjningsstöd har en 
psykiskt problematik. I detta arbete kommer berörda andra delar av individ och 
familjeomsorgen att engageras. Såväl avd för barn och familj, avd för försörjningsstöd som 
avd för arbetsmarknad (AMA). Samarbetet med brukaren i centrum inom länets nya 
integrerade mottagning i Växjö tillsammans med psykiatri/ Hl – blir en väsentlig del. 

Med denna samlade kommunala resurs av medarbetare blir fokus att aktivt stödja 
brukaren/klienten på vägen till återhämtning. Med boendestöd i egen bostad, och med 
sysselsättning och mötesplatser skapas goda förutsättningar till en förbättrad livssituation. 
Brukaren ges möjlighet till gemenskap, kunna påverka och leva ett liv i ett socialt 
sammanhang. Verksamheten erbjuder insatser som är tillgängliga, välkomnande, kraftfulla 
och attraktiva. Ett utvecklat samarbete med ideella sektorn och  brukarorganisationer- som 
RSMH- blir ett utvecklingsområde. Ett utvecklingsområde är att tillskapa aktiv sysselsättning 
och arbetsrehabilitering. Mötesplatsplatser för ett aktivt liv är en annan utmaning ibland 
annat ekonomiskt hänseende för den nya avdelningen. Stöd i gruppform av typ mötesplats- 
kan på sikt frigöra resurser inom andra delar av ansvarsområdet. 
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Verksamhet Antal 
medarb 

Antal 
tjänster 

 Anm 

Nuvarande 
vuxenavd IFO 
-Avd chef             1 
-Gruppledare      1 
-Handläggare     4 
-Behandling        4 
-Adm 
-Boendekoord    1 

 
11 

 
 
 
(Komplett 
eras) 
 
 
 
 

       
 
En behandlare 
flyttas till 
länsgemensam 
Integrerad 
mottagning 

Socialpsykiatri 
Enhchef +adm 

 
2 

 
2,5 

Överförs till  
IFO 

 

Psykiatrihandläggare 
 

1 1,0 -”-  

Boendestöd Bågen 7 6,05 -”-  
Psykiatrissk+Mas   Omsorgsförv-

avtalsreglering 
Psykssk 0,5  
Mas: timtid 

Sysselsättning 
Kompassen 

3+1 3,0+0,5 Överförs  till 
IFO 

0,5 anst stöd 

     
Rönnen 
trapphus/boendestöd 

10 8,70 -”-  

 
Kontaktpersoner , 
ledsagare socialpsyk 

 
Ca 20 

  
-”- 

 
Uppdragsanställn. 
timer 

Externa HVB   -”- 2+1 brukare 
Hemtj, trygghetslarm, 
nattillsyn, 
måltidsdistribution, 
Hsl-insats mm 

  Omsorgsförv-
avtalsregl. 

 

Fyrklövern, Bryggaren 
 

4 3,5 Omsorgsförv seniorer 

     
 

Socialt företagande är ett utvecklingsområde framöver för att ge fler tillgång till ett 
meningsfullt och aktivt liv. I detta arbete är relationerna med andra delar av samlade 
välfärden (Af, Fk, Region och Ideella sektorn) viktig. Finansiellt sett är Af, Fk och möjligheter 
till EU-stöd centrala. Goda exempel finns på olika håll tex i Mjölby, som i vissa delar  
förefaller ha en liknande struktur i  näringsliv och befolkning. Det finns många exempel i 
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landet att hämta idéer från gällande socialt företagande. 

Boendestödsverksamheten behöver få en justering i några avseenden av schemaläggningen 
för ökad tillgänglighet på kvällar och helger. 

Avdelningen kommer att ha en samlad personalresurs på 

• ca 30 tjänster. 
•  I antal medarbetare blir det  35  medarbetare.   
• Till detta kommer uppdragstagare i form av kontaktpersoner och ledsagare.  
• Nuvarande ledning/enhetschef, handläggare/ socialsekreterare verksamhetspersonal, 

administratörsresurs och budget för verksamheten överförs till nämnden för individ och 
familjeomsorg.  

• Psykiatrisjuksköterska och Mas i kommunen knytes till avdelningen genom ett avtal med 
omsorgsförvaltningen. 

• När det i förekommande fall- som tex nattillsyn och trygghetslarm – blir aktuellt med 
hemtjänstinsatser görs överenskommelse härom mellan förvaltningarna. 

Myndighetsutövning inom socialpsykiatrin 

En ansökan om bistånd utredes av handläggaren med stöd av socialtjänstlagen ( SOL) och 
Lagen om stöd och service i vissa fall ( LSS). Utredningen kan omfatta en strukturerad 
intervju. Erfarenheten i Alvesta och andra kommuner är att det blir allt vanligare att den 
enskilde som beviljas bistånd har en funktionsnedsättning och individuellt behov som kan 
berättiga till stöd enligt såväl LSS och SOL. Kontakter tas med andra myndigheter, hälso och 
sjukvården och personer i det privata nätverket. Samtycke inhämtas från den enskilde. 

Ett inte ovanligt tillstånd är att den enskilde har en funktionsnedsättning inom 
autismspektrat (samt adhd), tillsammans med behov av psykiatrisk natur. 

Antalet klienter/brukare: ca 80  personer, därav 11 pers med verkställighet  inom LSS 
personkrets 3. Antalet personer med tillhörighet till Lss-personkrets är större- dessa har tex i 
första hand behov av boendestöd och denna insatsformen finns inte inom LSS.  

Nuvarande handläggare inom socialpsykiatrin knytes i en samordning av resurser  till 
nuvarande  vuxenavdelningens handläggargrupp. 

En viktig resurs i bedömning och planering av individuella insatser är kommunens 
psykiatrisjuksköterska. Bra samordning med regionens resurser är avgörande för en god 
kvalitet i omsorgen. 

Nationella riktlinjer från 2015  innebär: 

• Personer med samsjuklighet behöver få insatser och behandling i samordnade former 
• Länsöverenskommelsen behöver tillvaratas och att SIP tillämpas oftare 
• Det integrerade mottagningsteamet blir centralt för återhämtning och ett gott liv 
• Team bildas för samordning 
• Psykosocial behandling – om möjligt av samma person 
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• Ha ett långt perspektiv 
• Individanpassat och tillgängligt – samråd, delaktighet, valfrihet, kontinuitet 

Det är viktigt att förutsättningar skapas för tätare individuella uppföljningar, successiv 
utveckling av den enskildes genomförandeplan, att antalet individuella planer ökas inom 
målgruppen och att samverkan med regionens specialistpsykiatri utvecklas (Sips). Den 
sociala professionens kompetens i socialt förändringsarbete är givetvis avgörande. I detta 
ingår samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård, nätverk/anhöriga 
mm. 

Nya riktlinjer för handläggning av ansökningar behöver fullföljas. Detta arbete är påbörjat. 
Detta arbete behöver komma i mål inte minst för den enskildes rätt till likabehandling och 
rättssäkerhet. Riktlinjer och motsvarande dokument skapar trygghet, både för den enskilde 
och anhöriga och för myndighetsorganisationen. 

•  Professionen psykiatrihandläggare behöver vidmakthållas i den nya organisationen, pga 
av den särskilda kompetensen och erfarenheten som erfordras inom området.  

 

Bör handläggningen enligt SOL och LSS inom socialpsykiatrin ske inom samma 
myndighetsenhet? 

I en kommun av Alvestas storlek finns anledning att fundera på denna frågeställning. 
Utredaren har funnit fördelar med att myndighetsutövningen, för personer aktuella för 
boendestöd, flyttas till och handläggs inom nämnden för individ och familjeomsorg(visst 
undantag görs för det mindre antal SOL-insatser som verkställs inom äldreomsorg) Det är 
från brukarperspektivet önskvärt med samma handläggare. Samtidigt kan en överflyttning 
till nämnden för individ och familjeomsorg av såväl handläggning inom SOL som LSS för 
målgruppen boendestöd, innebära en del nackdelar vad gäller en sammanhållen LSS- 
handläggning.  
Diskussioner har nyligen inletts att praktiskt inordna BUN-förvaltningens LSS-handläggare i 
omsorgsförvaltningens LSS/myndighetskontor. En avsikt är att bättre hålla ihop 
kompetensen inom ansvarsområdet.  En vidare utredning bör därför ske om organiserandet 
av den samlade myndighetsutövningen för socialpsykiatri enl LSS och SOL, under hösten 
2017. 
Det kan i enskilda fall uppstå frågan om vilken lag som ska tillämpas, SoL eller LSS. Viss 
vägledning finns då i 4 § LSS;   
”Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt 
någon annan lag.”   
 I valet av vilken lagstiftning som ska tillämpas måste den enskildes egen vilja vara 
avgörande. I många fall kan det finnas behov av insatser enligt LSS och SoL samtidigt.   
  
Vissa av de insatser som ingår i LSS finns också som bistånd enligt SoL, exempelvis 
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kontaktperson, ledsagare och familjehem. SoL ger inte den enskilde en absolut rätt till ett 
visst bestämt bistånd. LSS anger mer konkret vilka insatser som den enskilde har rätt till. 
Förutsättningen är dock att den enskilde tillhör personkretsen och att han eller hon har 
behov av insatsen i sin livsföring och att det inte tillgodoses på annat sätt.   

Samverkan med regionen/landstinget 

Det finns en gränsdragningsproblematik i relationen till regionen som är huvudansvarig för 
de medicinska och behandlande insatserna för psykiskt sjuka personer. Det finns ett 
utvecklingsbehov på individnivå. Bedömningen är att kommunerna får ta ett alltför stort 
ansvar. Gränsdragningen mellan kommuner och sjukvård  kan behöva ses över för att hitta 
rätt kostnadsnivå. 

Kvalitet, Nyckeltal och jämförelsetal 

SKL:s datasystem Kolada ger ingen tydlig vägledning om vad insatserna kostar och/eller 
borde kosta inom socialpsykiatrin. Här finns ett utvecklingsbehov på lokalt plan. 

Vid sökning i Kolada framkommer  

• ang boendestöd och brukarnas omdöme om” inflytande” att Alvestas verksamhet ligger 
aningen under genomsnittet i riket (90 %) 

• ang boendestöd och brukarnas omdöme om  ” rätt insats” ligger aningen under 
genomsnittet i riket (81 %) 

• Sammantaget speglar dessa värden en tämligen välfungerande verksamhet med 
utrymme för förbättringar. Det är också det samlade intrycket vid de samtal som 
utredaren haft med de  olika verksamheterna inom socialpsykiatrin och ledningen. 
 

Brukarundersökningar och medarbetarundersökningar är väsentliga för att uppnå rätt 
kvalitet i verksamheten.  

Individ och familjeomsorgsförvaltningen bör framöver utveckla arbetet med jämförbara 
nyckeltal inom sektorn. 

Budget för socialpsykiatrin 

Den samlade budgeten för socialpsykiatrin inom omsorgsförvaltningen uppgår till:      11 800 000 kr 

Detta belopp är det som enhetschefen disponerar. Inför överföring av budget för 
socialpsykiatrin får en närmare studie ske av  ovanstående budgetbelopp för enhetschef, 
kostnad för  handläggare, administrativ resurs, psykiatrisjuksköterska samt nuv kostnad för 
beviljad hemtjänst mfl insatser som verkställs inom ÄO. För de sistnämnda verksamheterna 
föreslås att utförandet av dessa  regleras i avtal mellan förvaltningarna.  

Avdelningen Fyrklövern inom särskilda boendet Bryggaren stannar inom Omsorgsnämnden. 
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Några preciseringar i personalbudgeten: 

• Enhetschef 100 % 
• Handläggare 100 % ( bedömd andel inom i myndighetskontoret OMF- i intervju m 

handläggare ) 
• Administrativ resurs 50 % ( uppskattad andel) 
• Psykiatrisjuksköterska 50% ( skattat behov/andel) 

Verksamheten förutsätts som hittills ha tillgång till OMF:s bemanningsenhet för 
korttidsbemanning och  vid semester. 

En viktig erfarenhet är att upp till 25 timmars boendestöd per vecka medför en lägre kostnad 
än bostad i gruppboende/ boende med särskild service/boende med heldygnsomsorg. 

 

Uppsökande verksamhet 

En tydlig och strukturerad plan för hur det uppsökande arbetet ska bedrivas bör fastställas. 
Detta är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete på längre sikt. Resultatet vid tidiga 
insatser är betydligt högre än vid senare insatser. Forskning visar att tidig hjälp vid psykoser 
och psykisk ohälsa innebär att återhämtningen avsevärt underlättas. 

 

Boendestödet i Alvesta 

Boendestöd är en kvalificerad social insats. Verksamheten i Alvesta karaktäriseras av 
kontinuitet och engagemang. Behovet av boendestöd kan förändras över tid. Det gäller både 
innehållsmässigt och tidsmässigt. 

• Vad som sker tillsammans med boendestödjarna kan hänga ihop med var stödet äger 
rum- om det sker i det egna hemmet eller på annan plats. 

• Samtalen med boendestödjarna äger rum samtidigt som man gör andra saker tillsammans 
– oavsett om det sker i hemmet eller på promenad. 

• Det kan vara pratandet och görandet som är typiskt för hur boendestödet kommuniceras 
jämfört med andra professionella kontakter ( rapport FOU Södertörn) 

• Många med boendestöd i Alvesta är i ett vänteläge på sysselsättning, och för många 
innebär boendestödskontakten en av de viktiga sakerna som händer under en dag eller 
vecka. 

• Relationen till boendestödjarna kan vara av olika karaktär: vänskapsliknande, 
funktionella och mentorsliknande inom ramen för stödjande relationer ( rapport FOU 
Södertörn) 

• För vissa personer kan boendestödjaren ha fått en framträdande plats i den enskildes liv – 
” livsstöd”( rapport FOU Södertörn) 
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• Antalet besök av en boendestödjare i Alvesta kan variera från flera ggr om dagen, några 
ggr per vecka till någon gång varannan vecka. 

Det är viktigt att se individen som en potential med personliga resurser. Boendestöd handlar 
om att göra saker tillsammans, ofta av praktisk karaktär. Det handlar om att samtala – med 
spännvidd från det vardagliga småpratet till djut personliga. Det handlar också om 
sällskapets sociala betydelse ( Andersson 2009). Det sociala umgänget mellan boendestödjare 
och personen är en del av stödet, det pågår oavsett vad personen och boendestödjaren gör 
tillsammans. Inom ramen för samspelsteori ( Mead 1995) som lyfter fram  hur självbilden 
formas av samspelet med andra , blir det än viktigare att som professionell se och 
uppmärksamma andra sidor hos en individ än de bristfälliga – att bli betraktad som en 
mångfacetterad individ som inte bara har problem utan också andra kvaliteter. Intrycket hos 
utredaren är att detta förhållningssätt präglar socialpsykiatrin i Alvesta. 

Många brukare lever i ensamhet. En potential hos boendestödet är att det finns närvarande i 
individens vardag. Att relationen med boendestödjaren har stor  betydelse framgår av 
intervjun med boendestödjarna i Alvesta och är väl dokumenterad i olika studier. Här blir 
personalkontinuiteten en viktig faktor. 

De enskildas vardagsliv inom socialpsykiatrin brukar indelas i  

• Vardagsliv i väntan på arbete, studier, sysselsättning – många personer i Alvesta befinner 
sig i denna fas 

• Episodiskt vardagsliv – deltar i praktik, tillfälligt jobb via arbetsförmedling mm 
• Beständigt vardagsliv – har sysselsättning i Kompassen, har jobb mm 

Boendestödet i Alvesta har successivt ökat. Det omfattar fn 55 personer mellan 22 och 70 år 
med stöd enligt SOL. Av dessa brukare tillhör 25 personer LSS varav 8 har andra insatser (ej 
boendestöd)  enligt LSS. 17 personer som således hör till Lss personkrets har ej ansökt om 
någon insats enl Lss. Boendestöd kan enbart sökas och beviljas enl SOL. 

Ytterligare 11 personer har boendestöd och utförs inom trapphuset Rönnen. 

Utredningen presenterar nedan en ganska vedertagen beskrivning av  
boendestödsverksamhet i allmänhet: 

Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är 
att stödja en återhämtning, upprätthålla och utveckla den enskildes förmåga att leva ett självständigt 
liv och att kunna delta i samhället. 

Boendestödet ska bestå av kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. Stödet ska hjälpa den 
enskilde att strukturera vardagen och stärka den sociala förmågan att klara sig i samhället. 
Genomförandeplanen inriktas på att aktivt bryta den enskildes isolering och stärka den sociala 
förmågan. Ett motiverande förhållningssätt innebär att stödja den enskilde till olika aktiviteter, kurser, 
eller försök att hitta sysselsättning eller arbete. Ett rehabiliterande och habiliterande förhållningssätt 
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präglar verksamheten. Metoder utvecklas för att förebygga ohälsa samt främja och motivera till hälsa. 
Aktiviteter begränsas inte till boendet och en central del är att aktiviteter görs tillsammans med den 
enskilde. 

Boendestödet ingår i utbudet för dessa målgrupper: 

• Personer med psykiska, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrat 
• Personer med psykiska funktionsnedsättningar, inkl samsjuklighet, som behöver insatsen 

för att kunna bo i egen bostad med kvalificerat boendestöd 
• På sikt föreslås boendestödet vidgas till personer med psykisk och boendesocial 

problematik, personer som riskerar vräkning och utestängning från bostadsmarknaden 

Boendestödet kan på sikt vara en insatsform för fler målgrupper inom individomsorgen t ex 
missbruks och försörjningsproblem, ungdomar som bott i familjehem eller HVB. Syftet med 
boendestöd till personer med funktionsnedsättning är bredare och handlar om att brukaren 
ska få sitt stöd och service på flera livsområden, bland annat för att kunna bo kvar i ordinarie 
bostad. För övriga målgrupper som kan knytas till boendestödet efterhand som 
förutsättningar finns- är syftet individuellt utifrån brukarnas behov och boendestödjarnas 
kompetens, ofta i form av motiverande insatser i kombination med praktiskt utformad hjälp. 

Organisationen av boendestödet som en samlad grupp förutsätter efterhand en viss 
specialisering  mot olika målgrupper. 

• Inom en ny avdelning förutses på sikt ske en utveckling mot multikompetenta team- 
 där det skapas möjligheter för personalen att välja inriktning utifrån  t ex en mer 

åldersindelad målgrupp 
 förutsättningar skapas för team ang målgruppen samsjuklighet 
 Förutsättningar utvecklas att arbeta familjeinriktat i samverkan med Barn och 

familj.  
 En viktig växande målgrupp är ungdomar som i ökande utsträckning aktualiseras 

inom socialtjänsten. 
• Boendesamordnaren är en viktig kontakt mot bostadsföretag i att få en bostad och att kunna 

behålla den. 

 

Ny vägledning är på gång att tas fram.  Ett Förslag om basutbud som diskuterats i tidigare 
förvaltningsuppdrag  om socialpsykiatrin ( 2015): 

• Boendestöd minst en gång per vecka i två månader 
• Möjlighet att ringa någon på kvällar och helger 
• Uppföljning efter två månader 
• Snabbare uppföljning och mer omfattande insatser om det tydligt framgår att insatserna 

inte täcker behoven. 
 

Sysselsättning – Kompassen 
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När psykiatrireformen började genomföras under andra hälften av 90-talet delades ansvaret 
upp så att kommunens skulle stå för boende och sysselsättning. Landstinget skulle stå för 
vård och behandling. Den bärande tanken var att människor skulle integreras i samhället, 
istället för att finnas i mer eller mindre slutna behandlingsmiljöer. 

En viktig del i kommunernas uppdrag var alltså sysselsättning och arbetsrehabiliterande och 
habiliterande insatser.  

I Alvesta har utvecklats en sysselsättnings och aktiveringsenhet- Kompassen. Den fyller en 
viktig roll i den enskildes liv. Man har en central lokal  hos Allbohus. Den ligger väl till för 
allmänna kommunikationer.  

Till kompassen kommer brukare i åldrarna 21-69 år. Förutom de brukare som kommer från 
Rönnen eller Fyrklövern  så är det 15 som har beslut om daglig verksamhet, varav 10 via SOL 
och 5 via LSS. Därtill har två personer insatser via SOL/LSS som genomföres i stadens 
Cafeteria. Två personer prövar fn daglig verksamhet enl SOL/LSS. Det finns förstås personer 
inom socialpsykiatrin som har arbete, några i form av lönebidrag mm. Behovet anges dock 
vara klart större än tillgången. 

 En ganska stor del av Kompassens verksamhet sker på deltid i andra verksamheter som 
praktik, övervägande i kommunala verksamheter där man utför uppgifter som annars 
knappast skulle hinnas med att bli gjorda. På motsvarande sätt finns det några personer som 
har praktik inom privat företag. Inom Kompassens lokaler finns det några platser för 
packjobb och dyl. De tre medarbetarna lägger mycket energi på att  upprätthålla goda 
kontakter med de verksamheter man har praktikplatser hos. Att hela tiden söka nya 
samarbetsparter beskrivs som viktigt. Gemensamma måltider – frukost, lunch, kaffe- i 
Kompassens lokaler. Någon dag i veckan lagas lunchen i storköket i Kompassen. 

Inom Rönnens gemensamma lägenhet finns tillgång till gemensamma måltider . Några dagar 
i veckan  kommer det besökare inom socialpsykiatrin från närområdet. 

Angeläget för framtiden är: 

• Ett ökat antal platser för sysselsättning och praktik.  Bakgrunden härtill är att det finns en 
brist på sysselsättning bland flera av de som har boendestöd.  

• En undersökning inom försörjningsstödet i vår visar att 100 personer har en psykisk 
problematik av någon omfattning. Praktik och sysselsättning för att kunna gå vidare mot 
ett aktivt och självständigt liv är grundläggande 

• Den ökande psykiska ohälsan bland ungdomar gör det angeläget att kunna erbjuda aktiva och 
rehabiliterande insatser – detta framkommer bl a i undersökningen inom 
försörjningsstödet. Åldersrelaterad praktik. 

• En undersökning om förutsättningar till socialt företagande bör ske och kan vara ett uppdrag i 
samband med att nämnden för individ och familjeomsorg tar ansvar för helheten inom 
socialpsykiatrin. 

• Boendestödet har idag öppet hus ett par timmar per gång i sina lokaler några dagar i veckan. Vid 
dessa möten kan det komma ganska många personer. Motiverande insatser kan vara en 



Socialpsykiatrin Alvesta – Inriktningsförslag om ett helhetsansvar 
• • • 

 15 

förutsättning för ett deltagande. Ytterligare mötesplats beskrivs som viktigt för att kunna 
tillgodose uppdraget.  

• Dessa behov av praktik och sysselsättning erfordrar att personalresurser omfördelas/ 
beviljas. Under en projektperiod kan det vissa år finnas möjlighet att söka  staligt 
utvecklingsbidrag. 

Mötesplats- ett exempel annan kommun 

Inom verksamheten finns en mötesplats som finns inom Bågens ansvar. Den har öppet ett par 
eftermiddagar per vecka. Hit är såväl brukare med biståndsbeslut inom boendestödet som de som inte 
är aktuella för kommunens socialpsykiatri,  välkomna. Deltagarantalet kan vara 20-25 personer. 

 

Ett exempel på en mötesplats från en annan kommun kan vara följande: 

”Träffpunkten” är en del i den socialpsykiatriska sysselsättningsverksamheten. Den har en 
praktisk inriktning, dit människor med varierande grad av psykisk ohälsa är välkomna. De 
flesta som kommer hit har eller har haft kontakter i någon form med socialpsykiatrin eller 
landstingets psykiatri. Förutom Träffpunkten finns det ytterligare någon mötesplats i 
kommunen. 

Det lagas lunch fyra dagar i veckan i ett stort och ljust, välutrustat kök. I motionsrummet kan 
man träna vid anpassade redskap. I ett par småverkstäder finns möjlighet att jobba med glas, 
skinn och textil. Dessutom erbjuds kurser av lokala studieförbund, och för den som vill och 
kan arbeta lite mer finns möjlighet att baka  mat och kaffebröd, till försäljning. Det finns 
också utrymmen att dra sig undan, för enskilda möten och samtal, för arbete vid dator och 
för vila/ återhämtning. Verksamheten är öppen, vilket betyder att det inte krävs 
biståndsbeslut. Strukturen ramas in av att insatsen är en serviceåtgärd enl SOL där den enskilde 
registreras av personalen i verksamheten. 

Antalet besökare varierar mellan 20-25 per dag. De flesta har sin enda inkomst från 
sjukpension/ aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Några har jobb på deltid.” 

 

 Rönnen – trapphusboende med boendestöd 

Rönnens är ett trapphus i Alvesta hos kommunala bostadsföretaget Allbohus. Det finns en 
bakgrund i Psykiatrireformen när vårdhemmet Hallanäs avvecklades.  

Idag är det 11 personer som bor i egna lägenheter och som i varierande omfattning deltar i 
Rönnens gemensamma utbud av måltider och aktiviteter. Det finns personal dygnet runt i 
gemensamhetslokalen. Några personer utanför trapphuset kommer till lokalen då och då. 
Åldern är i intervallet 25-74 år. Fem brukare hör till personkrets inom Lss som ger möjlighet 
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att ansöka om en insats enl LSS. 

Personalens individuella insats är beviljad som boendestöd enl SOL. Två personer har beslut 
om kontaktperson via SOL resp LSS. Tre personer har beslut om sysselsättning / daglig 
verksamhet via Kompassen enl SOL (3) resp LSS(1). En har annan daglig verksamhet inom 
Rönnen enl SOL. Måltidsdistribution enl Sol. 

Viktiga utmaningar för framtiden : 

• Rönnens breda åldersintervall 25-74 gör att verksamhetens innehåll begränsas.  
• Bredden i diagnoser anses minska förutsättningarna för ett rehabiliterande 

förhållningssätt – främst gäller det de yngre 
•  Det framtida behovet av särskild boendeform inom socialpsykiatrin för målgruppen kan 

inte tillgodoses i Rönnens nuvarande verksamhet. Ett serviceboende/ gruppboende för i 
första hand den yngre målgruppen bör studeras- i samband med översyn av Rönnen. I 
detta sammanhang bör även förutsättningarna för ett träningsboende/träningslägenheter- 
som ett steg mot eget boende med eget kontrakt studeras. 

• IVO har sin tillsyn 2012 pekat på  behovet av utvecklingsåtgärder. I anslutning härtill har 
även räddningstjänsten framställt en skrivelse ang brandsäkerheten. 

• En målgruppsinriktad verksamhet – ålder resp diagnosbasering 
• Sammantaget behöver Rönnens verksamhet bli föremål för en översyn till innehåll och 

volym. Detta bör vara ett utvecklingsuppdrag för  nämnden för individ och 
familjeomsorg,  när den  tar helhetsansvaret för socialpsykiatrin. 

 

Fyrklövern – ett särskilt boende i centrala Alvesta 

Fyrklövern har fyra brukare i åldern 58-74 år. Biståndet för dessa personer sker i form av 
särskilt boende och hemtjänst enl SOL. En person har beslut om daglig verksamhet enl Sol 
och verkställs inom Kompassen. 

Förslaget från utredaren är att denna verksamhet ej flyttas över i samband med ett 
helhetsansvar för nämnden för individ och familjeomsorg. Verksamheten har en 
personalmässig anknytning till verksamheten i det särskilda boendet Bryggaren. Tankar och 
planer finns från förvaltningsledningen att utveckla denna verksamhet för seniorer till 10-12 
platser, där en del platser försäljes till andra kommuner/regionen. 

Kontaktperson 

Förutom de brukare som bor på Rönnen har 17 personer beslut om kontaktperson, åtta via 
SOL och nio via LSS. 

Övrig verksamhet/insats 

Dessa Biståndsinsatser fördelas på följande sätt: 

• Måltidsdistribution- 6 brukare 
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• Hemtjänst – 7 brukare 
• Trygghetslarm – 4 brukare 
• Ledsagning enl Lss – 3 brukare 

Samtliga dessa insatser verkställs av annan verksamhet inom Omsorgsförvaltningen. 
Förslaget är att dessa insatser stannar i omsorgsförvaltningen – hanteras via avtal mellan 
förvaltningarna. 

 

Extern verksamhet 

• Två brukare har – 37 resp 59 år  – har beslut om särskilt boende  enl Sol på externt HVB 
(Ekbacka). En av dessa har daglig verksamhet enl Sol. 

• En person 21 år har beslut om extern bostad med särskild service enl LSS. Gäller under 
gymnasietiden.  

• Förutsättningar för att bereda någon vård i egen regi bör prövas. Hög dygnskostnad. 

Socialt företag 

Socialt företagande är ofta beroende av ett kommunalt engagemang i ett startskede. Det kan 
handla om att ställa upp med en arbetsmarknadsenhets kompetens och kontakter liksom 
stöd i form av näringslivscoach och rådgivning i företagande. Möjligheter till lämpliga 
lokaler till rätt prisläge för en nystartad verksamhet kan vara avgörande. 

De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av olika 
orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Definitionen som ett socialt företag enl Tillväxtverket är: 

• Sociala företag bedriver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i 
samhälle och arbetsliv. 

• De skapar delaktighet för medarbetarna 
• De återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhet 

 

De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens 
behov av produkter och tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya 
arbetstillfällen. 

En del av de sociala företagens affärsverksamhet är alltså de rehabiliterings och 
arbetsmarknadsinriktade tjänster som man tillhandahåller mot ersättning från offentlig 
sektor. Den andra delen är produktion av varor och tjänster som säljs på marknaden till 
privatpersoner, företag eller offentlig sektor. 

Sociala företag finns inom de flesta branscher, service och hantverk dominerar. 

Diskussion och slutsatser 
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Internationell forskning visar att ca två tredjedelar av dem som drabbas av allvarlig psykisk 
störning återhämtar sig. Det finns en växande forskning byggd på individers självupplevda 
erfarenheter av att ha återhämtat sig trots att man fått diagnoser som anses kroniska t ex 
schizofreni och bipolär sjukdom. I forskningen beskrivs en komplex och individspecifik bild 
av samverkande faktorer som upplevs stödjande. En sådan kan vara anhöriga och det sociala 
nätverket. Anhöriga ses alltmer som en resurs i vården. I studier har de som återhämtat sig 
berättat om anhörigas betydelse på hela skalan från en av de viktigaste faktorerna i deras 
återhämtning till en trygghetsfaktor i bakgrunden. 

Ett syfte med utredningen har varit att klarlägga förutsättningarna att en nämnd/förvaltning 
– individ och familjeomsorgen-tar ett betydelsefullt ansvar för helheten vad gäller vuxna 
inom socialpsykiatrin. Utredaren ser flera fördelar: 

• Det politiska uppdraget och ansvaret tydliggörs 
• En samlad organisation för socialpsykiatrin och samsjuklighet – som är en av de större 

utmaningarna – ger nämnden möjlighet att ta detta helhetsansvar 
• Från individ och brukarperspektivet skapas förutsättningar för enkelhet och tydlighet 
• Fördelen är att man undviker gränsdragningsproblematik mellan förvaltningar. 

Efterhand kan viss specialisering av personalens uppdrag ske. Möjligheten att fungera 
som förlängd arm till psykiatrihandläggarna och i förekommande fall boendesekreteraren 
är viktig. 

• Organisationen skapar bättre förutsättningar för delaktighet och inflytande, för både 
individ och ideell organisation 

• Samarbetet med landstinget/regionen förenklas, både på politisk och individuell nivå. 

Ett annat syfte med utredningen har varit att klarlägga ansvarsfördelningen mellan 
nämnderna. 

• Hittills har nämnderna och förvaltningarna tagit sitt ansvar och hanterat gränssnittet 
utifrån förutsättningarna.  

• Insikten om att betydande del av målgruppen är  och  kan vara aktuell för såväl 
socialpsykiatri som  insatser mot missbruk och drogberoende  har gjort nu föreslagen 
samordning naturlig.  

• Ett strukturerat samarbete har pågått sedan något år i form av en gemensam arbetsgrupp 
som blivit en  förberedelse till det samordningsbeslut och överföring av resurser som nu 
föreslås av utredaren. 

• Med ett beslut om överföring till ett helhetsansvar följer att nämnden för individ och 
familjeomsorg får rätt att fatta beslut enligt Lss för målgruppen. Detta har bland annat 
också den  ekonomiska aspekten att beslut enl Lss  som hittills ger utrymme för en 
kvittning mot den nationella Lss-avräkningen av kostnader för funktionshindrade enl 
LSS. Denna andel lär kunna ökas i någon mån då beslut för målgruppen prövas i samma 
myndighetsgrupp. 

• Nyckeltalen för jämförelse med andra kommuner i SKL:s nyckeltal är  bristfälliga. Inom 
detta område behövs initiativ till att börja med på länsnivå. 

• Processen med utformande av riktlinjer behöver snabbas upp. Angeläget ur såväl 
perspektivet likabehandling som perspektivet rätt kvalitet. 

• En strukturerad plan för uppsökande verksamhet behöver tas fram – inte minst angeläget 
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vad gäller gruppen unga vuxna. Samarbete med BUN vad gäller bland annat 
åldersgränssnittet 18/21 år. 

• Insatser för de med geriatririk och psykiatri under 65 år med behov av särskilt boende 
eller andra kvalificerade omsorgsinsatser som hemtjänst mm, hanteras med verksamhets 
och ekonomiskt ansvar av Omsorgsnämnden. Uppdraget inom socialpsykiatrin enl 
förslaget, innebär därmed att nämnden för individ och familjeomsorg svarar för 
intervallet 18- 65 år, således med vissa undantag gällande geriatrisk psykiatri. För 
personer under 21  år har individ och familjeomsorgen redan ett särskilt ansvar enligt Sol 
och LVU. Barn och utbildningsnämnden har ansvaret inom LSS-området för ungdomar 
upp till 18 år. 

• Vad gäller personer inom gruppen geriatrisk psykiatri – som frontallobsdemens- kan 
personen vid en progredierande problematik bli aktuell för LSS-insatser. En insats kan i 
ett mellanskede vara personlig assistans medan det i ett senare skede kan bli aktuellt med 
särskilt boende. Diagnosen är ovanlig bland de under 65 och kommuner i medelstorlek 
kan räkna med att diagnosen finns för några personer. 

• I det enskilda fallet kommer det som hittills bli aktuellt med särskilda överläggningar 
mellan förvaltningarnas handläggare ang vilken verksamhet eller kombination av 
verksamheter /insatser som bäst tillgodoser brukarens behov. Nattillsyn bör som hittills 
företrädesvis tillgodoses genom omsorgsförvaltningens ordinarie verksamhet. 

Underlag/ handlingar från förvaltningarna som funnits tillgängliga i utarbetandet av denna 
konsultrapport. 

• Budget och verksamhetsplan 
• Psykiatriutredning 2015 (  gemensamt OF & IFO) 
• Prioinventering – psykiska skäl/samsjuklighet ekonomiskt bistånd och missbruk 2017 
• Nuläges- och verksamhetsbeskrivningar  från enheter -maj 2017 

Samtal och intervjuer maj 2017 med förvaltningsledningar, avdelnings/enhetsledningar , 
psykiatrihandläggare och medarbetare inom boendestödet Bågen, 
sysselsättningsverksamheten Kompassen samt trapphuset Rönnen. 

Alvesta i maj 2017 

Bengt Einarsson utvecklingskonsult 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 3(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF 2017/76:041 

Ekonomisk uppföljning 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av utfall & prognos per maj 2017, 9 juni 2017. 
2. Månadsrapport avseende nämnden för individ- och familjeomsorg, 

9 juni 2017. 
3. Nyckeltal, nämnden för individ- och familjeomsorg, 17 maj 2017 
4. Förslag på åtgärder för minskat underskott, 20 juni 2017. 
5. NIF AU § 34, 9 juni 2017. 

Redogörelse 
Underskottet i nämnden för individ- och familjeomsorg beror på 
förändringar i ersättningarna från migrationsverket. Migrationsverket 
meddelade under 2016 att de säger upp alla avtalsplatser från och med 
årsskiftet 2016/17. Dessutom sänks ersättningarna för 
ensamkommande från 1 900 kr/dygn till 1 350 kr/dygn. Effekten av 
detta beräknas till minus 12,5 miljoner kronor i minskade intäkter 
jämfört med budgeterade intäkter. 
 
Migrationsverket har också påbörjat uppskrivningar av ålder gällande 
ensamkommande barn. Antalet uppskrivningar till och med maj 
uppgår till fem personer. I prognosen beräknas att 13 personer 
kommer bli uppskrivna 
under 2017. Effekten av detta beräknas till minus 3,0 miljoner kronor 
jämfört med budgeterade intäkter. 
 
I prognosen per sista april har åtgärdsplanen vägts in vilket förbättrar 
prognosen med sex miljoner kronor. Förbättringen hänförs framförallt 
till minskade personalkostnader på grund av snabbare omställning och 
anpassning till budget. 
 
Arbetsutskottet har under sitt senaste sammanträde (NIF AU 2017 § 
34)godkänt månadsrapporten per 31 maj 2017 avseende nämnden för 
individ- och familjeomsorg. 
 
Under arbetsutskottets sammanträde (NIF AU 2017 § 34) fick 
förvaltningschef i uppdrag att ta framförslag på ytterligare åtgärder för 
ett minskat underskott till nämndens sammanträde 28 juni 2017. 
Förslagen redovisas i beslutsunderlag nummer fyra. 

Beredning 
NIF AU § 34 

5. 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 4(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Förslag till beslut/ Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 

besluta att notera informationen gällande månadsrapporter per 31 
maj 2017 till protokollet. 

2. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 
förvaltningens förslag på åtgärder för ett minskat underskott. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MAJ Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT 
            jan-maj BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ överskott   
- 

underskott)     
verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 
Nämnd o styrelseverksamhet vht 118   742 742   377 377 51   -95 -95 837 
Förvaltningskontor a 41 o a411 1 278 19 519 18 241 783 8 525 7 743 42 1 088 412 1 501 16 740 
Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443  25 453 52 811 27 358 8 517 22 119 13 602 50 -50 349 300 27 059 
Ensamkommande flyktingbarn a 442 36 093 30 351 -5 742 9 952 13 138 3 187 -55 -15 952 5 198 -10 754 5 012 
Försörjningsstöd a 4501 11 000 37 432 26 432 6 377 16 911 10 534 40 151 -838 -687 27 119 
Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 1 213 10 859 9 646 366 4 355 3 989 41 140 193 333 9 313 
Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 2495 11 524 9 029 2 976 5 931 2 954 33 3 265 -2 792 472 8 556 
Summa   77 533 163 237 85 704 28 970 71 356 42 386 49 -11 357 2 426 -8 931 94 636 
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HELÅRSPROGNOS 2017 Tkr 

BUDGETAVVIKELSE 

IFO 

Verksamhet Budget  Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos 

helår helår helår helår helår helår helår 

per mars per april per maj per augusti per november per maj 

Ekonomiskt bistånd, (netto) 17 500 17 962 16 962 19 462 19 462 -1 962  

Ekonomiskt bistånd flykt. (utbet) 5 956 5 956 5 956 5 069 5 069 887  

HVB Barn o unga 3 500 1 856 1 816 2 116 2 116 1 384  

Familjehem Barn o unga 1 792 4 833 3 780 4 309 4 309 -2 517  

HVB Föräldrar 500 169 274 363 363 137  

HVB Missbruk 3 000 3 000 2 748 2 748 2 748 252  

Familjehem Missbruk 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa 33 248 34 775 32 536 35 066 0 0 35 066 -1 818  
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Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

jan-maj jan-maj % helår 2017 m budget 

    

Intäkter -32 305 -29 003 -3 303  -10,2% -77 533 -66 258 -11 275  

Personalkostnader 31 548 31 787 -238  -0,8% 75 716 69 270 6 446  

AMA-anställda 1 624 3 533 -1 909  -117,5% 3 898 6 657 -2 759  

Köp av verksamhet 13 819 13 915 -96  -0,7% 33 166 33 583 -417  

Bidrag & transfereringar 11 401 13 258 -1 857  -16,3% 27 363 28 983 -1 620  

Övrigt 9 623 8 895 727  7,6% 23 094 22 401 693  

Totalt IFO 35 710 42 386 -6 676  85 704 94 636 -8 931  
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Försörjningsstöd a 4501 11 000 37 432 26 432 6 377 16 911 10 534 40 151 -838 -687 27 119 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos maj Avikelse mot 

budget 

1. Försörningsstöd     26 432  27 119  -687  
  1.1 Försörjningsstöd         
    1.2 Ekonomiskt bistånd 17 500  19 462  -1 962  
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 7 956 7 789 166  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 474 480 -6  
          -1 802  
  1.1 Bidrag till Finsam         
    1.2 Bidrag till Finsam 169 169 0  
          0  
            
  1.1 Flyktingmottagande         
    1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (utbet.) 5 956 5 069 887  
    1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (inbet.) -9 000 -8 613 -387  
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 2 316 1 700 616  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 1 061 1 062 -1  
          1 115  

Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MAJ Förbrukning 
            jan-maj BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 



7 

Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443  25 453 52 811 27 358 8 517 22 119 13 602 50 -50 349 300 27 059 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos maj Avikelse mot 

budget 

1. Barn och familj     27 358 27 059 300  
  1.1 HVB Föräldrar         
    1.2 HVB Föräldrar 500 363 137  
            
  1.1 HVB Barn o Unga         
    1.2 HVB Barn o Unga 3 500 2 116 1 384  
            
  1.1 Familjehem Barn o Unga         
    1.2 Familjehem Barn o Unga 1 792 4 309 -2 517  
            
  1.1 Jourhem         
    1.2 Jourhem 750 564 186  
            

Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MAJ Förbrukning 
            jan-maj BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 
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Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443  25 453 52 811 27 358 8 517 22 119 13 602 50 -50 349 300 27 059 

  1.1 Kontaktperson vuxna         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 150 150 0  
            
  1.1 Kontaktperson Barn o Unga         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 2 000 2 000 0  
            
  1.1 Administaration Utredning         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 12 830 12 315 514  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 868 163 705  
            
  1.1 Div.         
    1.2 Div. kostn. 1 165 1 165 0  
          410  
            
1. Familjeenheten           
  1.1 Familjeenheten         
    1.2 Löner 3 429 3 530 -101  
    1.2 Div. kostn. 373,6 383 -10  
          -110  

Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MAJ Förbrukning 
            jan-maj BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MAJ Förbrukning 
            jan-maj BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 1 213 10 859 9 646 366 4 355 3 989 41 140 193 333 9 313 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos maj Avikelse mot 

budget 

1. Missbruk Vuxna     9 646 9 313 333  
  1.1 HVB Missbruk         
    1.2 HVB Missbruk 3 000 2 748 252  
            
  1.1 Familjehem Vuxna Missbruk         
    1.2 Familjehem Vuxna Missbruk 1 000 1 000 0  
            
  1.1 Missbruk Myndighet         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 3 429 3 338 91  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, hanledn.) 241 242 -2  
            
  1.1 Div.         
    1.2 Div. kostn. 347 347 0  
          341  
            
1. STOBE           
  1.1 STOBE         
    1.2 Löner 1 947 1 712 235  
    1.2 Div. kostn. -318 -75 -243  
          -8  



Bilaga. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2017-05-31 avseende nämnden för individ- och 
familjeomsorgen 

Signering av ordförande Datum 2017-06-09 
 
………………………….. 
(ifall beslut inte tagits av AU 
 eller nämnd)  

Uppföljningsmall månadsrapport  
 
Tabell A 
mkr Utfall 

201605 
Utfall 

201705 
Budget 
201705 

Utfall 
201612 

Prognos 
201712 

(X) 

Föreg 
Prognos 

Budget  
201712 

(Y) 

Avvikelse 
(Y-X) 

Intäkter -40,1 -29,0 -32,3 -100,9 -66,3 -64,9 -77,5 -11,2 
Personalkostnader 40,4 35,3 33,2 97,3 75,9 78,4 79,6 3,7 
varav AMA-anst 7,8 3,5 1,6 15,2 6,7 6,7 3,9 -2,8 

Varav jour-/familjehem 1,8 2,3 1,8 4,7 3,7 3,7 4,3 0,6 

Övriga kostnader 34,2 36,1 34,8 92,9 85,0 79,6 83,6 -1,4 

Nettokostnad 34,5 42,4 35,7 89,3 94,6 93,2 85,7 -8,9 
 
 
Tabell B 
mkr Utfall 

201605 
Utfall 

201705 
Budget 
201705 

Utfall 
201612 

Prognos 
201712 

(X) 

Föreg 
Prognos 

Budget  
201712 

(Y) 

Avvikelse 
(Y-X) 

Nämnd o 
styrelseverksamhet 

0,3 0,4 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 -0,1 

Förvaltningskontor 4,7 7,7 7,6 14,3 16,7 16,6 18,2 1,5 
Barn o familj, inkl 
Familjeenheten 

14,8 13,6 11,4 36,6 27,1 26,3 27,4 0,3 

Ensamkommande 
flyktingbarn 

-5,9 3,2 -2,4 -10,5 5,0 6,2 -5,7 -10,8 

Försörjningsstöd 13,0 10,5 11,0 31,6 27,1 25,3 26,4 -0,7 
Missbruk vuxna, inkl 
STOBE 

3,3 4,0 4,0 9,5 9,3 9,3 9,6 0,3 

Arbetsmarknadsavdelningen 4,2 3,0 3,8 7,1 8,6 8,6 9,0 0,5 
         

Nettokostnad 34,5 42,4 35,7 89,3 94,6 93,2 85,7 -8,9 
 
1 Övergripande kommentarer till tabell A och Tabell B: 
 
Migrationsverket meddelade under 2016 att de säger upp alla avtalsplatser from årsskiftet 
2016/17. Detta plus att regeringen har för avsikt att sänka ersättningarna för 
ensamkommande fr. 1900 kr/dygn till 1350 kr/dygn gjorde att IFO beräknas tappa 19,3 mnkr 
i intäkter mellan utfall 2016 och budget 2017.  
Sedermera räknades intäktsbudgeten på att ensamkommande skulle ha 60 barn placerade, 
det finns idag 45 st barn. Regeringen valde också att skjuta upp beslutet om sänkta 
ersättningar till kommunerna till halvårsskiftet 2017, då IFO redan ställt om sin verksamhet till 
att ha stödboende gjorde detta att istället för att få 1350 kr/dygn for man nu ersättning för 
1000 kr/dygn under första halvåret. Effekten av detta beräknas till ca -12,5 mnkr i minskade 
intäkter mellan liggande budget och prognos. 
Migrationsverket har också påbörja uppskrivningar av ensamkommande barn i åldrar och då 
det var 4 uppskrivningar per mars har IFO beräknat att totalt 13 st kommer bli uppskrivna 
under 2017. Effekten av detta räknas vara ca -3,0 mnkr mot liggande budget.  
Sedan mars månad har IFO lagt in åtgärdsplanen på 6,2 mnkr i prognosen. 
Underskottet per maj blir således ca -8,9 mnkr, vilket motsvarar ca 10,42 % av IFOs budget 
2017. 
 
