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Förteckning över Nämnden för individ- och familjeomsorg ärenden den 18 juni 2018 kl. 13.15 
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Information från ordföranden 
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10. Sekretessärende 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF §        

Godkännande av dagordningen 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med 

kallelsen 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta förslagen 

dagordning 

  

3. 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF §        

Informations och diskussionsärenden 
 

a) Information från ordföranden  

b) Information från förvaltningschefen  

c) Information från ledamöter  

  

4. 



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 3(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § 

Information om statistik från avdelningen Vuxen 

Redogörelse 
Redogörelse lämnas under sammanträdet. 

Beredning 
NIF AU § 29 

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

familjeomsorg att notera informationen till protokollet.  

5.
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF §       Dnr NIF2018/59:042  

Ekonomisk uppföljning per april 2018 

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport nämnden för individ- och familjeomsorg, 16 maj 

2018. 

2. Powerpoint: Uppföljning av utfall och prognos per mars 2018, 7 

juni 2018. 

3. Tjänsteskrivelse, 15 maj 2018 

Redogörelse 
Resultatet per den 30 april är -1,4 miljoner kronor och prognosen är 

beräknad att hamna på ett underskott på ca -6,4 miljoner kronor för 

individ- och familjeomsorgen per den 31 december 2018. 

 

Prognostiserat underskott i nämnden för individ- och familjeomsorg 

beror på placeringskostnader på Barn och Familj på ca 4,3 miljoner 

kronor, försörjningsstödet på avdelningen för försörjningsstöd med ca 

1,8 miljoner kronor och arbetsmarknadsanställningar på 

Arbetsmarknadsavdelningen med ca 1,3 miljoner kronor.  

Beredning 
NIF AU § 30 

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

godkänna ekonomisk uppföljning per april månad.  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 

  

6. 



Alvesta
. lsommun

Datum:2018-05-15
Dnr: NIF2018/71:042

Förenklad ekonomisk månadsrapport 2018-04-30
Nämnden för individ- och familjeomsorg

Tabell A
-- ;:---Utfalf I

-
Budget ' ], Pmgnos I Föreg · Budget ' AVvòkelse.· mkr Utfall Utfall

I 201704
,,

201804 , 201804 1 201712 " 201804 Prognos 201812 (Y-X)i I' li' ' (X) ñ (Y)I I - ,I fl

Intäkter -23,9 -24,5 -18,7 -71,3 -69,6 -68,8 -56,0 13,6
Personalkostnader 28,2 33,4 26,4 89,2 96,0 95,9 79,1 -16,9
varav AMA-anst 2,9 6,5 0,1 11,8 21,2 21,3 0,3 -20,9.,
Varav jour-/familjehem 1,7 1,7 1,7 5,6 3,9 ·,; 4,2 5,0 1,1

Övriga kostnader 28,0 26,8 26,6 87,8 82,9 85,1 79,8 -3,1

Nettokostnad 32,3 35,7 34,3 105,7 109,3 112,2 102,9 -6,4,

Tabell B
- - - - -

--,. UtialÌ-~--Utfan :- Budget I Utfall I P,ognoS I Fö<eg- r Budget ¡' Avvikelsemkr
; 201704 201804 1 201804 1, 201712 1 201804 Prognos 1 201812 ' (Y-X)

,, i' I I' I ' y IJ -- ' • (X) ' I ( ) '

Nämnd o 0,3 0,3 0,3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,0
stvrelseverksarnhet ..
Förvaltningskontor 6,2 5,8 5,8 19,7 17,4 ' 16,8 17,3 -0,1
Bam o familj, inkl 10,3 10,6 9,2 30,6 31,2 34,2 27,6 -3,6
Familieenheten
Ensamkommande 3,1 2,3 1,3 9,9 4,2 3,9 3,9 -0,3
flyktingbarn
Försörjningsstöd 6,6 7,7 7,8 28,3 24,8 25,0 23,4 -1,4
Avd. Vuxen; 3,0 7,1 8, 1 10,1 24,0 23,9 24,3 0,3
Missbruk/Socialpsykiatri
Arbetsmarknadsavdelningen 2,7 1,9 1,9 6,2 6,9 7,6 5,6 -1,3

Nettokostnad 32,3 35,7 34,3 105,7 109,3 112,2 102,9 -6,4

1. Övergripande kommentarer till tabell A och tabell B:
Nytt 2018 för IFO är att man tagit över Socialpsykiatrin från Omsorgsforvaltningen och en budget på
12,7 miljoner kronor netto.
Det man också skall lyfta fram är det stora omställningsarbetet som man gjort inom avd.
Ensamkommande barn som under 2017 hade ett underskott på 7,2 mnkr

2 Kommentarer till utfall
2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter:

Differensen mellan april 2017 och april 2018 kan framförallt härledas till övertagandet av
Socialpsykiatrin från omsorgsnämnden.

2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader

Differensen mellan april 2017 och april 2018 kan framförallt härledas till de
arbetsmarknadsanställningar som började göras under våren 2017 och som nu ligger med full effekt.



Alvesta
hornmun

2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader

Skillnaden mellan första kvartalet 2017 och 2018 är framförallt att man betalat ut nästan 1,3 mnkr
mindre i socialbidrag än 2018, man har minskat utgifterna för hyror med nästan 0,6 mnkr och man har
minskat livsmedelsinköpen med drygt 0,2 mnkr.
Allt detta ligger i linje med de åtgärder som tagits beslut om under 2017, så som sammarbetet mellan
Arbetsmarknadsavdelningen och avd. för Försörjningsstöd och omorganisationen på avd. för
Ensamkommande barn.

3 Kommentarer till prognos
3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter:

Ökningen av intäkter jämnt emot budget kan härledas till arbetsmarknadsanställningarna på
arbetsmarknadsavdelningen i form av olika sorters lönebidrag.

3.? Kommentarer till prognos gällande personalkostnader

Ökningen av personalkostnader jämnt emot budget kan härledas till arbetsmarknadsanställningarna på
Arbetsmarknadsavdelningen.

3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader

Ökningen av övriga kostnader i förhållande till budget kan framförallt härledas till HVB-placeringar
på avd.Barn och Familj på 4,3 mnkr.



Uppföljning av april 2018, NIF 
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• Nettokostnaden har ökat fr. 105,7 mnkr (2017) till 109,3 mnkr => ökning på 3,6 mnkr.
• Det är också en minskning från förra prognosen med 2,9 mnkr.
• Att ta i beaktande! IFO tog över Socialpsykiatrin från OF 2018 och en budget på

12,7 mnkr netto
• Nettokostnaden med hänsyn till SP => 109,3-12,7= 96,6 mnkr, alltså en

minskning med 9,1 mnkr

Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-APRIL Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT
jan-apr BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR

(+ 
överskott   

-
underskott

)
verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
Nämnd o styrelseverksamhet vht 118 837 837 318 318 38 0 0 837
Förvaltningskontor a 41 o a411 892 18 170 17 278 1 257 7 075 5 818 34 307 -467 -160 17 437
Barn & familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443 26 620 54 264 27 643 6 903 17 469 10 566 38 -5 280 1 745 -3 535 31 179
Ensamkommande flyktingbarn a 442 8 763 12 611 3 849 4 418 6 756 2 338 61 1 123 -1 431 -309 4 157
Försörjningsstöd a 4501 13 300 36 700 23 400 4 802 12 486 7 684 33 0 -1 427 -1 427 24 827
Avd. Vuxen; Missbruk/Socialpsykiatri a 4502 o 45022 2 253 26 534 24 281 621 7 687 7 066 29 382 -52 330 23 951
Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 4141 9 788 5 647 6 441 8 320 1 879 33 17 092 -18 349 -1 257 6 903
Summa 55 969 158 903 102 934 24 442 60 111 35 669 35 13 625 -19 982 -6 357 109 291
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Helårsprognos 2018 Tkr
BUDGETAVVIKELSE
IFO
Verksamhet Budget Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Av-

helår helår helår helår helår helår helår helår helår vikelse

per mars per april per maj per augusti
per 

september per oktober
per 

november per april
m 

budget

Ekonomiskt bistånd, (netto) 17 191 19 100 19 100 19 100 -1 909 
Ekonomiskt bistånd flykt. 
(utbet) 4 000 4 000 4 000 4 000 0 

HVB Barn o unga 3 102 9 423 7 337 7 337 -4 235 

Familjehem Barn o unga 2 410 3 051 2 466 2 466 -56 

Jourhem 1 000 1 000 720 720 280 

HVB Missbruk 2 900 2 900 2 900 2 900 0 

Familjehem Missbruk 500 500 500 500 0 
Externa placeringar 
Socialpsykiatrin 1 904 1 904 1 904 1 904 0 

Summa 33 007 41 879 37 022 0 0 0 0 0 38 927 -5 919
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Årsprognos 2018  - avvikelse mot budget (tkr)

-10 000

-5 000

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

Ekonomiskt
bistånd, (netto)

Ekonomiskt
bistånd flykt.

(utbet)

HVB Barn o ungaFamiljehem Barn
o unga

Jourhem HVB Missbruk Familjehem
Missbruk

Externa
placeringar

Socialpsykiatrin

Budget  helår

Prognos helår per mars

Prognos helår per april

Avvikelse m budget



5

Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse
jan-apr jan-apr % helår 2018 m budget

april

Intäkter -18 671 -24 482 5 811 31,1% -56 014 -69 648 13 634 

Personalkostnader 26 257 26 885 -628 -2,4% 78 772 74 781 3 992 

AMA-anställda 97 6 533 -6 436 -6634,7% 291 21 172 -20 881 

Köp av verksamhet 11 452 10 401 1 051 9,2% 34 356 34 620 -264 

Bidrag & transfereringar 8 625 9 584 -959 -11,1% 25 874 27 783 -1 909 

Övrigt 6 552 6 748 -197 -3,0% 19 655 20 584 -929 

Totalt IFO 34 311 35 669 -1 357 102 934 109 291 -6 357 
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Bruttokostnaden 158,9 mnkr

Bruttokostnaden 178,9 mnkr
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Ensamkommande barn

• HVB -1,5 mnkr
o Intäkter -0,2 mnkr
o Personalkostnader -1,1 mnkr

• Stödboende +1,3 mnkr
o Intäkter +1,3 mnkr
o Personalkostnader -0,1 mnkr

• TOTALT -0,3 mnkr

Mot budget Föregående prognos
• HVB -0,4 mnkr

o Intäkter +0,4 mnkr
o Personalkostnader -0,7 mnkr

• Stödboende +0,2 mnkr
o Intäkter +0,4 mnkr
o Personalkostnader -0,3 mnkr

• TOTALT -0,3 mnkr
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Försörjningsstöd

• Försörjningsstöd -1,2 mnkr
o Ekonomiskt bistånd -1,9 mnkr
o Personalkostnader +0,8 mnkr

• Flyktingmottagande -0,3 mnkr
o Personalkostnader -0,3 mnkr

• TOTALT -1,4 mnkr

Mot budget Föregående prognos
• Försörjningsstöd -1,6 mnkr

o Ekonomiskt bistånd -1,9 mnkr
o Personalkostnader +0,4 mnkr

• Flyktingmottagande -0,2 mnkr
o Personalkostnader -0,2 mnkr

• TOTALT -1,8 mnkr
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Barn och Familj