 
 



Bilaga. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2017-05-31 avseende nämnden för individ- och 
familjeomsorgen 

Signering av ordförande Datum 2017-06-09 
 
………………………….. 
(ifall beslut inte tagits av AU 
 eller nämnd)  

 
2 Kommentarer till utfall 
2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: 
 
Se kommentarer under övergripande. 
 
2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader 
 
IFO varslade under senare del av 2016 och ser nu effekten av det. De minskade 
personalkostnaderna är också en konsekvens av att man inom de olika avdelningarna inte 
tillsätter alla vakanta tjänster efter tjänstelediga och avgångar. 
 
2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader 
 
Den stora skillnaden mellan åren är att för 2016 periodiserades inte placeringskostnaderna 
(då fakturor eftersläpar skall det göras), detta gjordes för maj 2017 vilket påverkar 
kostnaderna med ca 2,8 mnkr. 
 
3 Kommentarer till prognos 
3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: 
 
Se kommentarer under övergripande. 
 
3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader 
 
IFO varslade under senare del av 2016 och ser nu effekten av det. De minskade 
personalkostnaderna är också en konsekvens av att man inom de olika avdelningarna inte 
tillsätter all vakanta tjänster efter tjänstelediga och avgångar. Under april månad lades ett 
varsel på avdelningen för ensamkommande barn, det gör att lönekostnaderna räknas minska 
med ca 1,0 mkr under 2017 plus ytterligare 2,0 mkr om de kommer ut i arbete tidigare än 
uppsägningstiden. 
 
3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader 
 
IFO gör en växling mellan posterna försörjningsstöd inom ekonomiskt bistånd kontra 
kostnader för anställning inom Arbetsmarknadsavdelningen. Det görs också fortsatt satsning 
på hemaplanslösningar vilket ger en effekt på placeringskostnaderna. 
 



Nämnden för individ och familjeomsorg  2017-06-13 Nyckeltal
Avdelning  

Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni
Ek bistånd exkl nyanl
Hushåll t o m 24 år 84 85 82 84 86 83 78 79 79
Hushåll från 25 år 270 273 274 290 301 302 302 298 287
Utbetalt kr /hushåll 5 005 5 124 5 342 5 870 5 185 4 786 5 568 4 724 5 490

Missbruk
HVB SoL 6 6 7 4 6 4 5 5 7
Stödboende SoL 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Familjehem SoL 2 2 2 2 2 2 2 1 1
HVB  LVM 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Barn och familj
HVB SoL 14 14 12 12 13 13 13 12 14
HVB LVU 2 2 2 2 2 1 1 3 1
Famhem 45 45 42 44 44 41 41 42 42

AMA
Inskrivna personer 79 84 93 91 81 98 115 120 132
Arb.markn anställda 26 25 24 23 26 29 27 27 33
Avslutade till arbete 4 5 4 4 5 2 3 6 3
Boenden ensamkommande
Totalt antal i boende i egen regi 55 54 54 53 45 45 45 44 45
Totalt antal i eget boende 20 21 19 19 19 17

2017





2017-06-20 

 
Förslag på åtgärder för minskat underskott  
 
I uppföljning per maj månad 2017 visar prognosen en försämring med -1.4 milj kr,  till -8,9 
milj kr jämfört med prognos per april på -7,5 milj kr. 

Orsaken till försämring och förändringe av prognos beror på: 

- 2.0 milj kr försämring av ekonomiskt bistånd, då det mål med att sänka utbetalt 
ekonomiskt bistånd inte kommer kunna uppfyllas. Detta beror på minskad möjlighet 
att anställa personer med ekonomiskt bistånd, då man inte har uppnått jobb och 
utvecklingsgarantin, som medger anställningsstöd från AF. 

- Många personer är inskrivna på AMA men eftersom inflödet tom april har varit högt, 
har nya hushåll varit berättigade till ekonomiskt bistånd. Samtidigt visar maj månads 
statistik för nya ärenden, att dessa minskat. Det kan eventuellt resultera i mindre 
utbetalt bistånd under juni månad. 

+ 2.0 milj kr i förbättrad personalbudget gällande vikarier på boende 
Ensamkommande. 

- 0.7 milj kr försämring på placeringskostnader Barn och familj. Under maj månad har 
placeringar på HVB ökat vilket påverkar prognosen. 

- -0.7 milj kr försämring gällande intäkter för ensamkommande barn på grund av att 
barn har placerats externt samt uppskrivning i ålder mer än beräknat. 

 

Åtgärder för att minska underskottet 
1. Arbetet med att personer som är berättigade till jobb och utvecklingsgarantin skall 

anställas via AMA fortsätter. Här är målet först att minskning av ekonomiskt bistånd 
skall nås med de medel som finns avsatta på AMA för anställningar. Om detta 
uppfylls håller förvaltningen prognosen från april. 

2. En ansökan om återsökning för extraordinära kostnader för mottagande av nyanlända 
har skickats till Migrationsverket. Här återsöks 2. 450 milj kr för hyreskostnaden 
gällande Ekhagen under 2016. Denna intäkt skulle ge en nettobesparing på 1,950 milj 
kr. Beslut fattas under sommaren 2017, och är än så länge en osäker intäkt. 

Utifrån prognos från maj månad -8.9 milj kr är det återsökning av hyra för Ekhagen 
som kan ge effekt med -1,950 milj kr till 6,950 milj kr. 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 

Förvaltningschef 
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NIF §       Dnr NIF2017/122:013 

Sammanfattning/analys av personer med 
missbruk/beroende 

Beslutsunderlag 
1. Sammanfattning/analys av vuxna personer med 

missbruk/beroende, 10 maj 2017. 

Redogörelse 
En kartläggning av vuxna personer med missbruk/beroende har 
genomförts på förvaltningen. En omfattande enkät har fyllt i av 
handläggarna. 

Det som är framträdande för flera av de mest utsatta är avsaknaden av 
en lämplig boendefrom med tillräckligt omfattande stöd. Det är också 
angeläget med meningsfull sysselsättning för personer med 
missbruk/beroende som matchar det individuella beroendet.  

Beredning 
NIF AU § 29 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta att notera informationen till protokollet. 

  

6. 
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   2017-05-10 

    

 

Sammanfattning/analys av vuxna personer med missbruk/beroende 

Under mars månad 2017 har en kartläggning av vuxna personer med missbruk/beroende 
genomförts i Alvesta kommuns förvaltning för individ- och familjeomsorg. En omfattande 
enkät fylls i av handläggarna. Undersökningen gjordes under en vecka i mars och avsåg de 
som var aktuella under den perioden. 

Antal, ålder, kön och födelseland 
Totalt 57 personer är kartlagda, 43 män (75 %) och 14 kvinnor (25 %).  

Andel - ålder 

22-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-75 år 
21 % 16 % 10,5 % 31,5 % 21 % 
 
22-39 år 40-59 år 60-75 år 
Män       18    (86 %)  Män      16    (67 %)  Män         9    (75 %)  
Kvinnor  3     (14 %) Kvinnor  8    (33 %) Kvinnor   3    (25 %) 
   
 

45 personer är födda i Sverige, 3 i Skandinavien, 5 i Europa och utanför Europa, 4. 79 % av 
de personer som är aktuella för missbruk/beroende är födda i Sverige.  
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Utanför Europa
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Missbruk/beroende 
34 personer missbrukar enbart alkohol, 8 personer missbrukar narkotika och 15 personer både 
alkohol och narkotika. Vid mätningen är 28 personer eller 49 % drogfria. 
Missbruket/beroendet har varat i mindre än 5 år för 8 personer, mellan 5-10 år, 23 personer 
och mer än 10 år för 21 personer och för fem personer har man ännu inte kännedom om hur 
lång tid missbruket/beroendet har pågått. 

 
 
 
 
 
De vanligast förekommande drogerna är: 
 
Cannabis/Marijuana Andra 

opiater/smärt-
stillande 

Amfetamin/metamfetamin Bensodiazepiner 

17 personer 17 personer 12 personer 11 personer 
Av kartläggningen framkommer att få personer, tre vardera missbrukar heroin respektive 
kokain.  
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narkotika
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Kriminalvård/kriminalitet och våld 
45,5 % har varit aktuella för kriminalvård, frivård eller fängelse de senaste 5 åren. 9 % sitter i 
häkte/ska avtjäna fängelsestraff eller avtjänar fängelsestraff.  
 
 

 
 
 
För 10 personer av 57 personer finns hot och våld som ett återkommande inslag i tillvaron. 
 
Personer som utsatts eller utsatt personer för våld 

Utsatts/misstanke Utsatts/dokumenterat Utsatt /misstanke Utsatt /dokumenterat 
8 personer 5 personer 6 personer 5 personer 
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Arbete/sysselsättning/försörjning 
Av de totalt 57 kartlagda personerna är 15 personer arbetslösa, 14 pensionärer, 9 personer har 
arbete på den traditionella arbetsmarknaden, 8 personer har lönebidragsanställning och 9 är i 
sysselsättningsåtgärd.  

 

 

Ett observandum är att förhållandevis många är i aktivet.  

15 personer har haft arbete de senaste 2 åren, 19 personer de senaste 2-5 åren och 20 personer 
arbetade för mer än 5 år sedan och tre personer har inte arbetat alls. 

 
 

Försörjning 
De flesta har sin försörjning via Försäkringskassan, därefter försörjningsstöd där en del får 
komplettering eftersom ersättningen inte räcker till försörjningen. Lön har 15 personer. 

Pension/sjuk- 
ersättning/sjuk-
penning 

Försörjnings-
stöd 

A-kassa, 
aktivitets- 
Ersättning 
AF, FK 

Lön trad 
arbets- 
marknad 

Lön – OSA, 
lönebidrag 

17 personer 15 personer 13 personer 9 personer 6 personer 
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Bostad och familjestruktur 
I undersökningen framgår att 53 % är bosatta i centralorten, 23 % i annan tätort i kommunen 
och 24 % bor på landet. Ensamstående personer utgör den största andelen, 88 % och 
resterande är sammanboende eller gifta.  

 

Av de aktuella personerna på missbruk/beroende har 35 % inga barn, 65 % har barn och 28 % 
är förälder till barn 20 år och yngre. Hemmavarande barn under 18 år har 5 personer och 10 
personer har barn som bor hos den andra föräldern.  

Det stora flertalet, 25 personer har egen hyresrätt/förstahandskontrakt, 15 personer har 
andrahandskontrakt genom förvaltningen för individ- och familjeomsorg eller ett 
stadigvarande stödboende, 8 personer bor hos släkt och vänner och helt bostadslösa är 3 
personer. Det betyder att en tredjedel saknar en egen bostad. Knappt en fjärdedel har ett 
bistånd i form av andrahandskontrakt. 6 personer bor för tillfället i jourboende eller på 
institution och därmed har de ingen fast bostad. 

 

7 personer är tillfälligt på institution, 5 personer bor i akut- eller jourboende, och 4 personer 
har en komplicerad boendesituation över tid. 
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Ohälsa 
30 personer eller 53 % har en dokumenterad psykisk ohälsa, 19 personer eller 33 % är utredda 
och har en diagnos, 49 personer eller 86 % anses ha behov av psykoterapeutisk behandling, 20 
personer eller 35 % har en samsjuklighet.  
Fysisk ohälsa som är utredd har 27 personer (47 %) och kroniska besvär har 30 personer (53 
%) 
 

 
 
Fysisk och psykisk ohälsa är vanligt förekommande för människor med missbruk/beroende.  
Det har framkommit i kartläggningen att en stor andel bedömts vara i behov av samtalsstöd. 
 
Symtom eller beteende 
33 personer (58 %) bedöms ha problem med att skapa och behålla varaktiga relationer, 29 
personer (51 %) har problem med att kontrollera negativa emotioner som t ex aggressioner 
eller rädsla, 26 personer (46 %) bedöms vara deprimerade/nedstämda. Ångesttillstånd t ex 
panikångest, fobier, tvångsneuroser, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är också vanligt 
förekommande, 24 personer (42 %). Sömnproblem har 18 personer (32 %) och 
neuropsykiatrisk (NP) problematik har 18 personer (32 %). 
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Stöd, vård och behandling 
Utredningsmetoden med ASI (addiction severity index)-intervjuer har genomförts med 32 av 
57 personer, 16 personer har genomfört den fler än en gång, 2-3 gånger. 
12-stegsbehandling i grupp eller enskilt är 5 personer föremål för förnärvarande. Motiverande 
samtal/psykosocialt stöd får 14 personer. Motiverande samtal under pågående utredning har 
13 personer. 8 personer har lågfrekvent insats över tid, det inkluderar även uppsökande 
verksamhet för personer som inte vill ha kontakt med avdelningen men har behov av det. 7 
personer har en pågående placering. 
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Behov 
Förnärvarande bedöms det finnas ett behov av ett personalbemannat boende för 5 personer 
med samsjuklighet. Det betyder att dessa personer har ett behov över tid av stöd dygnet runt. 
19 personer har behov av insats genom stöd- och behandlingsenheten. 29 personer, fler än 
hälften, bedöms ha en tillräcklig insats genom avdelningens öppenvård. 
12 personer behöver hjälp med att lösa sina fritidsproblem, 10 personer har ensamhetsproblem 
och saknar därmed ett socialt nätverk. 10 personer har behov av sysselsättning och 17 
personer behöver hjälp med ekonomisk planering. 
 

 
 
 
De mest utsatta  
Personer med kombinerat missbruk och psykisk ohälsa (samsjuklighet) bedöms vara de mest 
utsatta bland missbrukare/beroende i samhället. Utöver missbruk/beroende och psykisk ohälsa 
finns faktorer som ytterligare försvårar livssituationen såsom kriminalitet, våld, svårigheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden och dålig ekonomi. Vid mättillfället bedöms 20 personer 
tillhöra den gruppen, 16 män och 4 kvinnor. 
 
16 av 20 personer med samsjuklighet har svårt för att kontrollera negativa emotioner och 
hälften av de 20 personerna har ensamhetsproblem och saknar därmed ett socialt nätverk. 5 
personer är tillfälligt på institution (behandlingshem, häkte eller fängelse). Hälften av 
personerna har de senaste 5 åren varit aktuella inom kriminalvård/frivård/fängelse och två 
personer 5 år eller längre. Att ha varit aktuell inom kriminalvården är en faktor som i hög grad 
påverkar möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och dessutom i större grad än 
psykisk ohälsa.  
 
Av de 20 personerna har drygt hälften, 11personer, eget hyreskontrakt eller 
andrahandskontrakt, resten saknar egen bostad. Endast 4 personer lever på sin lön eller 
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lönebidrag, övriga, 16 personer, har bidrag eller pension varav 2 har ålderspension. 13 
personer befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, 5 har internt eller externt ordnad 
sysselsättning.  Åtta personer missbrukar både alkohol och narkotika och för övriga 12 
missbrukar hälften av dem alkohol enbart och andra hälften enbart narkotika.  
 
Samverkan 
Avdelningen Missbruk/Vuxen samverkar med avdelningen Ekonomiskt bistånd angående16 
personer, omsorgsförvaltningen 12 personer, Kriminalvård/Frivård 7 personer och i övrigt för 
enstaka personer sjukvård/psykiatri, Beroendemottagningen, sjukvård/somatisk, PO 
Kronoberg (personligt ombud), avdelningen Barn och familj, AMA och anhöriga. 
 
SIP har genomförts för 8 personer. I kartläggningen har framkommit att samverkan behövs i 
större omfattning med Regionpsykiatrin och kommunens socialpsykiatri beträffande psykisk 
ohälsa. Det finns olika samverkansformer både lokalt och regionalt för att förbättra och 
utveckla samverkan ur ett brukarperspektiv. 
 
Slutsats 
Avdelningen arbetar med personer med missbruk/beroende som tillhör samhällets socialt mest 
utsatta. Det som är framträdande för flera av de mest utsatta är avsaknaden av en lämplig 
boendeform med tillräckligt omfattande stöd.  Det är också angeläget med meningsfull 
sysselsättning för personer med missbruk/beroende som matchar det individuella behovet.  
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ALLMÄN INFORMATION OM DELEGATION 

 
Laglig grund 
Delegation innebär att nämnden, efter bemyndigande från kommunfullmäktige, beslutar att 
uppdra åt viss anställd eller förtroendevald att fatta beslut i vissa angivna ärenden. 
Bestämmelser om delegering av ärenden finns i Kommunallagen 6: 33-38§ samt de lagar som 
styr verksamheten. 

 
Beslut som inte får delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige, liksom yttrande med anledning 

av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Om delegation 
Delegering av beslut sker för att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av ärenden. 
Delegat fattar beslut på nämndens uppdrag. I denna förteckning finns alla de ärendetyper som 
nämnden har delegerat. Finns inte ärendetypen med, så är ärendet inte delegerat. Det betyder 
då att endast nämnden får fatta beslut. 
Det är förbjudet att delegera ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
(6 kap. 34 § KL). Med principiell beskaffenhet menas att det saknas tidigare beslut i liknande 
ärenden och att beslutet blir prejudicerande för andra liknande ärenden i framtiden. 
Delegationen omfattar beslut och avgöranden av rutinkaraktär med stöd av normer, 
vägledning, riktlinjer, uttalad inriktning etc. från nämndens sida. Ärenden av stor principiell 
vikt och ärenden i vilka det saknas vägledning från nämnden, skall inte beslutas av delegat 
utan föras till nämnden för beslut. 
Ett ärende kan visa sig vara av principiell beskaffenhet. Delegaten ska då lyfta över ärendet 
till nämnden för avgörande. 
Gränsen mellan delegation och verkställighet kan inte dras med någon exakthet. 
Kännetecknande för ett delegationsbeslut är, bland annat, att det föreligger alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. 
Verkställighet skall skiljas från delegation och ses som beslut av rutinmässig karaktär, som 
regelmässigt fattas av olika tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. Till exempel, bör 
utgångspunkten, när det gäller normala ekonomiska transaktioner som avser drift, vara sådana 
beslut att de utgör ren verkställighet. 

 
Ansvar 
Delegationsbeslut fattas på nämndens vägnar. Det är nämndens ansvar att kontinuerligt följa 
upp hur delegerad beslutsrätt utövas. Nämnden kan återkalla delegerad beslutsrätt. 
Finner delegaten att ett ärende som ingår i delegationsuppdraget är av större vikt eller 
principiell natur bör ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande med hänvisning till 
Kommunallagen 6 kap 34§. 
Området för delegaten är det ansvarsområde eller motsvarande, som delegaten har förordnats 
för. 
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Delegaten har fullt ansvar för ärendet och för fattade beslut. Beslutsrätten kan inte överlåtas 
till någon annan befattningshavare. Däremot har delegaten möjlighet att avstå från sin rätt. 
Delegerad beslutsrätt gäller inom ramen för beviljade anslag och gällande författningar, samt 
de särskilda riktlinjer som är beslutade av nämnden. Innan delegat fattar beslut skall han 
förvissa sig om beslutets ekonomiska följder och att kostnaderna ryms inom angivna anslag. 

 
Återkallande 
Om nämnden är missnöjd med delegatens sätt att handskas med sina ärenden, kan den inte gå 
in och fatta ett annat beslut istället för delegatens. 
Nämnden måste i så fall överväga att dra in eller begränsa delegationen, ställa villkor eller 
komplettera riktlinjer. 

 
Vidaredelegering 
Nämnden medger förvaltningschefen att, med stöd av kommunallagen 6 kap 37§, i sin tur 
uppdra åt annan anställd inom nämndens ansvarsområde att besluta i ärende, vilket med stöd 
av kommunallagen 6 kap 33§ delegerats till förvaltningschefen att besluta i. Sådana ärenden 
skall anmälas till förvaltningschefen. 

 
Brådskande ärenden 
Nämndens ordförande får, enligt nämndens beslut, besluta på nämndens vägnar i ärenden, 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (Kommunallagen 6 kap 36§). 
Ordförande ska, om så är möjligt, rådfråga nämndens presidium före beslut av större vikt. 

 
Besvär 
Delegationsbeslut kan överklagas enligt Kommunallagen (laglighetsprövning) eller genom 
förvaltningsbesvär. 

 
Hantering av delegationsbeslut 
Beslut skall vara skriftliga. 
Delegationsbeslut ska förvaras på ett sådant sätt att de är lätt åtkomliga, samt förvaras på ett 
säkert sätt. 
Beslut som fattas med stöd av delegationen skall anmälas till nämnden. Nämnden får varje 
månad en lista på samtliga fattade beslut. 
Förteckning och delegationsbeslut inges senast en vecka före nämndsammanträde till 
nämndsekreteraren för delgivning till nämnden. 
Eftersom besvärstiden i vissa fall räknas från den dag, då verkställd justering av det, över 
beslutet förda protokollet, tillkännagetts på kommunens anslagstavla, skall alla 
delegationsbeslut fattade fram till en vecka före nämndens sammanträde anmälas vid 
nästkommande sammanträde. 

 
Verkställighet 
Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut samt på regler i lag och 
avtal. Detta innebär att där det finns lag, fullmäktige- eller styrelsebeslut eller 
tjänstemannabeslut på att något ska följa policy, riktlinjer mm så är detta verkställighetsbeslut 
och inte delegeringar i kommunallagens mening. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.
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Kompletterande beslutanderätt 
Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom att 
ordförande erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver har 
nämnden möjlighet att i vissa fall förordna annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett 
exempel på sådan kompletterande beslutanderätt är ordförandens möjlighet att besluta om 
omedelbart omhändertagande. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt 
är att det alltid skall finnas någon beslutsbehörig att tillgå. Exakt hur många som nämnden 
kan förordna är inte uttalat i förarbetena till SoL, men det får anses klart att det endast skall 
röra sig om någon eller ett par ledamöter. Ordförandens beslutanderätt tillkommer vice 
ordförande när denne tjänstgör som ordförande, vilket minskar behovet av förordnanden. 
Förhållandena är likartade vid övrig kompletterande beslutanderätt. 
En viktig skillnad mellan delegering enligt KL, dvs. uppdrag att besluta på nämndens vägnar, 
och förordnande med stöd av bestämmelserna i t.ex. LVU är att genom delegeringen har 
nämnden överlåtit arbetsuppgiften och ärendena skall i normalfallet beslutas av delegaten. 
Kompletterande beslutanderätt skall däremot endast användas när beslut av nämnden eller 
delegat, dvs. den som i vanliga fall beslutar, inte kan avvaktas. Även ett beslut fattat med stöd 
direkt i LVU eller enligt förordnande gäller som nämndens beslut. 
Det finns inga generella regler för hur beslut fattade med stöd av kompletterande 
beslutanderätt skall redovisas för nämnden. Beslut om omedelbart omhändertagande (6 § 
LVU, 13 § LVM) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) skall enligt respektive 
lagrum anmälas för nämnden vid nästa sammanträde. Beträffande övriga beslut bestämmer 
nämnden själv om och hur nämnden skall informeras. Enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer bör nämnden besluta att samtliga beslut fattade med stöd av 
kompletterande beslutanderätt skall anmälas till nämnden. Detta kan lämpligen ske i samma 
ordning som gäller för delegeringsbeslut. Särskilt viktigt får det anses vara att nämnden följer 
hur de som beslutar med stöd av nämndens förordnande utövar sin beslutanderätt. 
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Förkortningar delegater 
IU Indvidutskottet 
Ordf Ordförande 
Vice ordf 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande 
FC Förvaltningschef 
Avd chef Avdelningschef 
1:e soc sekr förste socialsekreterare 
Soc sekr socialsekreterare 
Nämndsekr nämndsekreterare 

 
 

Förkortningar lagrum 
BrB Brottsbalken 

BegravningsL Begravningslagen 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

KörkortsF Körkortsförordningen 

KörkortsL Körkortslagen 

LOFB Lag om offentligt biträde 

LUL Lagen om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga 

NamnL Namnlagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PassF Passförordningen 

SkL Skadeståndslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

ÄB Ärvdabalk 

ÄktB Äktenskapsbalken 
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Delegationsförteckning 
 
1 
 
 
 
Nr 

Försörjningsstöd 
 
(Ang. överklagande, yttranden 
m.m. se avsnitt 7) 
 
Ärende 

 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
Delegat 
Ersättare 

 
 
 
 
Anmärkning 

  
SOCIALTJÄNSTLAGEN 

  Alla ansökningar om 
bistånd skall oavsett 
ändamål, prövas enligt 4:1 
SoL för att den enskilde 
skall ha möjlighet att få sin 
sak rättsligt prövad. I vissa 
fall när avslag ges enligt 
4:1 kan så speciella 
omständigheter föreligga 
att socialnämnden med 
stöd av 4:2 beviljar 
bistånd. 

1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc sekr  
1.2 Beslut om att ej inleda utredning 11 kap. 1 § SoL 1:e soc sekr  
1.3 Beslut om försörjningsstöd enligt 

nämndens riktlinjer 
- med villkor om praktik eller 

kompetenshöjandeåtgärd 
- med vägrande av eller 

nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
 
4 kap. 1 § SoL och 
4 kap. 4 § SoL 
 
4 kap. 1 § SoL och 
4 kap. 5 § SoL 

Soc sekr 

Soc sekr 

Soc sekr 

En individuell bedömning 
skall alltid göras i 
biståndsärenden. 

1.4 Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver nämndens riktlinjer, 

- högst 20 % av 
basbeloppet 

- mellan 20 % och 50 % av 
basbeloppet 

4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 

 
 
Soc sekr 

1:e soc sekr 

 

1.5 Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver nämndens riktlinjer, mer än 
50 % av basbeloppet 

4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 

IU  

1.6 Beslut om bistånd i form av 
förvaltning av egna medel på 
framställan av klient 
 
Verkställning av utbetalningar av 
förvaltademedel 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 
3 kap. 6 § SoL 

Soc sekr 
 
 
 
Soc sekr 

 
 
 
 
Restriktiv hållning samt 
individuellt prövat beslut 

1.7 Skuldsanering 4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 

IU Hänvisa till 
skuldsaneringslagen 

1.8 Bistånd i form av 2:a 
handskontrakt 

4 kap. 1 § SoL 1:e soc sekr Restriktiv hållning 

1.9 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 
1 § SoL 

9 kap. 1 § och 
9 kap. 2 § SoL 

Soc sekr  
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1.10 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 
2 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st. 
SoL 

Soc sekr Återkrav får endast ske om 
biståndet getts under 
villkor om återbetalning 

1.11 Beslut om att avskriva återkrav av 
utgivet ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL 

4 kap. 1 § SoL Soc sekr Individuell prövning 
Restriktiv hållning 
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2 
 
 
 
 

Nr 

 
Barn och familj 

 
(Ang. överklagande, yttranden 
m.m. se avsnitt 7). 

 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
Delegat 
Ersättare 

 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

2.1 Beslut att inleda utredning med 
eller utan samtycke 

11 kap 1 § SoL Soc sekr  

2.2 Beslut att förlänga 
utredningstiden 

11 kap 2 § SoL 1:e soc sekr  

2.3 Utredning rörande barn/unga 
ska inte inledas 

11 kap 1 § SoL 1:e soc sekr  

2.4 Utredning rörande barn/unga 
avslutas utan åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL 1:e soc sekr  

2.5 Utredning rörande barn/unga 
avslutas med åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL Soc sekr  

2.6 Brott mot barn: övergrepp 
och/ eller misshandel 

Praxis: 
Socialnämnden 
bör polisanmäla 
brott mot barn 

Avd. chef Ny Punkt! 

2.6 
2.7 

Bistånd i form av behandling i 
öppenvård 

- Behandling i egen regi 
 

- Annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc sekr 1:e 

soc sekr 

 

2.7 
2.8 

Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj 

3 kap 6b § SoL Soc sekr Förordnande      av 
anställd inom enhet 
barn och familj 
Ändring:  
Restriktiv hållning 
gällande 
förordnande av 
anställd inom 
avdelning Barn och 
familj 

2.8 
2.9 

Bistånd i form av koloni- eller 
feriehemsvistelse 

 Soc sekr  

2.9 
2.10 

Ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj/ferie 
hem enligt riktlinjer 

 Soc sekr Enligt riktlinjer 
Uppdraget ska regleras 
genom avtal 
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2.10 
2.11 

Bistånd i form av placering i 
familjehem 

- akut placering om högst 
tre månader i avvaktan 
på beslut i individutskott 

 
Ändring: 
Bistånd i from av placering i 
familjehem eller hem för vård 
och boende upp till tre månader 
(max ett beslut under en 
tolvmånadersperiod) 
 
Bistånd i form av familjehem 
eller hem för vård och boende 
överstigande tre månader. 
 
 
 
 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
Ordf Vice 
ordf 
 
 
 
Ändring: 
Avd.chef 
 
 
 
 
 
IU 

 
 
 
 
 
 
 

2.11 
2.12 

Medgivande för boende i enskilt 
hem (familjehemsutredning) 

6 kap 6 § SoL IU  

2.12 
2.13 
 

Bistånd i form av placering vid 
hem för vård eller boende 

- akut placering om högst 
tre månader i avvaktan 
på beslut i individutskott 

 

4 kap 1 § SoL IU 
 
Ordf Vice 
ordf 
 

 

Utgår! 
Se nya punkt 2.11 

2.13 
2.14 

Bistånd i form av placering i 
k o m m u n e n s  e g e t boende 
för ensamkommande, 
asylsökande barn och ungdomar 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc sekr  

2.15 Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem. 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 6 § SoL 

1:e soc sekr  NY PUNKT! 
Placering under högst fyra 
månader 
 

2.14 
2.16 

Bistånd i form av placering i 
Enskilt Boende för 
ensamkommande barn 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc sekr 
 
Ändring: 
Avd chef 

 

2.15 
2.17 

Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande 
behövs 

6 kap 8 § SoL IU  

2.16 
2.18 

Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättningtill 
familjehem 

- enligt SKL:s 
rekommendationer  

 
 

- i övriga fall 

  
 
 
Avd chef 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 
 
IU 

Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
familjehemmet. 
Se cirkulär från SKL. 
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2.17 
2.19 

Särskilda kostnader inför och 
under familjehemsplacering och 
placering i HVB-hem som inte 
täcks av 
omkostnadsersättningen 

- högst 20 % av basbeloppet 
 
 

- mellan 20 % och 50 
% av basbeloppet 
 
 

- mer än 50 % av 
basbeloppet 

Ändring: 
Särskilda kostnader inför och 
under familjehemsplacering och 
placering i HVB-hem som inte 
täcks av 
omkostnadsersättningen 

- högst 20 % av basbeloppet 
per beslut och år 
  
 

- mellan 20 % och 50 
% av basbeloppet per 
beslut och år 
 

- mer än 50 % av 
basbeloppet 
per beslut och 
år 

  
 
 
 

Soc sekr  

 

Avd chef 

 

IU  

Ändring: 

 

Soc sekr 

 

 

1:e soc sekr 

 

Avd. chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillägg: 
Gäller beslut en gång 
under en 
tolvmånadersperiod 

2.18 
2.20 

Beslut om ersättning från den 
enskilde vårdtagaren 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc sekr  

2.19 
2.21 

Beslut om ersättning från 
förälder/vårdnadshavare 
gällande kostnader för den 
unges omvårdnad 

8 kap 1 § 
2st SoL 

Avd chef 
Ändring: 
1:e soc sekr 

Se cirkulär från SKL. 

2.20 
2.22 

Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § 
1st SoL 

Avd chef  

2.21 
2.23 

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

- vid fråga om 
övertagande 
av utredning 

- vid fråga om 
övertagande av insats 

2 kap 10 § SoL  Avd chef  

 

 

Avd chef 

Gäller ej 
faderskapsärenden  

2.24 Beslut om övertagande av 
ärende från nämnd i annan 
kommun 

2 kap 10 § SoL  Avd chef NY PUNKT! 
Gäller ej 
faderskapsärenden 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
2.22 
2.25 

Anmälan till överförmyndaren 
om behov av god man/ 
förmyndare/förvaltare föreligger 
eller ej 

5 kap 3 § SoF Soc sekr  

2.23 
2.26 

Bistånd i form av 
2:a handskontrakt 
 
Tillägg: 
Bistånd i form av 
stödboende upp 
till tre månader  
 
Bistånd i form av 
stödboende 
överstigande tre 
månader 
 
 
Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem, 
hotell upp till tre 
månader 
 
Bistånd i form 
annat boende; 
vandrarhem, 
hotell 
överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL 1:e soc sekr 
 
 
 
 
1:e soc sekr 
 
 
 
Avd. chef 
 
 
 
 
 
1:e soc sekr 
 
 
 
 
 
Avd. chef. 

Restriktiv hållning 

2.24 
2.27 

Beslut om åtgärd till stöd för 
barnet vid oenighet mellan 
vårdnadshavare 

6 kap 13a § FB Soc sekr 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 

 
 
 

 

3 
 
 
 
 

Nr 

Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård 
av unga (LVU) 

 
(Ang. överklagande, yttranden 
m.m. se avsnitt 7). 

 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
 
Delegat 
Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

3.1 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten för vård enligt 
LVU 

4 § LVU IU  

3.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU IU 
Ordf 
Vice ordf 

Beslutet ska anmälas 
vidindividutskottets 
nästasammanträde 

3.3 Beslut om att hos 
förvaltningsrätten i Växjö ansöka 
om förlängning av 
utredningstiden 

8 § LVU Ordf 
Vice ordf 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Ändring: 
1: soc sekr 

3.4 Beslut om att omhändertagande 
enligt LVU 6 § ska upphöra 

9 § LVU IU 
Ordf 
Vice ordf 

 

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

11 § 1st LVU 
 
11 § 3st LVU 

IU 
 
Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan 
avvaktas ska beslut 
anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.6 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden Tillägg: (LVU i 
hemmet) 

11 § 2st LVU 
 
11 § 3st LVU 

IU 
 
Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan 
avvaktas ska beslut 
anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

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

11 § 4st LVU Soc sekr T ex kortare vistelser 
utom familjehemmet 
eller hemmet för vård 
eller boende 

3.8 Övervägande om vård med stöd 
av LVU 2 § 

13 § 1st LVU IU  

3.9 Omprövning om vård med stöd 
av LVU 3 § 

13 § 2st LVU IU  

3.10 Beslut om hur umgänget ska 
utövas 

- när överenskommelse 
kan nås med föräldern 
ellervårdnadshavaren 
 
 

- när överenskommelse 
inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2st LVU  
 
Soc sekr  

 

Avd.chef  

 

 

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

14 § 2st LVU Avd chef 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 

3.12 Övervägande om beslut 14 § 3st LVU IU  
 beträffande umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort 
enligt LVU 

   

3.13 Beslut om att vård med stöd av 
LVU ska upphöra 

21 § LVU IU  

3.14 Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1st 1-2p 
LVU 

IU  

3.15 Beslut om att förebyggande 
insats enligt LVU ska upphöra 

23 § LVU IU  

3.16 Ansökan hos förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud 

24 § LVU IU  

3.17 Övervägande om 
flyttningsförbud 

26 § 1st LVU IU  

3.18 Beslut att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2st LVU IU  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
3.19 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 
27 § LVU IU 

 
Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan 
avvaktas ska beslut 
anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.20 Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud 

31 § LVU IU  

3.21 Beslut om läkarundersökning, 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

32 § 1st LVU Soc sekr  

3.22 Beslut att begära biträde av 
polis för att bereda läkare 
tillträde till den unges hem eller 
för att inställa den unge till 
läkarundersökning 
 
Ändring: 
Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem för 
läkarundersökning eller för att 
inställa den unge till 
läkarundersökning. 

43 § 1st LVU Ordf. 
Vice ordf 

 

3.23 Beslut att begära biträde av 
polis för att genomföra beslut 
om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU 
 
Ändring: 
Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 
LVU 

43 § 2st LVU 1:e soc sekr  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
 
 

4 
 
 
 
 

Nr 

Familjerättsärenden 
 
(Ang. överklagande, yttranden 
m.m. se avsnitt 7). 

 
 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

4.1 Beslut att utse utredare i mål 
eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap 19 § FB Avd chef 
Ändring: 
1:e soc sekr 

  

4.2 Lämna upplysningar till tingsrätt 
i vårdnads-, boende- och 
umgängesmål 

6 kap 19 § FB Soc sekr  

4.3 Lämna upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt 
beträffande vårdnad, boende 
eller umgänge 

6 kap 20 § FB 
 

Soc sekr  

4.4 Beslut om att godkänna eller 
icke godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6 § 2st 
FB, 14a § 2st 
FB, 15a § 2st 
FB 

Soc sekr  

4.5 Beslut om umgängesstöd på 
uppdrag av tingsrätten 

6 kap 15 c § 
1st FB 

Soc sekr Ny punkt! 

4.6 Förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6b § 
SoL 

Soc sekr Ny Punkt! 

4.5 
4.7 

Beslut om att inleda 
faderskapsutredning 

- då parterna varit 
sammanboendeunder 
helakonceptionstiden 
och är övertygade om 
att barnet är deras 
gemensamma(protokoll 
S) 

- i övriga fall 

2 kap 1 § FB  
Ass 

 
 
 
 
 
 
 
Soc sekr 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
4.6 
4.8 

Beslut om att inleda utredning 
om fastställande av föräldraskap 

- om moderns 
registrerade partner 
eller sambo har 
samtyckt till den 
assisterade 
befruktningen och att de 
är övertygade om att 
barnet har kommit till 
genom den assisterade 
befruktningen 

Ändring: 
Beslut om att inleda 
föräldraskapsutredning 

- om moderns 
registrerade partner 
eller sambo har 
samtyckt till den 
assisterade 
befruktningen och att de 
är övertygade om att 
barnet har kommit till 
genom den assisterade 
befruktningen 

 

2 kap 8a § FB 
1 kap 9 § FB 

Ass 
Ändring: 
Soc sekr 

 

4.7 
4.10 

Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 9 § FB Ass 
Ändring: 
Soc sekr 

 

4.8 
4.9 

Godkännande av 
faderskapsbekräftelse 

- då parterna varit 
sammanboendeunder 
hela konceptionstiden 
och är övertygade om 
att barnet är deras 
gemensamma(protokoll 
S) 

- i övriga fall 

1 kap 4 § FB  
 
Ass 

 
 
 
 
 
 
Soc sekr 

 

4.9 
4.11 

Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en kvinna 
ska anses som barnets förälder 
enligt 1 kap 9 § FB i stället för 
den man som är gift med 
barnets  
moder 
 
 
 
 
 

2 kap 9 § 1st FB Soc sekr  

4.10 
4.13 

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

2 kap 1 § FB Avd chef 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 

4.11 
4.12 

Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en annan 
man ska anses som barnets 
förälder enligt 1 kap 9 § FB 
istället för den man som är 
gift med barnets moder. 

2 kap 9 § 1st FB Soc sekr  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
4.12 
4.14 

Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 
Ändring: 
Beslut om att återuppta 
nedlagd faderskapsutredning 
och föräldraskapsutredning 

2 kap 1 § FB 
2 kap 8a § FB 

Avd chef 
 
Ändring: 
1:e 
socialsekreterare 

 

4.13 Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en kvinna 
ska anses som barnets förälder 
enligt FB 1 kap 9 § 

1 kap 9 § FB Soc sekr Utgår helt! 

4.14 
4.15 

Verka för 
faderskapsundersökning med 
DNA-teknik 
 
Ändring: 
Beslut om 
faderskapsundersökning 
med DNA- teknik 
(blodundersökning) 

2 kap 6 § FB Soc sekr  

4.15 
4.16 

Beslut om bistånd till 
faderskapsundersökning med 
DNA-teknik avseende faderskap 
för myndigt barn 

4 kap 2 § SoL Soc sekr 
 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 

4.16 
4.17 

Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

3 kap 5 § 2st 
FB, 3 kap 6 § 
2st FB 

Soc sekr  

4.17 
4.18 

Beslut att väcka och föra talan i 
mål om föräldraskap 

3 kap 14 § FB Soc sekr  

4.18 Beslut om föräldrautbildning 
inför adoption 
 
 

6 kap 12 § SoL 
 
 

Soc sekr 
 

 
 
 

Utgår helt! 

4.18 Beslut om att bevilja 
ansökningsavgift till 
tingsrätten i samband med 
ansökan om hävande och 
fastställande av faderskap 

3 kap 6b § SoL Soc sekr Ny punkt! 

4.19 Medgivande åt enskilt hem att ta 
emot utländskt barn i syfte att 
adoptera det 

6 kap 12 § SoL IU  

4.20 Beslut att återkalla medgivandet 
åt enskilt hem att ta emot 
utländskt barn i syfte att 
adoptera det 

6 kap 13 § SoL IU  

4.21 Beslut att lämna samtycke till 
fortsatt adoption 

6 kap 14 § SoL Soc sekr  

4.22 Beslut att inte lämna samtycke 
till fortsatt adoption 

6 kap 14 § SoL IU  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

5 
 
 
 
 
 

Nr 

Omsorg om vuxna 
missbrukare 
Socialtjänstlagen 

 
(Ang. överklagande, yttranden 
m.m. se avsnitt 7). 

 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

5.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc sekr  
5.2 Beslut att ej inleda utredning vid 

anmälan 
11 kap 1 § SoL 1:e soc sekr  

5.3 Bistånd i form av behandling i 
öppenvård 

- behandling i egen regi 
 

- annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc sekr 1:e 

soc sekr 

 

5.4 Bistånd i form av 2:a 
handskontrakt 
 
Ändring: 
Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 
 
Bistånd i from av 
stödboende upp till 
tre månader 
 
Bistånd i form av 
stödboende 
överskridande tre 
månader 
 
Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem, hotell, 
upp till tre månader 
 
Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem, hotell, 
överskridande tre 
månader 
 

4 kap 1 § SoL 1:e soc sekr 
 
 
Ändring: 
1:e soc sekr 
 
 
1:e soc sekr 
 
 

 
Avd. Chef 
 
 
 
 
1:e soc sekr 
 
 
 
 
 
Avd. chef 
 
 
 
 

  
 

Restriktiv hållning 

5.5 Förordnade och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL 1:e soc sekr  

5.6 Ersättning till kontaktperson, 
kontaktfamilj 

 Soc sekr Enligt SKL:s riktlinjer 
Uppdraget ska 
regleras genom 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
5.7 Bistånd i form av placering i 

familjehem 
 
Akut placering om högst tre 
månader i avvaktan på beslut i 
individutskottet 
 
Ändring: 
Bistånd i form av placering i 
familjehemsvård eller HVB, 
upp till tre månader (max ett 
beslut under en 
tolvmånadersperiod) 

 
Bistånd i form av 
familjehemsvård eller HVB, 
överstigande tre månader 
 
 
 
 

4 kap 1 § SoL,  
5 kap 9 § SoL,  
6 kap 1 § 
SoL 

IU 
 
 
 
Ordf 
Vice ordf 
 
Ändring: 

Avd.chef 
 
 
 
 
IU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tillägg: 
Avser beslut enligt en 
och samma 
tolvmånadersperiod. 

5.8 Bistånd i form av placering vid 
hem för vård eller boende 

 
 
Akut placering om högst tre 
månader i avvaktan på beslut i 
individutskottet 
 
 

4 kap 1 § SoL,  
5 kap 9 § SoL, 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
 
 
Ordf 
Vice ordf 
 
 
 

Utgår! 
Se punkt 5.7 
 
 
 
 
 

5.8 Beslut gällande placering 
avseende våld i nära 
relationer 
 

- upp till 14 dagars 
placering 
 

- upp till tre månaders 
placering 

 
- överstigander tre 

månaders placering 
 
 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 
 

 
 
 
 
Soc sekr 
 
 
Avd.chef 
 
 
 
IU 

Ny punkt! 

5.9 
 

Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättningtill 
familjehem 

- enligt SKL:s 
rekommendationer 

- övriga fall 

  
 

Avd chef 

IU 

Uppdraget ska 
regleras genom 
avtal 

5.10 
 

Särskilda kostnader inför och 
under familjehemsplacering och 
placering i HVB-hem som inte 
täcks av 
omkostnadsersättningen eller av 

6 kap 1 § SoL   
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1:e soc sekr 

 normerna för försörjningsstöd 
- högst 20% av 

basbeloppet 
 

- mellan än 20 % och 40 
% av basbeloppet 

 
- mer än 50 % av  

basbeloppet 
 

Ändring: 
Särskilda kostnader i 
samband med vård- och 
stöd mot missbruk i form 
av familjehemsvård som 
inte täcks av 
omkostnadsersättningen 
eller av placering i HVB- 
hem som inte täcks av 
normerna för 
försörjningsstöd. 

- Högst 20% av 
basbeloppet per 
beslut och år  
 

- Mellan 20% och 
50%av 
basbeloppet per 
beslut och år 

 
- Mer än 50% av 

basbeloppet per 
beslut och år 

  
Soc sekr 

 

Avd. chef 

IU 

 

Ändring: 

 

 

 

 

 Soc sekr 

 

 

 

 

Avd. chef 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillägg: Gäller beslut en 
gång under en 
tolvmånadersperiod 

5.11 
 

Beslut om ersättning från den 
enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc sekr  

5.12 
 

Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § 
1st SoL 
9 kap 4 § SoL 10 

Avd chef  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr 

Omsorg om vuxna 
missbrukare 
Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall 
(LVM) 

 
(Ang. överklagande, yttranden 
m.m. se avsnitt 7). 

 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

6.1 Beslut att inleda utredning 7 § LVM 1:e soc sekr  
6.2 Avsluta utredning utan vidare 

åtgärd 
7 § LVM 1:e soc sekr  

6.3 Beslut att ej inleda 
utredning vid anmälan jml 6 
§ LVM 

6 § LVM 
7 § LVM 

1:e soc sekr  

6.4 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård enligt 
LVM 

11 § LVM IU  

6.5 Beslut om omedelbart 
omhändertagande för vård enligt 
LVM 

13 § LVM IU 
Ordf 
vice ordf 

 

6.6 Beslut om upphävande av beslut 
om omedelbart 
omhändertagande för vård enligt 
LVM 
 
  

18 b § LVM IU 
Ordf 
Vice ordf 
 
Ändring: 
Avd.chef 

 

6.7 Beslut att begära handräckning 
av polis för att föra missbrukare 
till läkare 
 
Ändring: 
Beslut om att begära 
handräckning för att föra 
missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1st LVM Soc sekr  

6.8 Beslut att begära handräckning 
av polis för att genomföra beslut 
om vård eller omhändertagande 
 
Ändring: 
Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut eller 
omhändertagande 

45 § 1st LVM 1:e soc sekr 
 
Ändring: 
Soc sekr 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
 

6.9 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Soc sekr Beslut om 
läkarundersökningska 
fattas om sådant inte 
är uppenbart obehövlig 

6.10 Beslut att under utredning 
begära uppgifter från andra 
myndigheter 

6- 7 §§ LVM Soc sekr Ny punkt! 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
7 

 
 
 
 

Nr 

Överklaganden, 
yttranden, anmälningar 
m.m till domstol, 
åklagarmyndigheter och 
andra myndigheter 

 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
Delegat 
Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

7.1 Yttrande till domstol 31 kap 1-2 § 
BrB 

Soc sekr Tillägg: 
Gällande LVM 

7.2 Yttrande till åklagarmyndighet 46 § LVM Soc sekr  
7.3 Beslut att överklaga 

förvaltningsrättens 
eller kammarrättens 

 

 1:e soc sekr 
Ändring: 
IU 

Ordföranden ska alltid 
informeras om beslut 
att överklaga fattats. 

7.4 Yttrande till trafiksäkerhetsverket 
eller domstol i körkortsärenden 

Körkortsför 3 
kap 8 §, 5 kap 2 
§ 

Soc sekr  

7.5 Yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg över klagomål 
kring handläggning och 
bemötande/tillsynsärenden 

13 kap 5 § SoL IU 
Ordf 

 

7.6 Yttrande till annan 
förvaltning/myndighet, 
individärenden 

 Soc sekr 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 

7.7 Beslut att utse ombud för 
nämnden i mål eller ärenden vid 
allmän 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Ordf 
 FC 
 

 

7.8 Yttrande över ansökan om 
- rättshjälp genom 

offentligt biträde samt 
- yttrande över 

kostnadsberäkning 

3 § LOFB 
 
7 § Förordn om 
offentligt biträde 

Avd chef  

7.9 Beslut angående anmälan av 
behov av offentligt biträde 

3 § LOFB Soc sekr 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 

7.10 Beslut att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätten 

8 kap 1 SoL Soc sekr  

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

 IU 
Ordf 

 

7.12 Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Avd chef  
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7.13 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
SoL-, LVU- och LVM- ärenden 

10 kap. 1-2 §§ 
SoL, 6 kap. 36 § 
KL 

Avd chef 
IU 
 
Tillägg: 
Ordf 

Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men  då 
brådska råder eller 
nämnd- 
/utskottssammanträd
et kan inte 
avvaktas  
 
Ändring: 
Beslutet fattat av 
nämnd eller 
utskott men då 
brådska råder eller 
nämnd-
/utskottssammantr
äde inte kan 
avvaktas 
kan beslut fattas 
av ordförande 

7.14 Yttrande till åklagare med 
anledning av eventuell utredning 
beträffande den som är under 
15 år 

31 § och 33 § 
LUL 

Soc sekr  

7.15 Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

38 § LUL Avd chef  

7.16 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
NamnL 

Soc sekr  

7.17 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. PassF Avd chef 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 

7.18 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § ÄktB Soc sekr 
Ändring: 
1:e soc sekr 

 

7.19 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap. 16 § 2 
st. FB 

Soc sekr  

7.20 Anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg om 
missförhållanden i kommunens 
egen verksamhet 

14 kap. 7 § SoL IU  

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

12 kap. 10 § 
SoL och 10 kap 
2 § OSL 

IU Vid brådskande 
ärendenarbetsledning 

7.22 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig. 

12 kap. 10 § 
SoL 

Avd chef  

 
  



Delegationsordning 

25 

    

 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
8 

 
 

Nr 

Offentlighets och 
sekretesslagen (OSL) 

 

Ärende 

 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
 
Anmärkning 

8.1 Beslut om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 

6 kap 3 § OSL, 
10 kap 14 § 
OSL, 26 kap 
OSL 

Nämndsekr 
1:e soc sekr 
FC 

 

8.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL FC  

 
 

9 
 
 

Nr 

Förvaltningslagen (FL) 
 

Ärende 

 
 
 
Lagrum 

 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
Anmärkning 

9.1 Omprövning av beslut samt 
kompletteringsyttrande över 
ankommet överklagande 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

9.2 Beslut om att avge yttrande på 
begäran av annan myndighet 
med anledning av överklagande 
överdelegationsbeslut 

13 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

9.3 Beslut att överklaga/yrkande om 
inhibition i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol eller vid 
Socialstyrelsens beslut. 

 Avd chef Ordförande ska 
informeras om beslut 
att överklaga har 
fattats. 

9.4 Avvisning av för sent ankommet 
överklagande av beslut 

24 § FL 1:e soc sekr  
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Nr 

Klagomål/synpunkter 
och förslag 

 

Ärende 

 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
 
Anmärkning 

10.1 Klagomålshanteringsom 
övergripande 
berör verksamheten 

 IU  

10.2 Klagomålshantering direkt till 
förvaltningen rörande t.ex. den 
enskildes hyror, avgifter, löner 
och andra administrativa rutiner 

 Närmast ansvarig 
chef 

 

 
 

11 
 

Nr 

Övrigt 
 

Ärende 

 
 
 
Lagrum 

 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
Anmärkning 

11.1 Brådskande ärenden som ej kan 
vänta till nämnden 
sammanträder 

6 kap 36 § KL Ordf 
Vice ordf 

 



Delegationsordning 

26 

    

 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
11.2 Beslut att polisanmäla brott som 

hindrar nämndens verksamhet 
eller 
vissa brott som riktar sig mot 
underårig 

12 kap 10 § SoL Ordf 
Vice ordf 

 

11.3 Föreningsbidrag, tilldelning inom 
förvaltningens 
verksamhetsområde 

 FC 
Ekonom 

 

11.4 Attestreglemente/förteckning   Nämnd fattar årligen 
särskilt beslut. 
Förvaltningschef ges 
rätt att uppdatera 

 
 

    attestförteckningenvid 
förändringar under 
året. 

11.5 Dödsboanmälan till tingsrätt 20 kap 8a § ÄB Handläggare 
1:e soc sekr 

 

11.6 Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
BegravningsL 

Soc sekr Kommunen har rätt till 
ersättning för 
kostnaderna av 
dödsboet 

11.7 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap. 2 § SkL FC  

11.8 Beslut om delegationsrätt för 
socialsekreterare 

 Avdelningschef i 
samråd med 
arbetsledare. 

Beslut tas efter 6 
månaders anställning. 

 
 
 

12 

Nr 

Lex Sarah 
 
Ärende 

 
 
Lagrum 

 
Delegat  
Ersättare 

 
 
Anmärkning 

12.1 Ansvar för utredning av 
rapporter om missförhållande 
eller risk för missförhållande i 
verksamheten 

14 kap 6 § SoL Kvalitetsansvarig  

12.2 Ansvar att rapportera om 
missförhållande eller risk för 
missförhållande i verksamheten 
till nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

14 kap 5 § SoL Kvalitetsansvarig  

12.3 Beslut om händelse är att 
betrakta som allvarligt 
missförhållande eller inte 

14 kap 7 § SoL Förvaltningschef 
Kvalitetsansvarig 

 

12.4 Beslut om att anmäla till 
inspektionen för vård och 
omsorg vid allvarliga 
missförhållanden 

14 kap 7 § SoL Förvaltningschef 
Kvalitetsansvarig 

 

12.5 Beslut att avsluta utredning 
enligt Lex Sarah 

14 kap 6 § SoL Förvaltningschef 
Kvalitetsansvarig 

 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 7(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF 2017/16:700 

Information om social beredskap på förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg 

Informationsunderlag 
Information lämnas under sammanträdet. 

Beredning 
NIF AU § 31 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta att notera informationen till protokollet. 

  

8. 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 8(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF2017/124:700 

Riktlinjer för avdelningen Barn och familj  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och 

ungdomsärenden, 19 maj 2017. 
2. Riktlinjer för handläggning och dokumentation gällande 

ensamkommande barn och ungdomar, 19 maj 2017. 
3. Riktlinjer och rutiner för handläggning av familjerättsliga 

frågor, 19 maj 2017. 

Redogörelse 
Avdelningen Barn och familj har tagit fram riktlinjer för handläggning 
och dokumentation gällande ensamkommande barn och ungdomar 
samt riktlinjer och rutiner för handläggning av familjerättsliga frågor. 

Riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och 
ungdomsärenden har reviderats. 

Beredning 
NIF AU § 32 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta att fastställa föreslagna riktlinjer för avdelningen Barn och 
familj. 

  

9. 
 



 
Förvaltningen för Individ-och familjeomsorg 
Barn, Vuxna & Familj 
 

2017-05-19   
 
Dnr: NIF 2017/124:700 
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGENS  
RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH 
DOKUMENTATION I  
BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
BARNETS RÄTT 
- Barns bästa och barns rätt att komma till tals 
- Utredningskontakter med barn 
 
BARNETS JURIDISKA STÄLLNING OCH SEKRETESSBESTÄMMELSER 
- Barnets företrädare 
- Den unges rätt att själv söka bistånd 
- Föräldrars rätt till insyn 
 
HANTERING AV ANMÄLNINGAR OM BARN SOM FAR ILLA 
- Förhandsbedömning 
- Klargörande samtal  
 
ATT INLEDA OCH GENOMFÖRA UTREDNING 
- Regler för socialnämndens utredning 
- Information 
- BBIC 
- Förlängd utredningstid 
 
DOKUMENTATION  
- Journalanteckningar  
- Beslutsunderlag 
- Planer 
 
BROTT MOT BARN  
- Misstanke om brott  
- Samråd 
- Polisanmälan och planering  
- Läkarundersökning 
- Våld i nära relationer 
 
OMEDELBART OMHÄNDERTAGANDE 
VÅRD MED STÖD AV LVU 
- Förutsättningar 
- Offentligt biträde  
- Ansökan om vård enligt LVU 
- Förutsättningar för vård – miljöfallen 
- Förutsättningar för vård – beteendefallen  
- Andra beslut enligt LVU 
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BARNETS RÄTT  
Barnets bästa och barns rätt att komma till tals  
Barnkonventionens princip om barns bästa finns i svensk lagstiftning rörande barn.  
 
Barn ska behandlas som subjekt med egna rättigheter. Åtgärder som rör barn ska enligt 1 kap 2§ 
Socialtjänstlagen, SoL, beakta vad hänsynen till barnets bästa kräver. Vid beslut enligt 1§ Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, gäller att det som är bäst för barnet ska vara 
avgörande. I åtgärder som rör barn och unga ska hen få relevant information och hens inställning 
ska så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till den unges vilja, med beaktande av 
mognad, ålder, kännedom om tidigare händelser med mera. Motsvarande bestämmelse finns i 1§ 
LVU.  
 
I kommunens socialtjänst arbetar vi enligt utrednings- och uppföljningssystemet Barns Behov i 
Centrum, BBIC, vilket syftar till att barnets bästa ska vara i fokus i allt vårt arbete rörande barn 
och unga.  
 
Barnets bästa uppmärksammas även i kommunens riktlinjer för socialtjänstens handläggning i 
försörjnings- respektive missbruksärenden.   
 
Utredningskontakter med barn  
Socialtjänsten har möjlighet att inom ramen för en barnavårdsutredning prata med barn utan 
vårdnadshavares tillåtelse eller närvaro. Utgångspunkten ska alltid vara att få till stånd ett 
samarbete och ett förtroende mellan socialtjänst och vårdnadshavare så föräldern vågar låta 
barnet berätta om sin situation.  
 
Ett utredningssamtal med ett barn syftar inte till att samla bevis utan till att lyfta fram barnet som 
ett subjekt i utredningen. Barnet får inte pressas på synpunkter eller avtvingas något 
ställningstagande.  
 
I vissa fall kan det vara omöjligt att få en dialog med barnet. Socialtjänsten bör i dessa fall vara 
noga med att försöka ge barnet information om socialtjänstens roll, utredningens syfte och om 
möjligt vad som kommer att ske.  
 
Partställning  
Ett barn är alltid oavsett ålder part i ett ärende som rör honom eller henne. Barnet är dock inte 
processbehörigt, det vill säga, kan inte själv föra sin talan förrän det har fyllt 15 år. Att ett barn 
som fyllt 15 år har rätt att föra sin talan i mål och ärenden enligt SoL och LVU framgår 
uttryckligen av lagstiftningen i 11 kap. 10§ 1st SoL respektive 36§ 1st LVU. 
 
 
BARNETS JURIDISKA STÄLLNING OCH SEKRETESSBESTÄMMELSER  
 
Barnets företrädare  
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Barnet företräds av sina vårdnadshavare. Ensamkommande flyktingbarn som ansöker om asyl 
ska enligt SFS 2005:429 företrädas av en god man som inträder i vårdnadshavare och 
förmyndares ställe. Vanligtvis ansöker Migrationsverket om god man. Ensamkommande barn 
som får permanent uppehållstillstånd ska ha en särskilt förordnad vårdnadshavare. Nämnden 
anmäler behovet till Tingsrätten som förordnar den föreslagna personen.  
 
Den unges rätt att själv söka bistånd  
Ungdomar som fyllt 15 år kan föra sin egen talan i mål enligt SoL och LVU. När den unge fyllt 
15 år krävs enligt 3 kap 6b§ SoL, hens samtycke för att en kontaktperson ska kunna utses. Likaså 
har vårdnadshavarens inställning inte någon avgörande betydelse då den unge själv ansöker om 
kontaktperson.  
 
Vård utanför det egna hemmet kräver dock vårdnadshavarens tillstånd. Vård utan förälders 
samtycke kan endast ske med stöd av LVU.  
 
Föräldrars rätt till insyn  
Vårdnadshavare har som regel rätt att ta del av uppgifter rörande deras barn. En inledd 
barnavårdutredning kan inte sekretessbeläggas för vårdnadshavare men i vissa fall kan 
socialtjänsten dröja något med informationen. Se vidare Klargörande samtal.  
 
I en pågående utredning gäller att vårdnadshavare är part och har insyn. Dock tunnas den rätten 
ut med barnets stigande ålder. Socialtjänsten ska då väga betydelsen av den sekretesskyddade 
uppgiften och barnets mognad mot vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter. Sekretessen 
mellan en underårig och hans eller hennes vårdnadshavare regleras i Offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL. Sekretess råder för uppgift till skydd för den unge om det kan antas att den 
unge skulle lida betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, 12 kap 3§ OSL. 
Bestämmelsen gäller oavsett barnets ålder.  
 
Normalt har vårdnadshavare alltid rätt att få veta barnets adress. I 14§ LVU ges socialnämnden 
viss befogenhet att begränsa denna rätt. 
 
 
HANTERING AV ANMÄLNINGAR OM BARN SOM FAR ILLA  
 
I Alvesta kommun tar mottagningsgruppen emot, registrerar och bedömer inkomna anmälningar 
och ansökningar. De ärenden som inte är akuta och därför inte kräver omedelbara insatser 
fördelas till handläggare vid särskild mötestid en gång i veckan. I de fall utredning inte inleds 
beslutas detta av 1:e socialsekreterare.  
 
Enligt 14 kap 1 b § SoL får nämnden informera den som gjort anmälan enligt 14 kap 1 § om att 
utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas 
till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra det.  
Vid ansökan om bistånd inleds en utredning enligt 11 kap 1§ SoL om inte frågan uppenbart ryms 
inom annan myndighets ansvarsområde. I dessa fall görs en förenklad förhandsbedömning.  
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Förhandsbedömning  
En anmälan rörande misstanke om att ett barn far illa behöver inte ovillkorligen leda till att en 
utredning ska inledas. En bedömning ska göras om de påstådda förhållandena kan leda till någon 
åtgärd av nämnden. En sådan bedömning måste göras inom en begränsad tidsperiod och får inte 
dra ut på tiden. En förhandsbedömning får inte, utan synnerliga skäl, ta längre tid än fjorton 
dagar.  
 
Under förhandsbedömningen kan socialtjänsten endast ta del av det som redan är känt om barnet 
eller familjen inom den egna socialtjänsten. Man kan ta en förnyad kontakt med anmälaren om 
anmälan behöver förtydligas. Socialtjänsten kan inte inhämta uppgifter från utomstående utan att 
utredning har inletts.  
 
Förhandsbedömningen kan också inkludera kontakt med den eller de anmälan rör för att 
informera om vad anmälan innehåller och ge tillfälle att bemöta uppgifterna. I Alvesta kommun 
har vi satt en gräns vid tre kontakter/samtal med den eller de som berörs av anmälan under en 
förhandsbedömning.  
 
När myndigheter anmäler oro för ett barn bör ett anmälningsmöte ske. På ett anmälningsmöte 
deltar anmälare, vårdnadshavare, barn/ungdom samt socialtjänst.  
 
 
Klargörande samtal  
När en ungdom under 18 år berättar att hen är utsatt för våld, förtryck, hot eller kontroll i 
hemmet och är rädd för sina föräldrar och/eller andra anhöriga kan socialtjänsten träffa 
ungdomen för klargörande samtal ett antal gånger utan att informera vårdnadshavare. Samtalen 
ska fokusera på vilken praktisk hjälp som finns att få, klargöra olika handlingsalternativ, vad 
som kan göras på kort och på lång sikt samt ge information om den unges rättigheter. Därtill ska 
den unge informeras om hur en utredning går till och vad en polisanmälan kan innebära med 
mera. Det är i dessa samtal mycket viktigt att socialtjänsten får fram den unges egen inställning 
och får fram tillräckligt med information för att kunna bedöma situationens allvar. 
 
Vid misstanke om hedersrelaterat förtryck ska utredning inledas. I samband därmed är 
skyddsaspekten extra viktig. Socialtjänsten har därför möjlighet att avvakta en viss tid med att 
informera vårdnadshavaren om att utredning inletts i syfte att hinna säkerställa den unges skydd.  
 
ATT INLEDA OCH GENOMFÖRA UTREDNING  
 
Regler för socialnämndens utredning  
Utredningar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg utförs med stöd av 11 kap 1§ SoL. 
Där anges att socialtjänsten utan dröjsmål ska utreda vad som kommit till nämndens kännedom 
och som kan föranleda någon åtgärd från nämnden. Utredningen syftar till att få fram ett allsidigt 
beslutsunderlag.  
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Enligt delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen i Alvesta kommun kan 
socialsekreterare besluta om att inleda utredning enligt 11 kap 1§ SoL. Beslut om att ej inleda 
utredning fattas av 1:e socialsekreterare.  
 
Vid en utredning som rör en underårigs behov av stöd eller skydd ges socialtjänsten rätt att 
konsultera sakkunniga och ta de utomstående kontakter som är nödvändiga för utredningen, 11 
kap 2§ SoL. I samma lagrum anges att utredningen ska vara slutförd inom fyra månader och inte 
får ta längre tid än vad som är motiverat för att bedöma barnets behov av skydd eller stöd. I 
specifika fall kan utredning förlängas, 11 kap 2§ SoL.  
 
Huruvida det finns samtycke eller ej till utredning enligt 11 kap 1§ SoL skall framgå av 
dokumentationen i utredningen. Om förhållandena är sådana att LVU kan uteslutas får en 
utredning inte pågå mot vårdnadshavarens eller den unges vilja, det vill säga, då samtycke 
saknas.  
 
Utredning ska alltid inledas:  

• vid ansökan om bistånd  
• vid anmälan rörande våld, sexuella övergrepp samt bevittnande av våld 
• om risk för barnets/den unges hälsa och utveckling föreligger till följd av förhållanden  

i hemmet eller den unges eget beteende  
 
 
Information  
Den som berörs av en utredning ska ha tydlig information om vem som ansvarar för utredningen, 
hur den kommer att gå till och hur beslut fattas. Vidare ska man informeras om sina rättigheter – 
såsom besvärsrätt och insyn. 
Både barn och vårdnadshavare ska göras så delaktiga i utredningen att den slutliga bedömningen 
och förslag till beslut inte kommer som en överraskning.  
 
BBIC  
Alvesta socialtjänst använder sig av utredningssystemet BBIC. Socialstyrelsen har tagit fram ett 
enhetligt handläggnings- och dokumentationssystem för socialtjänstens arbete med barn och 
unga 0-20 år. BBIC ger en grundstruktur för att utreda samt planera och följa upp insatser. Se 
vidare BBIC:s Metodstöd.  
 
Förlängd utredningstid  
Om utredningen inte kan avslutas inom fyra månader krävs ett beslut om förlängd utredningstid. 
Förlängningsbeslut ska fattas med stor restriktivitet. Skäl till förlängning kan vara att utlåtanden 
från Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eller utredningsinstitution inväntas. Hög 
arbetsbelastning, semester eller handläggarbyte är inte godtagbara skäl för förlängning. Beslut 
om förlängd utredningstid fattas av 1:e socialsekreterare.  
 
 
 

mailto:barn.ungdom@kommun.alvesta.se


 
 
 

 
7 (64) 

  

 
 
 
 
 
 
 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@kommun.alvesta.se  
  

 

DOKUMENTATION  
 
Journalanteckning 
Journalanteckningar ska spegla beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska 
omständigheter och händelser av betydelser, 11 kap 5§ SoL. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 
bör journalanteckningarna vara kortfattade och innehålla tydliga hänvisningar till andra 
handlingar i personakten som ger ytterligare information. 
 
Beslutsunderlag  
Beslutsunderlaget dokumenteras i BBIC:s formulär ”Beslutsunderlag”. Beslutsunderlaget ska 
dokumenteras noggrant och med tydlig beslutsmotivering så att de personer ärendet rör och 
beslutsfattare får en klar bild av vad som framkommit, utredarens professionella analys och 
bedömning samt förslag till beslut eller beslut. Dokumentationen ska vara lättförståelig och ge 
historia och sammanhang. Fokus ska ligga på barnet och barnets behov.  
 
Vid förslag om vård utanför hemmet utgör beslutsunderlaget och beslutet tillsammans med en 
vårdplan, underlag för vårdnadshavarens och den unges, om hen fyllt 15 år, ställningstagande till 
samtycke. Vårdplanen utgör tillsammans med övrigt beslutsunderlag grund för beslut om bistånd 
enligt SoL eller ansökan om vård enligt LVU.  
 
BROTT MOT BARN  
 
Misstanke om brott  
Vid anmälan om barnmisshandel, våld i nära relationer eller sexualbrott mot barn ska utredning 
alltid inledas. Nämnden måste även som en första åtgärd bedöma om barnet är skyddat mot 
fortsatta övergrepp eller om nämnden måste gripa in och ge barnet/den unge skydd, det vill säga 
flytta barnet från den miljö där övergrepp misstänks pågå.  
 
Nämnden måste också ta ställning till om en polisanmälan ska göras och dokumentera detta.  
De utredningar som görs hos socialtjänst respektive polis har olika funktion och fokus. 
Socialtjänsten utreder barnets skyddsbehov samt behov av andra insatser och ska i sin utredning 
se till barnets helhetssituation, på kort och på lång sikt. Polisen ska utreda huruvida brott 
förekommit och vem som i så fall är förövare.  
 
Vid misstanke om brott mot ett barn i en syskonskara bör nämnden överväga att utreda även 
syskonens situation och förhållanden. Även om dessa inte varit direkta offer för övergrepp löper 
barn som t ex bevittnat våld mot närstående ökad risk för utvecklingsförseningar och psykiska 
skador.  
 
Polisanmälan och planering  
Huvudprincipen är att misstankar om brott mot barn och unga polisanmäls. Beslut om 
polisanmälan ska göras eller inte fattas av 1:e socialsekreterare. Det finns ingen skyldighet att 
polisanmäla misstankar om brott men i de fall man väljer att inte anmäla bör de överväganden 
som lett fram till beslutet dokumenteras.  
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Misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap Brottsbalken, BrB, mot någon under 18 år, kan, utan 
hinder av socialtjänstens sekretess, lämnas till brottsutredande myndigheter. De angivna kapitlen 
behandlar brott mot liv och hälsa, bland annat misshandelsbrott, brott mot frihet och frid samt 
sedlighetsbrott. Detsamma gäller även brott mot Lagen om förbud mot könsstympning av 
kvinnor, mot någon som inte fyllt 18 år.  
 
Då polisanmälan görs, se dokument ”Rutiner barnahus Kronobergs län”. 
 
OMEDELBART OMHÄNDERTAGANDE  
Ibland kan det vara nödvändigt att socialnämnden ingriper akut och fattar beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 6§ LVU.  
 
För att ett omedelbart omhändertagande ska kunna beslutas krävs att:  
 
1. Det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag  
 
2. Rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller  
utveckling eller att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.  
 
Det är nämnden som har rätt att enligt 6 § LVU besluta om omedelbart omhändertagande. 
Delegering får ske endast till utskott. Då det ligger i sakens natur att ett omedelbart 
omhändertagande ibland måste ske akut och med kort varsel har nämndens ordförande, eller 
annan utsedd ledamot, en så kallad kompletterande beslutsrätt vilket ger honom eller henne rätt 
att fatta ett sådant beslut. Särskild blankett för beslut enligt 6 § LVU finns. Det ankommer på 
nämnden att se till att det alltid finns någon med beslutanderätt att tillgå och att det heller inte 
råder någon tvekan om vem som för tillfället är behörig att fatta beslut samt hur man kommer i 
kontakt med denne.  
Ett beslut om omedelbart omhändertagande, fattat av ordförande eller annan ledamot, ska 
anmälas vid nästkommande nämndsammanträde. Ett fattat beslut kan inte ändras men nämnden 
kan besluta att omhändertagandet ska upphöra enligt 9 § LVU vilket det ska göra om det inte 
längre är behövligt.  
 
Beslut om omedelbart omhändertagande ska, tillsammans med redogörelse för skälen till 
beslutet, enligt 7 § LVU underställas förvaltningsrätten utan skäligt dröjsmål och senast inom en 
vecka från den dag då beslutet fattades. Nämndens beslut går inte att överklaga men beslutet 
kommer på detta vis snabbt under rättslig prövning. Särskild blankett för underställning finns. 
Sker inte underställningen inom föreskriven tid upphör omhändertagandet.  
 
Förvaltningsrätten prövar beslutet senast inom en vecka från det att handlingarna inkommit.  
Fastställer förvaltningsrätten det omedelbara omhändertagandet har nämnden enligt 8 § LVU 
fyra veckor på sig från dagen för omhändertagandet verkställdes att till förvaltningsrätten 
inkomma med ansökan om vård. Inom denna fyraveckorsperiod ska utredning, kommunicering 
av utredning samt nämndsammanträde inrymmas.  
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Om förvaltningsrätten inte fastställer omhändertagandet upphör det med omedelbar verkan.  
Hos Barn- och familj finns en checklista med konkreta anvisningar för omedelbara 
omhändertaganden enligt 6 § LVU. 
 
VÅRD MED STÖD AV LVU  
LVU är en skyddslag som reglerar förutsättningarna för att vårda eller skydda barn och unga då 
frivilliga insatser inte bedöms tillräckliga eller möjliga att genomföra. För att LVU ska vara 
tillämplig krävs att den unge har ett vård- eller skyddsbehov. LVU reglerar tvånget i vården. 
LVU gäller för alla barn och unga inom landets gränser.  
 
Förutsättningar  
För att LVU ska vara tillämpligt krävs att följande tre förutsättningar är uppfyllda:  
1. Det ska föreligga missförhållanden i barnets hemmiljö, 2 § LVU miljöfall, eller vad  
gäller den unges eget beteende,3 § LVU beteendefall  
2. Missförhållandet ska utgöra en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling  
skadas  
3. Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.  
 
Offentligt biträde  
Så snart det står klart att det blir en ansökan om vård enligt LVU ska nämnden hos 
förvaltningsrätten anmäla behov av offentligt biträde åt barnet eller barn och vårdnadshavare. 
Har barn eller förälder önskan om ett särskilt biträde anges också detta i anmälan.  
 
Ansökan om vård enligt LVU  
Då en genomförd utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avslutas med förslag om ansökan om LVU, 
fattar IU beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om vård enligt LVU. I beslutsunderlaget ska 
framgå enligt vilken paragraf nämnden avser att bereda barnet/den unge vård samt ett yrkande 
om att beslutet ska gälla omedelbart enligt 40 §, tredje st, LVU.  
 
Förutom de dokument som redan upprättats – utredning med bedömning av vårdbehovet samt 
vårdplan – ska till ansökan till förvaltningsrätten bifogas protokollsutdrag från det 
nämndsammanträde där beslut om vårdansökan fattades samt ett läkarintyg.  
Den som ärendet rör har rätt till företräde inför nämnden (11 kap 9 § SoL) och ska i samband 
med kommunicering av utredning upplysas om detta. Den som har fyllt 15 år har rätt att själv 
föra sin talan i ärenden enligt LVU 36 §. Lämnade synpunkter på beslutsunderlaget bilägges 
ärendet.  
Nämndens beslut att ansöka om vård enligt LVU kan inte överklagas.  
 
Förutsättningar för vård – miljöfallen  
I 2 § LVU anges förutsättningarna för att ett barn kan beredas vård enligt LVU på grund av 
förhållandena i hemmet:  
• misshandel  
• otillbörligt utnyttjande  
• brister i omsorgen  
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• annat förhållande i hemmet  
 
Det ska inte vara förhållandena i sig som utgör skäl för ingripande enligt LVU utan de 
konsekvenser dessa för med sig för det enskilda barnets hälsa och utveckling. Olika barn har 
olika behov och föräldrar kan tillgodose sina barns behov på skilda sätt. Det är effekterna av 
föräldrarnas omsorgsförmåga som ska bedömas i relation till det aktuella barnets behov.  
Med uttrycket ”i hemmet” avses föräldrahemmet och även annat hem där barnet stadigvarande 
vistas.  
Vård med stöd av 2 § LVU kan beslutas för barn och ungdom under 18 år och upphör senast den 
dag den unge fyller 18 år.  
I Socialstyrelsens Allmänna Råd, SOSFS 1997:15 finns ovanstående kriterier utvecklade och 
exemplifierade (sid 25-30).  
 
Förutsättningar för vård – beteendefallen  
I 3 § LVU anges förutsättningarna för att ett barn kan beredas vård enligt LVU på grund av  
den unges eget beteende:  
• missbruk av beroendeframkallande medel  
• brottslig verksamhet  
• annat socialt nedbrytande beteende  
 
Vård med stöd av 3 § LVU kan beslutas fram till den unge fyller 20 år och upphör senast då han 
eller hon fyller 21 år.  
I Socialstyrelsens Allmänna Råd, SOSFS 1997:15 finns ovanstående kriterier utvecklade och 
exemplifierade (sid 32-36).  
 
Andra beslut enligt LVU  
Enligt 11 § LVU är det socialnämnden som beslutar om hur vården av den unge ska ordnas och 
var han/hon ska placeras under vårdtiden. Detta beslut kan överklagas.  
Nämnden kan med stöd av 14 § LVU hemlighålla den unges vistelseort samt begränsa och/eller 
reglera umgänget. Dessa beslut kan överklagas.  
 

1.1 Genomförande av insats  
Vid beslut om insats efter avslutad utredning går ärendet över till genomförandegruppen, som 
ansvarar för att följa upp insatsen. Vid insats ska en genomförandeplan upprättas. 
Genomförandeplan beskriver vad målen med insatsen är, hur de ska genomföras och följas upp. 
Genomförandeplanen upprättas enligt BBIC. Första uppföljningen bör ske inom tre månader, 
sedan minst var sjätte månad. Hur ofta uppföljning behövs är beroende på barnets behov. Vid 
uppföljning ska BBIC:s uppföljningsdokument användas.  
Socialsekreterare följer barnet genom insatsen. Socialsekreterare har enskilda samtal med barnet 
samt gemensamma möten med barnet, vårdnadshavare/god man och vårdgivare. Nätverksmöten 
kan också sammankallas vid behov. SIP (Samordnad Individuell plan) ska upprättas vid behov 
enligt upprättad rutin.  
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1.1.1 Öppenvårdsinsatser 
Öppenvårdsinsatser beviljas enligt 4 kap 1 § SoL. Grunden för öppenvårdsinsatser är att 
samtycke finns från vårdnadshavare och barn över 15 år. Beslut om insats ska verkställas inom 
tre månader, från det att beslut om insats har fattats.  

1.1.2 Kontaktperson/Kontaktfamilj 
Kontaktpersoner och kontaktfamiljer utses utifrån barnets behov. De som utses är utredda och 
godkända för avdelningen Barn & Familj. Utredningen består av intervju, referenstagning och 
registerutdrag.  Årligen inhämtas registerutdrag på samtliga pågående uppdrag. 

1.1.3 Familjeenheten 
Familjeenheten är Barn & Familjs öppenvårdsenhet som arbetar med barn och ungdomar upp till 
21 år och deras föräldrar. Familjeenheten arbetar utifrån uppdrag från socialsekreterare på Barn 
& Familj vid beviljad insats.  (Se vidare i Familjeenhetens riktlinjer). Vid insats familjeenheten 
upprättar familjeenheten genomförandeplan.  

1.1.4 Personligt stöd av socialsekreterare  
Insats i form av personligt stöd av socialsekreterare kan beviljas när barnet är i behov av 
personligt stöd. Socialsekreteraren utgår från uppdrag som upprättas av utredande 
socialsekreterare.  

1.1.5 Externa öppenvårdsinsatser 
Vid behov kan externa öppenvårdsinsatser beviljas, när Barn & Familjs egna resurser inte kan 
tillgodose barnets behov.  
 