• Myndighetsutövning -3,5 mnkr
o Placeringar HVB -4,2 mnkr
o Placeringar FAM -0,1 mnkr
o Personalkostnader +0,7 mnkr
o Jourhem +0,3

• Familjeenheten -0,5 mnkr
o Personalkostnader -0,5 mnkr

• TOTALT -3,5 mnkr

• Familjecentralen +0,5 mnkr
o Personalkostnader +0,5 mnkr

Mot budget Föregående prognos
• Myndighetsutövning -6,8 mnkr

o Placeringar HVB -6,3 mnkr
o Placeringar FAM -0,6 mnkr
o Personalkostnader +0,1 mnkr

• Familjeenheten -0,5 mnkr
o Personalkostnader -0,5 mnkr

• TOTALT -6,9 mnkr

• Familjeenheten -0,5 mnkr
o Personalkostnader -0,5 mnkr
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Avd. Vuxen; 
Missbruk/Socialpsykiatri

• Myndighetsutövning +0,4
o Personalkostnader +0,1 mnkr
o Div. kostnader +0,3

• STOBE 0,0 mnkr

• TOTALT +0,3 mnkr

• Socialpsykiatrin -0,1 mnkr
o Intäkter -0,1

Mot budget Föregående prognos
• Myndighetsutövning +0,2

o Personalkostnader +0,2 mnkr

• STOBE 0,0 mnkr

• TOTALT +0,2 mnkr

• Socialpsykiatrin 0,0 mnkr
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Arbetsmarknadsavdelningen

• Förberedande +0,3
o Div. kostnader +0,3 mnkr

• Administration -0,1 mnkr
o Div. kostnader -0,1

• TOTALT -1,3 mnkr

• EKB anställningar -1,3 mnkr
• Löner -18,4 mnkr
• Intäkter +17,1 mnkr

• Utförande -0,1 mnkr
• Kostn. transportmedel -0,1 mnkr

• Förberedande +0,2
o Div. kostnader +0,2 mnkr

• Administration 0,0 mnkr

• TOTALT -2,0 mnkr

• EKB anställningar -2,0 mnkr
• Löner -18,5 mnkr
• Intäkter +16,5 mnkr

• Utförande -0,2 mnkr
• Kostn. transportmedel -0,2 mnkr

Mot budget Föregående prognos



Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Dannijel Nygren Abrezol 
Budgetansvarig 
Tel. 0472-153 11 
E-post: dannijel.nygrenabrezol@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2018-05-15 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Ekonomisk månadsrapport med prognos per 2018-04-30 

Redogörelse 
Resultatet per den 30 april är -1,4 miljoner kronor och prognosen är 
beräknad att hamna på ett underskott på ca -6,4 miljoner kronor för individ- 
och familjeomsorgen per den 31 december 2018. 

Prognostiserat underskott i nämnden för individ- och familjeomsorg beror 
på placeringskostnader på Barn och Familj på ca 4,3 miljoner kronor, 
försörjningsstödet på avdelningen för försörjningsstöd med ca 1,8 miljoner 
kronor och arbetsmarknadsanställningar på Arbetsmarknadsavdelningen 
med ca 1,3 miljoner kronor.  

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef Individ- och familjeomsorgen 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden besluta att godkänna Ekonomisk 
månadsrapport per april månad. 

mailto:dannijel.nygrenabrezol@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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NIF §        Dnr NIF2018/102:750 

Information från avdelningen Ensamkommande barn och 
information om EKUV, ensamkommande unga vuxna 

Redogörelse 
Information lämnas under sammanträdet 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § Dnr 2018/101:702 

Information om överflytt av tillsynsuppdraget gällande 
serveringstillstånd och folköl samt tobak och receptfria 
läkemedel 

Redogörelse 
Information lämnas under sammanträdet 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF §       Dnr NIF2018/16:103  

Inriktningsbeslut för vidare arbete med Barnens bästa 
gäller! – I Kronobergs län 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Region Kronoberg, 13 april 2018. 

2. Bilaga 2: Skottlandsmodellen, 8 december 2018 

Redogörelse 
I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

sedan en tid tillbaka framgångsrikt undersökt förutsättningar för att 

arbeta på ett annat sätt med inspiration från Skottland och 

”Skottlandsmodellen” Getting It Right For Every Child (GIRFEC), se 

bilaga 2. Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! – i Kronobergs 

län. Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE 

barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Nu behöver 

arbetet tas vidare.  

Beredning 
NIF AU § 31 

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

1. Ställa sig bakom att utreda utformningen av en länsgemensam 

modell för Barnens bästa gäller! – I Kronobergs län med 

inspiration från Skottland. 

2. Anta föreslagen finansiering. För nämnden för individ- och 

familjeomsorg avses halva avgiften motsvarande 45 800 kr för 

verksamhetsåren 2018–2019, under förutsättning att beslut om 

finansiering även fattas av Utbildningsnämnden. 

3. Att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera information från 

styrgruppen till nämnden vid nämndssammanträden under hösten 

2018 och vid årsskiftet 2018/2019.  

Beslutet ska skickas till 
Utbildningsnämnden 

Region Kronoberg 

  

9. 



 9.1Underlag för politiska 
inriktingsbeslut för vidare arbete 
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Inriktningsbeslut för vidare arbete med Barnens bästa 
gäller! – i Kronobergs län 

 

Förlag till beslut 
Att nämnd/styrelse/fullmäktige ställer sig bakom att utreda utformningen av en 
länsgemensam modell för Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län med 
inspiration från arbetet i Skottland. 
 
Att nämnd/styrelse/fullmäktige ställer sig bakom nedanstående styr- och 
ledningsorganisation med tillhörande budget. 

Ärendet  
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora: barn och ungas psykiska 
hälsa har försämrats, det finns ett ökande antal förtidspensionerade, ökade 
skillnader i skolresultat, levnadsvanornas i många fall negativa utveckling, den 
ojämlika hälsan och utanförskap som innebär enorma mänskliga och ekonomiska 
kostnader för att bara nämna några. De samhällsutmaningar vi står inför kan inte 
lösas av en enskild aktör eller i rådande strukturer och därför behövs 
perspektivskiften som leder till ett utvecklat samarbete och samhandling.  
 
I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
sedan en tid tillbaka framgångsrikt undersökt förutsättningar för att arbeta 
på ett annat sätt med inspiration från Skottland och ”Skottlandsmodellen” 
Getting It Right For Every Child (GIRFEC), se bilaga. Arbetet har fått 
namnet: Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län. Tillsammans skapar vi 
en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och 
samordnade insatser. Nu behöver arbetet tas vidare.  
 
När Skottland bestämde sig för att bli världens bästa land att växa upp i såg de 
tidigt att ”working in silos” (våra stuprör) var den främsta orsaken till den 
ineffektivitet eller brist på effektivitet som de identifierade. Man såg det som 
nödvändigt att få till en förskjutning från dyra insatser till ett mer främjande och 
förebyggande arbete. De bestämde sig för att arbeta tillsammans för att förenkla 
både för barnen och deras anhöriga och för de olika professionerna.   
 
Skottland kan visa på effekter inom ett antal områden, bland annat att 
ungdomskriminaliteten har gått ner, att antalet placerade barn har minskat, att de 
kan se vissa positiva förändringar när det gäller den socioekonomiska 
bakgrundens betydelse för skolresultaten, att ungas och deras anhörigas tillit till de 
offentliga verksamheterna har ökat samt att byråkratin har minskat.  
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Genomförandet 
Gemensamt utveckla en länsanpassad modell som bygger på en gemensam vision 
och gemensamma värden med inspiration av Skottlands GIRFEC. Det innebär att 
ta fram en konkret plan för vad Kronobergs län ska börja arbeta med, hur det ska 
ske, vem som ska göra vad, vilka enkla regler som ska gälla - till exempel 
gemensam arbetsmodell, namngiven person, barnplan samt modeller för 
överenskommelser och avtal. 
 
För att kunna genomföra detta behövs det en stabil och gedigen styr- och 
ledningsorganisation samt en processledning och arbetsgrupp för att hålla ihop 
arbetet. Vidare behöver varje huvudman avdela personella resurser för det 
fortsatta arbetet. Förslag på styrning och ledning:  

Styrgrupp består av följande funktioner: En utsedd förvaltningschef från varje 
kommun (två förvaltningschefer från Växjö kommun) två centrumchefer från 
Region Kronoberg, en verksamhetschef från Regional utveckling, Region 
Kronoberg samt lämplig ledningsfunktion från Polismyndigheten i Kronobergs 
län. Styrgruppen utser själv en ordförande för arbetet. 
 
Processledning och arbetsgrupp består av följande funktioner: En 
processledning på 1,5 tjänst som leder arbetsgruppens arbete. Processledningens 
omfattning motiveras med att det är ett mycket omfattande samhandlingsuppdrag 
som även kräver en stor pedagogisk insats. Dessutom minskas sårbarheten genom 
att två medarbetare ansvarar för uppdraget. Vidare funktioner är ansvarig chef för 
elevhälsa från en av länets kommuner, ansvarig chef för individ- och 
familjeomsorgen från en av länets kommuner, ansvarig chef för barn och 
ungdomspsykiatrin, Region Kronoberg, ansvarig chef för barnhälsovården, 
Region Kronoberg samt lämplig funktion från Polismyndigheten i Kronobergs 
län.  
 
Utöver detta behöver referensgrupper sättas in, bland annat Tvärgrupp barn som  
tidigare haft uppdrag att utreda länsgemensam organisering. De har också en bred 
erfarenhet och kompetens från samtliga verksamhetsområden. 
 

Ekonomiska effekter av förslaget 
Finansiering fördelas mellan Region Kronoberg och samtliga länets kommuner 
enligt tabell nedan. Region Kronoberg står för halva kostnaden, 668 000 kr/år 
och kommunerna delar på den andra halvan, fördelat enligt 2014 års 
skatteunderlag. Möjligheter till extern finansiering kommer att undersökas under 
hela uppdraget. 
 
Finansieringen avser 1,5 helårsarbetare/år inklusive arbetsgivar- och sociala 
avgifter = 1 036 mkr, samt aktiviteter i form av kompetensutveckling, workshops 
etc.= 300 tkr. Summa 1 336 mkr.  
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% 

Kostnad 

 Från sept. 
2018 

Kostnad 

2019 

Växjö 

Ljungby 
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Tingsryd 

Uppvidinge 

Markaryd 

Älmhult 

Alvesta 

 44,79% 

14,48% 

4,49 % 

6,94 % 

5,30 % 

5,07 % 

8,47 % 

10,46% 

  99 732 

  31 920 

    9 898 

  15 298 

  11 683 

  11 176 

  18 671 

   22 728 

299 197 

 96 726 

 29 993 

 46 359 

 35 404 

 33 867 

 56 579 

 68 872 

Totalt  100,0%    221 106  668 000 
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En sammanställning av Skottlandsmodellen byggd på föreläsningsinnehållet från den 
skotska delegationen (John Finlayson, Aileen MacKay, Rikki Selkirk, Gail Bain, Simon Allan 
och Karen Grieve) Växjö Konserthus den 7-8 december 2017 samt Getting It Right For 
Every Child-dokumenten från det skotska parlamentets hemsida. 