1.2 Placeringar  
Placering kan bli aktuellt när insats i hemmet inte kan tillgodose barnets behov. Familjeenheten 
ska ha övervägts och ett planeringsmöte med avdelningschef och 1:e socialsekreterare från Barn 
& Familj ska ha genomförts innan placering. Placering kan ske på frivillig väg eller genom 
tvång. Vid placering ska familjehem användas i första hand. HVB- placeringar ska användas i de 
fall då familjehemsplacering inte kan tillgodose vårdbehovet. Externa placeringar ska ske med 
företag som ingår i ramavtalet med Alvesta kommun. Placering utanför ramavtalet får endast 
genomföras, om specifikt vårdbehov föreligger och behovet inte kan tillgodoses inom 
ramavtalet. Inför placeringen ska en vårdplan upprättas. I vårdplanen ska mål samt var vården 
ska genomföras beskrivas. För att det ska vara en frivillig placering ska vårdnadshavare, samt 
ungdom över femton år samtycka till vårdplanen. Genomförandeplan skrivs utifrån vårdplanen. 
Vid placering ska ett avtal upprättas mellan kommunen och vårdgivaren. Inför placering ska 
barnet genomgå en läkarundersökning enligt samverkansavtal med Region Kronoberg. Det är 
även viktigt att barnet får genomgå en tandundersökning inledningsvis vid placering. 
Uppföljning sker oavsett placering minst var sjätte månad. Vid uppföljning skrivs 
uppföljningsmötet i BBIC dokumentet ”uppföljning av vård”.   
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1.2.1  Familjehemsplacering  
Inför en familjehemsplacering ska det alltid övervägas om barnet kan placeras i nätverket. En 
inventering av nätverket ska göras och en bedömning om lämpligheten ska dokumenteras. Om 
nätverksplacering inte är lämpligt, ska i första hand Barn & Familjs egna utredda familjehem 
användas om de matchar barnets behov. Finns inte lämplig matchning kan familjehemsplacering 
ske genom konsulentstödda familjehemsföretag. Innan placering i annan kommun ska samråd 
ske och information inhämtas av kommunen där familjehemmet bor. Socialtjänsten har även 
ansvar att lämna medgivande vid privatplaceringar på ansökan av vårdnadshavare. Årligen 
inhämtas registerutdrag av familjehemmen på samtliga pågående familjehemsplaceringar. Vid en 
familjehemplacering ska barnet alltid ha en särskilt utsedd barnsekreterare och familjehemmet en 
annan socialsekreterare som är utsedd för dem. 

1.2.1.1 Vårdnadsöverflytt 
När barnet varit placerad i samma familjehem i tre år ska socialnämnden särskilt överväga om 
det finns skäl att ansöka om överflyttningen av vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Vid beslut 
om att ansöka om överflyttning av vården väcks talan i Tingsrätten. Vid beslut om 
vårdnadsöverflytt utses familjehemmet till särskild förordnad vårdnadshavare. 
Familjehemsplacering avslutas och nytt avtal med särskild förordnad vårdnadshavare upprättas 
gällande ekonomisk ersättning. Vid önskemål om fortsatta insatser från Alvesta kommun 
beviljas bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.  
Om socialnämnden kommer fram till att det inte finns skäl att påbörja en utredning om att flytta 
över vårdnaden till familjehemsföräldrarna, bör förnyade övervägande göras var sjätte månad.  

1.2.1.2 Utredning av familjehem  
Samtliga familjehem ska vara utredda och bedömas som lämpliga innan barnet flyttar in. 
Utredning sker enligt Kälvesten intervju- och tolkningsmetodik. Registerutdrag inhämtas från 
socialtjänst, polis och kronofogdemyndigheten samt att referenssamtal görs. Utbildning och 
handledning ska ges till Barn & Familjs egna familjehem.  

1.2.1.3 Jourhem  
Nämnden Individ- och Familjeomsorg har fattat beslut om att Alvesta kommun ska ha två 
kontrakterade jourhem. I första hand ska Alvesta kommuns jourhem, användas vid akuta 
placeringar (om nätverket inte är en möjlighet). Placeringar i jourhem ska pågå längst i fyra 
månader. Placeringen kan förlängas ytterligare två månader vid särskilda skäl. Jourhemmen ska 
enligt avtal ha minst en av föräldrarna hemma på heltid och de ska vara tillgängliga för att ta 
emot barn med kort varsel. Varje jourhem har plats för max två placeringar.  
 

1.2.2 HVB (Hem för vård och boende)- placering  
HVB används när familjehem inte är möjligt, utifrån barnets behov. Ensamkommandebarn ska i 
första hand placeras på kommunens egna boende för ensamkommande, enligt anvisning av 
Migrationsverket. Övriga placeringar på HVB ska i första hand ske genom upphandlat ramavtal i 
Alvesta kommun.  
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1.3 Övervägande 
Socialnämnden är skyldig att minst en gång var sjätte månad överväga om vård i ett annat hem 
än det egna, som ges med stöd av SoL eller 2 § LVU, fortfarande behövs. Även så kallade 
privatplaceringar omfattas av denna bestämmelse. Första övervägandet görs senast sex månader 
från det att beslutet om placering verkställs. Ansvarig socialsekreterare följer upp vården som 
ligger till grund för övervägandet som lämnas till Individutskottet. Ett övervägande är 
information om hur vården utvecklas och leder inte till ett beslut. Därmed behöver övervägandet 
inte kommuniceras till vårdnadshavare och den enskilde.  

1. 4 Omprövning 
Vid vård enligt 3 § LVU ska socialnämnden inom sex månader från verkställigheten pröva om 
vård med stöd av LVU ska upphöra. Därefter prövas frågan fortlöpande senast var sjätte månad. 
Ansvarig socialsekreterare inleder utredning enligt 11 kap 1 § SOL, som ligger till grund för 
omprövningen. Beslutet fattas av Individutskottet. Omprövningen ska kommuniceras till 
vårdnadshavare samt till ungdom över femton år. Vård enligt 2 och 3 §§ LVU ska omprövas om 
vårdnadshavare eller den unge, om denne fyllt femton år, begär det. Socialnämnden kan själva 
ompröva beslutet när det finns skäl till det.  

1.5 Omplacering 
När en placering inte fungerar eller då placeringen inte bedöms kunna tillgodose barnets behov, 
kan omplacering bli aktuellt.  En omplacering kan även bli aktuell då en ungdom eller 
vårdnadshavare begär det. Oavsett om det är vårdformen eller vårdgivare som är orsaken för 
omplacering. Vid omplacering ska en utredning enligt 11 kap 1 § SoL inledas för att bedöma 
fortsatt behov.  Omplacering ska i den mån det går undvikas, genom att försöka komma till rätta 
med de problem som föreligger.  
 

1.6 UNGA LAGÖVERTRÄDARE  
 
Den lagstiftning som berör unga lagöverträdare är i första hand Lagen med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Med unga lagöverträdare avses företrädesvis 
åldersgruppen 15-17 år men även åldersgruppen 18-20 år. Barn och ungdomar som begår brott 
ska i första hand bli föremål för åtgärder inom socialtjänsten enligt tanken att straffrättsliga 
ingripanden mot unga människor ska anpassas till deras mognad, erfarenhet och särskilda 
förhållanden. Avsikten är att inte enbart fokusera på den brottsliga gärningen utan att också väga 
in hela den unges situation. Påföljdssystemet för unga ska, enkelt uttryckt, tillgodose ett 
vårdbehov (ungdomsvård) eller ha en gränssättande funktion (ungdomstjänst).  
 

1.6.1 Yttrande  
Innan beslut fattas om att väcka åtal eller ej ska åklagare, om den misstänkte var under 18 år vid 
brottstillfället, begära yttrande från ansvarig socialnämnd enligt 11 § LUL. Yttrande behöver inte 
inhämtas om brottet betecknas som ringa, om det är uppenbart att åtalsunderlåtelse kan ges eller 
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annars är obehövligt. Nämnden ska förhålla sig neutral i yttrandet och inte uttala sig i 
skuldfrågan. Redogörelserna i yttrandet bör vara så korta som möjligt. I samband med yttrandet 
ska ungdomens inställning till ungdomstjänst alternativt ungdomsvård, då det föreligger ett 
vårdbehov. Ungdomen ska också tillfrågas om intresse för medling. Om medling är aktuellt 
lämnas uppdrag till Familjeenheten.  
 
 
Nämndens yttrande används som underlag när åklagaren beslutar om åtal ska väckas eller inte. 
När åtal väcks används yttrandet av domstolen som underlag vid val av eventuell påföljd. Rätten 
gör en bedömning om de föreslagna insatserna är tillräckliga eller om de ytterligare ska 
kombineras med påföljd. Om ungdomen döms till vård genom socialtjänsten kan ungdomstjänst 
eller ungdomsvård bli aktuellt och uppdrag lämnas till Familjeenheten för att verkställande av 
domen. För vidare information, se Familjeenhetens riktlinjer. Ansvaret ligger kvar hos ansvarig 
socialsekreterare att se till att domen verkställs. Ungdomsvård kan även genomföras med stöd av 
LVU, då styr upprättad vårdplan genomförandet av vården.  
 

1.7 Vuxenutredning vid 18 år 
Innan ett barn som är placerat fyller 18 år ska barnet ansöka om fortsatt placering efter 
artonårsdagen. Om de inte ansöker om fortsatt placering och skäl för LVU inte föreligger 
avslutas placeringen.  Vid ansökan inleds en utredning enligt 11 kap 1 § SoL utifrån deras 
ansökan. Beslut om fortsatt placering fattas i Individutskottet innan artonårsdagen. Beslutet ska 
vara tidsbegränsat, längst till tjugo ettårsdagen. Vården behöver efter artonårsdagen inte 
övervägas. Vid eventuell förlängning av beslutet görs ny utredning och nytt beslut fattas.  

1.8 Ensamkommande barn 
Ensamkommande barn anvisas av Migrationsverket till Alvesta kommun vid asylansökan. 
Ensamkommande är minderåriga barn utan vårdnadshavare i Sverige. För handläggning gällande 
ensamkommande barn, se riktlinjer för ensamkommande barn.  

1.9 Umgänge 
Utgångspunkten är att barn har behov av umgänge med båda sina föräldrar även om barnet inte 
bor tillsammans med dem. Umgänget ska utgå från barnets behov och dess vilja, utifrån ålder 
och mognad. En umgängesplan bör upprättas vid både vård enligt SoL och LVU. Om vården 
bedrivs med LVU måste socialtjänsten och vårdnadshavare vara överens om hur umgänget ska 
se ut, annars ska ett beslut om umgängesbegränsning fattas. Det kan även finnas skäl att besluta 
om umgängesbegränsning, om föräldrarna griper in i vården på obehörigt sätt eller att det finns 
risk för att föräldrarna avviker med barnet. Umgängesbegränsning kan även omfatta telefon, mail 
och brevkontakt. Nämnden kan även fatta beslut om att hemlighålla barnets vistelseort för 
vårdnadshavarna, när det finns påvisade skäl att skydda barnet. Beslutet om 
umgängesbegränsning och beslut om hemlighållande av vistelseort är överklagningsbart och 
besluten ska övervägas minst var tredje månad.  
 

mailto:barn.ungdom@kommun.alvesta.se


 
 
 

 
15 (64) 

  

 
 
 
 
 
 
 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@kommun.alvesta.se  
  

 

1.10 Avslutande av vården 
En placering avslutas när vårdbehov inte kvarstår, eller när vårdnadshavare eller ungdom över 
femton år inte samtycker till fortsatt vård och LVU inte föreligger. Planering av avslut av vården 
ska göras i god tid och en bedömning ska göras om annan insats behövs. Bedömning görs av 
socialsekreterare om målen i vårdplan samt genomförandeplan är uppfyllda. Om socialnämnden 
anser att behov kvarstår ska utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inledas.  Innan placering enligt 
LVU upphör ska en utredning ligga till grund för beslutet, som fattas av individutskottet.  
I samband med avslutad vård kan beslut om uppföljning fattas. Finns det samtycke till 
uppföljning görs en överenskommelse om hur uppföljningen ska ske. Finns inte samtycke ska 
uppföljningen avslutas senast två månader efter att placeringen upphört.  
Nämnden kan ansöka om flyttningsförbud hos Förvaltningsrätten. Flyttningsförbud innebär att 
nämnden förbjuder ta hem barnet, till viss tid eller tills vidare. Förbudet genomförs om flytten 
kan innebära en skada för barnet.  
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Riktlinjer för handläggning och 
dokumentation gällande ensamkommande 

barn och ungdomar 
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1. Definition 
Definition av begreppet ensamkommande barn  
Enligt FN:s Barnkonvention definieras alla personer under 18 år som barn. I Alvesta kommun 
används begreppet ”barn” vid generella beskrivningar av gruppen ensamkommande barn.  
 
Med ensamkommande barn menas att barnet har kommit till Sverige utan föräldrar eller någon 
annan legal vårdnadshavare. Även barn som övergivits av sina föräldrar efter att familjen 
kommit till Sverige räknas som ensamkommande barn. Om ett barn mellan 0 och 18 år har 
kommit ensam till Alvesta kommun räknas hon eller han som ensamkommande barn upp till 21 
år, förutsatt att det finns en pågående placering av socialtjänsten samt att barnet har aktuella 
gymnasiala studier. 

2. Utgångspunkter för handläggning 

2.1 Barnperspektiv  
Sverige har skrivit under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Där allas lika värde 
och rättigheter utgör en grundbult i den service som socialtjänsten ska tillhandahålla. 
Barnkonventionen i sin tur utgör en del av de mänskliga rättigheterna och reglerar barns 
rättigheter där 4 artiklar utgör grundprinciperna i konventionen: Alla barn är lika mycket värda 
och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras (artikel 2). Barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som rör barn (artikel 3). Alla barn har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling (artikel 6). Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12). Barn 
och i synnerlighet ensamkommande barn kan ha svårt att föra sin egen talan på samma sätt som 
vuxna. Dessa barn saknar oftast grundläggande kunskaper inom det svenska språket och 
samhället och kan därmed vara i behov av extra stöd från vuxna i sin omgivning. Att anta 
riktlinjerna som är föreslagna är ett sätt att tillämpa dessa rättigheter. 
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2.3 Jämställdhetsperspektivet  
Grundprincipen i barnkonventionen är att alla barn har ett likt värde och samma rättigheter. Detta 
inkluderar jämställdhet mellan flickor och pojkar och ställer krav på att barn har rätt att växa upp 
under likvärdiga villkor. Där ska exempelvis socioekonomiskt område, kön, religion, bakgrund 
med mera inte påverka deras rätt till likvärdig hälso- och sjukvård, skola, fritidsaktiviteter, 
socialt stöd etc. Utifrån följande avses att barn ska beviljas bistånd på samma grunder oavsett om 
barnet har uppehållstillstånd eller inte. Barnets behov ska styra vilket bistånd och stöd som 
beviljas av socialtjänsten och utgångspunkt är alla barns lika värde. Icke 
diskrimineringsprincipen utesluter inte positiv särbehandling. Alla barns rätt till likvärdiga 
villkor innebär att offentliga aktörer kan behöva fokusera på vissa grupper som är särskilt utsatta, 
detta för att även dessa ska få möjlighet till att kunna uppnå sina rättigheter på samma sätt som 
andra barn.  
 
En viktig utgångspunkt i arbetet med ensamkommande barn är att både se till barnets akuta 
behov och även till barnets långsiktiga behov. Socialtjänsten har ett ansvar för barnet som, i de 
flesta fall, sträcker sig över flera år. Barnet befinner sig i Sverige utan sina vårdnadshavare och 
behöver en trygg tillvaro med vuxna som ser till barnets behov och följer upp dem över tid. 
Därför rekommenderas särskilda barnsekreterare och familjehemssekreterare. Uppföljning över 
tid är viktigt inte minst vad gäller rätten till hälsa (artikel 24) och rätten till utbildning (artikel 28 
och 29). Båda områden som ensamkommande barn kan behöva stöd med. Samma behov av 
uppföljning finns oavsett om barnet är placerat i familjehem, på Hem och Vård boende annars 
kallat HVB-hem, stödboende eller annan boendeform. För att bygga upp kompetens kring olika 
delmomenten har Alvesta kommun uppdelning mellan mottagning, utredning och genomförande 
av insats. Uppdelningen bidrar till specialisering och kompetens inom respektive område.  
 

2.4 Barns behov i Centrum, (BBiC) 
Utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen samt uppföljning av insats ska genomföras utifrån 
BBiC – Barns Behov I Centrum. Tre dokument enligt BBiC ska lämnas till Individutskottet för 
beslut efter utredning; beslutsunderlag, beslut och vårdplan. Utredningstiden är max 4 månader. 
Vårdplan enligt BBiC belyser vad vården ska innehålla och är ett övergripande dokument som 
klargör vilka mål som finns. Genomförandeplan innehåller hur en vårdplan ska verkställas i 
praktiken med tydligare och mer konkreta mål. Dessa färdigställs under inledningen av 
placeringen och revideras efterhand utifrån behov. 
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3. Mottagning 
I Alvesta kommun arbetar mottagningsgruppen initialt med anvisning av ensamkommande barn 
och gör skyddsbedömning. Ensamkommande barn kommer till Alvesta kommun på olika sätt: 
 

• Anvisning om mottagande av ensamkommande barn från Migrationsverket. 

• Anvisning från Migrationsverket utifrån att barnet har en anknytning till en närstående som är 
skriven i Alvesta kommun. 

• Så kallade ”hittebarn”. Dessa barn befinner sig i Alvesta kommun utan att de blivit anvisade till 
kommunen och har oftast inte sökt asyl vid ankomst till kommunen. Alvesta blir som 
vistelsekommun, då ansvariga för barnet. 
 

En anvisning om ensamkommande barn som inkommit från Migrationsverket är att betrakta som 
en anmälan gällande barn med behov av skydd och ska hanteras utan dröjsmål. Anmälan 
aktualiseras i verksamhetssystemet samma dag den inkommer och barnet läggs till som ny 
person med personnummer grundat på uppgifter från Migrationsverket. I Alvesta kommun 
tilldelas barn som är asylsökande tillfälliga fyra sista siffror av mottagningsgruppen. 

 

Ansökan om god man för barnet har i de flesta fall gjorts av Migrationsverket. Om det inte är 
gjort ska socialtjänsten omgående ansöka om god man för barnet hos Överförmyndarnämnden.   
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3.1 Migrationsverkets anvisning till Alvesta kommuns boende för 
ensamkommande barn 
Barn som anvisas till Alvesta kommun från Migrationsverket kommer först till ett av Alvesta 
kommuns egna boenden. Boendet ordnar med resan till Alvesta kommun om barnet befinner sig 
i en annan kommun. Barnets socialsekreterare ska utan dröjsmål träffa barnet för att kunna göra 
en primär skyddsbedömning och ta reda på om barnet har akuta behov som behöver tillgodoses. 
Kontakt tas med barnet, god man och boende för att göra en bedömning gällande beslut om 
placering under utredningstiden; och eventuellt göra en akut omplacering. Socialtjänsten fattar 
beslut om placering på HVB enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen från och med den dag barnet har 
kommit till boendet. Beslut fattas enligt gällande delegationsordning i Alvesta kommun. Om 
barnet beviljas uppehållstillstånd fortsätter placering inom boendekedjan för Alvesta kommun på 
HVB eller stödboende beroende på barnets ålder, mognad och behov. Vårdplan ska finnas från 
samma dag placering inleds. Vårdplanen revideras utifrån vad som framkommer i utredning och 
uppföljning.  

 

3.2 Migrationsverkets anvisning till Alvesta kommun utifrån 
anknytning till en närstående 
Om barnet redan bor hos en närstående när anvisning inkommer ska socialtjänsten utan dröjsmål 
träffa barnet och familjen och göra en första skyddsbedömning. Om barnet inte befinner sig hos 
närstående görs skyddsbedömning vid dagen då barnet ankommer till kommunen. Vid 
hembesöket ska socialsekreteraren ta reda på om barnet vill bo hos närstående och om den 
närstående vill att barnet ska bo hos denne. Presentation och information ska ges kring 
socialtjänstens roll och ansvar för barn som vistas i Sverige utan vårdnadshavare. Information 
ska ges gällande ärendegången med utredningsförfarandet, bedömning, beslut samt uppföljning. 
Det kan vara nödvändigt att tydliggöra att socialtjänsten inte fattar beslut om uppehållstillstånd, 
förtydliga att socialtjänsten och Migrationsverket är två skilda myndigheter och att socialtjänsten 
inte kan påverka asylärenden. Det är viktigt att barnet får komma till tals enskilt. Under 
hembesöket är det viktigt att fråga vilken relation barnet har till familjen och om det finns 
kontakt med barnets föräldrar. Under besöket ska en husesyn göras för att ta reda på var och hur 
barnet sover och för att kunna göra en bedömning av miljön. Alvesta kommun har krav på att 
barnet ska ha tillgång till en egen säng. Familjen ska informeras om vad det innebär att ta på sig 
ett uppdrag att bli familjehem. Familjen ska samtycka till att samarbeta med socialtjänsten kring 
barnet. Är parterna överens vid första mötet och förhandsbedömning är gjord skrivs ett 
placeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för utredningstiden. Familjen bör få tid att 
tänka igenom sitt beslut innan familjehemsutredningen påbörjas. Från och med datum för 
placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen utbetalas omkostnad  enligt Sveriges kommun och 
landsting, SKL:s riktlinjer till familjen.  
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4. Utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

4.1 Beslut om placering under utredningstiden 
Alvesta kommun är ansvarig för barnet från den dag som Migrationsverket anger i anvisningen. 
Placeringsbeslut ska därför finnas från samma datum som Alvesta kommun har ansvaret över 
barnet i väntan på Individutskottets beslut. God man ska ses som part i vårdnadshavarnas ställe 
och samtycke till insatser krävs. Om samtycke inte finns arbeta för motivering till placering 
annars se avsnitt om LVU. Om god man inte är förordnad ännu ska beslut om placering ändå 
finnas utifrån socialtjänstens ansvar att se till barnets bästa. Vårdplan samt utredningsplan enligt 
BBiC ska upprättas. 

 
4.2 Utredning av barnets behov 
En utredningsplan enligt BBiC görs av socialsekreterare för att syftet med utredningen ska bli 
tydligt samt vilka frågeställningar som utredningen ska beröra. I utredningsplanen kan det 
dokumenteras vilka som varit delaktiga och om samtycke finns. Information ges om vilka 
kontakter socialsekreteraren kommer att ta och varför. Fokus för utredningen är barnets 
utveckling och familj och miljö enligt BBiC. För mer information om utredningsförfarandet, se 
individ – och familjeomsorgens riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn och 
ungdoms ärenden. 
 

4.3 Utredningssamtal  
Samtalen kan genomföras med tolk. Fråga om barnet föredrar manlig eller kvinnlig tolk och om 
det finns andra särskilda önskemål.  
 
Det är betydelsefullt att utgå ifrån att barnet kan befinna sig i en krissituation och att barnet 
ibland har information som han eller hon inte får berätta. Syftet är att ta reda på hur varje 
behovsområde ser ut och kartlägga resurser och svårigheter, risk- och skyddsfaktorer för att se 
vilket stöd och insatser barnet behöver. Det är angeläget att ställa frågor kring eventuell 
könsstympning så att barnet kan få adekvat sjukvård. Det är viktigt att tänka på att barnet möter 
många olika personer under sin första tid i Sverige som alla ställer många frågor. Det kan vara 
svårt för barnet att veta vem som är vem och vilka roller de olika personerna har. Nätverkskartor 
och skalor kan användas för att kartlägga barns nuvarande situation och bakgrund. 
Ensamkommande barn har varit med om svårigheter men de har också många styrkor och 
resurser och det är viktigt att sätta fokus på dessa områden under utredningen, kommande 
uppföljningar och planering av insatser. 
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4.4 Inhämtande av uppgifter 
Om barnet tidigare har varit placerad av socialtjänsten i en annan kommun, så kallad 
ankomstkommun, begärs eventuell tidigare utredning in. Kontakter tas med tidigare god man och 
tidigare boende. Ibland har barnet haft kontakter med hälso- och sjukvården och tandläkare i 
tidigare kommun. 
 
Socialtjänsten har ansvar för att efterforska var barnets föräldrar är genom att fråga barnet. Om 
det är möjligt ska kontakter tas med föräldrar/vårdnadshavare och om möjligt främja kontakten 
mellan barnet och dess familj. Om barnets föräldrar är försvunna kan barnet erbjudas hjälp att 
kontakta Röda Korset gällande eftersökning via godman. Detta gäller enbart om barnet inte haft 
kontakt med sina anhöriga på minst 6 månader, enligt Röda Korsets riktlinjer. Regelbunden 
kontakt sker mellan socialsekreterare och nuvarande god man samt med boendet eller 
familjehemmet för att få information om hur det fungerar i vardagen för barnet utifrån olika 
behovsområden. Socialtjänsten bör följa upp att barnet genomgår hälsoundersökning och 
tandundersökning vid uppehållstillstånd samt får sina grundläggande behov tillgodosedda. 
Socialtjänsten ska följa upp att barnet börjar skolan och får en fungerande skolgång.  
 
Om barnet fått beslut gällande uppehållstillstånd från Migrationsverket under utredningstiden 
kan uppgifter finnas som är viktiga för socialtjänsten att känna till. God man och barnet får alltid 
ett skriftligt beslutsunderlag från Migrationsverket. Socialtjänsten kan få ta del av beslutet om 
barnet och god man samtycker.  
 
Om barnet omplaceras under utredningstiden ska god man meddela Migrationsverket om 
adressändringen och socialtjänsten ansvarar för att meddela ny adress till Överförmyndaren vid 
byta av kommun.  
 
Vid brott mot barn ska ärendet gå via Barnhus i Växjö, se individ – och familjeomsorgens 
riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn och ungdoms ärenden. 

4.5 Avslut av utredning 
Efter att beslutsunderlag, beslut och vårdplan tagits upp på Individutskottet och beslut fattats, 
lämnas ärendet till genomförandegruppen som har ansvar över insatsen. 
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5. Hem för vård eller boende (HVB) 
När utredningen är klar ska en bedömning och analys göras kring vilken placering som bäst 
skulle gynna barnet. Oavsett om barnet har placerats på ett av Alvesta kommun egna boenden för 
ensamkommande barn eller ett annat HVB, ska en individuell bedömning göras kring vilken 
vidare placeringsform som bäst skulle möta upp barnets behov. Socialtjänsten är ansvarig för 
bedömningen. Boendets synpunkter är viktiga att inhämta och barnets och god mans/särskild 
förordnad vårdnadshavares samtycke till placering ska finnas. 

6. Utredning av familjehem 
Familjehemsresursgruppen ansvarar för utredningen av familjen som barnet placeras hos. 
Placeringen kan vara utifrån anvisning av Migrationsverket eller placering utifrån bedömda 
behov hos barnet enligt socialtjänsten. 
 
Familjen ska skriva under ett samtycke för att socialtjänsten ska kunna begära ut registerutdrag 
från polis, kronofogde- och sociala myndigheter. Utredningen sker genom intervjuer av 
familjehemsresursgruppen. Två parallella utredningar pågår. En utredning av barnets behov 
enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen samt en utredning kring familjens förutsättningar att kunna 
godkännas som familjehem. Om barnets utredning visar på behov av familjehemsplacering och 
om familjen godkänns som familjehem ska en matchning skrivas mellan barnets behov och 
familjens resurser. Barnavårdsutredningen med beslut, vårdplan ska tillsammans med 
matchningen till Individutskottet för beslut.  

7. Genomförande av insats 
Socialsekreterare utses i genomförandegruppen av 1:e socialsekreterare, då utredningen är färdig 
och beslut fattats från nämnden eller enligt delegation. Uppföljningsmöte ska ske av ansvarig 
socialsekreterare i genomförandegruppen efter tre månader från det att utredningen är klar. Vid 
uppföljningsmötet ska genomförandeplan upprättas. Socialsekreterare har ansvar över att 
genomförandeplan skrivs, men bör delegeras till utförare. Syftet med att utförare delegeras att 
skriva genomförandeplan är att de träffar barnet dagligen. 
 
Socialsekreterare följer kontinuerligt upp hur det går för barnet genom kontakter och samverkan 
med barnet och andra huvudmän. Barnets styrkor och resurser ska lyftas. HVB-hemmet, 
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familjehemmet eller stödboende är den huvudsakliga insatsen för barnet men det kan behöva 
kompletteras ytterligare. Bistånd med kontaktperson eller kontaktfamilj kan vara ett bra stöd för 
barnet.  
 
Nätverksmöten eller samverkansmöten kring barnet med flera inblandade aktörer är bra för att 
göra en gemensam planering kring vem som gör vad när barnet är i behov av stöd. Det är särskilt 
viktigt att vara uppmärksam på barnets hälsa och mående. Barnet kan behöva någon form av 
samtalsstöd. Det kan erbjudas genom samtal med socialsekreteraren, Familjeenheten, kurator 
eller psykolog. Remisser skickas vid behov.  
 
 

7.1 Övervägande av vård enligt 6 kap. 8 § Socialtjänstlagen 
Socialsekreterare är ansvarig för att barnets behov följs upp regelbundet. Detta görs tillsammans 
med barnet, god man, boendet eller familjehem och familjehemssekreterare under regelbundna 
möten. Socialtjänsten överväger vården minst var 6:e månad fram tills att barnet fyller 18 år, 
övervägande om placeringen lämnas till Individutskottet. 
 
Vid placering bör första uppföljningen ske efter 2 veckor och sedan efter 3 månader. Efter 
uppföljningsmötet den 3:e månaden fortsätter sedan överväganden av vården var 6:e månad.  
Barnets ålder, mognad och mående bör styra tätheten i uppföljningsmöten.  
 
När barnet har fyllt 18 år ska hon eller han själv ansöka om fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen om barnet vill ha fortsatt insats. Socialtjänsten skriver en vuxenutredning för att 
bedöma vilka behov som finns. 
 

7.2 Ekonomi 
Ensamkommande barn som är asylsökande erhåller dagersättning från Migrationsverket enligt 
Lagen om mottagande av asylsökande m fl, LMA. Vid uppehållstillstånd får barnet ”fickpeng” 
som utbetalas av socialtjänsten om barnet inte har särskilt förordnad vårdnadshavare, då utgår 
barnbidrag från Försäkringskassan. Socialsekreterare gör individuella bedömningar om behovet 
av ”fickpeng”. ”Fickpeng” betalas inte ut till de barn som är placerade i familjehem genom 
konsulentföretag eller externa HVB placeringar.  
 
Då barnet påbörjat gymnasiala studier och är över 16 år ansöks om studiemedel från CSN. Det 
kan vara bra att påminna god man och barnet att ansöka om CSN och även ansöka om extra 
tillägg för barnet. Ansvaret för ansökan ligger på god man, för att ansökan om extra tillägg krävs 
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viss information från socialtjänsten. Om bidraget dröjer från CSN betalar socialtjänsten ut 
”fickpeng” i glappet mellan dagersättning och CSN. Om ansökan ej görs i god tid, betalas inget 
ut.  
  
Socialtjänsten i Alvesta kommun beviljar individuellt bedömda bistånd för ensamkommande 
barn. Vid avslag på ansökan om bistånd bifogas en motivering av socialsekreterare. Bedömning 
enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 § innebär att personen ska uppnå en skälig levnadsnivå och få 
sina grundläggande behov tillgodosedda. Bistånd som betalas ut grundas på att individen köper 
begagnat, eller billigaste alternativet. Socialtjänsten bedömer behov av bistånd t ex till kläder, 
cykel och hjälm, resor till nätverket om behov finns, telefonkort för att ringa anhöriga, id-kort 
vid uppehållstillstånd, medborgarskap, pass samt hemutrustning vid flytt till egen lägenhet om 
barnet fyll 18 år och fått uppehållstillstånd. Barnet kan behöva stöd för att kunna delta i olika 
fritidsaktiviteter, både vad gäller motivation och ekonomiskt. Alvesta kommun beviljar ett årligt 
aktivitetsbidrag till alla ensamkommande barn som inte bor i konsulentföretag eller externa 
HVB.  
 

7.2.1 HVB-placering 
Barn placerade på HVB bör av socialtjänsten få kompletterande stöd för de behov de har för en 
gynnsam utveckling. Om barnets egna inkomster i form av dagersättning, barnbidrag eller 
studiestöd inte räcker för de behov som barnet har kan särskilda kostnader beviljas. Barnet kan 
beviljas fickpeng motsvarande Försörjningsstöds riktlinje.  
 

7.2.2 Familjehemsplacering 
Barn som placeras i familjehem omfattas av familjehemsersättning eller omkostnad som 
familjehemmet erhåller. Ersättningen består av omkostnader som ska täcka familjens kostnader 
för barnet så som mat, möbler, kläder, aktivitet etc. Barnets dagersättning och barnbidrag/CSN är 
barnets egna pengar som god man ansvarar för. 
 

7.3 Omplacering 
Vid ny placeringsform eller omplacering utanför Alvesta kommuns egna boenden för 
ensamkommande barn ska ny utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen inledas. Vid 
omplacering skrivs ett tillfälligt placeringsbeslut under utredningstiden enligt delegation. Är 
barnet över 15 år och ansöker om annan placeringsform, exempelvis flytt till familjehem från 
boende, ska socialsekreteraren öppna utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. Detta för att 
utreda om barnet har behov av omplacering, varje uttryck om omplacering behöver dock inte ses 
som en ansökan. Socialtjänsten ska vara restriktiv med omplaceringar då omplacering anses vara 
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ett stor ingripande i ett barn vardag och om möjligt ska åtgärder i nuvarande placeringsform 
vidtas innan omplacering blir aktuellt.  

8. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Om skäl för vård enligt LVU föreligger ska ansökan efter beslut i Individutskottet skickas till 
Förvaltningsrätten. Då ensamkommande barn inte bor med sina föräldrar/vårdnadshavare kan 
LVU enbart ske med grund av 3 § LVU, beteende. I brådskande fall får den unge omhändertas 
omedelbart efter beslut av socialnämndens ordförande enligt 6 § LVU. Polishandräckning enligt 
43 § LVU kan vara aktuellt om barnet är våldsamt och bedömning görs att förflyttning inte kan 
ske med socialtjänsten. Vården omprövas enligt 13 § andra stycket LVU var 6:e månad. För 
vidare information se riktlinjer för individ – och familjeomsorgens riktlinjer för handläggning 
och dokumentation i barn och ungdoms ärenden. 

9. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Om barnet har behov av insatser enligt LSS hanteras det på samma sätt som för andra barn i 
Alvesta kommun om barnet har uppehållstillstånd och är berättigade insatser enligt LSS. När 
barnet är asylsökande kan liknande bistånd beviljas men istället enligt Socialtjänstlagen. 

10. Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) 
När barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden i kommunen där barnet vistas eller är 
folkbokfört ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet hos Tingsrätten enligt  6 
kap. 6 § 8a eller 6 kap. 9 § Föräldrabalken. Det gäller både om uppehållstillståndet är permanent 
eller tillfälligt. Överförmyndaren har ansvar att meddela vistelsekommunen om att barnet är i 
behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är viktigt att personen som ska föreslås bli 
särskild förordnad vårdnadshavare kan tänkas möta upp barnets behov. Ibland kan barnets god 
man, tillfrågas att ta ett uppdrag som särskild förordad vårdnadshavare, men det ska inte ske per 
automatik då det är viktigt att barnet har förtroende för personen i fråga och att denne sköter sitt 
uppdrag väl. Samtycke krävs.  
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Socialsekreterare skriver utredning där möte sker enskilt med barnet och tilltänkt särskild 
förordnad vårdnadshavare. Vidare hämtas registerutdrag från socialregister, 
kronofogdemyndigheten och belastningsregister ut, efter samtycke och personbevis behövs för 
barnet och tilltänkt SFV. Utredningen lämnas enligt delegation och ansökan skickas till 
Tingsrätten som fattar beslut. 
 
För barn som är placerade i familjehem rekommenderas att en utomstående person blir särskild 
förordnad vårdnadshavare. Anledningen till det är att se till barnets välmående och att behov 
tillgodoses på ett tillfredställande sätt i familjehemmet. Socialtjänsten har regelbunden kontakt 
med familjehemmet, barnet och särskilt förordnad vårdnadshavare och får då olika perspektiv på 
hur det fungerar för barnet. Övervägande om vårdnadsöverflytt kan ske när placeringen fungerat 
över tid. 
 

10.1 Vårdnadsöverflytt 
När barnet har varit placerat i samma familjehem under minst tre år från det att placeringen 
verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning 
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken till familjehemmet. Om familjehemmet övertar 
vårdnaden om barnet kan socialtjänsten insats avslutas om vårdbehov ej kvarstår.  
 

11. Anknytning för återförening 
När ett ensamkommande barn fått uppehållstillstånd kan barnet ansöka om anknytning hos 
Migrationsverket för återförening med föräldrar och/eller minderåriga syskon. Ansvaret för 
ansökan om anknytning ligger på barnet. Socialsekreteraren bör undersöka om föräldrarna har 
bostad och försörjningsmöjlighet när de ankommer till Sverige. Socialsekreteraren bör förklara 
för barnet att ansvaret ligger på föräldern att försörja familjen och hitta bostad i det nya landet. 
Barnet bör informera socialsekreterare när föräldrarna får uppehållstillstånd.  
 
Framkommer det att familjen fått uppehållstillstånd men saknar försörjningsmöjlighet och bostad 
bör barnets socialsekreterare sammankalla till möte med avd. försörjningsstöd. När familjen 
ankommer till Sverige genomförs ett möte med försörjningsstöd, god man, barn och föräldrarna 
där planering genomförs. Placeringen avslutas på avdelning barn och familj, när föräldrarna 
registrerats som vårdnadshavare hos Skatteverket.  
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12. Avslutande av vården 
Ensamkommande barns insats hos socialtjänsten kan avslutas på följande viss: 

• Avslut av gymnasiala studier 
• Fyllda 21 år 
• Föräldrar kommer 
• Fyller 18 år och inte har uppehållstillstånd 

 
Då ärende ska avslutas hålls ett avslutande möte med barnet och eventuellt familjen och/eller 
god man. Där förklarar socialsekreterare varför ärendet avslutas och vart barnet kan vända sig i 
frågor kring den nya situationen som barnet är i. 
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Riktlinjer och rutiner 

_________________________
________ 

 
För handläggning av familjerättsliga frågor 

i Alvesta kommun 
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1. Barnets bästa i fokus 
Enligt FN:s barnkonvention ska barnets bästa sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barn (artikel 3). Vidare har barn så långt det är möjligt rätt att få vetskap om sina föräldrar och få 
sin omvårdnad av dem (artikel 7). Föräldrarna har huvudansvaret för barns uppfostran och 
utveckling (artikel 18). 
 
Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap 2 a 
§). Vid bedömning av vad som är bäst för barnet skall särskilt avseende fästas vid risken att 
barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet förs bort olovligen, hålls 
kvar eller på något annat sätt riskerar att fara illa. Dessutom ska särskilt avseende fästas vid 
barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.  
 
Familjerättens målsättning är att i alla kontakter som avser adoption, faderskaps-
/föräldraskapsbekräftelser och oenighet i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor arbeta så att 
det bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och ungdom. Utgångspunkterna i arbetet är att barn 
far illa av att bli indragna i konflikter mellan sina föräldrar och att barn har rätt till båda sina 
föräldrar. Barnets bästa ska vara vägledande. 
 
Barnets ställning  
Alla underåriga, det vill säga barn och ungdomar under arton år, företräds i mål och ärenden av 
sin/sina vårdnadshavare. I mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är båda 
föräldrarna parter oavsett vårdnadsform.  
 
Barns rätt att komma till tals 
Artikel 12 i barnkonventionen har kommit i uttryck i svensk lag. I 6 kap 19 § FB stadgas att den 
som gör en utredning ska söka klarlägga barnets inställning och redovisa den för domstolen. I 3 
kap 5 § SoL och 1 § LVU anges att när en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt det 
är möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 
mognad (6 kap 2 a § FB).   
 
2. Rådgivning 
Rådgivning i familjerättsliga frågor är en viktig del av familjerätten. Där ges föräldrar möjlighet 
att, via telefon eller inbokade möten, få information eller råd inför viktiga ställningstaganden 
rörande sina barn. 
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Exempel på frågor som föräldrar kan ha: 

• Vi kan inte samarbeta runt barnet 
• Hur gör jag för att få ensam/gemensam vårdnad 
• Hur gör jag för att skilja mig 
• Var ska barnet bo när vi skiljt oss 
• Hur ska barnets kontakt med mamma och pappa se ut när föräldrarna skiljt sig  
• Vad gör jag när barnet inte vill träffa den andre föräldern 
• Adoption – hur går jag/vi tillväga 

 
Vid rådgivningssamtal kan information om samarbetssamtal ges. Skriftlig information kan 
skickas till föräldrarna om de önskar det. Rådgivningssamtal registreras inte och journalförs 
därför inte. Pinnstatistik förs över rådgivningssamtal och redovisas årligen för nämnden. 
 
 
3. Samarbetssamtal 
När föräldrar har separerat är det inte alltid lätt att komma överens om frågor runt gemensamma 
barn. Lyckas man inte på egen hand finns det hjälp att få. Kommunen erbjuder samarbetssamtal, 
ett stöd för föräldrar vid separation eller för föräldrar som aldrig levt tillsammans. Samtalen har 
som mål att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som rör barnets vårdnad, boende, 
umgänge samt barnets försörjning (5 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen SoL). 
 
Samtalen är frivilliga, kostnadsfria, sker under sekretess och journalförs inte. Grundvärderingar i 
samtalen är: 

• Barnets bästa kommer i första hand 
• Barnet behöver båda sina föräldrar även när dessa lever åtskilda 
• Föräldrar har ett gemensamt ansvar under hela barnets uppväxt 
• De beslut föräldrarna själva enas om är bättre än beslut som fattas av andra 
• Det finns lösningar som båda föräldrarna kan acceptera 

 
Föräldrar som vill ha hjälp med samarbetssamtal kontaktar kommunens familjerätt. När 
ansökningsblankett undertecknad av båda föräldrarna inkommit, påbörjas samarbetssamtalen.  
 
Samarbetssamtal kan även initieras på uppdrag av tingsrätten. I dessa fall öppnas ärendet i 
verksamhetssystemet. I aktanteckningar redovisas när samtal skett, vilka som medverkat och om 
föräldrarna gjort någon överenskommelse. Utfallet av samarbetssamtalen ska redovisas till 
tingsrätten; när samtal har skett och om föräldrarna har kommit överens i sakfrågan/sakfrågorna 
eller inte och vad de i så fall kommit överens om.  
 
Samtalsledarna bör erbjuda föräldrarna ett första samtal så snart det är möjligt. Målsättningen är 
inom två veckor från det att föräldrarna har kontaktat familjerätten eller nämnden fått ett uppdrag 
från domstolen att anordna samarbetssamtal. 
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Samarbetssamtalen i Alvesta kommun inleds alltid med enskilda samtal med respektive förälder 
för att få en uppfattning om de har kommit rätt, vilka frågeställningar som är aktuella, kort om 
hur situationen i familjen sett ut/ser ut för barnens del, föräldrarnas relation och samarbete och 
hur kommande samtal bör läggas upp.  
 
En viktig förutsättning vid samtal är att känna till om det förekommit våld, hot och/eller 
kränkningar. Det är betydelsefullt av flera skäl:  

• För att kunna bedöma om det är lämpligt med gemensamma samtal  
• För att kunna ta hänsyn till säkerhetsfrågor såväl i samtalen som i de lösningar som diskuteras 
• För att kunna avgöra om någon av parterna känner sig tvingad att genomföra samtalen eller är hotad att 

ingå överenskommelser  
• Samt för att kunna hänvisa föräldrar och barnet till ytterligare instanser för stöd och hjälp 

 
Det är även viktigt att samtalsledarna undersöker om det finns missbruk, psykisk ohälsa eller 
andra problem i familjen för att kunna bedöma om det är lämpligt/finns förutsättningar för 
gemensamma samtal.  
 
Om det förekommit/förekommer våld/maktobalans mellan föräldrarna och det bedöms som 
lämpligt med samarbetssamtal, görs bedömning i vilken form det ska ske, enskilda samtal, 
skyttelmedling eller strukturerade gemensamma samtal. 
 
En säkerhetsbedömning ska göras om föräldrarna behöver erbjudas separata väntrum, separata 
utgångar, att komma och gå på olika tider eller att ha en stödperson med sig i väntrummet. 
 
I samarbetssamtalen är det barnet som ska vara i fokus. Barnet bör på något stadium tas med i 
samtalen. Bedömning görs om det är lämpligt utifrån barnets ålder, mognad och barnets eget 
behov av att få information och att få berätta om sin situation. Det är viktigt att överväga varför, 
när och hur samtal ska ske och hur samtalet ska återkopplas till föräldrarna. Ibland är det direkt 
olämpligt att ta med barnet i samtalet t.ex. där bedömning görs att barnet kan komma att känna 
sig pressad att ta ställning i frågor som är de vuxnas ansvar och att samtalet därmed kan få 
oönskade konsekvenser för barnet. 
  
Antal samarbetssamtal styrs av föräldrarnas behov och önskemål. Om föräldrarna kommer 
överens om vårdnad, boende eller umgänge kan samarbetssamtalen avslutas med att föräldrarna 
skriver juridiskt bindande avtal. Samtalen kan även avslutas med att föräldrarna gör en muntlig 
eller skriftlig överenskommelse, som dock inte är juridiskt bindande. Föräldrarna erbjuds 
uppföljande samtal. I de fall man efter gemensamma samtal kan konstatera att föräldrarna inte 
kommit till någon överenskommelse avslutas samtalen. Föräldrarna informeras om andra 
instanser, t.ex. domstol eller familjerådgivning.  
 
 
4. Avtal om vårdnad, boende och umgänge 
Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För 
att avtalet ska gälla krävs att det prövas och godkänns av nämnden i den kommun där barnet är 
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folkbokfört. Nämnden ska vid prövning se till att vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt 
utredda.  
 
Nämnden kan godkänna avtalet om det är skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och 
förenligt med barnets bästa. 
 
Ett godkänt avtal kan verkställas på samma sätt som ett domstolsavgörande som har vunnit laga 
kraft. 
 
Frågor om avtal regleras i 6 kap. 6 § (vårdnad), 14 a § andra stycket (boende), 15 a § tredje 
stycket (umgänge), 17 a och 17 b §§ FB samt 5 kap. 3 § SoL. 
 
Frågan om avtal kan aktualiseras på olika sätt. Dels genom att föräldrarna kommer överens om 
vårdnad, boende och umgänge i pågående samarbetssamtal och dels genom att föräldrarna 
kontaktar familjerätten med önskemål om att skriva avtal.  
 
Innan socialnämnden godkänner ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge bör den som 
utreder ärendet träffa föräldrarna. Föräldrarna behöver legitimera sig och styrka att de är barnets 
föräldrar med ett personbevis. Socialregisterutdrag inhämtas.  
 
Av utredningen bör det framgå: 

• Vilken uppfattning föräldrarna har, 
• Hur barnets vilja ser ut, 
• Om barnet inte har kommit till tals och skälen till det, 
• Vilka uppgifter från socialtjänstens register som har betydelse, 
• Vilka andra uppgifter som kan vara relevanta i ärendet, och 
• Hur bedömning av vad som är barnets bästa har gjorts. 

 

Utredaren informerar föräldrarna om att nämnden prövar om avtalet är till barnets bästa för att 
det ska kunna godkännas. Föräldrarna ska också informeras om vad avtalet innebär och att 
innehållet i avtalet stämmer överens med båda föräldrarnas uttryckliga vilja. 
 
Utredaren informerar även föräldrarna om avtalets rättsliga verkan och om de ekonomiska 
konsekvenser som avtalet kan få, t.ex. gällande barnbidrag, underhållsstöd/underhållsbidrag samt 
bostadsbidrag. 
 
Nämnden ska godkänna avtal om gemensam vårdnad om det inte är uppenbart att avtalet är 
oförenligt med barnets bästa. Om föräldrarna vill att en av dem ensam ska ha vårdnaden om 
barnet ska nämnden godkänna avtalet om överenskommelsen är till barnets bästa. 
 
Avtal om boende och umgänge ska godkännas av nämnden, enligt delegation 
familjerättssekreterare, om det som har överenskommit är till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). 
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Avtal om umgängesresor 
Skyldigheten att hjälpa föräldrar att träffa avtal om umgänge omfattar även fördelningen av 
resekostnader som kan uppkomma i samband med umgänget (Prop. 1997/98:7 s. 71 och 119).  
 
 
5. Upplysningar till domstol (6 kap. 19§ FB)  
Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge ska nämnden ges 
tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar som kan vara av 
betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att lämna rätten sådana upplysningar (6 kap 
19§ FB). Bestämmelserna gäller både när föräldrarna är oeniga och när de är överens. Nämnden 
bereds tillfälle att lämna upplysningar/yttrande till tingsrätten innan målet avgörs då föräldrarna i 
ansökan om äktenskapsskillnad angett att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad om barnet. 
 
Kontroll görs om någon i familjen förekommer i socialregister och om uppgifterna kan vara 
relevanta vid bedömningen om barnets bästa. Om parterna inte förekommer i socialregister 
behöver inte domstolen meddelas. 
 
Om bedömning görs att uppgifter i socialregister kan ha betydelse för frågans bedömning, såsom 
uppgifter om barnavårdsutredning, förekomst av hot, våld, missbruk och psykisk ohälsa ska detta 
redovisas till tingsrätten. Även ekonomiska problem som exempelvis leder till att det inte finns 
pengar till mat, hot om vräkning och att elförsörjningen stängs av ska redovisas.  
 
Om nämnden redovisar socialregisteruppgifter till domstolen ska ärendet aktualiseras och 
utredning öppnas. Föräldrarna informeras om att upplysningar lämnats till domstolen och får en 
kopia av materialet. 
 
6. Upplysningar till domstol enligt 6 kap. 20 § andra stycket FB, s.k. 
snabbyttrande 
Domstolen kan inför ett interimistiskt beslut angående vårdnad, boende eller umgänge inhämta 
upplysningar från nämnden (6 kap 20§ FB). 
 
Upplysningarna är tingsrättens beslutsunderlag inför interimistiskt beslut. 
 
Bor barnet och båda föräldrarna i samma kommun är det nämnden i den kommunen som får i 
uppdrag att lämna upplysningarna. Om föräldrarna bor i olika kommuner ger domstolen 
uppdraget till båda kommunerna. Kommunerna kan behöva samråda med varandra kring 
handläggningen av ärendet. 
 
Samtal med föräldrarna 
Ett samtal bokas med vardera föräldern om båda bor i Alvesta kommun. Föräldrarna informeras 
om syftet med upplysningarna, familjerättens roll och domstolens roll. 
 
Föräldrarna ombeds beskriva: 

• Barnet, barnets behov och nuvarande situation 
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• Barnets relation till vardera föräldern, syskon och respektive förälders partner 
• Kortfattat om föräldrarnas gemensamma bakgrund och aktuella situation 
• Föräldrarnas möjligheter att samarbeta, hur ser kommunikationen ut och deras inställning till 

samarbetssamtal 
• Har barnet eller någon annan i familjen utsatts för våld eller andra övergrepp, eller har barnet olovligen 

förts bort, hållits kvar eller på något annat sätt farit illa 
• Har det förekommit hot, missbruk, psykisk ohälsa eller andra problem i familjen och hur har barnet i så 

fall upplevt detta 
• Finns risk att barnet kan fara illa 
• Vilka möjliga lösningar kan föräldrarna se med utgångspunkt i barnets behov (SOSFS 2012:4)   

 

Föräldrarna informeras om och erbjuds samarbetssamtal. 
 
Barn har rätt att komma till tals innan yttrande lämnas till tingsrätten. I samtalet med föräldrarna 
bör utredaren bilda sig en uppfattning om det är lämpligt att tala med barnet och om samtalet kan 
ske under godtagbara former och med den försiktighet som krävs. Om samtal med barnet inte 
bedöms lämpligt ska skälet motiveras till tingsrätten. 
 
Utdrag ur socialregistret bör inhämtas avseende barnet och parterna. Då föräldrarna har 
informerats om detta redan i kallelsen, kan det med fördel göras före samtalet, då föräldrarna bör 
ha möjlighet att bemöta eventuella uppgifter som bedöms vara av betydelse för avgörandet i 
frågan. Socialregisterutdrag bör även inhämtas från föräldrarnas eventuella nya partners. När det 
gäller ny partner krävs ett skriftligt samtycke. Föräldrarna informeras om det vid samtalet och 
ombeds förmedla detta till ny partner. 
 
Är barnet nyligen inflyttat görs en bedömning om utdrag ur socialregistret även ska begäras in 
från tidigare folkbokföringskommun beroende av vad som framkommer i övrigt.  
 
Om det framkommer uppgifter om hot och våld eller att någon av parterna av annan anledning 
kan tänkas förekomma i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister bör utdrag 
inhämtas därifrån. Om handläggaren inte bedömer att det finns skäl att begära utdrag ur 
Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister redovisas detta. 
 
Inkommen handling ska delges båda parter. Båda föräldrarna informeras om att allt som 
inkommer, såsom brev och e-post även delges den andra föräldern. 
 
Ett snabbyttrande avges för varje barn som ärendet rör (i tre exemplar) till tingsrätten. Kopia 
sparas i barnets akt. Dokumentation förs för varje barn som berörs av tingsrättens begäran. 
 
Upplysningarna behöver inte innefatta något ställningstagande, utan det handlar om att bredda 
underlaget för domstolens bedömning genom att upplysa om sakförhållanden. Nämnden har 
dock möjlighet att besluta om att avge ett ställningstagande i tvistefrågan, vilket ej kan delegeras 
till handläggare.   
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Snabbupplysningarna bör kommuniceras med parterna om de innehåller ett ställningstagande, 
beslutat av nämnd, i sakfrågan eller referentuppgifter.  
 
Moderns uppgifter skickas till henne och faderns uppgifter till honom för att de ska ha möjlighet 
att rätta till eventuella felaktigheter. Vid tidsbrist, kan uppgifterna läsas upp via telefon. 
 
Yttrandet i sin helhet skickas i tre exemplar till tingsrätten tillsammans med följebrev. 
 
 
7. Konflikt och försoning 
För föräldrar som är i en rättsprocess finns det möjlighet att få delta i ”Konflikt och försoning”. I 
detta arbetssätt samarbetar domstolen och familjerätten för att föräldrarna ska hitta hållbara 
samförståndslösningar.  
 
I konflikt och försoning finns en familjerättssekreterare med redan vid det första mötet i 
domstolen. Familjerättssekreteraren lämnar information som finns om barnet hos socialtjänsten. 
Tillsammans med föräldrarna diskuterar domaren och familjerättssekreteraren vilka möjligheter 
det finns att hitta bra lösningar för barnet. Domaren kan ge familjerättssekreteraren och 
föräldrarna olika uppgifter som ska göras för att lösa de problem som finns. 
Familjerättssekreteraren kan också få uppgiften att hämta in mer information eller att tala med 
barnet.  
 
Vid det första mötet hos tingsrätten planeras för två ytterligare möten. Även vid dessa är 
domaren, föräldrarna, föräldrarnas ombud samt familjerättssekreteraren med. Vid det andra 
mötet redovisas hur arbetet med att lösa problemet har gått och hur det ska fortsätta. Vid det 
tredje mötet är det meningen att föräldrarna ska kunna komma överens om hur det ska se ut för 
barnet vad gäller vårdnad, boende och umgänge. 
 
Om föräldrarna kommer överens behöver man inte genomföra alla möten på tingsrätten, utan 
man kan skriva juridiskt bindande avtal genom familjerätten eller begära att tingsrätten avkunnar 
en dom. 
 
När begäran om yttrande enligt FB 6 kap. 20 § inkommer från tingsrätten kontrollerar 1:e 
socialsekreterare om det finns förekomst i socialregister. Utifrån uppgifter från socialregister 
bedöms om Konflikt och försoning ska erbjudas föräldrarna.  
 
Eventuella uppgifter om förekomst av våld, pågående missbruk eller när föräldrarna bor i olika 
kommuner är aspekter som gör att Konflikt och försoning inte är lämpligt.  
 
Om Konflikt och försoning bedöms som lämpligt fördelar 1:e socialsekreterare ärendet till 
familjerättssekreterare. Familjerättssekreterare informerar föräldrarna muntligt och skriftligt och 
erbjuder Konflikt och försoning. Om båda föräldrarna är intresserade informeras parterna, deras 
ombud och tingsrätten om det gemensamma beslutet. Föräldrarna kan när som helst avbryta 
Konflikt och försoning.   
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Tingsrätten kan i de kommande muntliga förberedelserna ge familjerättssekreteraren uppdrag: 

• Träffa observera barn/föräldrar 
• Samarbeta med övrig socialtjänst 
• Individuella samtal med barn 
• Individuella samtal med föräldrar 
• Gemensamma samtal 
• Genogram 

• Referentsamtal skola/förskola 
• Bjuda in föräldrar tillsammans med stödpersoner till samtal. Personen som bjuds in ska föräldern välja 

utifrån att den ska kunna hjälpa barnet att få tillgång till båda föräldrarna 
• Familjesamtal 
• Nätverk, träffa viktiga andra vuxna t ex mor- och farföräldrar 
• Nätverksmöte 
• Visa film ”Barn ska bli hela människor” 
• Förälder rekommenderas ta stöd från familjebehandlare 
• Erbjuda föräldrar plats i föräldrautbildning/föräldrastöd t ex BIFF(barn i föräldrars fokus) 
• Konsultera BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) specifikt eller generellt 

 
Om föräldrarna efter tre muntliga förberedelser enas avkunnar tingsrätten dom. Om föräldrarna 
inte enas begär tingsrätten in vårdnads-, boende- och umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § SoL 
från familjerätten. 
 
 
8. Utredningar till tingsrätten angående vårdnad, boende, umgänge enligt 6 
kap. 19 § föräldrabalken (FB) 
Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillräckligt utredda (6 kap. 
19 § första stycket FB). När domstolen beslutar om en utredning får den även fastställa riktlinjer 
för hur denna ska bedrivas (6 kap. 19 § tredje stycket FB). 
 
Nämnden är huvudman för utredningen. Nämnden ansvarar för att uppgiften tilldelas en 
tjänsteman, för att utredningen genomförs i enlighet med domstolens begäran samt att det finns 
resurser för att genomföra den. 
 
Syftet med en utredning om vårdnad, boende och umgänge är att ge underlag till domstolens 
beslut om en lösning till barnets bästa.  
 
Utredaren bör begränsa utredningsrapporten till sådant som kan vara relevant för frågans 
bedömning. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.  
 
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästas särskild vikt vid 

• risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort 
eller hålls kvar eller annars far illa, och 
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• barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). 
 

Det innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, till exempel 
rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet (Prop. 2005/06:99 s. 
85). 
 
Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de 
individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i 
kombination med att barnet självt får komma till tals. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets 
fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt bör såväl långsiktiga 
som kortsiktiga effekter för barnet beaktas (Prop. 2005/06:99 s. 39 f). 
 
Utredningen måste vara klar och tydlig och fokusera på det som är väsentligt, barnets situation 
och barnets inställning. I utredningen ska man också redovisa hur man ser på risken att barnet far 
illa, hur barnets behov av en god relation till båda föräldrarna bäst tillgodoses och föräldrarnas 
vilja och förmåga till samarbete i frågor som rör barnet samt övriga behov som barnet har. 
 
Handläggning 
Nämnden ska, enligt delegation 1:e socialsekreterare, så snart som möjligt efter inkommen 
begäran från rätten utse de personer som ska genomföra utredningen. Utredaren bör därefter 
omgående påbörja den. Utredaren bör se till att arbetet med utredningen bedrivs på ett 
strukturerat sätt (SOSFS 2012:4, s 11). 
 
Utse handläggare 
Beslut om att utse en huvudhandläggare och en medhandläggare ska fattas av 1:e 
socialsekreterare.  
 
Utsedd huvudhandläggare har huvudansvaret för utredningen och ansvarar för all dokumentation 
i ärendet. Samtal i utredningen förs så långt det är möjligt av både huvud- och medhandläggare. 
Bedömning samt förslag till beslut görs gemensamt. 
 
Dokumentation 
Kortfattade journalanteckningar görs angående alla händelser i utredningen. Samtal ska 
dokumenteras med datum, vilka som medverkat i samtalen, om det förekommit tolk och 
kortfattat vad samtalet handlat om t.ex. eventuella överenskommelser.  I journalanteckningen 
hänvisas till aktanteckning (CDSI-dokument) för en mer detaljerad redovisning av samtalet i sin 
helhet.   
 
 
 
 
Utredningstid 
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Domstolen ger i uppdraget en tid för redovisning av utredningen. Utredaren kan vid behov 
begära anstånd med redovisning av utredningen. Anstånd ska begäras skriftligen och motiveras. 
Domstolen kan efter begäran om anstånd besluta om förlängd utredningstid. 
 
Föräldrar bosatta i olika kommuner 
Uppdraget ställs till den kommun där barnet är folkbokfört. Om den ena föräldern bor i en annan 
kommun står det ofta i domstolens uppdrag att utredningen ska ske i samråd med den kommunen 
och ett uppdrag om utredning ställs även till den kommunen. Huvudansvaret för utredningens 
genomförande åligger den kommun där barnet är folkbokfört.  
 
De utsedda utredarna i de olika kommunerna gör oftast en gemensam utredningsplan och 
kommer överens om hela eller delar av utredningen ska genomföras gemensamt. Utredarna 
samråder därefter under utredningens gång. Önskvärt är att båda utredarna har så många samtal 
som möjligt tillsammans. Om det inte är möjligt har utredarna samtal med den förälder som bor i 
”sin” kommun. Det är dock önskvärt att båda utredarna, åtminstone vid något tillfälle, också 
sammanträffar med föräldern i den andra kommunen, lämpligen vid hembesök hos respektive 
förälder och barn. Om Alvesta kommun är huvudhandläggare ska man vid minst ett tillfälle ha 
träffat även den förälder som inte bor i Alvesta kommun.   
 
Det är önskvärt att utredarna tillsammans gör en bedömning och lämnar förslag till beslut. 
 
Gemensamt samtal 
Utredningen inleds med att föräldrarna bjuds in till ett gemensamt informations- och 
planeringssamtal. Föräldrarna uppmanas i kallelsen att kontakta utredarna om någon av dem 
anser att något särskilt talar emot ett gemensamt samtal. Det kan t.ex. ha förekommit hot 
och/eller våld, som gör det olämpligt med gemensamt samtal.  
 
Vid första utredningssamtalet ges muntlig och skriftlig information till föräldrarna.   
 
Information ges om: 

• Utredningens syfte  
• Utredarens, ombudets och rättens olika roller 
• Det skriftliga material som utredaren redan har tillgång till 
• Planen för utredningen 
• Barnets och föräldrarnas delaktighet i utredningen  
• Vilka kontakter som med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretsslagen (2009:400) kan komma att 

tas med referenspersoner och 
• Att utdrag hämtas in från socialtjänstens register samt eventuellt från Rikspolisstyrelsens belastnings- och 

misstankeregister 
 
Föräldrarna informeras även om att utredningen kan begäras vilande vid domstolen om 
föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal samt att den kan avbrytas om föräldrarna 
når en samförståndslösning.  
 
Tider för enskilda samtal, hembesök och barnsamtal bokas tillsammans med föräldrarna.   
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Diskussion med föräldrarna förs angående vilka referenter som ska kontaktas och skriftligt 
samtycke inhämtas.  
 
Utredningsplan 
Tider för samtal med föräldrar, barn, eventuella nya partners och hembesök sammanfattas i en 
utredningsplan. Av utredningsplanen framgår även vilka referenter som ska kontaktas. 
Utredningsplan lämnas till föräldrarna i anslutning till det första samtalet alternativt skickas den 
till dem så snart som möjligt.  
 
Enskilda samtal 
Enligt socialstyrelsen ska de fortsatta samtalen med föräldrarna inriktas på: 

• Beskrivning av barnet och barnets behov 
• Föräldrarollen 
• Föräldrarnas omsorgsförmåga och  
• Föräldrarnas möjligheter att i övrigt tillgodose barnets behov 

 

Under samtalen bör utredaren låta respektive förälder beskriva barnets uppväxt, nuvarande 
situation och vad som planeras för barnets framtid (SOSFS 2012:4). 
 
Utredaren bör också ta reda på vardera förälderns syn på:  

• Barnets relation till respektive förälder, syskon och respektive förälders partner 
• Sin egen situation 
• Hur samarbetet med den andra föräldern fungerar  
• Den andra partnern som förälder och  
• Hur vårdnaden, boendet och umgänget bör lösas med utgångspunkt i barnets behov (SOSFS 2012:4) 

 

Det är också viktigt att utredaren får kunskaper om föräldrarnas förmåga att: 
• Se barnets behov och skilja dem från sina egna 
• Se barnets behov av och rätt till eget livsrum 
• Se och erkänna barnets behov av den andra föräldern 
• Hålla barnet utanför sin egen konflikt  

 

Utredaren bör ta reda på om det har förekommit hot, missbruk, psykisk ohälsa eller andra 
problem i familjen. I samtalen med föräldrarna bör utredaren också ta reda på om barnet eller 
någon annan i familjen har utsatts för våld eller andra övergrepp eller om barnet olovligen har 
förts bort, hållits kvar eller på något annat sätt farit illa. I så fall bör utredaren ställa frågor till 
föräldrarna om vad barnet har upplevt, om barnet självt har blivit utsatt och hur barnet har 
påverkats. Utredaren bör vidare ta reda på hur föräldrarnas omsorgsförmåga har påverkats och 
vilka möjligheter de har att tillgodose barnets behov. I samtalet med föräldrarna bör också tas 
upp om det föreligger risk för att barnet kan fara illa (SOSFS 2012:4).  
 

mailto:barn.ungdom@kommun.alvesta.se


 
 
 

 
43 (64) 

  

 
 
 
 
 
 
 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@kommun.alvesta.se  
  

 

Om en förälder lämnar graverande uppgifter om den andra föräldern, t.ex. om missbruk, 
våldsbenägenhet eller annan svår problematik, bör utredaren så snart det är möjligt låta den andra 
föräldern bemöta uppgifterna (SOSFS 2012:4, s. 12).  
 
När uppgifterna har inhämtats från föräldrarna ska de få möjlighet att läsa den skriftliga 
sammanställningen av sina egna uppgifter så att eventuella felaktigheter kan justeras. Svar ska ha 
inkommit inom sju dagar för eventuella ändringar och godkännande av uppgifterna. 
Journalanteckning görs därefter att uppgifterna är genomlästa och godkända. 
 
 
Kontakt med barnet 
Enligt socialstyrelsen bör utredaren träffa barnet både enskilt och tillsammans med respektive 
förälder. Barnet bör informeras om skälet till utredningen. 
 
Kontakten med barnet bör inledas med att utredaren träffar barnet i vardera förälderns hemmiljö. 
 
Syftet med att träffa barnet bör vara att ta reda på 

• Hur barnet mår 
• Barnets utveckling och mognad och 
• Samspelet med och anknytning till föräldrarna, syskon och nya partners. (Se SOSFS:4, s. 11-12) 

 
Om utredaren bedömer att det är olämpligt att tala direkt med barnet, kan barnet komma till tals 
t.ex. genom att utredaren samtalar med personer i barnets omgivning som känner honom eller 
henne väl. (SOSFS 2012:4, s. 12-13) 
 
Hembesök 

• Utredaren sammanhangsmarkerar och informerar barnet  
• Utredaren etablerar kontakt med barnet 
• Utredaren observerar boendemiljö 
• Utredaren observerar samspelet  

 

Utredaren gör hembesök hos båda föräldrarna och barnet. Det är bra om så många som möjligt 
av familjemedlemmarna är hemma under besöket. Hembesökets syfte är att ta del av barnets 
hemmiljö, få en bild av barnets relation till respektive förälder samt att ge barnet möjlighet att 
träffa utredaren inför eventuella barnsamtal. Vid hembesöket ger utredaren barnet åldersadekvat 
information om utredarens roll, syftet med besöket och eventuella barnsamtal och hur 
barnsamtalen kommer att genomföras.  
 
Om hembesök inte kan genomföras kan utredarna vara med vid annan samspelssituation, t.ex. 
vid umgänge med umgängesstöd. 
 
Barnsamtal 
Utredaren ska, om det inte är olämpligt, alltid försöka klarlägga barnets inställning i frågan om 
vårdnad, boende och umgänge och redovisa den för rätten (6 kap. 19 § fjärde stycket FB). 
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Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje 
stycket FB). Barn har rätt, men ingen skyldighet, att självt komma till tals. 

Barnsamtal bör i regel ske med barn från 5-6 årsåldern, men kan även ske med yngre barn om 
det bedöms som lämpligt. Utredaren bör först träffa barnet tillsammans med föräldrarna vid 
hembesök och därefter ha minst två enskilda samtal med barnet på neutral plats, företrädesvis på 
socialkontoret. Det är lämpligt att föräldrarna var sin gång följer barnet till samtalet. Det är 
viktigt att utredaren presenterar sig och försöker klargöra sin uppgift och sina mandat för barnet. 
Det är även viktigt att informera barnet om att det är viktigt vad det tycker och tänker, samt att 
vuxna ska lyssna på det, men att ansvaret för beslutet ligger hos domstolen. 
 
Vid samtalen får barnet berätta om sin vardag och sina relationer. Barnet har rätt att uttrycka sin 
vilja, men är inte skyldig att göra det. Det är viktigt att berätta om det för att barnet inte ska 
känna sig pressad att ta ställning mellan föräldrarna. Utredaren bör alltid kontrollera med barnet 
att uppgifterna uppfattats rätt.  
 
Efter samtal med barnet tar utredaren ställning till vad som ska föras vidare från dessa samtal till 
föräldrarna och vad som ska redovisas i utredningsrapporten. Samtalens innehåll i sin helhet 
behöver inte redovisas för föräldrarna eller domstolen. Däremot kan utredaren beskriva hur man 
uppfattat barnets situation. 
 
Det kan i vissa situationer vara direkt olämpligt att föra vidare vad barnet sagt och eventuellt 
uttryckt i en viljeyttring, till exempel om barnet lever i en sådan pressad situation att det finns 
risk för att det kommer att utsättas för svåra frågor och påtryckningar från någon av föräldrarna. 
Utredarna måste i första hand ta hänsyn till barnets integritet och skydd. Om det är olämpligt att 
klarlägga barnets inställning bör detta liksom skälen anges. Om barnsamtal inte genomförs ska 
skälen för det redovisas i utredningen.  
 
Om föräldrarna motsätter sig samtal med barn 
Det är viktigt att utredaren så långt det är möjligt försöker få föräldrarnas samtycke till att 
samtala med barnet. Om föräldrarna motsätter sig samtal hanteras det i första hand genom att 
utredaren informerar dem om hur samtalen går till och varför det är viktigt att utredaren får tala 
med barnet. Om föräldrarna ändå motsätter sig att samtal genomförs, redovisas det till 
domstolen.  
 
Om utredaren bedömer att det är olämpligt med samtal med barn 
Om utredaren bedömer att det är olämpligt att tala direkt med barnet, kan barnet komma till tals 
genom att utredaren samtalar med personer i barnets omgivning som känner honom eller henne 
väl.  

Uppgifter ur socialregister 
Socialregisteruppgifter bör enligt socialstyrelsen alltid inhämtas rörande barnet, föräldrarna och 
nya partners. Om det finns uppgifter om pågående eller nyligen avslutat ärende kan det finnas 
anledning att inhämta uppgifter direkt från handläggaren i referentsamtal.  
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Om det pågår eller inleds barnavårdsutredning enligt SoL 11 kap. 1 § samtidigt som vårdnads-, 
boende- och umgängesutredning bör kontakt tas med ansvarig socialsekreterare för 
barnavårdsutredningen för diskussion om det är lämpligt att utredningarna pågår parallellt.  
 
Om en annan kommun kan ha upplysningar att lämna ska socialregisterutdrag inhämtas därifrån. 
Den andra nämnden är skyldig att utan hinder av s.k. socialtjänstsekretess lämna upplysningar på 
begäran av den kommun som genomför vårdnads-, boende- och umgängesutredningen enligt 6 
kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken. 
 
Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister 
Utredaren bör i regel inhämta uppgifter om föräldrarna och ny partner från Rikspolisstyrelsens 
misstanke- och belastningsregister. Om nämnden på grund av vad som tidigare är bekant eller 
vad som framkommer vid utredningen finner att uppgifter som förekommer i polisregistret är 
relevanta för utredningen bör sådana upplysningar inhämtas.  
 
Om handläggaren bedömer att det inte finns skäl att begära utdrag ur Rikspolisstyrelsens 
misstanke- och belastningsregister redovisas att handläggaren har gjort ett övervägande.  
 
Referenter 
Referenser inhämtas i första hand från personer som har en yrkesmässig kontakt med barnet, 
vanligen skola och förskola. Föräldrarna ska skriftligen samtycka. 

Har föräldrarna nya partners inhämtas uppgifter även från dem. 
 
Utredaren bör i regel inhämta uppgifter från referenspersonen vid ett personligt 
sammanträffande. 
 
Samtalet med referenspersonen bör inriktas på:  

• Barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling och  
• Referenspersonens bild av t.ex. relationer och samspel mellan barnet och vardera föräldern 

 
Utredaren bör betona att det inte är referenspersonens ansvar att ta ställning i frågan om vårdnad, 
boende och umgänge. Referenspersonen bör informeras om att hans eller hennes uttalanden 
kommer att ingå i utredningen som en del i underlaget för rättens beslut. Utredaren bör låta 
referenspersonen ta del av och godkänna det nedskrivna och sammanfattade uttalandet (SOSFS 
2012:4, s 14). 
 
Föräldrar som kommer överens 
Föräldrar har möjlighet att ansöka om samarbetssamtal under utredningstiden. Utredare ansöker 
då om anstånd med redovisning av utredning under tiden samarbetssamtalen pågår.  
 
Föräldrar som under utredningstiden kommer överens kan återkalla sina yrkanden och 
utredningen avbryts därmed. Överenskommelsen kan fastställas av tingsrätten eller genom att 
föräldrarna skriver avtal som godkänns av socialnämnden (familjerätten). 
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Sammanställning av utredning 
Utredningens analys och bedömning bygger på en sammanvägning av det material som hämtats 
in, en bedömning av allmänna risk- och skyddsfaktorer, en konsekvensanalys och en särskild 
riskbedömning. 
 
En sammanställning av alla uppgifter görs i ett utredningsdokument. Om ärendet rör flera syskon 
görs en utredning för varje enskilt barn. 
 
Redovisningen till domstolen ska förmedla en tydlig och levande bild av det enskilda barnet och 
hur barnet reagerar i den pågående konflikten. Dokumentationen ska ha fokus på barnet och inte 
på föräldrarnas inbördes konflikt.  
 
Utredaren bör i utredningsrapporten bl.a. redovisa: 

• Vilka personer ärendet avser 
• Vad ärendet gäller 
• De juridiska förhållandena för barnet vad gäller vårdnad, boende och umgänge 
• De faktiska förhållandena vad gäller barnets boende och umgänge 
• Om barnet har särskilda insatser 

  
Av rapporten bör det också framgå uppgifter om: 

• När utredningen påbörjades och avslutades 
• Antalet samtal med föräldrar och barn 
• När och var samtalen ägde rum samt i vilka konstellationer   
• Vilka referenspersoner som har kontaktats och deras relation till barnet eller föräldrarna 

 
Utredaren bör redovisa om det finns brister i utredningen, t.ex. att någon av föräldrarna eller 
barnet inte har medverkat. Utredaren bör begränsa rapporten till sådant som kan vara relevant för 
frågans bedömning (SOSFS 2012:4) 
 

Riskbedömning 
Enligt 6 kap. 2 a § FB ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i 
familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far 
illa. 
 
En riskbedömning grundas bland annat på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och 
om andra faktiska omständigheter.  
 
Följande riskfaktorer bedöms regelmässigt, om risken finns att respektive förälder utsätter barnet 
för: 

• Övergrepp 
• Missbruk 
• Våld 
• Psykisk ohälsa 
• Bortförande/kvarhållande 
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• Omsorgssvikt 
 
Andra riskfaktorer kan vara: 

• Flyttning 
• Bristande föräldraförmåga 
• Bristande samarbete mellan föräldrarna 
• Hög konfliktnivå (även mellan förälder och barn) 
• Fysisk sjukdom 
• Kriminalitet 
• Barnets behov åsidosätts 

 
När uppgifter om våld förs fram måste uppgifterna alltid prövas och en riskbedömning göras. 
Genom sin kontakt med och kännedom om barnet måste utredaren skaffa sig en bild av hur 
barnet upplever sin situation och hur eventuella övergrepp i familjen har påverkat och kommer 
att påverka barnet framöver. Utredaren måste också skaffa sig en bild av risken för att framtida 
övergrepp kan komma att ske. Genom utredningen kan det också komma fram omständigheter 
som tyder på att ett påstående om övergrepp saknar grund (Prop. 2005/06:99 s.41- 44, 85). 
 
Om det har förekommit våld eller övergrepp, ska barnet, om det inte är olämpligt, ges möjlighet 
att tala om våldet och hur det har upplevt det. Om det är lämpligt och möjligt bör samtal med 
barnet föras enskilt. Utredaren bör dokumentera både barnets och föräldrarnas utsagor om våldet 
och hur det har påverkat barnet. Det bör framgå i utredarens rekommendation till domstolen hur 
utredaren har resonerat och vilken riskbedömning som görs. Om det framkommer uppgifter om 
våld ska detta beaktas i bedömningen av föräldrarnas förmåga att samarbeta och se till barnets 
behov.  
 
Det finns olika riskbedömningsinstrument som kan vara till hjälp, såsom Patriark-Hedersrelaterat 
våld, SAM-Stalking, SARA-Våld i nära relationer och FREDA.  
 
Konsekvensbeskrivning, bedömning och förslag till beslut 
En sammanvägning av de uppgifter som lämnats görs framförallt rörande barnets relation till 
vardera föräldern, föräldrarnas lämplighet samt föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta. 
Barnets bästa ska vara vägledande i den rekommendation till beslut som lämnas till domstolen. 
 
Utredaren bör, efter att ha beaktat eventuella riktlinjer från rätten, särskilt lyfta fram sin 
bedömning av: 

• Om det finns en risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller andra övergrepp eller 
att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller på något annat sätt far illa 

• Hur barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna bäst kan tillgodoses 
• Barnets känslomässiga anknytning och relation till respektive förälder 
• Barnets möjligheter att få sina behov och rättigheter tillgodosedda 
• Innebörden och vikten av barnets egen inställning   
• Föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet 

 
I utredarens bedömning bör också ingå: 
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• Föräldrarnas förmåga att hålla barnet utanför sina konflikter 
• Föräldrarnas förmåga att skilja på egna behov och barnets samt att prioritera barnets behov framför sina 

egna 
• Övriga individuella förhållanden, t.ex. om barnet har behov av särskilt stöd   
• Respektive förälders lämplighet som vårdnadshavare, boförälder eller umgängesförälder 

 
Enligt 6 kap. 19 § fjärde stycket föräldrabalken ska den som verkställer utredningen lämna 
förslag till beslut, om det inte är olämpligt. Förslaget bör vara väl motiverat och beskriva vilka 
konsekvenser det får för barnet. Ett resonemang om vad olika alternativ kan innebära för barnet 
på kort och lång sikt bör alltid redovisas (SOSFS 2012:4, s.15-16). 
 
Avslutande samtal och kommunicering 
När utredningen är färdigställd kan föräldrarna erbjudas ett avslutande samtal, enskilt eller 
tillsammans, för att få en sammanfattning om vad som har kommit fram under utredningen och 
vilka bedömningar och förslag till beslut som kommer att lämnas till rätten. 
 
Om det inte är olämpligt, bör även barnet erbjudas ett avslutande samtal och informeras om vad 
utredaren har kommit fram till i utredningen (SOSFS 2012:4, s.14). 
 
Innan utredningen sänds till domstolen får parterna 10-14 dagar för att läsa igenom den och 
lämna skriftliga synpunkter på innehållet. Det görs dock inte några ändringar i utredningen efter 
kommunicering. Utredningen sänds tillsammans med eventuella synpunkter till domstolen och 
till båda föräldrarna. 

Tolkning och översättning 
Tolk bör vid behov anlitas. Utredningen kan även behöva översättas till föräldrars/förälders 
språk antingen skriftligen eller muntligen.  

Sekretess och anmälningsskyldighet 
Familjerättssekreterarna arbetar under socialtjänstsekretess och har anmälningsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen, om det finns oro för att barn far illa och behöver skydd. Utredarna har 
vittnesplikt om man kallas till domstolsförhandling. 
 
Avsluta utredningen 
När utredningen har skickats till tingsrätten samt till föräldrarna avslutas utredningen.  
 
Uppföljningssamtal enligt 5 kap 1 § SoL 
Familjerätten ska efter att tingsrätten meddelat en dom erbjuda föräldrarna och barnet tid för 
uppföljningssamtal. Efter sex månader skickas brev till föräldrarna med erbjudande om att 
kontakta familjerätten för tid.   
 
 
9. Umgängesstöd och kontaktperson vid umgänge  
Det övergripande syftet med de insatser som socialtjänsten har vad gäller umgänge är att ge hjälp 
så barnets kontakt med umgängesföräldern ska kunna ske på ett så normalt sätt som möjligt. 
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Avsikten är att erbjuda olika former av hjälp som i möjligaste mån tar bort de hinder som 
försvårar umgänget.  
 
Umgängesstöd  
När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten, 
om barnet har behov av det, besluta att en person som nämnden (familjerätten) utser ska 
medverka vid umgänget (6 kap. 15 c § första stycket FB). 
 
Umgängesstöd kan även medverka vid hämtning och lämning för att barnet ska slippa uppleva 
konfliktfyllda konfrontationer mellan föräldrarna. 
 
Det går inte att förutsätta att umgängesstödet är en garant mot skadliga åtgärder från en förälders 
sida. Umgängesstödet är inte heller en person med särskilda mandat att fysiskt förhindra att 
barnet bortförs eller kränks. Om barnet inte kan anses vara tryggt utan sådant skydd är 
umgängesstöd inte något alternativ. 
 
Rättens beslut om umgängesstöd är en tillfällig åtgärd för att få umgänget att fungera och ska 
gälla under en begränsad tid, högst ett år. Det kan dock inte uteslutas att det kan finnas enskilda 
fall med särskilda omständigheter som gör att umgängesstödet bör pågå något längre än ett år. 
 
Yttrande 
Rätten ska innan beslut om umgängesstöd inhämta yttrande från familjerätten (6 kap. 15 c § 
andra stycket FB). Nämnden redovisar i sitt yttrande vilka förutsättningar familjerätten har att 
genomföra ett beslut om umgänge med umgängesstöd. Familjerätten ska (i detta yttrande) inte 
uttala sig om ett umgänge med umgängesstöd är lämpligt eller inte.  
 
Familjerättssekreteraren kontaktar enhetschefen på familjeenheten för att få information om 
vilka praktiska förutsättningar som finns för att ett umgänge ska kunna genomföras med 
umgängesstöd, till exempel tid, plats och personalresurser. 
 
Familjerättens inställning anges i ett skriftligt yttrande som ges in till domstolen.  
 
Beslut från tingsrätten 
När tingsrätten beslutar om umgänge, får rätten om barnet behöver det, besluta att en person som 
socialnämnden utser ska medverka vid umgänget (umgängesstöd) enligt 6 kap. 15 c § första 
stycket FB. Rätten ska pröva både ändamålet med stödet och formen för medverkan av en 
person. 
 
Utse umgängesstöd 
Familjerätten är efter rättens beslut om umgängesstöd skyldig att verkställa rättens beslut om 
umgänge och utse en viss person att medverka vid umgänget. En bedömning görs om vem som 
är lämplig som umgängesstöd.   
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När ett eller två umgängesstöd har utsetts bör denna/dessa tillsammans med ansvarig 
handläggare träffa båda föräldrarna för att förbereda och planera insatsen och upprätta en 
genomförandeplan. Vid behov och om lämpligt träffar handläggaren även barnet. Om det vid 
dessa kontakter står klart att umgängestödet av något skäl kommer att bli svårt att verkställa ska 
ansvarig handläggare kontakta domstolen. Om domstolen ändå menar att ett försök ska 
genomföras måste socialtjänsten göra detta. Om barnet vägrar, far illa eller någon av föräldrarna 
uppträder på ett sätt som är uppenbart skadligt för barnet ska försöket avbrytas. Det samma 
gäller om det uppstår en situation som umgängesstödet tycker blir farlig för henne/honom. Allt 
som sker dokumenteras och ska snarast delges domstolen som har att ta ställning till fortsatt 
handläggning.  
 