 
 
 
 
 
 
 
Erika Lagergren 
Regional utveckling 
erika.lagergren@kronoberg.se 
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Ordlista och centrala begrepp 
 
Getting It Right For Every Child Se Skottlandsmodellen nedan.  
 
Skottlandsmodellen  Modellen bygger på att skapa förutsättningar för att varje barn 

i Skottland ska få möjligheten till en god uppväxt där deras 
individuella förmågor uppmuntras och de utmaningar de har 
att hantera tas om hand på rätt sätt av rätt samhällsinstans 
eller myndighet. Varje förälder eller vårdnadshavare ska veta 
till vem de kan vända sig för att få råd eller stöd gällande 
barnet och dess livssituation och känna sig trygga i den 
kontakten. Vidare ska alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt 
med barn arbeta med verktygen i enlighet med arbetssättet 
och filosofin bakom modellen, känna till ansvarsfördelningen 
och sin plats däri samt i sin yrkesroll kunna dra nytta av de 
nätverk mellan olika professioner som skapas kring barnet. 

 
Höglandsmodellen Under åren 2006-2008 arbetades en arbetsmodell för GIRFEC 
(Highland Practice Model) fram i Högländerna i samarbete med representanter från 

regeringen, fokusgrupper från olika professioner samt två 
konsulter från det akademiska fältet. Därefter (2009-2010) 
började man implementeringsprocessen i Inverness, den 
största staden i området, som nav följt av resten av 
kommunen. Man började med gruppen nyfödda för att sedan i 
tur och ordning införliva arbetet kring 0-5-åringar och därefter 
barn i skolåldern i modellen. Modellen utvecklades till att bli 
Skottlandsmodellen. 

 
Den nationella praxismodellen  Verktyg för bedömning och samsyn kring barn och ungas 
(The National Practice Model)  situation. Gemensamma för skola, socialtjänst, hälso- och 

sjukvård samt polis. Den nationella praxismodellen och dess 
verktyg sammanfattas i en enkel bild föreställande två cirklar, 
en triangel och en matris. Den nationella praxismodellen är 
evidensbaserad och ger tydliga riktlinjer om vad som ska tas 
med i bedömningen av hur ett barns situation ser ut för att 
avgöra om några av barnet grundläggande behov inte uppfylls 
tillfredsställande. Den används i sex steg och det är den 
särskilda namngivna personen som i första hand är ansvarig för 
att detta sker.  

 
Välbefinnandehjulet  För att underlätta att identifiera eventuella problematiska 

situationer för barn som kan påverka barns välmående 
används välbefinnandehjulet. Indikatorerna i 
välbefinnandehjulet (trygg, hälsosam, presterar utifrån sin 
potential, omvårdnad och omsorg, aktiv, respekterad, 
ansvarstagande, inkluderad) delas i den omgivande cirkeln in i 
de fyra mål de ska hjälpa barnen att bli framgångsrika i sin 
inlärning, få bra självförtroende, vara aktiva medverkande i 
sina liv, samt vara ansvarsfulla medborgare.  
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Min världstriangel  Triangeln används i varje steg i arbetet med den nationella 
praxismodellen kring ett barn för att säkerställa en holistisk syn 
på barnet och vad/vilka som påverkar det i dess aktuella 
situation. De tre benen handlar om barnets uppväxt och 
utveckling, behov från de som tar hand om barnet samt det 
sammanhang som barnet ingår i. I hur stor utsträckning de 
olika områdena undersöks närmare och analyseras avgörs av 
situationen och vad det är som förorsakat oron för barnet. Vart 
och ett av de tre benen i min världstriangel innehåller sju 
fördjupningsområden som bör beaktas i bedömningen av 
barnets uppväxtförhållanden 

 

Motståndskraftsmatrisen  Matrisen används för att avgöra var barnets styrkor och 
svagheter ligger och i förlängningen var eventuella stödinsatser 
behöver sättas in. Den innehåller indikatorer på en skyddande 
miljö och exempel på vad man kan titta efter hos barnet för att 
på ett objektivt sätt kunna avgöra hur barnets motståndskraft 
ser ut. Med motståndskraft menas här den förmåga hos barnet 
som gör att hen, trots sina ibland dåliga förutsättningar, klarar 
olika situationer bättre än förväntat. Har barnet exempelvis 
god självkänsla? Visar barnet på en god och stark anknytning 
till föräldrar och/eller annan vårdnadshavare? Motståndskraft 
är en viktig egenskap som barnet behöver få möjlighet att 
utveckla och stärka. 

 
Den gyllene regeln All delad information måste vara nödvändig, relevant och 

proportionerlig. De delar av barnplanen som inte bedöms 
rymmas inom någon av dessa tre ledord delas alltså inte med 
någon annan.  

 
Barnplanen Barnets personliga plan, barnplanen, upprättas av den  
(The child plan) särskilda namngivna personen när det bedöms att barnet 

behöver någon form av stöd eller insats från mer än en 
samhällsaktör för att förbättra sitt välmående eller lösa någon 
form av utmaning i dess livs. Arbetet med barnplanen 
involverar i högsta grad barnet självt och vårdnadshavarna 
utifrån deras expertis om barnet. Tanken med barnplanen är 
att snabbt kunna identifiera behov av extra stöd och därmed 
kunna sätta in tidiga, samordnade åtgärder för att vända den 
uppkomna problematiska situationen i en mer positiv riktning.  

 
Den särskilda namngivna personen  Den yrkesperson som har det övergripande ansvaret för att 

identifiera och agera utifrån de extra behov av stöd som barn 
under 18 år (eller tills de går ut gymnasiet) kan ha. Före 
barnets födsel och under de första dagarna är det barnets 
barnmorska. När barnet är cirka 11 dagar gammalt lämnas 
ansvaret över till barnhälsovården. När barnet fyllt fem år och 
når skolåldern övergår ansvaret till rektor på motsvarigheten 
till förskola-lågstadieskola och därefter till rektor på nästa skola 
fram till dess barnet är 18 år eller slutar skolan. Det är ett 
ansvarsuppdrag som inte kan avsägas eller överlåtas till någon 
annan.  
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Ansvarig samordnare  Ansvarig samordnare utses från den samhällsaktör som har 

störst ansvar för innehållet i barnplanen. Samordningsansvaret 
ligger hos den ansvariga samordnaren till dess att situationen 
runt barnet är löst. Därefter återgår ansvaret till den särskilda 
namngivna personen 

 
Health Visitor  Specialistutbildad barnhälsosjuksköterska 
 
Databasen över sårbara personer  Nationell databas som ger polisen möjligheten att registrera  
(Vulnerable Persons Database)  oro kring barn och ungdomar genom att använda 

välbefinnandehjulet för att sedan ha möjlighet att 
vidarebefordra informationen till berörda samhällsaktörer vid 
behov.  

 
Oroshubbar  Enhet inom polisdistrikten vars uppgift är att fungera som nav i  
(Risk and Concern Hubs)   arbetet med de ärenden där det förekommer risk eller oro för 

barn. 
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Inledning 
Skottland upptar den norra tredjedelen av ön Storbritannien och består förutom av fastlandet, som 
är uppdelat i de glesbefolkade högländerna och de mer tätbebyggda lågländerna, även av ett stort 
antal öar. Landet är indelat i 32 Authorities, motsvarigheten till våra kommuner, där Högländerna 
(Highland) är den till ytan största. Med anledning av otillgängligheten i landskapet bor de flesta av de 
nära 5,5 miljoner invånarna i ett bälte som korsar landet från området kring huvudstaden Edinburgh i 
öst till Glasgow, Skottlands största stad, i väst.  
 
Trots att Edinburgh idag räknas som Europas tredje största finansiella centrum påverkas Skottland 
fortfarande av efterverkningarna till de perioder av nöd och fattigdom som drabbat landet i 
omgångar, senast efter andra världskrigets slut. Medellivslängden är låg i förhållande till övriga 
nordeuropeiska länder och det finns stora skillnader i ohälsotalen mellan olika socioekonomiska 
grupper i samhället. Återkommande nödår i kombination med en stark tradition av 
frivilligverksamhet har skapat ett nätverk av volontärorganisationer, den så kallade tredje sektorn 
(Third Sector), som gör stora insatser i samhället. Det är mot denna bakgrund som det återinsatta 
parlamentet i Skottland i början av 2000-talet beslutade sig för att vända trenden och göra Skottland 
till det bästa landet i världen för barn att växa upp genomen arbetsmodell som fick namnet Getting It 
Right For Every Child.  
 
Skottlandsmodellen bygger på att skapa förutsättningar för att varje barn i Skottland ska få 
möjligheten till en god uppväxt där deras individuella förmågor uppmuntras och de utmaningar de 
har att hantera tas om hand på rätt sätt av rätt samhällsinstans eller myndighet. Varje förälder eller 
vårdnadshavare ska veta till vem de kan vända sig för att få råd eller stöd gällande barnet och dess 
livssituation och känna sig trygga i den kontakten. Vidare ska alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt 
med barn arbeta med verktygen i enlighet med arbetssättet och filosofin bakom modellen, känna till 
ansvarsfördelningen och sin plats däri samt i sin yrkesroll kunna dra nytta av de nätverk mellan olika 
professioner som skapas kring barnet. 
 

Bakgrund till Getting It Right For Every Child (GIRFEC) 
Efter att ha stått helt under unionsstyre med parlamentet placerat i England i 292 år etablerades det 
skotska parlamentet, Holyrood, 1999 och skottarna återfick därmed möjligheten att själva bestämma 
över ett antal områden och frågor som påverkar det dagliga livet till exempel turism, miljö, hälso- och 
sjukvård, utbildning, ordningsmakt och lokalpolitik. Snart uppstod tanken om att skapa bättre 
förutsättningar för barn att växa upp, en tanke som vidareutvecklades till målet att göra Skottland till 
det bästa landet i världen att växa upp i. I oktober 2001 publicerade den skotska regeringen 
rapporten For Scotland’s Children som ett startskott i processen att bättre integrera den sociala barn- 
och ungdomsvården. Tre år senare, 2004, publicerades resultatet av en granskning kallad Getting It 
Right For Every Child (GIRFEC) i vilken representanter från flera professioner och deltagare i 
barnpaneler av olika slag identifierade och lyfte en dramatisk ökning av barn med behov av stöd från 
flera samhällsinstanser samtidigt. På detta följde arbetet med att utverka en första modell för att 
förbättra förutsättningarna för de skotska barnen och en plan på var den skulle kunna testas. Valet 
föll på Högländerna som i sin population hade cirka 46 500 barn under 18 år av vilka ett relativt högt 
procenttal (14%) levde i fattigdom och 5% hade behov av stora stödinsatser i skolan. 
 
Under åren 2006-2008 arbetades en arbetsmodell för GIRFEC fram i Högländerna i samarbete med 
representanter från regeringen, fokusgrupper från olika professioner samt två konsulter från det 
akademiska fältet. Därefter (2009-2010) började man implementeringsprocessen i Inverness, den 
största staden i området, som nav följt av resten av kommunen. Man började med gruppen nyfödda 
för att sedan i tur och ordning införliva arbetet kring 0-5-åringar och därefter barn i skolåldern i 
modellen som då fått namnet Höglandsmodellen (Highland Practice Model).  
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Höglandsmodellen slog väl ut och ledde till att 18% av barnen i Högländerna fick en personlig 
barnplan med någon form av insats/-er från hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och/eller 
polisen. Utvärderingen efter några år visade på en minskad byråkrati, ett snabbare beslutsfattande 
och en mindre besvärlig process för barn och familjer i behov av stöd. Vidare visade den på att en 
mer holistisk bedömning av barnets behov kommit till stånd, att den systematiska 
informationsdelningen fungerade samt att 81% av tillfrågad personal bedömde att modellen 
förbättrat möjligheterna för dem att tillmötesgå barnens behov. Fyra mindre områden i Skottland 
följde i Högländernas fotspår 2007 och testade modellen i arbetet med barn som far illa. 
 
Resultaten av projekten ledde till en lagförändring i Skottland genom Children and Young Persons 
(Scotland) Act 2010. Lagen består av 18 delar vilka drar upp riktlinjerna för hur samhället ska arbeta 
kring barn och deras välbefinnande. Den inkorporerar barnkonventionen som sin första punkt och 
ger även lagstöd till att förändra arbetssättet mellan olika samhällsinstanser för att möjliggöra eller 
underlätta samarbeten. Efterföljande år gick det skotska nationalistpartiet (Scottish Nationalist Party, 
SNP) till val med bland annat löftet att lagstadga delar av Höglandsmodellen. SNP vann valet och 
2014 beslutade regeringen att arbetssätt enligt Höglandsmodellen skulle vara implementerade i hela 
landet till 2016. I augusti 2016 kom lagstiftningen om Höglandsmodellen som den gällande modellen 
i barnfrågor och den förbereddes sålunda för att bli nationell under namnet Getting It Right For Every 
Child – eller på svenska, Skottlandsmodellen. I nästa fas fortsatte förberedelserna för att anpassa 
modellen för att fungera i hela landet medan det fortsatta arbetet i Högländerna följdes noga. I ett 
sista steg innan modellen rullades ut nationellt implementerades den i Edinburgh för att se hur den 
svarade på de utmaningar som finns i mer urbana områden.  
 
Som en del i processen satsade man på att utbilda personal i de olika professioner som berörs i 
arbetssättet i hur man rent praktiskt använder de olika verktyg som modellen bygger på. Det visade 
sig ganska snart att utbildningsgrupper med deltagare från olika professioner gav stora fördelar, dels 
för att olika yrkesgrupper fick samma information samtidigt och därmed kunde missförstånd mellan 
olika samhällsaktörer redas ut redan på utbildningsnivå och dels för att yrkespersonerna fick träffa 
andra grupper öga mot öga och diskutera fram smidiga lösningar för just sitt geografiska område 
eller andra särskilda omständigheter på lokal nivå. Det framkom även att det behövs erfarna 
samordnare och kontinuerliga utbildningar kring Skottlandsmodellen och dess arbetssätt, filosofi och 
verktyg för att säkerställa att kvaliteten hålls på en hög nivå. 
 
Anammandet av Skottlandsmodellen har även mött en del motstånd. Bland annat ifrågasattes 
användandet av en särskild namngiven person (Named person), som har det samordnande ansvaret 
för varje barns plan, och i ett första skede dömde högsta domstolen att funktionen bröt mot rätten 
till personlig integritet enligt konventionen för de mänskliga rättigheterna. Efter domen har det 
arbetats med att förtydliga den särskilda namngivna personens roll och ansvarsområde och en ny lag 
kring införandet av funktionen på det sätt man redan arbetar i Högländerna, förväntas träda i kraft 
under sommaren 2018. 
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Gemensam grund – filosofi, arbetssätt och verktyg 
Styrkan i användandet av barnets personliga plan, barnplanen, (The Child’s Plan) ligger i att alla 
professioner som möter barnet har en gemensam kunskap om dokumentets förekomst samt att de 
vet hur de får tillgång till och använder det. Alla professioner använder ett gemensamt språk och 
vokabulär. Framför allt vet alla inblandade, inklusive barnets anhöriga, hela tiden vem som är den 
särskilda namngivna person som är högst ansvarig för dokumentet och eventuell handlingsplan. Med 
stöd av de verktyg som Skottlandsmodellen erbjuder är det dessutom lättare, oavsett vilken 
samhällsaktör de arbetar vid, att känna en trygghet i att de har tillgång till all den information de 
behöver för att kunna arbeta med barnet och dess vårdnadshavare på det sätt som är bestämt.  
 
För barnet som behöver stöd och dess vårdnadshavare blir det också lättare att veta vart de ska 
vända sig med frågor och funderingar. De behöver inte gå på flera olika möten och berätta om sin 
situation då stöd behövs från olika aktörer, istället samlas representanterna från alla berörda 
professioner under ett och samma möte. Förutom att ge barnet och/eller vårdnadshavarna ett 
samlat stöd gör även dessa möten att all berörd personal får samma information om situationen. 
 
För att säkerställa att förutsättningarna för arbetet finns håller skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård 
samt polis gemensamma utbildningar i arbetssättet vid sidan av sina egna verksamhetsanpassade 
utbildningar. Professionen behöver ha en delad syn på hur behov och problem ska uppmärksammas 
och det har därför tagits fram gemensamma verktyg för bedömning och samsyn. Alla verktyg följer 
den nationella praxismodellen (The National Practice Model) vilken ska vara känd och använd av all 
personal som i sitt yrke möter barn. Även relevanta delar av frivilligsektorn utbildas i förhållnings-
sättet kring Skottlandsmodellen då representanter därifrån i vissa fall kan ha bättre förutsättningar 
för att arbeta nära vissa familjer med ett utökat behov av stöd (detta gäller till exempel i familjer där 
det finns en uttalad skepsis mot inblandning av myndigheter). Den nationella praxismodellen och 
dess verktyg sammanfattas i en enkel bild föreställande två cirklar, en triangel och en matris.  
 

 

Den nationella praxismodellen är evidensbaserad och ger tydliga riktlinjer om vad som ska tas med i 
bedömningen av hur ett barns situation ser ut för att avgöra om några av barnet grundläggande 
behov inte uppfylls tillfredsställande. Den används i sex steg och det är den särskilda namngivna 
personen som i första hand är ansvarig för att detta sker.  
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S (safe)  trygg 
H (healthy) hälsosam  
A (achieving) prestera utifrån sin potential 
N (nurtured) omvårdnad och omsorg 
A (active) aktiv 
R (respected) respekterad 
R (responsible) ansvarstagande 
 I (included) inkluderad 

Välbefinnandehjulet 
Det första steget handlar om att använda välbefinnandehjulet längst till vänster på modellen för att 
observera och identifiera oro och dokumentera denna.  
 
Indikatorerna i välbefinnandehjulet (trygg, hälsosam, presterar utifrån sin potential, omvårdnad och 
omsorg, aktiv, respekterad, ansvarstagande, inkluderad) delas i den omgivande cirkeln in i de fyra 
mål de ska hjälpa barnen att bli framgångsrika i sin inlärning, få bra självförtroende, vara aktiva 
medverkande i sina liv, samt vara ansvarsfulla medborgare. 
 
Indikatorerna i välbefinnandehjulet förkortas till 
SHANARRI efter den första bokstaven i varje ord i den 
engelska versionen. Akronymen används ibland av de 
olika professioner som arbetar enligt den nationella 
praxismodellen för att beskriva den första bedömningen 
de gör av ett barns livssituation för att avgöra om 
barnet ges de förutsättningar det behöver för en 
gynnsam uppväxt eller om en barnplan behöver 
initieras. 
 

Välbefinnandehjulet 

 
 
Tanken med välbefinnandehjulet är bland annat att det ska vara enkelt för de som arbetar med barn 
att identifiera eventuella problematiska situationer som uppstår och vilka kan påverka barnets 
välmående i ett så tidigt skede som möjligt enligt den enkla devisen; små problem är lättare att lösa 
än stora. För att hjälpa den som känner oro för ett barn att ringa in vad det är som felas tittar man på 
de olika indikatorerna i välbefinnandehjulet och kan på så sätt avgöra om det man upplevt hos barnet 
påverkar något av de områden som finns representerade där.  
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Min världstriangel 
I nästa steg används min världstriangel som finns centrerad på den övre delen av modellen. Triangeln 
handlar om hur barnets värld ser ut och vad som påverkar dess uppväxt och välmående däri. Den 
används för att identifiera mer signifikanta problem som riskerar att påverka barnets utveckling.  

 
Triangelns ben är uppdelade i ”hur jag växer upp och utvecklas”, ”vad jag behöver från de människor 
som tar hand om mig” samt ”min vidare värld”.  
 
Min världstriangel används i varje steg i arbetet med den nationella praxismodellen kring ett barn för 
att säkerställa en holistisk syn på barnet och vad/vilka som påverkar det i dess aktuella situation. Vart 
och ett av de tre benen i min världstriangel innehåller sju fördjupningsområden som bör beaktas i 
bedömningen av barnets uppväxtförhållanden.  
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I hur stor utsträckning de olika områdena undersöks närmare och analyseras avgörs av situationen 
och vad det är som förorsakat oron för barnet. Inom ramen för ”hur jag växer upp och utvecklas”- 
benet bör följande områden lyftas: 

 
 
I nästa ben, ”vad jag behöver från de som tar hand om mig”, ligger fokus på vad barnet behöver från 
de personer som finns i dess liv och/eller samhälle.  
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Det sista benet, ”min vidare värld”, handlar just om barnets omvärld och hur förutsättningarna ser ut 
där. I barnets sammanhang ingår familj och vänner men även samhället i vilket barnet lever. 
 

 

Motståndskraftsmatrisen 
Information från genomgången av välbefinnandehjulet 
och min världstriangel bearbetas genom att använda 
motståndskraftsmatrisen, som återfinns under triangeln, i 
mitten på modellen.  
 
Med hjälp av matrisen analyseras och ordnas 
informationen som framkommit. En stor styrka med 
modellen är att den inte uteslutande identifierar risker för 
barnet utan även ser till vilka egenskaper och vilket 
skyddsnät barnet redan har.  
 
För att använda motståndskraftsmatrisen på rätt sätt är det viktigt att personen som gör det är väl 
insatt i de grundläggande principerna för motstånd kontra sårbarhet och vet hur matrisen används 
inom ramarna för den nationella praxismodellen. Dessa principer utgörs av att barnet ska ha en trygg 
bas att falla tillbaka på, självkänsla och självförtroende. Analysen visar i hur stor utsträckning barnet 
har de förutsättningar hen behöver för att ha en så god grund som möjligt för att klara av eventuella 
svårigheter och problem.  
 