Genomförandeplan 
Uppdraget att vara umgängesstöd bör formuleras tydligt och detaljerat i ett skriftligt dokument.  
Av dokumentet bör det bland annat framgå: 

• Vad syftet med umgängesstödet är 
• Vilka dagar och vid vilka tidpunkter den person som är utsedd att vara umgängesstöd ska medverka 
• Att den person som är utsedd att vara umgängesstöd ska vara neutral och sätta barnets bästa främst 
• Vilka särskilda instruktioner som ska gälla för uppdraget 
• Hur återrapporteringen till familjerätten ska göras   
• Hur uppföljningen ska göras av hur uppdraget som umgängesstöd har fungerat för barnet 

 
Det är viktigt att klargöra för umgängesstödet att denne inte har i uppdrag att avrapportera 
uppdraget till föräldrar eller deras ombud utan det sker direkt till familjerätten, men också att 
umgängesstödet i ett senare skede kan komma att kallas in som vittne i domstolen. 
Familjerätten klargör uppdragets innehåll för föräldrarna och informerar om de instruktioner som 
familjerätten har gett till den person som ska vara umgängesstöd. Familjerätten bör även med 
hänsyn till barnets ålder och mognad informera barnet om vilken roll denna person ska ha under 
umgänget. 
 
Familjerätten bör se till att den person som är utsedd att vara umgängesstöd har tillgång till stöd 
från den ansvarige handläggaren och i komplicerade fall också i form av kvalificerad 
handledning. 
 
 
 
 
Inskolning 
Barnet behöver träffa umgängesstödet innan umgänget påbörjas. En bedömning görs i samråd 
med föräldrar och umgängesstödet hur många gånger barnet behöver träffa umgängesstödet för 
att känna sig tryggt inför umgänget. 
 
Uppföljning 
Familjerätten ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än 
nödvändigt. Vid uppföljningen bör familjerätten tala med föräldrar, barn och umgängesstödet. 
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Uppföljningen av hur umgänget fungerat bör göras efter det första umgängestillfället och 
därefter regelbundet. Ärendets karaktär får avgöra hur omfattande behovet av uppföljning är.  
 
I vissa fall vill tingsrätten ha en skriftlig redovisning av umgängesstöd. Handläggaren kontaktar 
umgängesstödet och sammanfattar hur umgänget fungerar och skickar därefter redovisning till 
tingsrätten. 
 
 
10. Kontaktperson vid umgänge 
Är föräldrarna överens kan familjerätten efter ansökan besluta att utse en särskild person att 
närvara vid barnets umgänge med en förälder. En kontaktperson är till skillnad från umgängestöd 
en frivillig insats och kan aldrig utses mot den enskildes vilja. 
 
Även en vårdnadshavare eller en umgängesförälder kan beviljas kontakperson om någon av dem 
anser att han eller hon behöver stöd och hjälp vid exempelvis lämning och hämtning av barn (4 
kap. 1 § och 3 kap. 6 § SoL). 
 
Handläggaren har samtal med föräldrar och barn för att kunna bedöma behovet av kontaktperson 
vid umgänge. Om det finns behov av kontaktperson vid umgänge enligt 3 kap 6 b § SoL fattas 
beslut om insats. 
 
När en kontaktperson är utsedd bör denna tillsammans med ansvarig handläggare träffa föräldrar 
och barn för att upprätta en genomförandeplan. 
 
Handläggaren klargör uppdragets innehåll för föräldrarna och informerar om de instruktioner 
som getts till kontaktpersonen. Handläggaren bör även med hänsyn till barnets ålder och mognad 
informera barnet om vilken roll denna person ska ha under umgänget. Handläggaren bör se till 
att den person som är utsedd att vara kontaktperson har tillgång till stöd från den ansvarige 
handläggaren och i komplicerade fall också i form av kvalificerad handledning. 
 
Avtal 
Avtal skrivs med kontaktpersonen. Ett ex. skickas till kontaktpersonen och ett ex. läggs i 
kontaktpersonens akt.  
 
Ersättning till kontaktpersonen, se SKL:s riktlinjer. 
 
Inskolning 
Barnet behöver träffa kontaktpersonen innan umgänget påbörjas. En bedömning görs i samråd 
med föräldrar och kontaktpersonen hur många gånger barnet behöver träffa kontaktpersonen för 
att barnet ska känna sig trygg inför umgänget. 
 
Uppföljning 
Handläggaren ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än 
nödvändigt. Uppföljningen av hur umgänget fungerat görs med vårdnadshavare, barn samt 
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kontaktperson efter tre månader, eller vid behov tidigare. Ärendets karaktär får avgöra hur 
omfattande behovet av uppföljning är. Om uppföljningen visar att umgänget i fortsättningen kan 
fungera utan kontaktperson avslutas insatsen. Om umgänget fortfarande inte fungerar utan 
kontaktperson och bedömningen görs att insatsen är till barnets bästa och föräldrarna är överens 
om det, fortsätter insatsen. Uppföljning ska göras minst var sjätte månad. 
 
 
11. Faderskapsutredningar/föräldraskapsutredningar och moderskapsfrågor  
Lagens innebörd 
Lagstiftningen om utredning och fastställande av faderskapet syftar inte bara till att tillförsäkra 
barnet försörjning och arvsrätt. Det betonar också barnets rätt att känna till sitt ursprung och 
rätten till båda sina föräldrar. Att veta vem som är far är grundläggande för 
identitetsutvecklingen. Det finns också sociala, juridiska och medicinska aspekter av ett fastställt 
faderskap. Det är viktigt att det rättsliga faderskapet överensstämmer med det biologiska.  
 
När barnet har hemvist i Sverige, oavsett medborgarskap, är socialnämnden skyldig att försöka 
utreda och fastställa vem som är far till barnet förutsatt att mamman vid barnets födelse är ogift, 
faderskapspresumtionen ifrågasätts eller när faderskapet har hävts av domstol (2 kap.1 § FB). 
Det rättsliga faderskapet ska överensstämma med det biologiska och det är av stor vikt för barnet 
att faderskapet fastställs. Utredningsskyldigheten gäller fram till dess att barnet fyller 18 år, 
såvida barnet inte dessförinnan har gift sig. Därefter görs individuell bedömning efter ansökan 
om hjälp att utreda faderskapet. Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att göra 
faderskapsutredningen/föräldraskapsutredningen.  
 
Faderskapsutredning inleds vid: 

• Underrättelse från Skatteverket gällande alla nyfödda barn, vars föräldrar inte är gifta, skickas till 
socialnämnden (nämnden för individ- och familjeomsorg i Alvesta kommun). När underrättelsen 
inkommit skall faderskapsutredning inledas. Sammanboende föräldrar kallas till förvaltningen för 
bekräftelse av faderskap av socialassistent, S-protokoll används. Om föräldrarna inte är sammanboende 
eller vid tveksamheter i faderskapet överlämnas ärendet till familjerätten för utredning i MF-protokoll. 
 

• Underrättelse från Skatteverket gällande inflyttat barn, skickas till socialnämnden. Det är en signal 
om att faderskapet för barnet inte är fastställt. Faderskapsutredning inleds och familjerättssekreterare 
kallar modern för samtal, MF-protokoll upprättas.  
 

• Underrättelse inflyttat barn - Ensamkommande flyktingbarn. När det gäller ensamkommande 
flyktingbarn finns inget undantag i lagstiftningen, utan faderskapet ska fastställas även för dem.  
 

Familjerättens rutin när det gäller ensamkommande flyktingbarn är att ärendet aktualiseras och 
en förhandsbedömning görs. Familjerättssekreterare inhämtar information från barnets 
handläggare på Avdelningen Barn och familj. Familjerättssekreterare kontaktar även barnets god 
man för att ge information angående ärendet samt för att inhämta information kring barnet. 
Familjerättens bedömning är att det kan anses rimligt att endast inleda utredning på initiativ från 
barnet eller god man eftersom det primära i barnets situation sannolikt inte är att även inleda en 
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faderskapsutredning. Det är dessutom i princip ogörligt att genomföra en utredning när ingen av 
föräldrarna finns i Sverige. Om det inte finns utsikter att fastställa faderskapet fattas beslut av 1:e 
socialsekreterare att inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL. Förhandsbedömningen läggs i 
barnets akt. Om det är möjligt att fastställa faderskapet inleds utredning.  
 

Om barnet är placerat i Alvesta av annan kommun kontaktas handläggare för ensamkommande i 
den kommunen för att inhämta uppgifter för att göra förhandsbedömning. Familjerättssekreterare 
kontaktar även barnets god man för att ge information om ärendet samt för att inhämta 
information kring barnet. God man får information om att utredning inte inleds eller ska inledas 
beroende på utsikterna att fastställa faderskapet. Beslut att inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL fattas av 1:e socialsekreterare. Förhandbedömningen sätts i familjerättens kronologiska 
pärm.  
 

Om det är möjligt att fastställa faderskapet inleds utredning.  
 

• Faderskapsutredning kan även inledas innan barnet är fött. Se handbok från socialstyrelsen ”Att 
fastställa faderskap”.  
 

• Om barnet inte är folkbokfört/saknar uppehållstillstånd i Sverige 
Familjerätten ska bedöma om barnet har hemvist i Sverige. Om barnet bedöms ha hemvist i 
Sverige är nämnden behörig att fastställa faderskapet. Bedömning ska t.ex. göras av barnets 
intresse av att faderskapet fastställs, om barnet kommer att växa upp i Sverige, om barnet har 
faktisk möjlighet att stanna i Sverige. Hänsyn ska tas till samtliga omständigheter i det aktuella 
fallet. Det kan t ex vara om en förälder har uppehållsstånd men inte den andra. 
 

• Föräldraskapsutredning 
När den ena kvinnan i ett lesbiskt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade 
partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening (2 kap. 8 a § FB). Socialnämndens uppgift 
blir att försöka fastställa föräldraskapet i stället för faderskapet. Ett föräldraskap fastställs genom 
bekräftelse eller dom. Det som sägs i FB 1 kap. 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i 
fråga om bekräftelse av föräldraskap. 
 
Handläggning 
Faderskapsutredning ska bedrivas skyndsamt om inte särskilda skäl föranleder annat och avslutas 
inom ett år från det att utredningen påbörjades eller återupptogs (2 kap. 8 § FB).  
 
Utredningen ska i normalfallet vara slutförd inom ett år från barnets födelse. Men om det finns 
särskilda skäl tillåts en längre utredningstid, t ex om en utredning återupptas eller påbörjas senare 
än barnets födelse, eller om familjerätten kan ha svårigheter att få kontakt med mamman, den 
man eller de män som kan vara möjliga pappor. 
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Vid en faderskapsutredning/föräldraskapsutredning används olika protokoll för att dokumentera 
viktiga upplysningar. S-protokoll, MF-protokoll, FÖR-protokoll och Ä-protokoll. Alla blanketter 
avseende fastställande av faderskap/föräldraskap finns att ladda ned på socialstyrelsens hemsida. 
 
Handlingar avseende faderskap skall skrivas på arkivbeständigt papper och med arkivbeständigt 
bläck. Handlingar avseende faderskap ska alltid finnas kvar och vara slutarkiverade på samma 
plats. Varje faderskapsärende läggs i egen akt (grön) med barnets personnummer. 
 
Socialassistent tar emot underrättelse från Skatteverket om nyfött barn och tar den första 
kontakten genom att skicka information om fastställande av faderskap och information om vad 
gemensam vårdnad innebär till barnets mamma. Om det framkommer tveksamheter omkring 
faderskapet eller när föräldrarna inte lever tillsammans överlämnas underrättelsen till 
familjerättssekreterare. 
 
S-protokoll 
Sammanboende föräldrar 
Med sammanboende avses att parterna sammanbor när faderskapet fastställs. Om parterna 
uppger att de sammanbor och haft samlag med varandra under konceptionstiden samt är 
övertygade om att barnet är deras gemensamma barn, är dessa uppgifter tillräckliga för att 
nämnden ska kunna anta att mannen är far till barnet. Socialassistent upprättar då S-protokoll och 
faderskapsbekräftelse. Föräldrarna informeras om att de kan göra en anmälan om gemensam 
vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen. Båda föräldrarna måste vara överens om att 
anmäla gemensam vårdnad. Föräldrarna kallas för besök vid första gemensamma barnets födelse. 
Vid följande barns födelse skickas handlingarna till föräldrarna för bekräftelse.  
 
MF-protokoll      
Ej sammanboende föräldrar 
Om parterna inte är sammanboende ska utredningen göras i s.k. MF-protokoll, likaså om 
osäkerhet kring faderskapet råder eller flera män är tänkbara. MF-protokoll är även aktuellt när 
barnet inte har uppehålltillstånd och bedömning om hemvist gjorts. Familjerättssekreterare kallar 
barnets moder för personligt möte via brev. Information om gemensam vårdnad bifogas 
kallelsen. Modern avgör om även fadern till barnet medföljer till det första samtalet, beroende på 
hur deras relation ser ut. MF-protokollet är underlag för faderskapsbekräftelsen. Om flera män 
uppges som eventuella fäder, upprättas ett protokoll för varje man.  
 
I MF-protokoll ifylls först moderns uppgifter och därefter faderns uppgifter. Om en man är 
tänkbar beräknas konceptionstiden med hjälp av födelsevikttabell. Om flera män kan vara 
aktuella, om modern lider av medicinsk sjukdom som kan påverka fostertillväxten, om modern 
lidit av graviditetskomplikationer, om barnet fötts före fullgången tid eller har hög eller låg vikt 
med hänsyn till graviditetslängden eller vid flerbarnsfödsel inhämtas intyg om 
ultraljudsundersökning eller utvecklingsgrad för utredning av faderskap. För beräkning med 
hjälp av ultraljudstabellen eller konceptionstidssnurran, se vidare i handbok ”Att fastställa 
faderskap”. För information om ultraljudsundersökning skickas blankett ”Intyg om 
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ultraljudsundersökning eller utvecklingsgrad för utredning av faderskap” till det sjukhus som 
utfört undersökning.  
 
Om inte mannen avhörs efter kallelse skickas rekommenderat brev med mottagningsbevis. 
Vägrar mannen att medverka i utredningen kan familjerätten fatta beslut om att lämna ärendet 
vidare till tingsrätten. Nekar mannen utan godtagbara skäl att medverka till att faderskapet kan 
fastställas bör han upplysas om att han kan bli dömd att betala samtliga rättegångskostnader. 
Familjerättssekreterare kontaktar i samråd med modern lämpligt juridiskt ombud som kan åta sig 
ärendet. I samtal med ombud görs klart att vi förutsätter att kostnader i målet kan täckas genom 
att barnet beviljas rättshjälp. Familjerättssekreterare bevakar att det finns en aktiv handläggning. 
 
Vid besök ska föräldrarna legitimera sig. Kopia av legitimationerna läggs i akten. Om någon av 
föräldrarna saknar giltig legitimation, måste annan person intyga att personen är den man utger 
sig för att vara. Handläggaren informerar föräldrarna om faderskapsbekräftelsens juridiska 
innebörd, vårdnad, anmälan om barnets efternamn, underhåll, underhållsstöd, umgänge och 
samarbetssamtal. 
 
Om fadern till barnet är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige, men inte moder 
och barn, och föräldrarna uppger att de har för avsikt att leva tillsammans i Sverige görs 
bedömningen att barnet har hemvist i Sverige och att Familjerätten därmed är behörig att 
fastställa faderskapet. En bedömning angående hemvist görs i journalanteckning i samband med 
utredning. 
 
Om inte någon av föräldrarna uppger att de vill att DNA-undersökning görs eller om 
familjerättssekreterare inte anser att det finns anledning att ifrågasätta föräldrarnas uppgifter, kan 
faderskapsbekräftelse upprättas.  
 
Föräldrarna har möjlighet att göra en anmälan om gemensam vårdnad i samband med 
faderskapsbekräftelsen. Underrättelse om bekräftat faderskap och om föräldrarna anmält 
gemensam vårdnad skickas på förtryckt blankett från Skatteverket för nyfött barn. Kopia läggs i 
akten. Om ej nyfött barn, skickas kopia av faderskapsbekräftelsen och kopia av anmälan om 
gemensam vårdnad till Skatteverket. Föräldrarna ska ha varsin kopia av faderskapsbekräftelse 
och anmälan om gemensam vårdnad om sådan är gjord. 
 
Ä-protokoll 
Ä-protokoll används bara om faderskapspresumtionen för mannen ifrågasätts. En 
förhandsbedömning görs om utredning ska inledas. Om utredningen leder fram till att mannen i 
äktenskapet är far till barnet behöver nämnden inte besluta om att lägga ned utredningen. 
Ärendet avslutas med en anteckning i akten. Ett Ä-protokoll måste i övriga fall kompletteras med 
ett S- eller MF-protokoll. Protokollen är underlag för faderskapsbekräftelse. 
 
FÖR-protokoll 
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Bestämmelserna om protokoll, bekräftelse och nedläggning av föräldraskapet är desamma som 
vid faderskap. Om en kvinna ska anses som barnets förälder ska kvinnans föräldraskap utredas 
och fastställas på samma sätt som vid faderskapsutredning.  
 
När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes 
registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är 
att försöka fastställa föräldraskapet. Föräldraskap kan fastställas för den kvinna som lämnat 
samtycket till den assisterade befruktningen om 

• moderns maka, registrerade partner eller sambo har samtyckt till behandlingen,  
• behandlingen har skett på svenskt sjukhus enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet och 
• det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom inseminationen 

eller befruktningen.  

Om befruktningen har skett på annat sätt ska socialnämnden försöka utreda och fastställa 
faderskapet.  
 
I samband med fastställandet av föräldraskapet kan anmälan om gemensam vårdnad göras. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 20013:3) utredning och fastställande av 
föräldraskap finns på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen tillhandahåller också blanketter 
om föräldraskap. 

Följande blanketter används vid föräldraskapsutredning: FÖR-protokoll, 
föräldraskapsbekräftelse samt anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av 
föräldraskap.  
 
Assisterad befruktning av ensamstående kvinnor 
Sedan den 1 april 2016 kan ensamstående kvinnor få assisterad befruktning inom ramen för 
svensk hälso- och sjukvård på samma villkor som par (se MFoF 2016:1). Utgångspunkten är att 
en ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning, enligt ovanstående, blir barnets 
enda rättsliga förälder. Socialnämnden ska alltid inleda en faderskaps- eller 
föräldraskapsutredning om modern inte är gift. Utredningen skrivs i MF-protokoll.  
 
Förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda ska utredningen läggas ned: 
1. Att den assisterade befruktningen har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om 
genetisk integritet m.m. En insemination ska ha utförts på ett offentligt finansierat sjukhus eller 
på en vårdinrättning med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg. Provrörsbefruktning ska 
ha utförts på ett universitetssjukhus. 
2. Att modern var ensamstående vid behandlingen, det vill säga inte gift, registrerad partner eller 
sambo. 
3. Att det är sannolikt, med hänsyn till alla omständigheter, att barnet har kommit till genom den 
aktuella behandlingen. 
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Beslut att lägga ned utredning tas med stöd av 2 kap. 7 § 2 st FB: Socialnämnden ska lägga ned 
påbörjad faderskapsutredning om faderskapet inte ska fastställas enligt 1 kap. 3 §. Beslutet fattas 
av nämnden och kan inte delegeras. 
 
Inledningsvis inriktas utredningen på att fråga kvinnan om kraven är uppfyllda. Det kan i många 
fall vara tillräckligt att modern visar upp intyg eller liknande (t ex kopia av patientjournal) som 
visar att hon gått igenom assisterad befruktning som ensamstående inom den svenska 
sjukvården. Uppgifterna från modern jämförs med beräkningen av konceptionstiden. (MFoF 
2016:1, prop 2014/15:127) 
 
Rättsgenetisk undersökning 
Om mannen är tveksam till att han är far till barnet kan han begära rättsgenetisk undersökning. 
Rättsgenetisk undersökning ska även göras om det är flera män som kan vara möjlig far till 
barnet eller om det finns anledning att anta att modern haft sexuellt umgänge med fler än en man 
under konceptionstiden (2 kap. 6 § FB). 
 
Nämnden bekostar rättsgenetisk undersökning i samband med faderskapsutredning. Provtagning 
görs i första hand via munskrap på familjerätten. Provtagning kan även göras via blodprov på 
vårdcentral eller i samband med förlossningen (se blanketter på socialstyrelsens hemsida). 
Blanketten ”Underrättelse om förestående rättsgenetisk undersökning” skickas till 
Rättsmedicinalverket i Linköping. Provtagning kan ske vid olika tillfällen för de olika parterna. 
 
Vid provtagning ifylls provtagningsintyg (se socialstyrelsen). Parterna ska underteckna intyget. 
Modern undertecknar barnets intyg. Intyget skickas tillsammans med proven till 
Rättsmedicinalverket. Kopia av provtagningsintyg läggs i akten.  
 
Parterna ska legitimera sig. Barnets identitet styrks av modern eller särskilt förordnad 
vårdnadshavare.  
 
När svaret inkommer från Rättsmedicinalverket skickas kopior till föräldrarna. Om den 
rättsgenetiska undersökningen visar att mannen är far till barnet ska faderskapsbekräftelse 
upprättas. Om den rättsgenetiska undersökningen visar att mannen ej är far till barnet träffar 
handläggaren åter modern för inhämtande av nya uppgifter. 
 
Begäran om biträde i faderskapsutredning - Annan kommun 
Om mannen eller någon av männen bor i annan kommun eller om modern flyttat till annan 
kommun efter barnets födelse kan socialnämnden i annan kommun lämna biträde vid 
faderskapsutredning.  
 
När annan kommun begär biträde i faderskapsutredning 
Ett ärende öppnas i verksamhetssystemet på barnet och ett hushåll läggs upp för barnet och 
pappan som bor i Alvesta kommun. Faderskapsutredning öppnas och beslut fattas om ”biträde 
annan kommun”. Ärendet journalförs på samma sätt som ett vanligt faderskapsärende. Ärendet 
avslutas då handläggare bistått med det som ansvarig kommun begärt. Handlingarna återsänds 
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till ansvarig kommun. Kopior på handlingarna sparas i den fysiska akten. Akten arkiveras ej som 
övriga faderskapsärenden, utan förvaras i arkivet för gallring efter 5 år. 
 
Begäran om biträde i faderskapsutredning – Till Svensk utlandsmyndighet 
Beskickningar och konsulat ska biträda svenska myndigheter i ärenden som rör fastställande av 
faderskap. Blanketten ”Begäran om bistånd av utlandsmyndighet i faderskapsärende”(se 
socialstyrelsen) skickas till den svenska utlandsmyndigheten.   
 
Fastställande av faderskap 
Bekräftelse 
De allra flesta fastställelser av faderskap sker genom bekräftelse. En bekräftelse får godtas 
endast om det kan antas att den man som gjort bekräftelsen är far till barnet (FB 1 kap 4 §). 
Samlag ska ha förekommit under konceptionstiden mellan barnets mor och mannen ifråga. Det 
ska också av hänsyn till samtliga omständigheter vara sannolikt att barnet avlats av mannen. Det 
är av vikt för barnets del att bekräftelsen blir riktig.  
 
Parterna ska alltid styrka sin identitet genom att visa legitimation. Om handläggaren efter 
utredning anser sig kunna "bedöma faderskapsfrågan med tillräcklig säkerhet, bör han bereda 
den som antagas vara fader till barnet tillfälle att bekräfta faderskapet" (FB 2 kap 5 §). 
Bekräftelse ska ske skriftligt och mannens namnteckning bevittnas av två personer. Bekräftelsen 
ska sedan godkännas av barnets mor. För att bli juridiskt giltig måste bekräftelsen därefter 
godkännas av nämnden (jfr delegationsordning). Godkännandet ska alltid ha föregåtts av 
utredning. Den handläggare, som på nämndens vägnar godkänner bekräftelsen får inte bevittna 
faderns namnteckning. Bekräftelsen kan göras före barnets födelse men nämndens godkännande 
får inte ske innan barnet är fött. 
 
Dom 
Om faderskapet inte fastställs på frivillig väg måste frågan föras vidare till tingsrätt, se 
socialstyrelsens handbok, ”Att fastställa faderskap” 
 
Nedläggning av faderskapsutredning 
När faderskapsutredningen pågått i sex månader ska handläggaren rådgöra med arbetsledare om 
utredningen ska fortsätta eller om faderskapsärendet ska överlämnas till rättslig prövning eller 
läggas ner. Om det inte har varit möjligt att fastställa faderskapet efter ett år förläggs ärendet till 
nämnden med förslag till ställningstagande. Om det inte bedöms som möjligt att fastställa 
faderskapet föreslås nämnden att fatta beslut om att lägga ned faderskapsutredningen. Om det 
senare framkommer nya omständigheter som gör att faderskapet kan fastställas återupptas 
faderskapsutredningen. Beslut om återupptagande av faderskapsutredning fattas av 1:e 
socialsekreterare. 
 
Beslut om att lägga ned faderskapsutredningen skall lämnas med information om möjlighet att 
överklaga beslutet (2 kap 7 och 9 § föräldrabalken). 
 
Om faderskapspresumtion ifrågasätts 
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Om en annan man än den som är gift med barnets mor kan vara far till barnet ska en 
förhandsprövning göras. Faderskapsutredning inleds om det bedöms finnas skäl till det. Om 
bedömning görs att det inte finns skäl att inleda faderskapsutredning ska nämnden fatta beslut 
om det. Beslutet är överklagningsbart (2 kap. 9 § FB). 
 
Om fastställt faderskap ifrågasätts 
I de fall faderskapet är fastställt genom bekräftelse eller dom gäller inte rätten att få en prövning 
enligt 2 kap. FB. Om det framkommer uppgifter om tveksamhet till faderskap som är bekräftat 
görs en förhandsbedömning om det finns grund för tveksamheten. 1:e socialsekreterare kan fatta 
beslut om att inleda faderskapsutredning om det bedöms finnas skäl för tveksamheten.  En 
förhandsbedömning om att inte inleda faderskapsutredning i dessa fall kan inte överklagas. 
 
Hävande av faderskap 
Föräldrar kontaktar familjerätten då det på grund av faderskapspresumtion i folkbokföringen 
registrerats att annan man än biologiske fadern blivit registrerad som far till barnet. 
Modern måste i dessa fall lämna en ansökan om hävande av faderskap till tingsrätten. 
Familjerätten är inte skyldig i att vara behjälplig, men bedömning görs att det är i barnets bästa 
att rättelse sker genom att felaktigt faderskap hävs av tingsrätten. Familjerätten utreder samtidigt 
faderskapet. När beslut om hävande av faderskap är fattat av tingsrätten, kan 
faderskapsbekräftelse godkännas av nämnden eller kan nämnden tillsammans med ansökan om 
hävande av faderskap även göra en ansökan om fastställande av faderskap. Ansökningsavgift 
inbetalas via utanordning till Växjö tingsrätt avseende ansökningsavgift, detta görs genom 
socialassistent. 
 
Vuxna barn 
Socialnämnden har inte något ansvar att fastställa faderskap för personer över 18 år. Individuell 
bedömning görs efter ansökan. 
 
Moderskap  
Socialnämnden har ingen skyldighet att fastställa moderskap. Det kan dock vara i barnets 
intresse att nämnden hjälper till med rådgivning. Om bedömning görs att familjerätten ska vara 
behjälplig i moderskapsfrågan öppnas ärende ”övrig familjerätt” i verksamhetssystemet. Ett 
moderskap kan endast fastställas genom beslut av tingsrätten. Familjerätten kan vara behjälplig 
med stämningsansökan som bekostas av modern och i hennes namn. 
 
 
12. Särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn 
När det ensamkommande barnet beviljas uppehållstillstånd ska socialnämnden i den kommun 
barnet vistas väcka talan om eller anmäla behov av en särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) 
hos domstol. God man kvarstår i sitt uppdrag till dess att SFV är utsedd av rätten. Ofta vill god 
man bli SFV och barnet vill behålla den kontakten. Grunderna för ett förordnande är att barnets 
föräldrar är döda (6 kap.9 § FB) eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet (6 
kap. 8 a § FB). Om barnet inom kort ska fylla 18 år finns i regel ingen anledning att utse 
vårdnadshavare utan god man kan kvarstå tills barnet blir myndigt.  
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• För ensamkommande barn som anvisats till Alvesta kommun och är folkbokförda i kommunen, 

handläggs ärendet av socialsekreterare för ensamkommande barn. 
 

• För ensamkommande barn som är folkbokförda i kommunen och är placerade av annan 
anvisningskommun, handlägger familjerättssekreterare ärendet. 
 
Förutsättningarna för när socialnämnden bör ansöka om en SFV finns att hitta i Socialstyrelsens 
allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. (SOSFS 2006:20).  
 
Utredningen gällande SFV behandlas i Nämnden för Individ och familjeomsorg. Det är nämnden 
som fattar beslut att utredare får föra nämndens talan gällande särskild förordnad vårdnadshavare 
i tingsrätten. 
 
Handläggningsförfarandet: 
1. Förhandsbedömning av behov av särskild förordnad vårdnadshavare (SFV)  
Bedömning görs om det är aktuellt att ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. 
Regeln är att alla barn ska ha en vårdnadshavare i Sverige men det finns undantag från att 
ansöka. Det kan vara om barnet är äldre än 17 år och 6 månader (eftersom barnet då hinner fylla 
18 år innan processen är klar) eller om man t ex vet att föräldrarna kommer inom en nära 
förestående tid till Sverige.  
 
2. Utredning  
Inled en utredning enligt 11 kap § 1 om barnets behov av ny vårdnadshavare. För att se vad som 
bör ingå i utredningen, se Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av 
ny vårdnadshavare (SOSFS 2006:20). Sammanställning av utredningens innehåll: 
 

• Barnets situation  
Beskrivning görs av barnets bakgrund samt nuvarande situation. Beskrivning av hur barnets bästa ska 
tillgodoses på kort och lång sikt. Barnet informeras om ansökan om SFV och vad det innebär. Inhämta 
barnets uppfattning om den person som är tilltänkt som SFV vid enskilt möte med barnet. Skriftligt 
samtycke från 15 år.  

 
• Föräldrarnas situation  

Beskrivning av vad förälderns varaktiga förhinder beror på och för hur lång tid det förväntas bestå. När 
det gäller ensamkommande barn är det inte alltid det finns kontakt med föräldrarna och det kan vara svårt 
att kunna utreda föräldrarnas situation mer än vad som finns att inhämta genom att prata med barnet, god 
man och eventuella släktingar. I de fall det går att kommunicera via exempelvis telefon med föräldrarna 
ska detta göras för att inhämta deras inställning.  

 
• Vem kan föreslås bli särskild förordnad vårdnadshavare  

Det kan t ex vara gode mannen eller någon annan person som är lämplig och som uttryckt intresse för att 
bli SFV som föreslås. Personen (eller personerna) som kan komma i fråga att bli SFV ska skriva under en 
samtyckesblankett för att kunna inhämta uppgifter om honom eller henne. I utredningen bör 
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socialregisteruppgifter, uppgifter ur polisens misstanke- och belastningsregister samt uppgifter om 
eventuella anmärkningar hos kronofogdemyndigheten inhämtas. För att kunna göra en bedömning kring 
den tänkbare vårdnadshavarens lämplighet bör det även ingå i utredningen uppgifter om den tänkbare 
vårdnadshavarens bakgrund, erfarenhet av barn samt förmåga att utföra sitt uppdrag.  

 
• Förslag till beslut 

När utredningen är klar, avslutas utredningen och lämnas för beredning till nämnden. Utredare ger förslag 
till beslut om att nämnden ska väcka talan om SFV i tingsrätten, om att föreslå namngiven person som 
vårdnadshavare och att namngiven utredare får föra nämndens talan.  

 
3. Ansökan till tingsrätten  
När nämnden har beslutat att ansöka/anmäla behov om SFV ska en avgift betalas till tingsrätten. 
Ansökan om SFV enligt 6 kap 8a § FB ska betalas in på tingsrättens plusgironummer (se aktuellt 
belopp samt plusgirokonto på tingsrättens hemsida). En ansökan enligt 6 kap 9 § FB när båda 
föräldrar är avlidna är kostnadsfri. Inbetalning görs av socialassistent. I samband med 
inbetalning sänds utredningen till tingsrätten.  
 
Bilagor till utredningen: 

• Personbevis för barnet  
• Personbevis för den tilltänkte SFV  
• Skriftligt åtagande från den tilltänkte SFV  
• Skriftligt samtycke från barnet till föreslagen SFV (om barnet över 15 år)  
• Skriftligt samtycke från föräldrar om möjligt 
• Protokollsutdrag med nämndens beslut   

 
Om föräldrarna kommer till Sverige 
Om en förälder/föräldrarna kommer till Sverige och vill återfå vårdnaden om barnet måste 
föräldern vända sig till tingsrätten och väcka talan enligt 6 kap. 10 § FB. I denna process behöver 
socialsekreterare/familjerättssekreterare vara behjälpliga då det är svårt för föräldrarna att veta 
hur man ska gå till väga. 
Särskild förordnad vårdnadshavare övriga ärenden 

• För familjehemsplacerade barn ansvarar socialsekreterare i genomförandegruppen för utredning angående 
överflyttning av vårdnaden. 

• För barn vars föräldrar avlider/är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden ansvarar 
familjerättssekreterare för utredning. 
13. Adoption 
Frågor som rör adoption regleras i 4 kap föräldrabalken, FB: ”Man eller kvinna, som fyllt 25 år, 
må med rättens tillstånd antaga adoptivbarn. Rätt att antaga adoptivbarn tillkommer även den 
som fyllt 18 år men ännu ej 25 år, om adoptionen avser eget barn, makes barn eller makes 
adoptivbarn eller om det finns synnerliga skäl”. Socialstyrelsen anger i handboken ”Adoption, 
handbok för socialtjänsten” 42 år som riktpunkt för övre åldersgräns vid ansökningstillfället. Är 
sökande 43 år eller något äldre ska särskild prövning göras om undantag från huvudregeln kan 
medges. 
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Socialtjänstens roll och uppgift är att företräda ett (oftast) okänt barn, men träffar oftast bara de 
vuxna som vill bli adoptivföräldrar. Adoptioner förekommer som nationella eller som 
internationella adoptioner.  
 
Nationell adoption 
Nationell adoption är när ett barn med hemvist i Sverige adopteras här i landet. 
 
Internationell adoption 
Internationell adoption avser ett barn med hemvist utomlands. En förutsättning för att få ta emot 
ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det är att socialnämnden, efter en utredning 
om sökandes lämplighet att adoptera, lämnar sitt medgivande. De sökande måste ha nämndens 
medgivande innan barnet lämnar hemlandet. 
 
Handläggningsförfarandet: 

• Kontakten med sökande inleds med informationssamtal. De sökande får information om 
adoptionsprocessens olika steg: Föräldrautbildning, ansökan, medgivandeutredning och beslut. Den 
information som ges får anpassas till vilken kunskap och insikt sökanden har och hur långt sökande 
kommit i sitt beslut.  

• Sökanden gällande internationell adoption informeras om att ett kommunalt bidrag utgår vid adoption 
enligt ett beslut i kommunstyrelsen 2006. Bidraget kan betalas ut tidigast efter godkännande och efter att 
ett barn har tilldelats sökande. Bidraget gäller enbart internationella adoptioner och om adoptionen 
förmedlats av auktoriserad sammanslutning och eller godkänns av svensk domstol eller av myndigheten 
för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Bidragets storlek är detsamma som prisbasbeloppet och 
handläggs av socialnämnden. 

• Sökande ska börja med att delta i en av familjerätten godkänd föräldrautbildning innan 
medgivandeutredning inleds. Sökande rekommenderas att först efter genomgången föräldrautbildning 
lämna in ansökan om medgivande. Sökande anvisas att i första hand gå utbildning anordnad av 
familjerätten i Växjö kommun. I andra hand rekommenderas sökande att gå annan godkänd 
föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. De sökande står för kostnaden för utbildningen.  

• Sökande ska inkomma med en skriftlig ansökan om medgivande, se MFoF:s hemsida  
 
 
Medgivandeutredning öppnas enligt 6 kap 12§ SoL. I denna utredning ingår: 

• Inledande samtal med sökanden där utredningsplan görs.  
• Utredningssamtal med den/de sökande sker dels genom gemensamma samtal med den/de sökande och 

dels i form av enskilda intervjuer. 
• Vid vidare samtal görs djupintervjuer med sökanden enligt Kälvestensmetoden, Efter intervjuerna ska en 

tolkning av resultatet ske av en utomstående ”Kälvestenstolkare”. Därefter sker en återkoppling till 
föräldrarna. 

• Sökande ska inkomma med läkarintyg ”för sökande av adoptivbarn”, se MFoF:s hemsida. 
• Utdrag ur socialregister, Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister och 

Kronofogdens register inhämtas. 
• Hembesök 
• Samtal med sökandes barn sedan tidigare och referenser från Barnavårdscentral och 

förskola/skola, se MFoF:s hemsida. 
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• Referenssamtal med personer som känner den/de sökande väl. Uppgifterna bör inhämtas 
skriftligen och följas upp i ett fördjupande samtal med varje referensperson. 
 
Uppgifterna ska sammanställas i en utredningsrapport, se socialstyrelsens ”Handbok för 
adoption”. Utredningen ska leda till en analys och bedömning och ett ställningstagande om 
den/de sökande skall få ett medgivande eller ej. Av bedömningen ska framgå vilken ålder på 
barnet som medgivandet avser, att sökande deltagit i lagstadgad föräldrautbildning, att 
medgivandet gäller i två år, att sökande ska meddela omständigheter som kan påverka 
medgivandet, att medgivandet gäller för adoption med medverkan av auktoriserad 
adoptionsorganisation samt att samtycke skall inhämtas till att adoptionsförfarandet får fortsätta 
när ett barn föreslagits för adoption. 
 
Utredningen ska kommuniceras enligt 11 kap 8 § SoL och 17 § FL. Individutskottet fattar beslut 
i ärendet.  
 
Nämndens beslut rörande medgivande om adoption. 
Efter att nämnden fattat beslut avslutas ärendet i verksamhetssystemet. 
 
Prövning inför samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta i samband med s.k. 
barnbesked. 
När ett barn föreslagits till adoption ska adoptivföräldrarna anmäla det till familjerätten. 
Familjerätten ska skyndsamt, och senast inom två veckor från det att anmälan inkommit, pröva 
om samtycke ska ges till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Om det finns särskilda skäl får 
prövningstiden förlängas (6 kap. 14 § SoL). Handläggaren har samtal med de sökande om det 
finns hinder för att adoptionsförfarandet får fortsätta. Finns inga hinder kan handläggare ge 
samtycke. Om hinder finns ska ärendet tas upp i individutskottet. 
 
Återkallelse av medgivande 
Medgivandet kan återkallas om omständigheterna väsentligt ändrats under den tid medgivandet 
gäller och förutsättningarna för lämnat medgivande inte längre finns. Medgivandet kan också 
återkallas, ifall det är bäst för barnet, även när barnet har mottagits av 
adoptivföräldern/föräldrarna (6 kap.13 § SoL). Beslut fattas av individutskottet. 
 
Uppföljning efter att barnet har anlänt 
Uppföljning av barnets situation och utveckling samt familjens behov av stöd och hjälp ska göras 
när barnet har kommit till familjen. Socialtjänsten har ett ansvar för att adoptivfamiljen får det 
stöd och den hjälp som den kan ha behov av sedan adoptionen genomförts (5 kap 1 § SoL). 
 
Uppföljningsrapporter till barnets ursprungsland 
En planering görs hur och när en uppföljande kontakt ska tas efter att barnet tagits emot i 
sökandes hem. Föräldrarna kontaktar familjerätten efter att barnets tagits emot. Familjerätten 
öppnar ett ärende för uppföljning i verksamhetssystemet. Tid för hembesök bokas in. På 
myndigheten MFoF;s hemsida finns en mall för uppföljningsrapport, eller används en specifik 
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mall från ursprungslandet. Sedan skickas rapporten till föräldrarna som i sin tur skickar 
rapporten till adoptionsorganisationen. Ärendet avslutas i verksamhetssystemet. 
 
Yttrande angående adoption enligt 4 kap 10 § FB 
Enligt 4 kap 10 § FB skall tingsrätten inhämta yttrande från socialnämnden i den kommun där 
sökande är folkbokförd, det kan handla om styvbarnsadoption eller om det formella beslutet om 
adoption måste fattas av svensk domstol. 
 
Om tidigare medgivandeutredning finns så kompletteras medgivandeutredningen med aktuella 
förhållanden. Om det inte finns en medgivandeutredning så ska familjerätten utreda 
förutsättningar och riskfaktorer för adoption. Det är inte särskilt reglerat vad som ska ingå i ett 
sådant yttrande, för vägledning jmf medgivandeutredning.  
 
Yttranden avseende adoption avges av nämnden och kan inte delegeras till handläggare.  
 
 
16. Underrättelse äktenskapsskillnad 
Tingsrätten skickar underrättelse om ansökan om äktenskapsskillnad till familjerätten för 
kännedom. Familjerätten skickar därefter information om samarbetssamtal till föräldrarna. 
 
 
17. Statistik 
Årligen sammanställs och redogörs statistik över familjerättsärenden till Socialstyrelsen. Statistik 
förs för områdena, faderskap, vårdnad, boende och umgängesutredningar, yttrande angående 
vårdnad, boende och umgänge, samarbetssamtal, avtal angående vårdnad, boende och umgänge, 
umgängesstöd, medgivandeutredningar inför adoption och yttranden angående adoption. 
 
Årligen sammanställs statistik över antalet rådgivningssamtal, både telefonsamtal och besök. 
 