Att använda sig av koncepten motståndskraft och sårbarhet i bedömningar kring barn har visat sig 
vara den del av den nationella praxismodellen som många yrkesgrupper har upplevt som svårast att 
använda praktiskt. För att förklara vad principerna innebär och ge alla som ska använda 
motståndskraftsmatrisen en gemensam förförståelse använder sig den nationella praxismodellen av 
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tre byggstenar som vart och ett innehåller tydliga exempel på vad det är som ska finnas i barnets liv 
för det ska kunna anses att det har de förutsättningar det behöver för att kunna stå emot motgångar 
och svårigheter på ett bra sätt. Dessa lyder: 
 

 
 

Med stöd i de tre principerna för motstånd och sårbarhet ovan används sedan 
motståndskraftsmatrisen för att avgöra var barnets styrkor och svagheter ligger och i förlängningen 
var eventuella stödinsatser behöver sättas in. I den något mer utvecklade varianten nedan ger 
matrisen även indikatorer på vad en skyddande miljö är och exempel på vad man kan titta efter hos 
barnet för att på ett objektivt sätt kunna avgöra hur barnets motståndskraft ser ut. Med 
motståndskraft menas här den förmåga hos barnet som gör att hen, trots sina ibland dåliga 
förutsättningar, klarar olika situationer bättre än förväntat. Har barnet exempelvis god självkänsla? 
Visar barnet på en god och stark anknytning till föräldrar och/eller annan vårdnadshavare? 
Motståndskraft är en viktig egenskap som barnet behöver få möjlighet att utveckla och stärka. 
 
Motståndskraftsmatrisen tillåter yrkespersoner som använder den att på ett så objektivt sätt som 
möjligt gruppera de olika utmaningar och styrkor hos barnet som framkommit genom användandet 
av min världstriangel och avgöra inom vilka områden särskilda insatser kan komma att behövas. 
Genom att kategorisera informationen och samtidigt väga den mot de förutsättningar till motstånd 
barnet visar ökar möjligheten att få en helhetsbild och på ett tidigt skede identifiera de risker som 
kan leda till större problem längre fram. Med hjälp av sitt yrkeskunnande och sin personliga 
kännedom om barnet måste sedan den som gör bedömningen väga positiva faktorer mot risker och 
avgöra i vilket/vilka fall åtgärd behöver sättas in och i de fall flera åtgärder behöver göras, skapa en 
prioriteringslista för dessa.  
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Fem grundläggande frågor 
När de initiala observationerna utifrån välbefinnandehjulet och min världstriangel är gjorda görs 
djupare observationer där det bedömts nödvändigt. Den oro som kvarstår kring barnets situation 
analyserats med hjälp av motståndskraftsmatrisen, därefter görs en bedömning och sammanfattning 
med stöd av de indikatorer som kommer från välbefinnandehjulet för att barnplanen ska kunna 
upprättas och vid behov andra samhällsaktörer kopplas in. För att tydliggöra när den egna 
verksamheten inte räcker till och samverkan bör ställer man sig fem grundläggande frågor. Det är 
först när den femte frågan aktualiseras som fler samhällsaktörer blandas in i barnets personliga plan. 
Om situationen runt barnet går att lösa genom de fyra första frågorna sker det internt inom den egna 
verksamheten och inte som en del av en gemensam barnplan. 
 

 
 

När barnplanen är på plats och har initierats utvärderas och förändras den löpande tills oron/ 
behovet av stöd som framkommit är hanterat och inte längre finns. Så länge som barnplanen enbart 
omfattar en samhällsaktör, alltså när fråga fem inte blivit aktuell, är det den särskilda namngivna 
personen som är ansvarig för den. Så snart ytterligare en samhällsaktör kopplas in flyttas ansvaret för 
samordningen av planen till en utvald person från berörd profession, exempelvis en sjuksköterska 
om hälso- och sjukvården är inkopplad.   
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Den gyllene regeln för informationsdelning 
En av svårigheterna när flera samhällsaktörer samarbetar 
kring en person kan vara informationsdelning, särskilt när 
det gäller verksamheter som har stor sekretess.  
 
Vid informationsdelning av barnplanen gäller den gyllene 
regeln att all delad information måste vara nödvändig, 
relevant och proportionerlig. De delar av barnplanen som 
inte bedöms rymmas inom någon av dessa tre ledord delas 
alltså inte med någon annan.  
 
Den som delar informationen har ett ansvar att anteckna vilken information som delats, med vem 
och av vilken/vilka anledningar. Vårdnadshavare och barnet som informationen gäller ska också 
delges vilken information som delats och till vem/vilka (detta gäller inte i de fall där det föreligger oro 
för att informationen skulle kunna äventyra barnets hälsa på något sätt). 

Samverkan kring EN plan för barnet  
Barnets personliga plan, barnplanen, upprättas av den särskilda namngivna personen när det bedöms 
att barnet behöver någon form av stöd eller insats från mer än en samhällsaktör för att förbättra sitt 
välmående eller lösa någon form av utmaning i dess livs.  
 
Arbetet med barnplanen involverar i högsta grad barnet självt och vårdnadshavarna utifrån deras 
expertis om barnet. Deras medverkan är nödvändig för att i största möjliga mån kunna erbjuda en 
skräddarsydd handlingsplan för att förbättra det eller de områden som bedöms vara problematiska. 
Stor hänsyn tas till barnets unika omständigheter för att ge det de bästa möjliga förutsättningarna för 
en god uppväxt.  
 
Tanken med barnplanen är att snabbt kunna identifiera behov av extra stöd och därmed kunna sätta 
in tidiga, samordnade åtgärder för att vända den uppkomna problematiska situationen i en mer 
positiv riktning. Tack vare den tydliga och allmängiltiga struktur som finns kring upprättandet av 
barnplanen blir det möjligt för den särskilda namngivna personen både att förhålla sig någorlunda 
objektiv till själva situationen och genom att ställa sig de fem grundläggande frågorna redan initialt 
kunna avgöra vilken/vilka andra samhällsaktörer som behöver involveras. 
 
Den särskilda namngivna personen är ansvarig för att uppdatera informationen samt att vid behov 
förmedla den vidare till rätt samhällsaktör. Om komplicerade behov uppstår och flera olika instanser 
behöver involveras tas det ansvaret över av en ansvarig samordnare, en person från berörd 
profession, till exempel en skolpsykolog, audionom eller diabetessjuksköterska allt efter hur barnets 
behov ser ut och vilken relation barnet och dess vårdnadshavare har till den personen.  
 
Oavsett om barnplanen berör en eller flera instanser ska den innehålla information om 
nedanstående nio informationsområden: 
 

 

Den gyllene regeln: 
All delad information måste vara: 
- nödvändig  
- relevant  
- proportionerlig 
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När det bedöms att flera olika samhällsaktörer behöver samverka kring ett barns behov skickas den 
nödvändiga, relevanta och proportionerliga informationen vidare till berörda instanser. 
Vårdnadshavaren informeras innan detta görs (om inte barnet på något sätt kan ta skada av att 
vårdnadshavare informeras).  
 
Eftersom den särskilda namngivna personen har ansvar för många barn har de ofta en god kontakt 
med de personer i andra professioner de kan behöva ta kontakt med och kan då diskutera frågor 
med varandra på ett öppet sätt och med respekt för varandras kompetens. Detta borgar inte bara för 
att tröskeln för att ta kontakt när det verkligen behövs hålls på en låg nivå utan öppnar även för 
möjligheten till professionella bollplank innan en situation hunnit gå så långt som till upprättandet av 
en barnplan. Den särskilda namngivna personen håller även kontinuerlig kontakt med 
vårdnadshavarna. Det är viktigt att vårdnadshavarna upplever arbetet med barnplanen som något 
positivt som sker helt i samråd och samarbete med dem och inte som något påtvingat dem av 
samhället. 
 
Så snart bollen kring samverkan mellan olika aktörer satts i rullning bokas en mötestid med 
vårdnadshavare och representanter från samtliga berörda samhällsaktörer. För att inkludera och 
stärka vårdnadshavare i mötet kan den ansvariga samordnaren se till att vara först på plats med 
vårdnadshavarna. Detta ger dem möjlighet att tillsammans välkomna övriga yrkespersoner när dessa 
anländer, istället för att vårdnadshavarna ska behöva komma in i ett redan pågående möte. Det är 
viktigt att vara lyhörd för vårdnadshavares naturliga osäkerhet i en sådan situation och underlätta för 
dem genom att låta dem både vara och få känna sig inkluderade.  
 
Under mötet enas alla om en gemensam plan som gäller för barnet och den samordningsansvariga 
yrkespersonen eller den särskilda namngivna personen har sedan ansvaret att följa upp och 
utvärdera denna. Barnplanen sätts i största möjliga mån efter SMARTA mål (specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsbestämda) för att vara tydlig och lätt att följa upp. Uppföljningen är 
viktig och sker kontinuerligt för att avgöra när olika mål uppnåtts och för att fånga upp om 
förutsättningarna på något sätt förändras så att barnplanen behöver uppdateras.  

Särskild namngiven person och ansvarig samordnare 
Den särskilda namngivna personen är den yrkesperson som har det övergripande ansvaret för att 
identifiera och agera utifrån de extra behov av stöd som barn under 18 år (eller tills de går ut 
gymnasiet) kan ha. Det är viktigt att poängtera redan från början att den särskilda namngivna 
personen inte på något sätt förminskar ansvaret som barnets vårdnadshavares har och inte heller det 
ansvar alla som arbetar med barn har för att värna om deras väl. Meningen med rollen är snarare att 
alla som är eller blir inblandade i ett barns uppväxt ska veta vem de ska vända sig till med 
funderingar eller oro kring barnet samt att den särskilda namngivna personen ska fungera som ett 
stabilt stöd för barnet och dess vårdnadshavare så att de känner sig trygga att söka råd och stöd eller 
lyfta oro om sådan uppstår. 
 
Före barnets födsel och under de första dagarna därefter utgörs den särskilda namngivna personen 
av barnmorskan. När barnet är cirka 11 dagar gammalt lämnas ansvaret över till barnhälsovården. I 
Skottland finns ett system där en specialistutbildad barnhälsosjuksköterska (Health Visitor) besöker 
barnet och dess vårdnadshavare i hemmet 12-14 gånger fram till dess barnet börjar i skolan. 
Barnhälsosjuksköterskan har goda möjligheter att bygga en stark kontakt med vårdnadshavare och 
barn. Skottlandsmodellen tas upp och diskuteras under ett flertal av hembesöken dels för att göra 
den känd och dels för att framhålla hur den är tänkt att fungera som ett stöd för att säkerställa 
barnets goda uppväxt. När barnet fyllt fem år och når skolåldern i Skottland övergår ansvaret som 
särskild namngiven person till rektor på motsvarigheten till vår förskola-lågstadieskola och därefter 
till rektor på nästa skola fram till dess barnet är 18 år eller slutar skolan.  
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Att vara särskild namngiven person innebär ett ansvarsuppdrag som personen i den rollen inte kan 
avsäga sig eller överlåta till någon annan. Det innebär dock inte att en rektor med 400 elever 
personligen ska bedöma varje enskilt barns behov av stöd. Det innebär istället att rektorn har ett 
ansvar att ta itu med de situationer som lyfts av klasslärare, annan skolpersonal eller av 
vårdnadshavarna själva och då initiera en bedömning efter den nationella praxismodellen för att 
upprätta en barnplan.  
 
För att avgöra om barnets behov av stöd kan lösas inom den egna verksamheten använder sig den 
särskilda namngivne personen av de fem grundläggande frågorna och vid behov tas kontakt med 
exempelvis socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Den särskilda namngivna personen ska även ta 
hänsyn till om det finns syskon som har en annan särskild namngiven person och ska i så fall även ha 
kontakt med denne för att säkerställa en så god start i livet som möjligt för alla syskon i skaran.  
 
I de situationer olika samhällsaktörer samverkar runt barnet och tar fram en gemensam barnplan 
utses en ansvarig samordnare (Lead Professional) från den samhällsaktör som har störst ansvar för 
innehållet i barnplanen. Samordningsansvaret ligger hos den ansvariga samordnaren till dess att 
situationen runt barnet är löst. Därefter återgår ansvaret till den särskilda namngivna personen, t.ex. 
barnsjuksköterskan eller rektorn.   
 
Ansvarsfördelningen med en särskild namngiven person som samordnar och följer upp och att de 
olika aktörerna är ansvariga för frågorna inom sina respektive områden gör att det blir tydligt för alla 
inblandade vem som gör vad i situationer som rör barn. Om till exempel en förälder hamnar på 
sjukhus vet alla samverkansparter att socialtjänsten kommer ställa de relevanta frågorna om barnets 
omvårdnad, omhändertagande, skolgång och så vidare.  
 
En del vårdnadshavare är skeptiska mot att det ska finnas någon från samhällets sida som har ett 
särskilt intresse för deras barn så för att stötta professionen i kontakt och samtal med dessa har 
Skottlands parlament publicerat fyra scenarion kring situationer med en särskild namngiven person 
på sin hemsida (scenarierna återfinns översatta till svenska i bilaga 1). Det är viktigt att 
vårdnadshavare som känner sig oroliga får information om att en särskild namngiven person inte är 
till för att ta över vårdnadshavarnas roll utan finns med för att erbjuda stöttning när och om det 
behövs.  
 
I situationer där det av någon anledning inte fungerar med den särskilda namngivna personen finns 
det möjligheten att byta person efter diskussion med aktuell huvudman. Även barn som hemskolas 
eller tillhör grupper som flyttar runt mycket har en särskild namngiven person. Har barnet tidigare 
gått i skolan stannar oftast den rektor som då var ansvarig som särskild namngiven person, i annat 
fall utses en lämplig person i barnets hemkommun. Vårdnadshavarna får alltid information om vem 
deras särskilda namngivna person är i sådana situationer.  

Barnhälsovården 
Den skotska barnhälsovården gör hembesök 12-14 gånger under barnets första fem år. Det är främst 
en specialistsjuksköterska och en särskilt utbildad barnhälsosjuksköterska som besöker barnet och 
dess vårdnadshavare.  
 
Vid dessa hembesök ingår (förutom vägning, mätning och andra praktiska delar) även att ta upp och 
gå igenom vad Skottlandsmodellen innebär och hur barnplanen fungerar. Tillsammans med 
vårdnadshavarna tittar man även på hur barnet utvecklas med hjälp av den nationella 
praxismodellens olika delar och involverar på så sätt vårdnadshavarna i sättet att tänka utifrån 
Skottlandsmodellen.  
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Hembesöken ger barnhälsosjuksköterskan en god möjlighet att observera barnets samlade 
livssituation och upptäcka om det finns något behov av att upprätta en barnplan för barnet.  
Bedöms det finnas behov av en barnplan ställer sig barnhälsosjuksköterskan de fem grundläggande 
frågorna och avgör med hjälp av dem om behovet av stöd kan lösas inom barnhälsovården eller om 
någon annan samhällsaktör behöver kopplas in. Hembesöken är frivilliga för vårdnadshavarna och 
ifall de av någon anledning absolut inte vill ha ett hembesök kan barnhälsosjuksköterskan ofta 
erbjuda nya besök efter en tid eller försöka skapa en kontakt mellan vårdnadshavarna och någon 
frivilligorganisation som känns mindre hotfull.  
 

 
 
Anledningen till det stora antalet hembesök är förutom att det ger barnhälsosjuksköterskan en god 
inblick i barnets uppväxtmiljö även att skapa en plattform för att löpande kunna informera om och 
befästa tankarna i Skottlandsmodellen samt skapa en naturlig kontakt och tillit mellan 
vårdnadshavarna och deras barns särskilda namngivna person. Ju tidigare potentiella problem 
upptäcks desto tidigare kan de hanteras och i bästa fall helt förebyggas. Under det sista halvåret före 
barnets skolstart arbetar barnhälsosjuksköterskan även med överlämningen till rektor på den skola 
barnet kommer att gå på. På så sätt får rektor, som tar över rollen som särskild namngiven person vid 
skolstarten, en god grund att stå på i sitt ansvar gentemot barnet samtidigt som vårdnadshavarna får 
möjligheten att bygga ett förtroende för rektor.  

Skolan 
Barnen i Skottland börjar vanligtvis skolan det år de fyller fem (även om det första året närmast kan 
liknas vid en förskoleklass). De går sedan i samma skola (Primary School) i sju år innan de byter till 
nästa skolform (Secondary School) för ytterligare fyra år. Dessa 11 skolår utgör skolplikten och 
barnen kan efter dessa välja de två sista åren som motsvarar vårt gymnasium (A-Levels eller SCE 
Highers). 
 
När barnet börjar i skolan övertas ansvaret som särskild namngiven person av rektor för barnets 
skola. Det är sedan rektors ansvar att följa och observera barnet utifrån den nationella 
praxismodellen. Till sin hjälp har rektor övrig personal på skolan, särskilt klasslärarna som arbetar 
nära barnet. Lärarna utbildas i att följa metodiken i den nationella praxismodellen och att identifiera 
behov och problem som uppstår som en del av den generella uppsikt över elevernas välmående som 
de redan har genom sin yrkesroll. När ett barn uppvisar behov av extra stöd upprättas en barnplan 

  HEMBESÖK 

  Före födseln     ett brev från barnhälsovården om hembesöken 

  Före födseln (i v. 32-34)    hembesök 

  11-14 dagar  nyfödd-hembesök 

  3-5 veckor gammal 2 hembesök 

  6-8 veckor gammal hembesök 

  3 månader  hembesök 

  4 månader  hembesök 

  6 månader  hembesök - går igenom Skottlandsmodellen 

  8 månader   hembesök 

  13-15 månader  hembesök – går igenom välbefinnandehjulet 

  27-30 månader  hembesök – går igenom välbefinnandehjulet 

  4-5 år, före skolstart hembesök – går igenom välbefinnandehjulet 

  4-5½ år, före skolstart börjar överlämningen till den nya särskilda namngivna personen 
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och rektor gör en bedömning av barnets skol- och hemsituation med hjälp av den nationella 
praxismodellen och tar kontakt med vårdnadshavarna. Därefter ställer sig rektor de fem 
grundläggande frågorna för att kunna avgöra om situationen endast kräver insatser på skolan eller 
om någon annan samhällsaktör behöver kopplas in. Behöver någon annan samhällsaktör kopplas in 
delas informationen som är nödvändig, relevant och proportionerlig. En ansvarig samordnare utses 
utifrån den samhällsaktör som har störst ansvar för barnplanen och tar över samordningen från 
rektorn. Om det är skolan som är samordnade aktör kan samordningsansvaret tilldelas en i 
personalen eller stanna hos rektorn. Den ansvariga samordnaren kallar till ett möte med 
vårdnadshavarna och berörda samhällsaktörer. På mötet använder man Skottlandsmodellen för att 
komma till samförstånd och upprätta en barnplan som ska följas av alla och som rektor, eller annan 
ansvarig samordnare, har ansvaret för att kontinuerligt följa upp och utvärdera. 

Elevhälsan 
Personalen som arbetar inom elevhälsoområdet i Skottland är anställda av hälso- och sjukvården, 
och inte av den/de skolor personen arbetar på. Skolhälsovården är oftast inte heller fysiskt placerad 
ute på någon skola utan skolsköterskorna har sina arbetsplatser på ett kommungemensamt kontor 
varifrån de sedan kan bege sig till den skola de ska göra en insats på. I arbetsuppgifterna för en 
skolsköterska ligger att göra hälsokontroller, ge vaccinationer och informera om hälsa enskilt till barn 
och unga samt vårdnadshavare. De ger även hälsoinformation i föreläsningsform för hela klasser eller 
andra grupperingar på skolorna. Vid behov kan de även utföra ångestreducerande och 
stressreducerande korttidsterapier. Skolsköterskornas roll innefattar att de aktivt ska facilitera hälsa 
och stå för ett ledarskap inom hälsovårdsarbetet inom skolan. I och med detta blir skolhälsovården 
ett viktigt stöd för rektor i de fall där en barnplan behöver göras.  
 
Liksom övriga yrkeskategorier i Skottland som möter barn i sitt arbete använder sig även 
skolsköterskorna av Skottlandsmodellen med den nationella praxismodellen i bedömningar och 
observationer kring barnets utveckling och mående. De är utbildade i ett holistiskt synsätt och ser till 
barnets mående både i förhållande till skolmiljön och till hemmiljön. När behov finns ställer sig 
skolsköterskan de fem grundläggande frågorna och när samverkansbehov finns, besvarat genom 
fråga fem, initieras detta av rektor i dennes egenskap som särskild namngiven person.  

Socialtjänsten 
Socialtjänsten i Skottland arbetar med individer och familjer i samhället som behöver ett utökat stöd 
för att klara sin tillvaro. De arbetar med krissituationer och med sociala svårigheter som missbruk och 
ekonomisk utsatthet. Socialarbetarna är organiserade kommunvis, på liknande sätt som 
skolsköterskor. De har sina arbetsplatser på ett gemensamt kontor, oavsett om de arbetar i huvudsak 
med fältarbete eller kontorsuppgifter. År 2001 initierade man i Skottland ett arbete med att all 
personal inom socialtjänsten ska vara registrerade med uppgifter om att de är auktoriserade och har 
rätt utbildning för sina arbetsuppgifter. Registreringen gör det lättare för personalen att själva föra in 
den vidareutbildning de genomför. Stor vikt läggs vid att den enskilda medarbetaren aktivt fortsätter 
att förkovra sig på olika sätt efter slutförd grundutbildning, vilket genom registreringen blir synligt 
och överskådligt. Tanken är även att man genom registreringen ska närma sig den övriga hälso- och 
sjukvårdens sätt att arbeta med legitimationer för sina olika yrkeskategorier.  
 