 
18. Referenslitteratur 
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, socialstyrelsen, 2016 
Adoption Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella 
adoptioner: Socialstyrelsen 2014 
Vårdnad, boende och umgänge: Socialstyrelsen 2012 
Att fastställa faderskap: Socialstyrelsen 2005 
Den nya socialtjänstlagen: Bokförlaget kommunlitteratur 2002 
 
 
Riktlinjer/rutiner ska revideras årligen. 
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NIF §       Dnr NIF2017/132:000 

Information om samverkan, avdelningen Ekonomiskt 
bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 

Beslutsunderlag 
1. Utfall försörjningsstöd 2008-2017, 9 juni2017. 
2. Hushållsdiagram 2017 till och med maj, 9 juni 2017. 
3. Statistik 2017 Arbetsmarknadsavdelningen, 20 juni 2017. 

Redogörelse 
Redogörelse lämnas under sammanträdet. 

Beredning 
NIF AU § 33 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta att notera informationen till protokollet. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Vht 58100 FÖRSÖRJNINGSSTÖD          

Konto3Namn (flera objekt)

År Värden Totalt
 Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec

2008 1 247 1 160 1 099 1 309 1 272 1 369 1 138 1 036 1 252 1 218 1 125 1 514 14 738
2009 1 282 1 543 1 730 1 653 1 537 1 635 1 667 1 746 1 609 1 527 1 535 1 732 19 195
2010 1 630 1 563 1 970 1 721 1 773 1 959 1 724 1 615 1 598 1 672 1 646 1 714 20 584
2011 1 763 1 641 2 080 1 952 2 079 1 895 1 656 1 753 1 834 1 811 1 811 2 104 22 378
2012 1 945 1 865 2 072 1 836 2 032 1 966 1 819 1 670 1 736 2 141 1 983 2 062 23 127
2013 1 922 1 897 1 943 1 943 2 007 1 940 1 913 1 637 1 614 1 957 1 665 1 714 22 151
2014 1796 1781 1890 1846 1773 1849 1900 1478 1785 1953 1700 2196 21 947
2015 1759 1770 2124 1969 1853 2127 1973 1774 1830 1909 1778 2094 22 960
2016 1 834 1 712 2 064 1 931 1 885 2 132 2 028 1 636 1 913 1 982 2 045 2 302 23 464
2017 2127 1983 2246 1915 2157 10 428
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STATISTIK 2017 2017-06-20 

• 21 (16) till jobb utanför AMA 33 % (29%) (siffrorna i parantes uppgifterna 
från april månad) 

• 11 (9) till studier 
• 36 (29) på betald arbetsträning i förberedande  
• 36 (28) anställda 
• Totalt 132 inskrivna varav 13 är under 25 år.  

• Matchning Kronoberg 
• Praktik 
• Framtid Kronoberg 
• Kortare utbildningar 
• Coachning (jobbsök) 



STATISTIK 2017 



STATISTIK 2017 



STATISTIK 2017 



30 LISTAN 
25 st  
Just nu är besparing ca 500 000 på årsbasis 
Kommunen har fått drygt 800 Tkr i ökade skatteintäkter 
Skall anställas c:a 30 till i augusti-sept 



TILL ARBETE UTANFÖR AMA 



ARBETSLÖSA MED 
UTBILDNINGSNIVÅ MAX 
GRUNDSKOLA 



RESULTAT AMA 
SEDAN 2015-01-01 
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NIF §       Dnr NIF 2017/114:000 

Granskning av nämndernas hantering av 
budgetunderskotten samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 18 april 2017. 
2. Revisionsrapport, 18 april. 
3. Bilaga 2, Åtgärdsplan 2017, 5 april 2017. 
4. NIF § 26, 25 april 2017. 

Redogörelse 
Kommunens revisorer har genom sakkunnigt biträde genomfört en 
granskning av nämndernas hantering av budgetunderskott samt 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I revisionsrapporten görs 
bedömningar mot fem kontrollmål. Nämnden för individ- och 
familjeomsorg har uppfyllt fyra helt och ett delvis.  

Kommunens revisorer har begärt svar från nämnden över vilka 
åtgärder som kommer att vidtas för att få en budget i balans. 
Vid nämndens sammanträde den 25 april 2017 beslutade nämnden att 
godkänna förvaltningens förslag på åtgärder motsvarande 6,2 
miljoner. 

Beredning 
NIF AU § 35 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta att delge kommunens revisorer åtgärdsplanen för 2017 som 
svar på revisorernas fråga. 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna (via Kommunstyrelsen) 

  

16. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I delårsrapporten prognostiserade nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgs-

nämnden och utbildningsnämnden för negativa budgetavvikelser. Förutsättningarna för 

en god ekonomisk hushållning är att nämnderna håller sig inom de budgetramar som 

fullmäktige har beviljat dem. Kommunstyrelsen ska ha en uppsikt övriga nämnders verk-

samhet och ekonomi.  

Nämndernas budgetunderskott och kommunstyrelsens uppsiktsplikt har uppmärksam-

mats i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 
 Har nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden och utbildnings-

nämnden bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt? 
 

 Har kommunstyrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt avseende nämnderna?  

1.3. Revisionskriterier 
Kommunallagen 

Budget för år 2016 

Övriga relevanta styrdokument, exempelvis ekonomiska styrprinciper. 

1.4. Kontrollmål 
Nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden och utbild-

ningsnämnden  

 Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 
 Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 
 Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 
 Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  
 Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställs? 

Kommunstyrelsen 

 Vilken ekonomisk information har redovisats för kommunstyrelsen avseende nämn-
derna? 

 Vilka beslut har kommunstyrelsen fattat med anledning av redovisad information? 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att gälla för revisionsåret 2016. 

1.6. Metod 
Kommunstyrelsen och nämnden för individ och familjeomsorg, omsorgsnämnden och 

utbildningsnämndens protokoll har gåtts igenom med tillhörande handlingar till besluts-

paragrafer. Intervju har skett med förvaltningscheferna på nämnden för individ- och fa-

miljeomsorg, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden  
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2. Iakttagelser 

Enligt budgeten som är antagen för år 2016 framgår följande: 

Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verk-

samheten. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål 

ska styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. 

Nedan redovisas paragrafer ur protokoll och våra noteringar som vi har gjort efter att ha 

tagit del av handlingar som finns i ärendet på utvalda protokoll. Protokollen redovisas i 

kronologisk ordning under respektive revisionsobjekt. 

I nedanstående redovisas direkta utdrag från nämndernas protokoll. Våra noteringar 

redovisas i slutet av varje nämnd. 

2.1. Nämnden för individ och familjeomsorg 
Protokoll 2016-04-25 

 

§ 19 Ekonomisk uppföljning 

 

Noteringar 

Genomgång av helårsprognos för IFO per den siste mars 2016 där ett underskott på ca 2,3 

mkr kommer att lyftas. 

 

Nämndens beslut: 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera informationen till protokol-

let. 

 

Protokoll 2016-06-22 

 

§ 32 Ekonomisk uppföljning 

 

Noteringar 

Prognostiserat resultat för IFO per maj 2016 är ett underskott på 9,7 mkr. 

Nämndens beslut: 

1. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna förvaltningens förslag 

till åtgärder för en budget i balans. 

2. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge arbetsutskottet den 5 septem-

ber 2016 i uppdrag att vid behov tillskriva kommunfullmäktige angående budgeten. 
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Protokoll 2016-09-26 

 

§ 41 Ekonomisk uppföljning per augusti 

 

Noteringar 

Genomgång av resultat och helårsprognos för IFO per den siste augusti 2016 med ett un-

derskott på -5 555 tkr. 

Den största anledningen till underskottet är att IFO-förvaltningen har nödgats justera 

prognosen för försörjnings- och flyktingstöd. Även om man på goda grunder kan förvänta 

en minskad nivå över året är det ett faktum att nivån från slutet av 2015 är den högsta 

som varit och den kvarstod fortfarande in på 2016. 

Nämndens beslut: 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera informationen till protokol-

let. 

§ 52 Ekonomisk uppföljning per september 2016 

 

Noteringar 

För perioden januari till september har nämnden för individ- och familjeomsorg en nega-

tiv avvikelse mot budget med 6 mnkr. Helårsprognosen för 2016 visar per september på 

en total negativ avvikelse vi årets slut på 5,8 mnkr. Budgetavvikelsen återfinns inom verk-

samheten för försörjningsstöd där helårsprognosen visar på en negativ avvikelse mot 

budget med 8,8 mnkr för 2016. 

Med anledning av den negativa avvikelsen gav arbetsutskottet förvaltningen i uppdrag att 

presentera ett förslag på åtgärder för en budget i balans (NIF AU § 50/2016). I framtaget 

förslag på åtgärdsplan är en viktig åtgärd som presenteras det fortsatta arbetet med att 

anpassa Arbetsmarknadsavdelningen till de målgrupper som är aktuella inom Ekono-

miskt bistånd med syfte att fler ska komma i egen försörjning. Vidare fortsätts arbetet 

med att rekrytera egna familjehem så att de konsulentstyrda kan avvecklas på sikt. 

Nämndens beslut: 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Notera informationen om ekonomisk uppföljning per september 2016 till protokollet. 

2. Godkänna förvaltningens förslag på åtgärder för en budget i balans. 

Protokoll 2016-12-12 

 

§ 62 Ekonomisk uppföljning 

 

Noteringar 

Genomgång av resultat och helårsprognos för IFO per den siste oktober 2016 med ett un-

derskott på -5 193 tkr. 

Nämndens beslut: 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera informationen till protokol-

let. 
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Vår notering: 

Ekonomisk uppföljning redovisas på nämndens sammanträden. Uppföljningen är uppde-

lad på nämndens olika verksamheter. Det är försörjningsstöd som står för störde delen av 

den negativa budgetavvikelsen. Prognosen som redovisades i december visade på en avvi-

kelse på - 5,2 mnkr, den slutliga avvikelsen uppgår till 5,8 mnkr.  

Kommunfullmäktige har i november 2016 behandlat nämnden för individ- och familje-

omsorgs anmälan av överskridande av budget 2016. Kommunfullmäktige beslutar att anse 

anmälan om överskridande av budget som besvarad, genom de åtgärder som nämnden för 

individ- och familjeomsorg vidtagit för att uppnå en budget i balans. Det framgår inte av 

åtgärderna vad dessa ska ge och inom vilken tidsperiod de ska vara genomförda. Utifrån 

intervjun med förvaltningschefen framgår att verksamheten anpassas efter de ekonomiska 

förutsättningar som gäller.  

2.2. Omsorgsnämnden 
Protokoll 2016-03-09 
 
§ 1 Information om principer för fördelning av internbudget 
 
Noteringar 

Ekonom och omsorgschef informerar om de principer enligt vilka internbudgeten för 

2016 fördelats inom förvaltningen. Omsorgsnämnden har för 2016 en total budget 305 

mkr. Nämnden har fått ett effektiviseringskrav på 7 mkr inför 2016 vilket har fördelats 

lika mellan Äldreomsorgen och Funktionsstöd.  

Förvaltningen har börjat titta på ett resursfördelningssystem gällande fördelningen av 

internbudget på enheterna. Systemet kommer att baseras på mätningen Kostnad per bru-

kare, KPB, och ska vara färdigutvecklat till 2017. För 2016 har internbudgeten till viss del 

fördelats enligt dessa principer. Exempelvis har delar av enheternas budget fördelats uti-

från antal årsarbetare per brukare. Till detta kommer budget för övrig verksamhet, exem-

pelvis administration. Budgeten baseras även på ett antal fasta kostnader som inte är di-

rekt påverkansbara, exempelvis lokalhyra. Varje enhet har även en pott för övriga kostna-

der inom verksamheten. Denna pott fördelas av enhetschefen. 

Nämndens beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

 

Protokoll 2016-051 

 

§ 15 Delårsavstämning per mars med helårsprognos 2016 

 

Noteringar 

Förvaltningsekonom redogjorde på sammanträdet för resultatet av delårsavstämning per 

mars samt för helårsprognosen för 2016. Avstämningen per mars 2016 visar en positiv 

avvikelse mot budget för omsorgsnämnden på 2,9 mkr för avstämningsperioden januari-

mars. Anledningen till att det är en positiv avvikelse beror på de riktade statsbidrag som 

förvaltningen fått och som kommer att användas under året. Helårsprognosen för om-

sorgsnämnden visar i nuläget på en negativ avvikelse mot budget på 10,7 mkr för hela 

2016. Prognosen är dock osäker. 
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Med anledningen av att helårsprognosen visar på en negativ avvikelse mot budget för 

2016 beslutade arbetsutskottet att ge ordförande i uppdrag att tillskriva fullmäktige angå-

ende den förväntade avvikelsen. 

Nämndens beslut: 

1. Godkänna redovisningen av delårsavstämning per mars och helårsprognos för 2016. 

2. Ge alla enheter i uppdrag att till arbetsutskottets nästa sammanträde lämna in en hand-

lingsplan för hur enheten ska klara att hålla sin budget samt en konsekvensbeskrivning av 

handlingsplanen. 

Protokoll 2016-06-15 
 
§ 28 Delårsavstämning per maj med helårsprognos 2016 
 
Noteringar 

Förvaltningsekonom redogjorde för delårsavstämning per maj och helårsprognos 2016. 

Handlingar i ärendet delades ut på sammanträdet. Utfallet för perioden januari till maj är 

122,9 mkr, vilket är ungefär 3 mkr högre än motsvarande period 2015. Detta är en positiv 

avvikelse för perioden med 0,5 mkr vilken beror på att statsbidrag på 5,9 mkr är medräk-

nande. Utan statsbidragen har nämnden en negativ avvikelse för perioden januari till maj 

med 5,4 mkr.  

Helårsprognosen visar per maj på en negativ avvikelse mot budget med 17,8 mkr för 2016. 

Helårsprognosen för äldreomsorgen visar på en negativ avvikelse med 14,8 mkr och pro-

gnosen för funktionsstöd visar på en negativ avvikelse med 3,2 mkr.  

Till största delen beror den förväntade negativa avvikelsen för 2016 på effektiviseringar 

som inte har kunnat verkställas fullt ut. Hög sjukfrånvaro, personalkrävande ärenden med 

mera har även lett till högre lönekostnader än budgeterat.  

Förvaltningen har tagit fram en mall för månatlig återrapportering från enheter gällande 

budgetläget. 

Nämndens beslut: 

1. Godkänna redovisningen av delårsavstämning per maj samt helårsprognos 2016.  

2. Ge nämndens ordförande och förste vice ordförande i uppdrag att tillskriva förvaltning-

ens samtliga enheter gällande den allvarliga budgetsituation som nämnden står inför.  

Protokoll 2016-09-21 
 
§ 39 Delårsbokslut med prognos per augusti 2016 
 
Noteringar 

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti 2016 är 212,5 miljoner kronor, 

mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 7,1 mnkr för perioden. Till största delen 

beror den negativa avvikelsen på att effektiviseringar inte har kunnat verkställas fullt ut 

ännu. Åtgärder är inledda och effekten kan ses under senare delen av 2016 och under 

2017. Hög sjukfrånvaro, personalkrävande enskilda ärenden, introduktion av extraperso-

nal, vak med mera har lett till högre lönekostnader än budgeterat. Sommarperioden 2016 

har däremot varit lugnare jämfört med 2015.  
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Helårspronosen för 2016 visar per augusti på en negativ avvikelse mot budget med 15,2 

mnkr. Prognosen är något bättre än helårsprognosen per maj som visade på en negativ 

avvikelse på 17,6 mnkr. Prognosen för funktionsstöd beräknas till en negativ avvikelse 

med 3,4 miljoner kronor för 2016 och motsvarande prognos för äldreomsorgen beräknas 

till en negativ avvikelse med 12,4 mnkr.  

Till delårsbokslutet hör även en redogörelse över nämndens måluppfyllelse utifrån de mål 

som anges i Mål och budget 2016. Vad gäller kvalitetsmåtten bedöms i nuläget att de 

kommer att kunna uppfyllas. Det bedöms dock att nämnden inte kommer att kunna upp-

fylla kostnadsmåtten för 2016. 

Nämndens beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

 

§ 40 Handlingsplaner från enheterna för att nå en budget i balans 

Noteringar 

Omsorgsnämnden beslutade den 11 maj 2016 (ON § 15) att ge alla enheter i uppdrag att 

till arbetsutskottets nästa sammanträde lämna in en handlingsplan för hur enheten ska 

klara att hålla sin budget samt en konsekvensbeskrivning av handlingsplanen. Arbetsut-

skottet beslutade den 24 maj 2016 (ON AU § 27) att återremittera enheternas handlings-

planer till förvaltningen för kompletteringar. Arbetsutskottet beslutade samtidigt att ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram en mall för månatliga kompletteringar från enheterna 

samt att uppmana enheterna att iaktta stor återhållsamhet för att nå en budget i balans. 

Förvaltningen har tagit fram en skrivelse med förslag till beslut på åtgärder som komple-

ment till de åtgärdsplaner som enheterna presenterat. I skrivelsen redogörs för två förslag 

på åtgärder, att undersöka möjligheten att omvandla hela eller delar av Furulidens hög-

husdel till mellanboende och att undersöka möjligheten att bolagisera hela eller delar av 

omsorgsnämndens verksamhet. 

Nämndens beslut: 

1. De åtgärder som redan är beslutade av omsorgsnämnden, en generell återhållsamhet 

samt de förslag som föreligger i förvaltningschefens skrivelse utgör förvaltningens kom-

plettering till enheternas handlingsplaner. 

2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen och omsorgsnämnden i 

uppdrag att undersöka möjligheten att omvandla hela eller delar av Furulidens höghusdel 

till ett mellanboende samt vilka effekter en sådan omvandling skulle medföra. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen och omsorgsnämnden i 

uppdrag att undersöka vilka effekter en bolagisering av delar av omsorgsnämndens verk-

samhet skulle medföra för kommunen och för omsorgsnämnden. 

4. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka delar av verksamheten som är dyrare än 

standardkostnaden och ge förslag på åtgärder för att få verksamheten till samma kost-

nadsnivå som standardkostnaden. 
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Protokoll 2016-11-09 

 

§ 48 Månadsrapport per september med helårsprognos 2016  

 

Noteringar 

Helårsprognosen för omsorgsnämnden per september 2016 visar på en negativ avvikelse 

mot budget på 15,2 mnkr, vilket är detsamma som per augusti. För tillfället ligger nämn-

den över riktpunkten i löneprognosen till följd av att förvaltningen har fler årsarbetare än 

vad som är budgeterat. Antalet verkställda timmar inom äldreomsorgen har även ökat 

under perioden juli-augusti. Semesterskulden är för tillfället hög då många av förvaltning-

ens medarbetare fortfarande har semesterdagar som måste tas ut före utgången av 2016. 

Åtgärder som görs på enheterna nu för att nå budget i balans är bland annat det fortsatta 

arbetet med behovsanpassade scheman, följa antalet semesterdagar över 40 och en över-

syn av utbetald övertid då denna summa till följd av årsarbetstidsavtalet bör vara låg. Vi-

dare behöver korttidssjukfrånvaron arbetas med ytterligare då denna fortfarande är på en 

hög nivå på flera enheter. 

Nämndens beslut: 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av månadsrapport per september med 

helårsprognos 2016. 

§ 49 Återrapportering av åtgärdsplan 

 

Noteringar 

Med anledning av att helårsprognosen per mars 2016 för omsorgsnämnden visade på en 

negativ avvikelse mot budget på 10,7 mnkr fick ordförande i uppdrag av arbetsutskottet 

att tillskriva kommunfullmäktige om att nämnden sannolikt inte klarar en ekonomi i ba-

lans för 2016 (ON AU § 16/2016). Kommunfullmäktige har, med anledning av anmälan 

om överskridande, beslutat att ge nämnden 6 mnkr i tillfälligt ramtillskott för 2016 samt 

att ge nämnden i uppdrag att senast i november återrapportera en åtgärdsplan till kom-

munstyrelsen för en långsiktig ekonomi i balans (KF § 114/2016). 

Bedömningen i nuläget är att omsorgsnämnden har ett negativt ingångsvärde gentemot 

budget 2017 med 9,5 mnkr. För en budget i balans arbetar nämnden därför framför allt 

med följande åtgärder: 

- Behovsanpassad bemanning 

- Minskning av sjukfrånvaron 

- E-hemtjänst och andra tekniska lösningar inom verksamheten 

Nämndens beslut: 

Omsorgsnämnden godkänner förslaget på återrapport av åtgärdsplan till kommunstyrel-

sen. 
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Protokoll 2016-12-14 

 
§ 62 Förslag till fördelning av tillfälligt ramtillskott för 2016 
 
Noteringar 

Kommunfullmäktige har beslutat om att omsorgsnämnden ska få ett tillfälligt ramtillskott 

för 2016 på 6 miljoner kronor (KF § 114/2016). Förvaltningen har tagit fram förslag på 

fördelning av dessa medel enligt följande turordning: 

1. Hemtjänsten får tillskott med 2.1 mkr för de kostnader som inte kompenserades i in-

ternbudgetarbetet för 2016 

2. Reglering av antalet demensboendeplatser (+3 stycken) och enhetschefstjänster (-1 

tjänst), sammanlagt en budgetminskning med 0.3 mkr 

3. Höjning av budget per årsarbetare från 450 tkr till 472 tkr, sammanlagt en budget ök-

ning med 4.2 mkr 

Nämndens beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att det extra tillskottet på 6 miljoner kronor fördelas inom 

äldreomsorgen enligt följande: 

Enhet Tillskott (tkr) 

Furuliden 313 

Bryggaren 2 140 

Högåsen 2 201 

Björkliden 524 

Asken 641 

Torsgården 181 

 

§ 63 Månadsrapport per oktober med helårsprognos 2016 

 

Noteringar 

Helårsprognosen per oktober för omsorgsnämnden visar på en negativ avvikelse mot 

budget på 16,3 miljoner kronor för 2016. I prognosen är det extra tillskott på 6 miljoner 

kronor till nämnden som kommunfullmäktige beslutat om inte inräknat då dessa medel 

inte fördelats ännu. 

Prognosen för Funktionsstöd är oförändrad gentemot den prognos som gjordes per sep-

tember. Prognosen för Äldreomsorgen har försämrats med 1,1 miljoner kronor gentemot 

septemberprognosen vilket till största delen går att hänföra till ökade lönekostnader. 

Nämndens beslut: 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av månadsrapport per oktober 2016. 

Vår notering: 

Ekonomisk uppföljning redovisas på nämndens sammanträden. Handlingarna utgörs av i 

flera fall av omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll och där till underliggande hand-

lingar. Bland annat gav omsorgsnämnden alla enheterna i uppdrag att lämna in en hand-
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lingsplan för hur enheten ska klara att hålla sig inom sin budget samt lämna in en konse-

kvensbeskrivning av handlingsplanen. För respektive enhet redovisas konsekvensen för 

verksamhet, personal och ekonomiska effekter för år 2016, 2017 samt 2018-2019.  

Månadsrapporterna har i slutet på året utvecklats och redovisar för både äldreomsorgen 

och funktionsstöd dels den ekonomiska uppföljningen med helårsprognos, antal årsarbe-

tare, en analys av resultatet, åtgärder för budget i balans och sjukfrånvaro.   

Kommunfullmäktige beslutade i § 114 år 2016 att ge omsorgsnämnden 6 mnkr i tillfälligt 

ramtillskott.  

Den sista prognosen som lämnades i december 2016 visade för funktionsstöd ett bud-

getunderskott på 3,4 mnkr och det slutliga utfallet blev -2,1 mnkr. Motsvarande siffror för 

äldreomsorgen är -13,3 mnkr och -12,2 mnkr. 

2.3. Utbildningsnämnden 
Protokoll 2016-03-23 
 
§ 26 Information om ekonomisk redovisning 
 
Noteringar 

Marita Vik och Gunilla Kaij Bevheden redogör för läget. Det finns inget att redovisa på 

grund av att utbildningsnämndens internbudget inte är klar på enhetsnivå, med anled-

ning av den beslutade äskandeprocessen. 

 

§ 27 Omfördelning av internbudget 

 

Noteringar 

Lena Cederlund och Gunilla Kaij Bevheden redogör för förslaget på omfördelning av in-

ternbudget 2016 på enhetsnivå. I omfördelning ligger det en effektivisering på 8,6 mnkr 

samt en ökad intäkt centralt med 4,9 mnkr. 

Förslaget kan inte beslutas om idag, då MBL-förhandlingarna inte är färdiga i ärendet. 

Beredning UN AU § 18/2015 

Arbetsutskottet föreslår att utbildningsnämnden beslutar: 

1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden att besluta om fördelning av 

internbudget och fördelning av buffert samt effektivisering motsvarande 8,6 miljoner i 

första läget, 

2. Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden att uppdra åt förvaltningen att 

till utbildningsnämndens sammanträde i april ge förvaltningen i uppdrag att föreslå åt-

gärder för en budget i balans. 

3. Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden att tillskriva fullmäktige angå-

ende budgetsituationen och att äska medel. 

Nämndens beslut: 

Nämnden delegerar till arbetsutskottet att ta beslut i ärendet i punkt 1-2 ovan, på sam-

manträdet 2016-04-13. Punkt 3 beslutats i separat ärende på dagens sammanträde. 

 



Nämndernas budgetunderskott och kommunstyrelsens uppsiktplikt 
 

April 2017     11 av 25 
Alvesta kommun 
PwC 

 

§ 28 Anmälan till kommunfullmäktige om överskridande av budget 2016 

 

Noteringar 

Nämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge ordförande i uppdrag att kommunicera till KF att det 

finns en stor risk att utbildningsnämnden kommer att överskrida sin budget för 2016. 

Protokoll 2016-04-27 

 

§ 38 Budgetuppföljning per mars 2016 med helårsprognos 

 

Noteringar 

Utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport och uppföljning med helårspro-

gnos per mars månad. 

Nämndens beslut: 

Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden i juni lämna förslag på 

åtgärder för en budget i balans. 

 

§ 39 Förändring av delegationsordning 

 

Noteringar 

På grund av budgetuppföljning per mars 2016 med helårsprognos föreslår förvaltnings-

chef en förändring i delegationsordningen. 

Beslut om anställning föreslås ske i samråd med förvaltningschef från och med datum för 

justerat protokoll. 

Nämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att alla anställningar inklusive alla visstidsanställningar 

inom nämndens olika verksamheter, skall ske i samråd med förvaltningschefen. 

Den förändrade delegationen gäller från och med datum för justerat protokoll. 

Protokoll 2016-06-08 

 

§ 58 Budgetuppföljning per april 2016 (samt maj 2016) 

 

Noteringar 

Utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport och uppföljning med helårspro-

gnos per april månad. Till sammanträdet var även uppföljningen per maj klar vilken där-

för presenterades för nämnden. Underlag för uppföljningen per maj delades ut vid sam-

manträdet. 

Uppföljningen per maj visar en förväntad negativ avvikelse mot budget vid årets slut på 

22 mnkr (per april visade prognosen en negativ avvikelse på 23,3 mnkr). Prognosen gäller 

utifrån de förutsättningar som är kända i dagsläget och sannolikheten är stor att den 

kommer att justeras. 
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De största förväntade negativa avvikelserna återfinns inom verksamhet för förskola (5 

mnkr), grundskola (8 mnkr) och gymnasieutbildning (7 mnkr). Anledningen till avvikel-

serna inom dessa verksamheter är bland annat att köp av utbildning och lokaler under-

budgeterats samt att några avdelningar inom förskolan öppnats utan att budget reglerats. 

Nämndens beslut: 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen per maj 2016. 

 

§ 59 Åtgärder för en budget i balans 2016 

 

Noteringar 

Utbildningsförvaltningens delårsrapport med helårsprognos per mars månad visade på en 

förväntad negativ avvikelse gentemot budgeterat anslag på ca 25,9 mnkr. Prognosen med-

förde att nämnden 2016-04-27 (UN § 38) beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att till 

sammanträdet i juni lämna förslag på åtgärder för en budget i balans. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 (UN AU § 43) att lämna ären-

det utan beredning till nämndens sammanträde samt att ge förvaltningen i uppdrag att 

arbeta med långsiktiga effektiviseringar av verksamheten. 

Förvaltningschefen har tagit fram en skrivelse med åtgärder som genomförs och behöver 

genomföras för att nå en budget i balans. 

Nämndens beslut: 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med internbudgetarbetet 

utarbeta en tidsplan och en arbetsmodell för att under 2017 uppnå en budget i balans. 

Protokoll 2016-09-21 

  

§ 72 Informations- och diskussionsärende 

 

Noteringar 

… Arbete pågår med åtgärder för budget i balans. Förvaltningen har planerat in sittningar 

med enhetschefer som inte har en budget i balans för att utreda vad det beror på och hitta 

lösningar. 

Förvaltningen jobbar mycket med nästa års internbudget och de effektiviseringar som 

krävs inför 2017. Det blir en utmaning för enhetscheferna och förvaltningen planerar att 

bjuda in till budgetworkshop för att gemensamt hitta smarta lösningar... 

§ 74 Delårsrapport med helårsprognos per 31/8 

 

Noteringar 

Utbildningsnämnden ska till kommunledningskontoret avge delårsrapport med helårs-

prognos per augusti 2016. 

Ekonomerna Maria Vik och Lena Cederlund redogör för ärendet enligt beslutsunderlag 1-

3. Utbildningsnämnden har en total budget om 512 mnkr, med en tilläggsbudget på 13 

mnkr. Prognosen per helår landar på ca 522 mnkr, vilket innebär en beräknad nettokost-
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nadsökning med 25 mnkr jämfört med 2015 samt en förväntad avvikelse på ca -10 mnkr 

mot 2016 års budget. 

Nämndens beslut: 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med internbudgetarbetet 

utarbeta en tidsplan och en arbetsmodell för att under 2017 uppnå en budget i balans. 

Protokoll 2016-10-26 

 

§ 83 Budgetuppföljning per september 

 

Noteringar 

Helårsprognosen per september för utbildningsnämnden visar på en total negativ avvi-

kelse mot budget med 9,1 mnkr vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med helårs-

prognosen per augusti. De största avvikelserna återfinns inom verksamhet för förskola 

och grundskola. Avvikelserna inom dessa verksamhetsområden beror i huvudsak på lo-

kalkostnader och kostnader för köp av utbildning. Enheterna lyckas till stora delar hålla 

sina budgetar. Prognosen gäller under de förutsättningar som finns i dagsläget. 

Särskola och LSS-verksamhet visar på en positiv avvikelse mot budget på ca 1 mnkr vilket 

beror på ett minskat antal LSS-placeringar. Även musikskolan och fritidsgårdarna visar 

ett positivt resultat vilket i stort beror på vakanser som ej tillsatts. 

Ospecificerade intäkter på 1,9 mnkr samt köp av utbildning är osäkra poster i prognosen. 

Migrationsverket dröjer med beslut angående återsökta medel vilket bidrar till osäkerhet-

en. 

Nämndens beslut: 

1. Godkänna redovisningen av uppföljning per september 2016. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att i samband med internbudgetarbetet utarbeta en tidsplan 

och en arbetsmodell för att under 2017 uppnå en budget i balans. 

 

§ 85 Anmälan från Antagningsutskottet till utbildningsnämnden om över-

skridande av budgetanslag för 2016 

 

Noteringar 

Antagningsutskottet har nämndens delegation att fatta beslut gällande köp av utbildning 

för enskilda gymnasieelever samt köp av främst yrkesutbildning för vuxna kommunmed-

borgare. Köp av kurser inom Komvux/gymnasial vuxenutbildning för enskilda är dock 

delegerat till rektor på Allbo lärcenter. För köpen ovan finns en gemensam budget på 350 

tkr.  

Antagningsutskottet har beslutat att ordföranden får i uppgift att tillsammans med hand-

läggare Helena Kastrup formulera en skrivelse till utbildningsnämnden för att beskriva 

antagningsutskottets ekonomiska läge (UN ANT § 38/2016). I tabellen nedan redovisas 

kostnader 2016: 
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Nämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen om antagningsutskottets budget-

läge 2016 till protokollet. 

Protokoll 2016-12-14 

 

§ 104 Budgetuppföljning per oktober 

 

Noteringar 

Helårsprognosen per oktober för utbildningsnämnden visar på en total negativ avvikelse 

mot budget med 8,8 mnkr. Budgetuppföljning till och med oktober presenteras för ut-

bildningsnämndens arbetsutskott. Nämnden prognostiserar ett negativ avvikelse -8,8 

mnkr för helår. De största avvikelserna återfinns inom verksamhet för förskola och grund-

skola. Anledningen till stora förväntade avvikelser inom dessa verksamhetsområden är att 

köp av utbildning och lokaler är underbudgeterat, enligt tidigare nämndbeslut. Ytterligare 

anledning till den i dagsläget förväntade negativa avvikelsen är att några avdelningar 

inom förskoleverksamheten har öppnats. 

Nämndens beslut: 

1. Godkänna redovisningen av den ekonomiska uppföljningen per oktober 2016.  

2. Fortsatt följa upp det pågående arbetet för att under 2017 uppnå en budget i balans. 

§ 105 Uppföljning av effektiviseringsbeslut 

 

Noteringar 

I samband med delårsrapport med helårsprognos per augusti 2016 (UN § 74/2016-09-21) 

redogjorde ekonomerna för det ekonomiska läget. Förvaltningschefen gick också igenom 

måluppfyllelsen samt hur arbetet går med åtgärder för budget i balans, enligt vad som 

togs upp i UN§ 59/2016-06-08. En uppföljande redovisning ges av hur effektiviseringar 

av verksamheterna hanteras. 
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Nämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingar-

na. 

Vår notering: 

Ekonomisk uppföljning redovisas på nämndens sammanträden per verksamhet. Kom-

munfullmäktige beslutade i § 80 2016 att ge utbildningsnämnden ett tillfälligt ramtillskott 

för år 2016 på 13 mnkr. 

Den sista prognosen som lämnades i december 2016 visade på underskott på 8,8 mnkr. 

Slutligt utfall uppgår till 3,7 mnkr.  

2.4. Kommunstyrelsen 

Protokoll 2016-05-17 
 
§ 57 Ekonomisk uppföljning per mars 2016 med prognos helår 
 
Noteringar 
Prognosen per mars 2016 indikerar ett negativt helårsresultat på knappt 2 miljoner kronor, 
inklusive effekt tillfälligt statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört med bud-
geterat resultat på 11,5 miljoner kronor är det en negativ avvikelse med 13 miljoner kronor. 

 
Nämnderna prognostiserar ett underskott med minus 39 miljoner kronor som vägs upp av 

ett överskott med 26 miljoner kronor för gemensam finansiering inklusive tillfälligt flyk-

tingstöd med 32 miljoner kronor. De större budgetavvikelserna finns inom utbildnings-

nämnden och omsorgsnämnden bland annat till följd av kvarstående kostnadsnivåer från 

tidigare år. Utbildningsnämnden hänförde största avvikelsen till verksamheterna förskola 

grundskola och gymnasieutbildning, bland annat beroende på att kostnaderna för köp av 

utbildning och lokaler är underbudgeterat. Inom omsorgsnämnden återfinns de större 

avvikelserna i verksamheterna äldreomsorg och funktionsstöd.  

Den ekonomiska obalansen från 2015 kvarstår och den kraftiga kostnadsökningen är oro-

ande. Åtgärder behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans, på såväl kort som lång sikt. 

Det prognostiserade negativa avvikelserna för nämnderna för året och förutsättningar i 

övrigt ställer krav på fortsatta prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans. 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna ekonomisk uppföljning per mars 2016 med helårsprognos, 

2. Ge nämnderna i uppdrag att månatligen återrapportera om det ekonomiska läget 

(i enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF §131/2015) och även redovisa vilka 

åtgärder som vidtas för att långsiktigt skapa en hållbar ekonomi i balans. 

Protokoll 2016-06-08 
 
§ 74 Ekonomisk uppföljning per april månad 
 
Noteringar 

Kommunstyrelsen informeras angående ekonomisk uppföljning per april månad för samt-

liga nämnder. 
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Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden redovisar vilka åtgärder som vidtagits på 

grund av nämndernas budgetläge. Nämnden för samhällsplanering och nämnden för in-

divid- och familjeomsorg redogör skriftligen för ekonomisk uppföljning per april månad. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anse de utskickade materialet för föredraget, 

2. Notera till protokollet att omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har varit och 

informerat om sitt budgetläge samt att information från samhällsplaneringnämn-

den och nämnden för individ- och familjeomsorg erhållits genom skriftligt materi-

al, 

3. Vidare uppföljning från nämnderna om rådande budgetläge ska informeras till ar-

betsutskottet och kommunstyrelsen under 2016. 

 
§ 75 Anmälan från utbildningsnämnden om överskridande av budget 2016 
 
Noteringar 

Utbildningsnämnden har i skrivelse, daterad 2016-04-14, till kommunfullmäktige anmält 

att nämnden riskerar att överskrida budget 2016 med 25,9 miljoner kronor. 

Av nämndens skrivelse framgår att effektiviseringar om 8,6 miljoner kronor är beslutade 

och arbetas med att genomföras. Vidare anges att dessa 8,6 miljoner kronor ligger utanför 

det prognostiserade underskottet på 25,9 miljoner kronor. 

Den politiska ledningens förslag är att ge nämnden 13 miljoner kronor i tillfälligt ramtill-

skott för år 2016. Tillsammans med nämndens i skrivelsen redovisade besparingsåtgärder 

under 2016 och dess helårseffekter, bedöms ramtillskottet ge förutsättningar för att 

nämnden har en ekonomi i balans från år 2017. 

Det tillfälliga ramtillskottet för år 2016 finansieras av det generella statliga statsbidraget 

för tillfälligt flyktingstöd som utbetalades i december 2015 men som omfattar både år 

2015 och 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ge utbildningsnämnden 13 miljoner kronor i tillfälligt ramtillskott för år 2016. 

2. Det tillfälliga ramtillskottet för år 2016 finansieras av det generella statliga statsbi-

draget för tillfälligt flyktingstöd 2015/2016, 

3. Skrivelsen anses härmed besvarad. 

 

 
Protokoll 2016-06-28 
 
§ 96 Ekonomisk uppföljning per maj månad 
 
Noteringar 

Rapporten per maj innehåller en översiktlig helårsprognos för drift och investeringar samt 

uppföljning av årets första fem månader. 
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Prognosen för år 2016 indikerar ett negativt helårsresultat på minus 5 miljoner kronor, 

inklusive effekt tillfälligt statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört med 

budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor är det en negativ avvikelse med drygt 16 miljo-

ner kronor. Jämfört med prognosen per mars är det ett försämrat resultat med 3,5 miljo-

ner kronor, vilket är en nettoeffekt beroende på framförallt försämrade prognoser för om-

sorgsnämnden samt nämnden för individ- och familjeomsorgen men bättre prognos för 

gemensam finansiering. 

Nämnderna prognostiserar ett underskott med minus 50 miljoner kronor som vägs upp 

av ett överskott med 34 miljoner kronor för gemensam finansiering inklusive tillfälligt 

flyktingstöd med 32 miljoner kronor. De större budgetavvikelserna finns inom utbild-

ningsnämnden, omsorgsnämndens amt nu per maj även för individ- och familjeomsor-

gen. Utbildningsnämnden hänför den största avvikelsen till verksamheterna förskola, 

grundskola och gymnasieutbildning. Inom omsorgsnämnden återfinns de större avvikel-

serna i verksamheterna äldreomsorg och funktionsstöd. Individ- och familjeomsorgen 

visar stora negativa avvikelser för verksamheterna ensamkommande flyktingbarn samt 

försörjningsstöd. 

Den ekonomiska obalansen från 2015 kvarstår och den kraftiga kostnadsökningen är oro-

ande. Nämnderna redovisar vissa åtgärder för att nå en ekonomi i balans, men fler åtgär-

der behöver vidtas för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans. 

Nämndens beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna ekonomisk uppföljning per maj 2016 med helårsprognos, 

2. Löpande följa den ekonomiska utvecklingen bland annat genom ökad intensitet i 

den fortsatta dialogen i ordförandeträffar, presidiemöten samt genomföra direkt 

tillsyn och uppföljning av utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och nämnden 

för individ- och familjeomsorg. 

3. Följa nämndernas åtgärder gällande ekonomi och verksamhet för att styra mot 

minskat budgetunderskott. 

4. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att nå budget i ba-

lans. 

 

Protokoll 2016-09-13 
 
§ 102 Ekonomisk uppföljning per juli månad 2016  
 
Noteringar 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti föredrogs helårsprognos per juli för 

omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för individ- och familjeomsorgen. 

Med förutsättningen att nämnden för samhällsplanering och kommunstyrelsen har oför-

ändrad prognos jämfört med maj, är kommunens totala helårsprognos per juli i stort sett 

oförändrad jämfört med uppföljningen per maj. 

Prognosen för år 2016 per juli indikerar ett negativt helårsresultat på minus 4,6 miljoner 

kronor, inklusive effekt tillfälligt statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört 
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med budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor är det en negativ avvikelse med 16 miljoner 

kronor. 

Förändringar i helårsprognosen per juli jämfört med maj är följande: 

 +13 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden hänfört till budgettill-
skott 2016, som finansieras av det tillfälliga flyktingstödet från gemensam finansiering 

 -13 miljoner kronor för gemensam finansiering enligt punkt ovan 

 +4,6 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- och familjeomsorg 

 +0,7 miljoner kronor bättre prognos för omsorgsnämnden 

 -4,8 miljoner kronor försämrad prognos för slutavräkningen skatteintäkter enligt 
SKL:s skatteunderlagsprognos i augusti 2016 

 
Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016, ska redovisning av kommunens ekono-

miska läge ske vid varje kommunfullmäktigessammanträde. På dagens sammanträde in-

formerades kommunstyrelsens ledamöter om försämrade skatteunderlagsprognosen från 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den 15 augusti 2016. Jämfört med föregående 

prognos i april, är det för år 2016 en försämring med 4,8 miljoner kronor. För år 2017 är 

det en försämring med 17,8 miljoner kronor, varav 9,6 miljoner kronor är hänfört till skat-

teintäkter och utjämning samt 8,3 miljoner kronor är hänfört till LSS-utjämningen. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. Notera informationen i protokollet om det ekonomiska läget 2016 utifrån helårspro-

gnos per juli, 

2. Notera informationen om den försämrade skatteunderlagsprognosen från Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, den 15 augusti 2016. Jämfört med föregående pro-

gnos i april, är det för år 2016 en försämring med 4,8 miljoner kronor. För år 2017 

är det en försämring med 17,8 miljoner kronor, varav 9,5 miljoner kronor är hänfört 

till skatteintäkter och utjämning samt 8,3 miljoner kronor är hänfört till LSS-

utjämningen, 

3. På kommunstyrelsens sammanträde den 18 oktober återigen aktualisera de ekono-

miska förutsättningarna för 2017 utifrån ny skatteunderlagsprognos från SKL den 5 

oktober 2016. 

 
§ 105 Besvarande av omsorgsnämndens anmälan om överskridande av bud-
get 2016 
 
Noteringar 

Omsorgsnämnden anmälde till fullmäktige i § 81/2016 om överskridande av budget. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna anmälan om överskridande av budget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Enligt marsuppföljningens prognos förväntas omsorgsnämnden ha ett resultat i form av 

ett överskridande med ca 13 miljoner kronor för 2016. Omsorgsnämndens arbetsutskott 

har föreslagit omsorgsnämnden att alla enheter ska lämna förslag på åtgärder som leder 

till en budget i balans. Åtgärderna ska innefatta risk- och konsekvensanalyser. I en skri-

velse daterat 2015-05-03 skriver omsorgsnämndens ordförande att orsakerna till det nu-

varande läget framför allt är tre: 
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- Kraftigt ökade behov i hemtjänst och hemsjukvård. 

- Hög sjukfrånvaro med åtföljande behov av vikarier. 

- Oförmåga att hämta in tidigare beslutade besparingar och nedskärningar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ge omsorgsnämnden 6 miljoner i tillfälligt ramtillskott för år 2016 

2. Det tillfälliga ramtillskottet för år 2016 finansieras av det generella statliga statsbi-

draget för tillfälligt flyktingstöd 2015/2016. 

3. Omsorgsnämnden ska återrapportera en åtgärdsplan för en långsiktigt ekonomi i 

balans till kommunstyrelsen senast november 2016. 

 
Protokoll 2016-10-18 
 
§ 118 Delårsrapport per augusti 2016  
 
Noteringar 

Kommunledningskontoret överlämnar delårsrapport augusti 2016 med helårsprognos 

upprättad utifrån lag om kommunal redovisning. 

 

Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på drygt 28 miljoner 

kronor. Det motsvarar en budgetavvikelse på 22 miljoner kronor, varav minus 12 miljoner 

kronor hänförs till nämnderna som vägs upp av positiv avvikelse för centrala medel med 

33 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period år 2015 var 2 miljoner kronor. 

Prognosen för år 2016 indikerar ett positivt helårsresultat på drygt 8 miljoner kronor, 

vilket är knappt 3 miljoner kronor sämre än budget. 

Nämnderna prognostiserar underskott (-31 mnkr) och gemensam finansiering överskott 

(+28 mnkr) vid årets slut. Jämfört med föregående uppföljning i juli har prognosen för-

bättrats med över 20 miljoner kronor, vilket framförallt är hänförbart till gemensam 

finansiering. De prognostiserade negativa budgetavvikelserna för nämnderna för året och 

förutsättningar i övrigt ställer krav på fortsatta prioriteringar för att ekonomin långsiktigt 

ska vara i balans. 

På dagens sammanträde redovisar utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och nämnden 

för individ- och familjeomsorg orsaker till de negativa budgetavvikelserna, samt informe-

rar om planerade och beslutade åtgärder för att nå en budget i balans. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Överlämna delårsrapport augusti 2016 med helårsprognos till revisorerna för 

granskning, 

2. Föreslå fullmäktige besluta att godkänna delårsrapport för augusti 2016 med 

helårsprognos, 

3. Dagens redovisningar från nämnden för individ- och familjeomsorg, utbildnings-

nämnden och omsorgsnämnden noteras i protokollet. 



Nämndernas budgetunderskott och kommunstyrelsens uppsiktplikt 
 

April 2017     20 av 25 
Alvesta kommun 
PwC 

 

Protokoll 2016-11-15 
 
§ 141 Ekonomisk uppföljning per september månad 
 
Noteringar 

Total helårsprognos per september visar ett förväntat resultat för år 2016 på 12 miljoner 

kronor, vilket är en förbättring med 3 miljoner kronor jämfört med uppföljningen per 

augusti. 

Prognosen för år 2016 per september indikerar ett positivt helårsresultat på 11,9 miljoner 

kronor, inklusive effekt tillfälligt statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. jämfört 

med budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor är det en positiv avvikelse med knappt 0,4 

miljon kronor. 

Uppföljning per augusti, som sker i form av en delårsrapport, är mer omfattande och ger 

en fördjupad analys av nämndernas utfall för perioden och helårsprognos. Delårsrappor-

ten innehåller uppföljning både av verksamhet och ekonomi och är lagreglerad i sin upp-

ställning och struktur. Delårsrapport per augusti redovisades för kommunstyrelsen den 18 

oktober och hanteras av kommunfullmäktige den 1 november. 

Förändringar i helårsprognosen per september jämfört med augusti är en förbättring med 

drygt 3 miljoner kronor och avser följande: 

 +6 miljoner kronor bättre prognos för omsorgsnämnden hänfört till budgettillskott 
2016, som finansieras av det tillfälliga flyktingstödet från gemensam finansiering. 

 -6 miljoner kronor för gemensam finansiering enligt punkt ovan. 

 +1,3 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden. 

 +0,5 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ och familjeomsorg. 

 +1,5 miljoner kronor förbättrad prognos för slutavräkningen skatteintäkter enligt 
SKL:s skatteunderlagsprognos i början av oktober 2016. 

 
Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016, ska redovisning av kommunens ekono-

miska läge ske vid varje sammanträde i kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera informationen i proto-

kollet om det ekonomiska läget 2016 utifrån helårsprognos per september. 

§ 142 Besvarande av nämnden för individ- och familjeomsorgs anmälan av 
överskridande av budget 2016 
 
Noteringar 
Nämnden för individ- och familjeomsorg har anmält till fullmäktige om överskridande av 
budget 2016. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna anmälan om överskridande av 
budget till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. Notera anmälan om överskridande av budget i protokollet, 
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2. Anse anmälan om överskridande av budget för besvarad, genom de åtgärder som 

nämnden för individ- och familjeomsorg vidtagit för att uppnå en budget i balans. 

Protokoll 2016-12-06 
 
§ 167 Ekonomisk uppföljning per oktober månad 
 
Noteringar 

Total helårsprognos per oktober visar ett förväntat resultat för år 2016 på 11 miljoner kro-

nor, vilket är en försämring med knappt 1 miljon kronor jämfört med uppföljningen per 

september. Prognosförsämringen avser i stort sett omsorgsnämnden. 

Prognosen för år 2016 per oktober indikerar ett positivt helårsresultat på 11,1 miljoner 

kronor, inklusive effekt tillfälligt statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört 

med budgeterat resultat på 11,5 miljoner kronor är det en negativ avvikelse med 0,4 mil-

jon kronor. Förändringen i helårsprognosen per oktober jämfört med september är en 

försämring med 0,8 miljoner kronor och avser följande: 

 +0,3 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden. 

 -1,1 miljoner kronor försämrad prognos för omsorgsnämnden avseende äldre-
omsorgen. 

 
Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016, ska redovisning av kommunens ekono-

miska läge ske vid varje sammanträde i kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera informationen i proto-

kollet om det ekonomiska läget 2016 utifrån helårsprognos per oktober. 

Vår notering: 

Kommunstyrelsen har regelbundet under året följt nämndernas arbete med sin ekonomi.  
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3. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgs- och utbildningsnämn-

den bedrivit sin verksamhet till största delen ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsstäl-

lande i förhållande till den budget som fullmäktige har beslutat om för nämnderna. Den 

ekonomisk information som redovisas på nämnderna är tillräcklig för att de ska kunna 

använda informationen i syfte att kunna styra verksamheten. Uppföljningen har utveck-

lats och det har fattats beslut om åtgärder. Det går att följa att beslutade åtgärder återrap-

porteras vilket innebär att spårbarheten finns i nämndernas arbete.  

Nämnderna har inte nått hela vägen fram då de vid årets slut redovisar budgetunderskott. 

Men det är vår uppfattning att det finns en medvetenhet att det krävs fortsatta behov av 

att anpassa verksamheten efter de ekonomiska förutsättningarna som fullmäktige ger. År 

2016 har både omsorgsnämnden och utbildningsnämnden fått tillfälliga ramförstärkning-

ar som till delar har täckt budgetunderskotten. Anpassas inte verksamheten så kommer 

det till att leda till fortsatta budgetunderskott.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt avseende nämnderna. Rap-

portering från nämnderna har skett frekvent under året. Kommunstyrelsen har fått del av 

nämndernas ekonomiska uppföljning och representanter från nämnderna har varit och 

presenterat sina uppföljningar och hur de arbetar med åtgärder för att få en ekonomi i 

balans.  
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4. Bedömningar 

4.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Nämnden för individ- och familjeomsorg  

Kontrollmål Kommentar 

Vilken ekonomisk information 

har redovisats för nämnderna? 

Uppfyllt  

Vi bedömer att nämnden får regelbundet in-

formation angående det ekonomiska läget och 

att informationen är strukturerad på ett 

ändamålsenligt sätt.   

Vilka analyser har gjorts med 

anledning av den ekonomiska 

utvecklingen?  

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att analysen till budgetutfallet be-

höver utvecklas genom att redovisa hur viktiga 

volymmått och andra faktorer som påverkar 

resursförbrukningen inverkar på den ekono-

miska utvecklingen.  

Vilka beslut har nämnderna fattat 

med anledning av den ekono-

miska redovisningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden har fattat beslut om 

åtgärder för att minimera budgetunderskottet. 

Vilken spårbarhet finns på fat-

tade beslut? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns en spårbarhet i fat-

tade beslut. Dessa är dokumenterade i nämn-

dens protokoll och där till hörande handlingar.  

Hur har nämnderna säkerställt 

att fattade beslut verkställs? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden säkerställer att fat-

tade beslut verkställs, detta går att följa i 

nämndens protokoll. 

 

Omsorgsnämnden   

Kontrollmål Kommentar 

Vilken ekonomisk information 

har redovisats för nämnderna? 

Uppfyllt  

Vi bedömer att nämnden får regelbundet in-

formation angående det ekonomiska läget. 

Informationen har tydliggjorts under senare 

delen av året.    

Vilka analyser har gjorts med 

anledning av den ekonomiska 

utvecklingen?  

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att analysen till budgetutfallet be-

höver utvecklas genom att redovisa hur viktiga 
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volymmått och andra faktorer som påverkar 

resursförbrukningen inverkar på den ekono-

miska utvecklingen.  

Vilka beslut har nämnderna fattat 

med anledning av den ekono-

miska redovisningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden har fattat beslut om 

åtgärder för att minimera budgetunderskottet. 

Vilken spårbarhet finns på fat-

tade beslut? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns en spårbarhet i fat-

tade beslut. Dessa är dokumenterade i nämn-

dens protokoll och där till hörande handlingar. 

Hur har nämnderna säkerställt 

att fattade beslut verkställs? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden säkerställer att fat-

tade beslut verkställs, detta går att följa i 

nämndens protokoll. Nämnden gör även upp-

följning på verkställighet av beslut. 

 

Utbildningsnämnden  

Kontrollmål Kommentar 

Vilken ekonomisk information 

har redovisats för nämnderna? 

Uppfyllt  

Vi bedömer att nämnden får regelbundet in-

formation angående det ekonomiska läget och 

att informationen är strukturerad på ett 

ändamålsenligt sätt.   

Vilka analyser har gjorts med 

anledning av den ekonomiska 

utvecklingen?  

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att analysen till budgetutfallet be-

höver utvecklas genom att redovisa hur viktiga 

volymmått och andra faktorer som påverkar 

resursförbrukningen inverkar på den ekono-

miska utvecklingen.  

Vilka beslut har nämnderna fattat 

med anledning av den ekono-

miska redovisningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden har fattat beslut om 

åtgärder för att minimera budgetunderskottet. 

Vilken spårbarhet finns på fat-

tade beslut? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns en spårbarhet i fat-

tade beslut. Dessa är dokumenterade i nämn-

dens protokoll och där till hörande handlingar. 

Hur har nämnderna säkerställt 

att fattade beslut verkställs? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden säkerställer att fat-

tade beslut verkställs, detta går att följa i 

nämndens protokoll. 
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Kommunstyrelsen   

Kontrollmål Kommentar 

Vilken ekonomisk information 

har redovisats för kommunstyrel-

sen avseende nämnderna? 

Uppfyllt  

Nämnderna budgetuppföljningar har redovi-

sats på kommunstyrelsen. Representanter från 

nämnderna har under år 2016 varit och infor-

merat om sitt budgetläge.  

Vilka beslut har kommunstyrel-

sen fattat med anledning av redo-

visad information?  

Uppfyllt  

Kommunstyrelsen har fattat beslut utifrån den 

information de erhållit om nämndernas bud-

getläge. Det finns en spårbarhet i kommunsty-

relsens agerande. 

 

 

 

2017-04-18   

   

Uppdragsledare/projektledare 

Pär Sturesson 

  

 



  
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-15300 
E-post: gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

 
Ärende 
 
Datum 
2017-04-05 

 

 

 
 
Bilaga 2, Åtgärdsplan 2017, mnkr 

  
    
 

Ekonomiska förutsättningar inför 2017 Belopp 
 

 
Nettoavvikelse 2016 -5,8  (minus =underskott) 

 
Justering tillfällig ramökning 2016 0,0  UN -13 mkr, ON -6 mkr 

 
Nettokostnadförändringar 2017 -9,9  

Ta inte med ökade kostnader 
pga lönerevison 

 

Ramförändring budget 2017 (tex ev 
tillskott) 2,0  

 
 

Att hantera 2017 -13,7    

    
    

Nr Åtgärdplan Belopp 
  

Konsekvensbeskrivning 
(Efter tabellen, kan ytterligare 

kommentarer göras) 
1 "In house"-lösningar för AMA 0,4    

2 Identifiera fler (ca 20) personer med 
förs.stöd till AMA 

1,0    

3 
Projektfinansiering 0,5  Svårigheter att hitta lämpliga 

projekt,,osäkerhet ifall 
projekt bifalles 

4 Besparing placering genom 
ärendeberedning 

0,5    

5 Omorganisering avd. ensamkommmande 
barn 

1,0  Ännu oroligare organisation, 
dålig kvalitet 

6 Fördelad besparing på avd. 0,8  Skapar oro i organisation, 
sämre kvalitet 

7 Effektiv personalplanering 
Ensamkommande barn 

2,0   Svårigheter att planera 
verksamheten. 

  Effekt 31 december 2017, ska bli "noll" -7,5    
 

 

1. In house-lösningar Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 
Servicetjänster inom förvaltningen istället för att köpa in externt. Eventuell vidgning till hela 
kommunen. Även ökade intäkter till AMA genom tillströmning av inskrivna. 
Ett exempel på en åtgärd är att AMA tar över driften av Café Blenda 
 

2. Identifiera fler med försörjningsstöd till AMA 
Besparingen för försörjningsstöd och för kommunen kommer av att ytterligare 20 personer ska 
bli anställda på AMA istället för att erhålla ersättning från försörjningsstöd. 
För personer som övergår i AMAs verksamhet får IFO en kostnadsminskning på 
försörjningsstöd och kommunen en intäktsökning i form av ökade skatteintäkter. 

  



  
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-15300 
E-post: gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

 
Ärende 
 
Datum 
2017-04-05 

 
 

3. Projektfinansiering 
Verksamheten inom IFO bygger till stor del på projektpengar, dessa måste aktivt sökas varje 
år. Inkomsterna från projekt behövs för att kunna utföra och utveckla verksamheten. 
IFO står inför att hitta relevanta projekt som helst ska kunna finansiera befintliga tjänster. 
Exempel är att finansiera två heltidstjänster med pengar från MUCF. 
 

4. Besparing genom ärendehantering 
Handlar till stor del om medvetandegörande kring inledande och avslut av placeringar inom 
avdelningarna Barn och familjs och Missbruk/Vuxens verksamhet. Genom utökad delegation 
för avdelningschefer möjliggörs en enkel och snabb handläggning av placeringar på HVB och 
i familjehem. Detta tillsammans med arbetet med att kunna hitta andra åtgärder i tid, för att 
undvika att en placering behövs. 
 

5. Omorganisationen avdelningen Ensamkommande barn 
Genom omorganisering av avdelningen Ensamkommande barn kommer personalkostnaderna 
att minska med motsvarande en miljon kronor under 2017. Utifrån ett helårsperspektiv för 
2018 kommer personalkostnaderna för avdelningen Ensamkommande barn minska med 
motsvarande cirka sex miljoner kronor. 
 

6. Fördela besparing på avdelningarna 
Hålla tillbaka personalkostnaderna genom att inte tillsätta vakanta tjänster, exempelvis vid 
längre sjukskrivningar, tjänsteledigheter, personal som väljer att avsluta sin tjänst med mera. 
 

7. Effektiv personalplanering, avdelningen Ensamkommande barn 
Utifrån att den personal som berörs av omorganiseringen av avdelningen Ensamkommande 
barn får annan sysselsättning inom kommunen genererar detta en tidigare besparingseffekt. 
Målet är att få berörda i annan sysselsättning inom fyra månader efter att omorganiseringen är 
genomförts. 
Genom att använda den personal som berörs av omorganiseringen i sommarplaneringen för 
HVB/stödboende minskas vikariekostnaden. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg

NIF§ 26

Ekonomisk uppföljning

Dnr NIF2017/76.041

Beslutsunderlag
l. Uppföljning av utfall och prognos per mars 2017, Nämnden för

individ- och familjeomsorg, NIF
2. Uppföljning av underskott förvaltningen för individ- och

familjeomsorg, IFO, 2017
3. Åtgärder för budget i balans, 29 mars 2017
4. Åtgärdsplan 2017, 5 april 2017
5. Nämnden för individ- och familjeomsorg Nyckeltal, 3 april 2017

Redogörelse
Preliminär helårsprognos för nämnden för individ- och familjeomsorg
per den siste mars 2017. Nämnden för individ- och familjeomsorg har
per siste mars 2017 en prognostiserad budgetavvikelse med ett
underskott på 13,7 miljoner.

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg har tagit fram förslag till
åtgärder motsvarande 6,2 mkr för att arbeta mot en budget i balans.
Dessa åtgärder innebär personalneddragning inom avdelning
ensamkommande barn, öka intäkter inom projekt och på AMA,
minskning av institutionsplaceringar, samt öka antalet personer som
blir självförsörjande.

Beredning
NIF AU§ 15, 2017-04-05

Beslut
Nämnden för individ-och familjeomsorg:

1. Beslutar att godkänna informationen gällande preliminär helårsprognos
för 2017.

2. Beslutar att godkänna förslag på åtgärder motsvarande 6,2 miljoner
enligt bilaga två samt ge förvaltningen för individ- och familjeomsorg i
uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för budget i balans, enligt
modellen bilaga två, Åtgärdsplan 2017.

3. Beslutar att informera Kommunstyrelsen om ekonomisk prognos per
mars 2017.

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Nämnden för individ- och familjeomsorg

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Avdelningschefema vid förvaltningen för individ och familjeomsorg

Ekonom

Förvaltningschef

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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NIF §       Dnr NIF2017/113:106 

Förslag om kommunal finansiering av regionala 
samverkans- och stödstrukturen för att stärka 
långsiktigheten 2018  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 29 maj 2017 
2. Skrivelse från Region Kronoberg, 4 maj 2017 

Redogörelse 
I Kronobergs län finns en regional samverkans- och stödstruktur för 
länets kommuner och Region Kronoberg vars syfte är att stimulera, 
uppnå, samordna och utveckla en långsiktig samverkan och 
gemensam kunskapsutveckling. Samverkans- och stödstrukturen 
finansieras genom statliga medel. Region Kronoberg har tagit fram ett 
underlag för beslut i kommunerna. Den regionala samverkans- och 
stödstrukturen finansieras idag av Region Kronoberg (tre tjänster som 
utvecklingsledare) men det finns ingen finansiering från kommunerna.  

För Alvesta kommun blir avgiften för 2018 i så fall 209 200 kr enligt 
det underlag som Region Kronoberg tagit fram. I Alvesta kommun är 
det framför allt omsorgsnämndens och nämnden för individ- och 
familjeomsorgs verksamheter som berörs av samverkans- och 
stödstrukturens arbete och nämnderna bör därför dela på kostnaden. 

Beredning 
NIF AU § 36 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta att anta förslaget om basfinansiering av arbetet i de regionala 
samverkans- och stödstrukturerna och finansiera halva avgiften för 
Alvesta kommun, motsvarande 104 600 kr, för verksamhetsåret 2018 
under förutsättning att beslut om finansiering även tas av 
omsorgsnämnden. 

Beslutet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 

Region Krononberg 

  

17. 



 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
Staben 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-153 00 
E-post: Gunilla.kaij.bevheden @alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2017-05-29 
Dnr 
NIF2017/113:106,2 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Förslag om kommunal finansiering av regionala 
samverkans- och stödstrukturen för att stärka 
långsiktigheten 2018 
 

I Kronobergs län finns en regional samverkans- och stödstruktur för länets 
kommuner och Region Kronoberg vars syfte är att stimulera, uppnå, 
samordna och utveckla en långsiktig samverkan och gemensam kunskaps-
utveckling. Samverkans- och stödstrukturen finansieras genom statliga 
medel. Region Kronoberg har tagit fram ett underlag för beslut i 
kommunerna. Den regionala samverkans- och stödstrukturen finansieras 
idag av Region Kronoberg (tre tjänster som utvecklingsledare) men det 
finns ingen finansiering från kommunerna.  

För Alvesta kommun blir avgiften för 2018 i så fall 209 200 kr enligt det 
underlag som Region Kronoberg tagit fram. I Alvesta kommun är det 
framför allt omsorgsnämndens och nämnden för individ- och familje-
omsorgs verksamheter som berörs av samverkans- och stödstrukturens 
arbete och nämnderna bör därför dela på kostnaden. 

 

Förslag till beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg föreslås att anta förslaget om 
basfinansiering av arbetet i de regionala samverkans- och stödstrukturerna 
och finansiera halva avgiften för Alvesta kommun, motsvarande 104 600 kr, 
för verksamhetsåret 2018 under förutsättning att beslut om finansiering även 
tas av omsorgsnämnden. 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 

Förvaltningschef 

mailto:peggy.hall@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:omsorg@alvesta.se
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Beslutsunderlag - Förslag om kommunal 
finansiering av regionala samverkans och 
stödstrukturen för att stärka långsiktigheten 
 

Bakgrund 
De statliga medel som tidigare betalats ut till den regionala samverkans- och 
stödstrukturen för att stimulera, uppnå, samordna och utveckla en långsiktig 
samverkan och gemensam kunskapsutveckling mellan landstingen/regioner och 
kommuner upphörde 2015 för att istället betalas ut direkt till huvudmännen via 
generella eller riktade statsbidrag. 2014 betalades det ut cirka 6 000 000 till 
Kronoberg via Regionförbundet södra Småland. Medlen gick inte sällan till 
anställning av regionala utvecklingsledare eller motsvarande och möjliggjorde 
finansiering av gemensamma satsningar inom exempelvis social barn- och 
ungdomsvård, funktionsnedsättningsområdet, mest sjuka äldre etc. De integrerade 
missbruks och beroendemottagningarna i Växjö och Ljungby är ett resultat av en 
sådan satsning, utredningen och projektledningen av Barnahus ett annat exempel, 
utredningen av länsgemensam organisering för utsatta barn och unga ett tredje.   

Beslut om utvecklingsarbeten, gemensamma satsningar, gemensamma 
utbildningar, utredningar etc. fattas i den regionala samverkans och stödstrukturen.  

Vilka finns i den regionala samverkans- och 
stödstrukturen för socialtjänst och angränsande hälso- 
och sjukvård 
Ledningsgruppen för samordning av länet hälso- och sjukvård och socialtjänst är verksam 
sedan årsskiftet 2011/2012. Den arbetar gemensamt på länsnivå för att ta fram och 
formalisera länsgemensamma rutiner för samverkan/samarbete, prioriteringar och 
beslut rörande socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Ledningsgruppen 
skapar också förutsättningar för hur man på ett ändamålsenligt sätt kan bedriva 
utvecklingsarbete inom olika verksamhetsområden.  

Det finns tre tvärgrupper knutna till ledningsgruppen – barn och unga, vuxna och 
äldre. Tvärgrupperna arbetar på uppdrag av länets ledningsgrupp. Grupperna är 
tvärprofessionellt sammansatta med representation från alla kommuner vilket 
innebär att deltagarna med utgångspunkt från sin profession arbetar för hela länet. 
Tvärgrupperna är ett mycket viktigt stöd till länets ledningsgrupp när det gäller 
utveckling, ledning och styrning av gemensamma frågor. Tvärgrupperna förväntas 
också ta tillvara idéer och initiativ från verksamheterna.  

På den politiska nivån diskuteras gemensamma frågor i kommunala forum där 
presidierna från kommunernas socialnämnder och Region Kronobergs hälso- och 



Datum: 2017-05-04  

Identifierare: 83735 

Handläggare: Annika Magnerot 
  

 

 

 

 
sjukvårdsnämnd möts. I dessa forum kan inriktningsbeslut tas om gemensamma 
satsningar.  

Samordning av den regionala samverkans- och stödstrukturen finns på Folkhälsa och social 
utveckling, Regional utveckling, Region Kronoberg. Där finns också 
utvecklingsledare som på olika sätt stödjer arbetet.  

Varför finansiering 
För att långsiktigt och samordnat fortsatt kunna stödja socialtjänsten samt 
möjliggöra gemensamma utvecklingsprojekt inom områden där kommunerna och 
Region Kronoberg har uttryckt en ambition, eller där krav på ett förändrat 
arbetssätt föranletts av statliga direktiv eller förändrad lagstiftning, så behöver 
kommunerna finansiera den regionala samverkans och stödstrukturen. Idag 
finansieras tre tjänster (utvecklingsledare) av Region Kronoberg men det finns 
ingen finansiering från kommunerna. Med en gemensam finansiering skapas 
förutsättningar för högre och jämnare kvalitet i socialtjänstens verksamheter till 
lägre kostnad för varje enskild kommun, jämfört med om varje kommun på egen 
hand skulle genomföra motsvarande kvalitetsarbete.   

Socialnämnd eller motsvarande föreslås besluta 
Att anta föreliggande förslag av basfinansiering enligt tabell nedan från och med 
verksamhetsåret 2018.  

Finansiering (enligt skattekraft) 

Kommun   Beräkningsgrund % uppräkning Skatter mm 2014 Fördeln % Avgift 

            2018 

Alvesta       907 679 10,46% 209 200 

  
      Lessebo 
   

390 161 4,49% 89 800 

  
      Ljungby 
   

1 257 398 14,48% 289 600 

  
      Markaryd 
   

440 400 5,07% 101 400 

  
      Tingsryd 
   

602 583 6,94% 138 800 

  
      Uppvidinge 
   

460 235 5,30% 106 000 

  
      Växjö 
   

3 887 479 44,79% 895 800 

  
      Älmhult       735 227 8,47% 169 400 

Totalt    2 000 000   8 681 162 100,00% 2 000 000 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 17(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF2017/141:020 

Förslag om inrättande av tjänst som integrationspedagog 
med inriktning hälsa 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 29 maj 2017. 

Redogörelse 
En stor del av de personer som har ekonomiskt bistånd är nyanlända 
och genom kartläggning av personer med ekonomiskt bistånd har 
förvaltningen identifierat en större grupp med dokumenterad psykisk 
och fysisk ohälsa.   

Inom projekt på förvaltningen, finansierade med medel från 
Länsstyrelsen, däribland Etableringsverkstaden, Bron och Väninnor 
till väninnor har nyanlända personer ökat sitt deltagande i sociala och 
hälsofrämjande aktiviteter. 

Då integrationsarbetet behöver ske mer långsiktigt och behovet av 
hälsofrämjande och sociala aktiviteter ligger i fokus krävs mer 
stadigvarande organisering kring projektledning för att få kontinuitet i 
arbetet med integration och hälsa. Målet är att en ökad psykisk och 
fysisk hälsa leder till att fler kan skrivas in på 
Arbetsmarknadsavdelningen och/eller börja studera. 

Beredning 
NIF AU § 37 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta att inrätta tjänst som integrationspedagog från och med 1 
januari 2018. 

18. 



 

 
  
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-15300 
E-post: gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 
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Förslag om inrättande av tjänst som Integrationspedagog 
med inriktning Hälsa 
 
 
Bakgrund 
 
 
Inom Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har kartläggning av personer som uppbär 
ekonomiskt bistånd gjorts under hösten 2016 och som presenterades i NIF den 170425. 
Kartläggningen visade att 25 % av bidragstagarna har en dokumenterad fysisk ohälsa och 25% 
har en dokumenterad psykisk ohälsa. Vidare är det utbildningsnivå och brist på fungerande 
boende som visar sig som främsta orsaker till ett behov av ekonomiskt bistånd. 
 
En stor del av de som har ekonomiskt bistånd är nyanlända och insatser för att de skall komma 
närmare arbetsmarknaden behöver utformas efter de behov som kartläggningen belyste. 
 
Inom de projekt som finansierats av Länsstyrelsen; Etableringsverkstaden, Bron och Väninnor 
till väninnor, har nyanlända personer ökat sitt deltagande i sociala och hälsofrämjande 
aktiviteter. 
 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg kommer att beviljas projektmedel för en 
förlängning av Väninnor till väninnor.  Under våren och sommaren förbereds en lokal för detta 
projekt. I samma lokal skall även en mötesplats för personer som har ekonomiskt bistånd finnas, 
som aktivitet hälsa /social samvaro och ett sätt att öka integration. 
Förvaltningen samverkar med bla Vuxenskolan om en förstudie inför att skapa grund för socialt 
företagande i kommunen. 
 
Aktuell situation 
 
Under de två senaste åren har projekten ovan haft en projektledare med tidsbegränsade 
anställningar. Då integrationsarbetet behöver ske långsiktigt och det nu är behov av fokus på 
Hälsa/ och sociala aktiviteter behövs projektledning/ projektmedarbetarskap ha en långsiktig 
planering. Syftet är att integrationspedagogen skall leda insatser som mobiliserar personers 
fysiska och psykiska hälsa samt ger meningsfullhet i integrationsprocessen. 
Målet är att en ökad fysisk och psykisk hälsa leder till att deltagare kan skrivas in på 
Arbetsmarknadsavdelningen  och/ eller börja studera. 
 
Därför bedömer undertecknad att en tjänst som integrationspedagog med inriktning Hälsa 
inrättas inom Förvaltningen för individ- och familjeomsorg from 180101. 

mailto:ifo@alvesta.se
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Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@alvesta.se  
  

 

Tjänsten skall finansieras med projektmedel inom de olika kortare och längre 
integrationssatsningar som görs inom kommunen och i samverkan med andra aktörer. 
Kompetenskrav för tjänsten är utbildning och erfarenhet inom integrationsarbete samt utbildning  
Inom hälso- och sjukvård som lämpar sig för tjänsten. 
 
 
 
Förslag till beslut: 
Arbetsutskottet föreslår NIF besluta att inrätta tjänst som integrationspedagog from 180101. 
 
 
 
Gunilla Kaij Bevheden 
förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 

mailto:barn.ungdom@alvesta.se
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §        

Boendesituationen för tillfälligt bostadslösa 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse om behovet av temporära bostäder, 20 juni 2017 
2. NIF AU § 41, 9 juni 2017 

Redogörelse 
Under arbetsutskottets sammanträde väcktes frågan om hur 
boendesituationen för tillfälligt bostadslösa skulle kunna organiseras i 
och med att avtalet för Ekhagen i Grimslöv uppför från och med 31 
december 2017. Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att utreda 
frågan inför nämndens sammanträde 28 juni 2017. 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar ett ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram förslag på hur boendesituationen för tillfälligt 
bostadslösa kan lösas. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

  

19. 
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Information till NIF om behovet av temporära bostäder. 

Bakgrund 
Under ett antal års tid har det varit stor brist på lediga lägenheter i Alvesta kommun. De senaste tre 
åren har det även i ytterområdena varit bostadskö och väntetid. Det stora flyktingmottagandet i 
kommunen genom egenbosättning och anhöriginvandring har lett till att många är trångbodda. Det 
har sammanlagt varit 1 070 nyanlända personer med flyktingbakgrund som bosatt sig år 2012 till 
2016. 
Ibland har man folkbokfört sig utan att ha en riktig bostad ordnad för sig och familjen. Många är 
inneboende hos redan trångbodda släktingar. Stora familjer som ofta bor i små lägenheter. Andra 
gånger har det handlat om inflyttade anhöriga till ensamkommande barn som bor på kommunens 
HVB-hem. Det har också varit barnfamiljer som kommit till receptionen på Parkgatan och inte har 
haft tak över huvudet. 
Akuta situationer 
Detta har eskalerat under senare år och IFO har inte haft möjlighet att tillhandahålla riktiga bostäder 
i de akuta situationer som uppstått. Eftersom Socialtjänstlagen föreskriver att kommunen har det 
yttersta ansvaret har det blivit temporära och kostnadskrävande lösningar i form av vandrarhem eller 
hotellvistelser. Under en tid har Ekhagens konferenscenter i Grimslöv kunnat användas men detta 
kommer att upphöra.  
Arbetsmiljön 
En annan viktig aspekt är arbetsmiljön för handläggarna på IFO. Det är en stor stress att inte kunna 
erbjuda ”tak över huvudet” i akuta situationer. Inte sällan har det lett till hotfulla situationer i mötet 
mellan handläggare och den som akut behöver tak över huvudet. Ofta är det missförstånd också, i ett 
pressat läge, om personen inte har svenska språket. 
På boendena för ensamkommande barn kan det också vara ett svårt läge när en ungdoms familj inte 
har någonstans att bo trots att de har rätten att folkbokföra sig i ungdomens hemkommun. 
Boendena, som är HVB-hem, är inte anpassade till att inhysa anhöriga. Det kan lätt bli konflikter 
mellan boendepersonal och ungdomen och dess anhöriga. Övriga ungdomar i boendet påverkas 
också av oron i deras hem. 
Nuläge 
Avtalet med Ekhagen upphör 1 januari 2018. Vid en förlängning som är minst 6 månader och högst 
12 månader är månadshyran 214 000 kr. Detta motsvarar ca 30 trerumslägenheter hos Allbohus. I 
januari 2018 finns därför, som det ser ut nu, endast vandrarhem och hotell att ta till om tillgång finns.  
 
Under år 2016 har vandrarhem och hotell kostat cirka 2,2 miljoner kr. Sedan februari 2017 har 
tillgång funnits till tillfälligt boende på Ekhagen i Grimslöv. Om dessa personer som erbjudits boende 
på Ekhagen istället hänvisats till vandrarhem skulle kostnaden fram till juni månad uppgått till ca 
100 000 kr. Cirka 30 personer har under perioden antingen tackat nej till erbjudet boende på 
Ekhagen alternativt lämnat i förtid. Kostnaden för att inhysa dessa personer på vandrarhem skulle ha 
uppgått till cirka 400 000 kr per månad. 
 
De som har fått tillfällig bostad på Ekhagen har sedan självmant valt att flytta vidare. Det har hittills 
varit en eller två familjer där samtidigt men det är löpande in-och utflyttningar. Annars, när det har 
varit vanliga lägenheter har familjerna bott kvar längre. Gäller bl. a. Lönashult och Torpsbruk. Det ska 
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här nämnas att det finns familjer som inte har förmåga att på eget initiativ flytta vidare. Man har inte 
ett kontaktnät. Dessa har fått invänta kön hos Allbohus. 
Förslag 
Eftersom det inte finns lediga lägenheter för omedelbar inflyttning i Alvesta kommun, och inte 
kommer att finns under en lång tid framöver, så föreslås en annan lösning. Nybyggda lägenhet är 
inget alternativ för de är för dyra för en familj eller enskilda med svaga ekonomiska förutsättningar.  
Förslag: att Alvesta kommun hyr eller köper en större villa med många sovrum, för att användas 
som genomgångsbostad till nyanlända och andra personer som inte har tak över huvudet. Den kan 
gärna finnas på landsbygden men måste vara inom gångavstånd till allmänna kommunikationer som 
kan ta personerna till Alvesta dagligen måndag till fredag. Önskvärt om villan kan ha två eller fler 
familjer samtidigt.              
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Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

arbetsutskottet

NIF  AU  g 41

Övriga  frågor

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-09

Arbetsutskottet  väcker  frågan  gällande  arbetet  med  att  lösa

boendesituation  för  tillfölligt  bostadslösa,  i avvaktan  på att  de fim'ier

en egen  bostad,  när  avtalet  för  Ekhagen  i Grimslöv  upphör  31

december  2017.

Arbetsutskottet  vill  utreda  hur  dessa  frågor  ska  hanteras  i och  med  den

bostadsbrist  som  råder  i koimnunen.

Beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att  förvaltningen  får  i uppdrag  att  utreda

frågan  inför  nämndens  sarnrnanträde.

Justeringsmännens sign I Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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NIF §        

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 
1. Sjukfrånvarostatistik – nämnden för individ och familjeomsorg 
2. Tillbud, 17 mars 2017 och 14 mars 2017 
3. Tillbud, 28 april 2017 
4. Tillbud, 5 maj 2017  
5. Tillbud, 5 maj 2017 
6. Tillbud – mailkorrespondens, 9 maj 2017 och 12 maj 2017 
7. Tillbud, 18 maj 2017 
8. Tillbud, 12 december 2016 
9. Tillbud, 27 april 2017 
10. Tillbud, 12 april 2017 
11. Tillbud, 1 april 2017 
12. Tillbud, 18 maj 2017 
13. Tillbud, 22 maj 2017 
14. Tillbud, 18 maj 2017 
15. Tillbud, 22 mars 2017 

Redogörelse  
Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö på 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg rapporteras information 
om arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 
dagordningen. Lex Sarah anmälan tillbud och olyckor. 

Beredning 
NIF AU § 38 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ och familjeomsorg 
besluta att notera informationen till protokollet. 
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Sjukfrånvarostatistik för IFO 
Denna blankett används för redovisning av sjukfrånvaro gällande IFO till Nämnden för individ- och familjeomsorg 

• Antal sjukdagar per snittanställd, rullande 12 månader. 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

IFO 25,73 27,56 28,65 29,50 29,28         

2015-12-31 –  
2016-12-31 

22,99 22,57 22,22  21,52  21,90  22,46  22,51  22,65  22,26  22,36 22,69  24,06  25,73 

2014-12-31 –  
2015-12-31 

20,75 20,98 21,65 22,20 23,14 23,68 24,28 24,03 23,70 23,48 23,41 23,93 22,99 

Tidsperiod ex: Jan 2016 mätperiod fr om 2015-02-01 t o m 2016-01-31, 12 månader. 
Sjukdagar med omfattning innebär att den verkliga frånvarotiden beräknas. 

• Antal sjukdagar per snittanställd, månad för månad ej rullande 12 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

 Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst 

IFO 3,4 3,35 2,65 2,37 2,05         

2016-01-31 –  
2016-12-31 

 1,44 1,58 1,53  2,31  2,22  2,04  1,80  1,56  2,11  2,35  3,35  3,4 

Ny rapport för 2016 därav inga siffror från föregående år  
Eventuella kommentarer: 

Ökningen har främst ägt rum inom ungdomsboendena och försörjningsstöd. 
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• Sjukfrånvaro i % per förvaltning, rullande 12 månader 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % 

IFO 6,6 7,01 7,26 7,45 7,33         

2015-12-31 –  
2016-12-31 

6,47 6,37 6,22 5,97  6,07  6,21 6,14 5,98  5,90  5,89  5,93  6,25 6,6 

2014-12-31 –  
2015-12-31 

5,94 6,03 6,23 6,41 6,69 6,82 7,00 6,91 6,75 6,67 6,62 6,60 6,47 

Total sjukfrånvaro i % av arbetade timmar är kvoten mellan sjukfrånvaro timmar och arbetade timmar under en 12 månaders period. 

• Andel sjukfrånvaro i % a total sjukfrånvaro (59 dagar eller mer) 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Antal 59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

IFO 8 65,02 66,15 66,76 69,95         

2015-12-31 –  
2016-12-31 

7 6  6 7  6  7  8  7  9  8  8  9  8 

2014-12-31 –  
2015-12-31 

6 5 5  5  6  6  7  7  6  7  6  6  7 

 

 
 

Eventuella kommentarer: 

 

Uppgifter från 2015 och 2016 uppger antalet 
personer som är långtidssjukskrivna (59 
dagar eller mer) 
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• Antalet personer som har fler än 5 korttidssjukfrånvarotillfällen, rullande 12 månader). 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

 5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

IFO 23 20 21 16 17         

2015-12-31 –  
2016-12-31 

19 19  18 18  19  17  19  18  20  20  18  24  23 

2014-12-31 –  
2015-12-31 

11 12 13  15  15  15  17  16  17  17 18   18  19 

I denna tabell ingår även de anstallda som har särskilt högriskskydd från försäkringskassan, där FK betalar sjukpeng 80% från dag 1. 

 
Eventuella kommentarer: 
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NIF §        

Meddelanden 

Informationsunderlag 
1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 840-17 
2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1260-17 
3. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1643-17 
4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 216-17 
5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1792-17 
6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1815-17 
7. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1816-17 
8. Förvaltningsrätten i Växjö, underrättelse i mål nr. 1194-17 
9. Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 988-17 
10. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 193-17 
11. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1643-17 
12. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslut för Hermes AB att 

bedriva HVB. 
13. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 193-17 
14. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 194-17 
15. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1641-17 
16. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1816-17 
17. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1815-17 
18. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1792-17 
19. Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 1475-17 
20. Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 1476-17 

Beredning 
NIF AU § 39 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ och familjeomsorg 
besluta att notera informationen till protokollet. 
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NIF §        

Delegationsbeslut 

Redogörelse  
Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva beslut eller fastställa 
delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd. 
2. Avdelningen Barn och familj. 
3. Avdelningen Missbruk/Vuxen. 
4. Förordnande som avdelningschef Missbruk/Vuxen, 19 april 2017. 
5. Delegationsbeslut av förvaltningschef, yttrande till Kammarrätten i 

Jönköping, 28 april 2017. 
6. Förordnande som förvaltningschef, förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg, 15 juni 2017. 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ och familjeomsorg 
besluta att notera informationen till protokollet. 
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NIF §        

Övriga frågor 

Redogörelse 
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