I Högländerna skrev hälso- och sjukvården och socialtjänsteorganisationen ett samarbetskontrakt 
2002 som ett första steg mot att tydliggöra organisationernas gemensamma uppdrag. År 2014 
lagstiftade den skotska regeringen om ett program för att integrera hälsovården och socialtjänsten i 
hela Skottland som ett led i föresatsen att offentlig sektor ska arbeta mer tvärsektoriellt och 
personcentrerat. Detta för att invånarna i så liten mån som möjligt ska känna av att de har med olika 
organisationer att göra när de är i en situation som kräver samverkan. 
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Oavsett av vilken anledning en familj kommer i kontakt med socialtjänsten arbetar man med hela 
familjen, antingen med barnet direkt eller med barnet som närstående, i enlighet med 
Skottlandsmodellen. Barnets levnadssituation och behov observeras och den nationella 
praxismodellen med sina välbefinnandehjul och min världstriangel är en självklar del i bedömningen 
kring barnets situation. Dokumentationen kring barnet görs på ett gemensamma språk alla som 
arbetar med Skottlandsmodellen använder sig av. När det bedöms att ett barn behöver någon form 
av stödinsats ställer sig socialarbetaren de fem grundläggande frågorna och när samverkansbehov 
finns, vilket avgörs genom den femte frågan, initieras detta genom den särskilda namngivna 
personen. 
 
Det finns socialarbetare specifikt inriktade på arbete gentemot barn och unga och även olika lokala 
och nationella program fokuserade mot gruppen barn och unga. Programmen sker ofta i samarbete 
med skolan och/eller motsvarigheten till fritidsverksamhet i anslutning till skoldagens slut. Det 
handlar till exempel om hur man kan hantera sorg, saknad och förändring eller hjälpa barn och unga 
till bättre självkänsla. Förutom samarbetet mellan socialtjänst och skola genom program som dessa 
har rektorn även möjlighet att höra av sig till sin kontaktperson på socialtjänsten (en teamledare eller 
chef). Det gäller både i skarpa ärenden när det behövs samverkan kring ett barn och i en mer 
rådgivande eller stöttande funktion när det finns frågor kring ett barn. Genom att skapa en personlig 
kontakt mellan dessa två samhällsinstanser kan tröskeln för att höra av sig och bolla tankar och idéer 
i bästa fall hållas väldigt låg, vilket gagnar såväl skola som socialtjänst. De har en naturlig part att 
vända sig till för att diskutera sin oro kring barnet och få en motpart att samtala med som redan har 
kännedom om situationen kring det enskilda barnet. Därmed minskar risken för att barnets behov av 
stöd eller någon annan form av insats faller mellan stolarna. 

Polisen 
I Skottland finns sedan den 1 april 2013 en gemensam nationell polismyndighet vars mål är att öka 
säkerhet och välmågan hos befolkningen, på olika platser och i olika samhällsgrupper. Den nationella 
polisstyrkan är uppdelad i 13 distrikt för att säkerställa att det lokala polisarbetet fungerar reaktivt, 
ansvarstagande och resurssatt för att på rätt sätt möta lokala förutsättningar och problem. Distrikten 
har tillgång till egna poliser i yttre och inre tjänst, lokalpoliser, lokala utredare, trafikpoliser, personal 
som kan sättas in vid publika evenemang samt lokal underrättelsetjänst. Vid sidan av distriktens 
polisstyrka finns det även nationella avdelningar som till exempel hanterar frågor som organiserad 
brottslighet och terrorism. Varje distrikt ansvarar för att arbetet i de fall där barn på något sätt är 
inblandade följer Skottlandsmodellen och de har nära samarbeten med övriga aktörer, såväl 
samhällsaktörer som volontärorganisationer, i enlighet med lokala direktiv och aktuell lagstiftning.  
 
I april 2014 introducerade den skotska polismyndigheten databasen över sårbara personer 
(Vulnerable Persons Database – VPD). Databasen är nationell och ger polisen möjligheten att 
registrera oro kring barn och ungdomar genom att använda SHANARRI-indikatorerna 
(välbefinnandehjulet) för att sedan ha möjlighet att vidarebefordra informationen till berörda 
samhällsaktörer vid behov. Genom det systematiska arbetet med databasen fångas många barn och 
ungas riskbeteenden och eventuella brister i levnadsmiljön upp tidigt och insatser kan sättas in för 
att hjälpa och/eller stötta barnet eller ungdomen i sin situation. Informationen som förs in i 
databasen över sårbara personer rör områden som barns behov av skydd, barns välmående (i 
enlighet med Skottlandsmodellen), vuxnas behov av skydd, oro kring vuxna individer, våld i nära 
relationer, hatbrott och ungdomsbrottslighet. 
 
I samband med införandet av databasen över sårbara personer skapades även avdelningar, så kallade 
oroshubbar, inom distrikten vars uppgift är att fungera som nav i arbetet med de ärenden där det 
förekommer risk eller oro för barn (Risk and Concern Hubs). Införandet av Skottlandsmodellen 
ersätter tidigare arbetssätt kring barn och eftersom samtliga 13 distrikt följer samma nationella 
modell kan information delas mellan olika distrikt i Skottland vid behov. Tack vare detta har man lätt 
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att komma åt information och arbeta vidare med de insatser som redan satts in (om sådana finns) till 
exempel i de fall där det förekommer våld i nära relationer även när barnet är på semester i en 
annan del av landet.  
 
Oroshubbarna har fem huvudsakliga ansvarsområden varav ett är att handha databasen över sårbara 
personer och fungera som en första kontakt för poliserna i yttre tjänst när dessa stöter på ärenden 
som bedöms höra hit. Oroshubbarna ska även arbeta med informationsdelning, ungdomsrätt, 
koordinera konferenser kring fallbeskrivningar samt erbjuda stöd i situationer där barn och/eller 
vuxna behöver någon form av polisiärt skydd.  
 
Alla poliser i yttre tjänst har ett uppdrag att vara observanta på barns situation, oavsett vilket ärende 
de arbetar med. Om det till exempel är ett ärende om hemfridsbrott, droginnehav, inbrott etc. 
observerar polisen om det finns barn närvarande, om de ser välnärda och rena ut, om det finns mat i 
hemmet, barnets samspel med vuxna i situationen samt om barnen verkar rädda eller oroliga. När 
oro inom något av områdena i välbefinnandehjulet för ett barn eller en ungdom inkommit uppförs 
ett ärende i databasen över sårbara personer och samma dag, eller senast dagen efter, tas kontakt 
med berörda samverkanspartner/-s. Informationen som bedöms vara nödvändig, relevant och 
proportionerlig delas med den/dem. Kommunikationen sker via PDF-filer som skickas mellan säkra e-
postadresser och är således en envägskommunikation där samverkan behöver ske via ordinarie 
kontaktvägar.  
 
Det övergripande syftet med att skapa oroshubbarna var att ge personalen goda förutsättningar för 
att kunna göra snabba bedömningar av barns livssituation utifrån en holistisk grundsyn för att sedan 
kunna vidarebefordra oron och skälen därtill till relevanta partners inom andra samhällsaktörer. 
Barnets/ungdomens bästa ska alltid tas hänsyn till oavsett vad grundproblemet som polisen 
uppmärksammas på är. Genom snabba ingripanden i situationer som riskerar att förvärras undviks 
många av de problem som annars kan dyka upp i framtiden. Detta bruk av den nationella 
praxismodellen i samklang med en standardiserad modell för triage – prioritetsbedömning – ger 
dessutom polisen ett bra material för forskning och utvärdering. Eftersom risk och oro inte är statiska 
till sin natur använder polisen triagemodellen för att på ett okomplicerat sätt omprioritera ärenden 
som har med barn och ungdomars välbefinnande att göra.  
 

 
 
Även ärenden som till en början inte bedöms vara skyddsärenden kan med kort varsel behöva 
omprioriteras om det till exempel inkommer fler tecken på oro för barnets eller ungdomens 
levnadssituation, om det framkommer mönster av misshandel eller andra övergrepp eller om 
barnet/ungdomen blir föremål för upprepade registreringar i databasen över sårbara personer. När 
ett barn eller en ungdom förekommit 3, 6 eller 9 gånger i databasen över sårbara personer under en 
30-dagarsperiod lyfts ärendet till olika personer inom oroshubben beroende på vilket antal gånger de 
förekommit och ärendet prioriteras upp och samverkan med socialtjänsten inleds. I dessa fall 
initieras ett särskilt samtal med berörda samverkanspartners för att se till att allt som rimligen kan 
göras sker.  
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Vid upprättandet av ett ärende i databasen över sårbara personer måste personalen på oroshubben 
alltid ta hänsyn till om de bedömer det vara möjligt att delge vårdnadshavare till barnet/ungdomen 
detta och inhämta medgivande till att informationen delas. Om så inte är fallet måste anledningen till 
att den bedömningen görs föras ner i ärendet så det går att hänvisa tillbaka till den vid behov. 
Likaledes måste personalen vid oroshubben dokumentera med vem/vilka informationen i ärendet 
delas och ge en anledning till varför den bedömningen gjorts. Innan information om ett ärende delas 
måste de även identifiera och vid behov dölja information som inte bör lämna polisen. När 
ovanstående bedömningar gjorts delas informationen som en PDF-fil skickad genom en 
säkerhetsklassad e-mailadress till någon eller flera av de samverkanspartners oroshubben samverkar 
med beroende på vilken bedömning som görs av oroshubbens personal. 
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Resultat 
Skottlandsmodellen uppvisar goda resultat på flera olika sätt, både nationellt och lokalt. De resultat 
som redovisas här kommer från föreläsarnas material som presenterades den 7 och 8 december i 
Växjö och ger en överblick av resultatet, dock utan att gå in på specifika och exakta detaljer. 
 
Ett gott resultat kan påvisas genom det långvariga användandet av ett nationellt verktyg, SIMD, 
Skotskt Index över Multipel Deprivation/social problematik (The Scottish Index of Multipel 
Deprivation). Det används för att identifiera områden som är särskilt socialt utsatta för att sedan 
kunna rikta resurser och åtgärder till de platser som behöver det mest. Enligt SIMD ses inte social 
utsatthet som resultatet av en enda orsak utan i verktyget sammanställs sju olika områden för att 
beräkna indexet och genom att följa utvecklingen genom SIMD har man sett en förbättring av barns 
uppväxtvillkor över den tid Skottlandsmodellen varit i drift. 
 

 
 
Ett annat sätt att följa utvecklingen på nationell nivå har varit genom att följa statistiken kring antal 
barn i barnskyddsregister, barnärenden som blivit hänvisade till tredje part, omhändertagna barn, 
brottsstatistiken med mera. Härigenom kan bland annat utläsas att antalet personer i Skottland som 
bor i skyddat boende har minskat både när det gäller längre och kortare, akuta, insatser. Statistiken 
visar även att det totala antalet omhändertagna barn minskar även om siffran under 2017 minskar 
långsammare än tidigare samt att adoptionssiffrorna för omhändertagna barn ökat till rekordhöga 
nivåer. 
 
Även polisen i Högländerna har sett tydliga resultat sedan införandet av Skottlandsmodellen genom 
en kraftig minskning av ungdomsbrottsligheten. 
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På den lokala nivån finns också statistik som insamlats under många år. Det finns information kring 
utvecklingen av olika bostadsområden, ibland ända ner på gatu- och enskild familjenivå som visar på 
en utveckling i positiv riktning. Det som kanske visar allra tydligast på effekten är dock den direkta 
feedback från barn, ungdomar och familjer som såväl utvärderar som ger viktig input för att kunna 
fortsätta forma Skottlandsmodellen som trots sina alla verktyg och strategier inte är tänkt att fungera 
statiskt utan ska få fortsätta växa med barnen bästa som mål. Enligt en undersökning som det 
Skotska parlamentet lät göra 2016 svarade 97% av alla tillfrågade föräldrar att de hade kunskap om 
deras barns barnplaner och en majoritet av dem tyckte även att deras åsikter blivit inkluderade i 
processen. I samma undersökning svarade 91% av barn och ungdomar att de fått vara med vid 
utformandet av sin barnplan.  
 
Även professionen inom de fält som på olika sätt påverkas av Skottlandsmodellen uttrycker 
noterbara förbättringar. Den systematiska informationsdelningen fungerar bra trots vissa tekniska 
utmaningar. Tack vare verktygen vet alla vem som ska göra vad, samt när och till vilka informationen 
ska delas. Verktygen erbjuder också de personer som gör bedömningar kring barns välmående ett 
sätt att förhålla sig så objektiva som möjligt, vilket kan vara nog så svårt när man står inför ett barn i 
behov av hjälp eller stöd. Det gemensamma språket gör att alla yrkeskategorier kommunicerar på 
samma sätt vilket minimerar risken för missförstånd på grund av överanvändande av yrkesspecifika 
ord och uttryck. Antal möten och administration har kunnat minskas på genom Skottlandsmodellens 
en-mötesprincip där alla berörda parter, inklusive vårdnadshavare, deltar. Detta har sammantaget 
lett till en mer holistisk bedömning av barns välmående och uppväxtvillkor, gjort att barn och 
vårdnadshavare lättare inkluderas samtidigt som det minskat på byråkratin och snabbat på 
beslutsprocessen. På det stora hela innebär arbetssättet enligt Skottlandsmodellen att hela 
förfaringssättet kring barnens goda uppväxt och behov av stöd innebär en mer hanterlig och 
smidigare process än tidigare – för såväl barnet och dess vårdnadshavare som för professionen.  
 

Utmaningar 
Som alltid när ett nytt arbetssätt införs har det funnits och finns det fortfarande en del utmaningar 
kring implementeringen av Skottlandsmodellen och dess krav på att all personal som kommer i 
kontakt med barn ska anamma ett nytt, samstämmigt arbetssätt. Två av dessa utmaningar handlar 
om stuprör mellan olika professioner samt utmaningar med olika professioners olika tekniska 
lösningar. I Högländerna upplevde man till exempel att det var särskilt svårt att få med sjukvården 
med deras väl inarbetade strukturer och ofta väldigt specifika expertisområden medan man i 
Edinburgh fann det svårt att få med polisväsendet. Inom sjukvården har det också visat sig vara en 
utmaning att flytta fokus från att behandla eller förebygga sjukdom till att se till barnets 
välbefinnande. Utmaningen med att få olika professioner med ibland väldigt skilda arbetssätt att 
samhandla har bland annat adresserats genom gemensamma utbildningsinsatser som informerat om 
synsätt och filosofin bakom Skottlandsmodellen.  Det har även hjälpt att använda erfarna samordnare 
i den egna organisationen för att driva arbetet vidare.  
 
Problemet med informationsdelning kring barn utgör i sig en utmaning och det blir inte lättare av att 
olika samhällsaktörer inte har samma datasystem och därmed stöter på tekniska hinder. Detta löses i 
dagsläget med hemmasnickrade lösningar och goda relationer mellan olika yrkesgrupper, till exempel 
delar oroshubben hos polisen i Lothianområdet sin information i PDF-format mellan 
säkerhetsklassade e-mailadresser.  
 
En annan utmaning har varit att Skottlandsmodellen inte var den enda omstruktureringen som 
infördes ungefär samtidigt. Det har särskilt varit ett problem för skolan som fick en helt ny läroplan 
att förhålla sig till och bygga upp sitt arbete kring vid samma tid som det beslutades att 
Skottlandsmodellen skulle implementeras. Detta i kombination med att inga extra pengar sköts till 
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från centralt håll när skolan i stor utsträckning fick ansvaret att fylla rollen som särskild namngiven 
person (då det ansågs att arbetet med att följa barns utveckling och välbefinnande redan tillhör 
skolans kärnuppgifter) och ett i övrigt hårt finansiellt klimat gjorde att en del rektorer och annan 
skolpersonal uttryckte oro. Andra såg det som en fördel att få båda de stora strukturella 
förändringarna på samma gång för att snabbare kunna sätta en organisation som håller i längden. 
Aileen Mackay, rektor på en skola i Inverness och under 2016-2017 särskild utredare i skolfrågor vid 
den skotska regeringen, menar att implementeringen på den skola hon arbetar vid har gått relativt 
smidigt tack vare en stor vilja hos alla inblandade i kombination med en tydlig ansvarsfördelning från 
hennes sida som rektor gentemot övrig personal på skolan.  
 
Även rollen som särskild namngiven person har ifrågasatt och i ett första skede blev den stoppad av 
högsta domstolen då rollen dömdes bryta mot integritetslagstiftningen. Frågan har debatterats 
livligt, inte minst i media, och en stor ansträngning har lagts ner på att informera om vad rollen 
egentligen innebär. Denna insats kommer att intensifieras fram till dess att lagstiftningen om särskild 
namngiven person träder i kraft sommaren 2018, eftersom rollen fortfarande ses på med stor skepsis 
från vissa håll. Vikten av en fungerande informationsdelning har ställts på sin spets genom ett antal 
tragiska dödsfall i Skottland på senare tid som hade kunnat undvikas om rätt information nått fram 
till rätt mottagare i tid. Dessa dödsfall har stärkt argumenten för att ha en särskild namngiven person 
som är ansvarig för att samordna insatser kring varje barn.  

 

Slutord 
Skottlandsmodellen har med sin tydliga struktur, vedertagna verktyg och sitt gemensamma språk fått 
stor genomslagskraft i arbetet med att ge alla barn i Skottland en god uppväxt. Med resultaten 
framför sig är det lätt att fråga sig hur ett liknande arbetssätt skulle kunna se ut i Sverige. 
 
Regeringen har föreslagit att barnkonventionen förs in i svensk lag från och med den 1 januari 2020. 
Det innebär bl.a. att principen om barnets bästa (art. 3) samt rätten till goda förutsättningar för 
barnets optimala utveckling (art. 6) måste bli tonsättande i allt vårt arbete med och för barn, vilket är 
helt i linje med Skottlandsmodellen och tankarna bakom det fortsatta arbetet inom ”Barnets bästa i 
Kronoberg”. Barnkonventionens holistiska syn på barnets uppväxtvillkor i hemmet, skolan och 
samhället i stort kan endast förverkligas genom en bred samverkan runt barnet, med barnets bästa i 
fokus.   
 
I det fortsatta arbetet med att stärka samverkan runt barn och unga i Sverige är det är viktigt att 
minnas att Skottlandsmodellen i sin nuvarande form är resultatet av en lång process av hårt arbete 
och strukturella förändringar inom såväl skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård som polis. Ett sådant 
arbete kräver samhandling. Inom offentligheten i Sverige talas det idag mycket om att minska 
stuprören mellan olika organisationer och arbeta personcentrerat. Skottlandsmodellen, anpassad till 
våra specifika förutsättningar och utmaningar, skulle kunna vara ett användbart verktyg i det arbetet.  
 
Skottland har genomfört ett stort och viktigt förändringsarbete för att det ska bli rätt för varje barn. 
Med stor generositet har våra samarbetspartners Edinburgh och Highland delat med sig av sin 
kunskap och sina erfarenheter, vilket har resulterat i denna kunskapssammanställning. Nu handlar 
det om vårt ansvar, alla berörda, att ta tillvara denna källa i det länsgemensamma (och nationella) 
förändringsarbetet för barnens bästa.  
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Bilaga 1 – Scenarier kring särskild namngiven person i Skottlandmodellen 
 

Scenario 1: Jacks historia 

Situation: 
Jack är tio år gammal och gör väl ifrån sig i skolan. Han deltar i aktiviteter både på skoltid och efter 
skoldagens slut och har starka vänskapsband med ett flertal av sina klasskamrater. Han bor hemma 
tillsammans med sin mamma och pappa. Båda hans föräldrar arbetar utanför staden så hans 
morföräldrar ser till honom efter skolan. 
 
Jacks mamma ringde en dag till skolan för att meddela att Jack inte skulle komma den dagen då hans 
morfar hade avlidit. I slutändan stannade Jack hemma från skolan i en vecka och när han kom tillbaka 
noterade hans klasslärare att han var tyst och tillbakadragen. Läraren nämnde detta för studierektor 
Mr Graham som sa att han skulle prata med Jack om situationen förblev oförändrad. Påföljande 
vecka ringde Jacks mamma till skolan igen och sa att hon var orolig för Jack då han tagit sin morfars 
bortgång väldigt hårt. Hon var bekymrad över att Jack inte var sig själv hemma och undrade om det 
var likadant i skolan. 
 
Respons: 
Mr Graham, som är Jacks särskilda namngivna person, stämde möte med Jacks mamma för att 
diskutera situationen och sa då att Jacks lärare också noterat en förändring hos Jack. Mamman sa att 
hon och Jacks pappa var bekymrade över hur dämpad och ledsen de upplevde att Jack var men att 
han varje gång de frågade honom hur han mådde svarade att han inte ville prata om det. De var 
oroliga över att Jack höll alla känslor inom sig och inte tillät sig att sörja. 
 
Jacks mamma bad Mr Graham prata med Jack och diskutera hur det gick för honom och höra om han 
behövde extra stöttning på något sätt. När Mr Graham och Jack möttes tillstod Jack att han kände sig 
väldigt ledsen men att han ville visa sig stark utåt. Han sa att det var svårt för honom att fokusera på 
skolarbetet och att han inte längre tyckte att skolan var lika rolig som tidigare. 
 
Mr Graham talade därefter med Jack och hans mamma tillsammans om hur Jack kände sig och han 
berättade om några resurser på Internet som skulle kunna hjälpa Jack arbeta sig igenom sin situation 
och hur hans mamma och pappa kunde hjälpa honom att nå dessa och gå igenom dem med honom. 
Mr Graham berättade även om det program riktat mot att hjälpa barn och unga att hantera sorg och 
saknad som erbjöds på skolan. 
 
Resultat: 
Jack gick med i sorgehanteringsprogrammet på skolan och efter en tid sa han till sina föräldrar och 
Mr Graham att programmet och resurserna på Internet hade hjälpt honom att arbeta sig igenom sina 
känslor, att han åter socialiserade med sina vänner och tyckte bättre om skolan igen. Han upplevde 
fortfarande stunder av sorg men oroade sig inte längre över att behöva gå hem efter skolan med 
vetskapen om att hans morfar inte skulle vara där. Jacks föräldrar såg en förbättring hemma och 
Jacks lärare såg detta i skolan också.  
 
Mr Graham fortsätter sina samtal med Jack och hans föräldrar lite då och då för att försäkra sig om 
att Jack mår väl även om alla parter är överens om att Jack är mycket gladare och på god väg att bli 
sitt gamla vanliga jag igen. 
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Scenario 2: Katies historia 

Situation:  
En kommunanställd säkerhetsvakt får ett samtal från en invånare som bor i närheten av det lokala 
parkområdet. Invånaren är bekymrad över att det finns en stor skara ungdomar som håller till i 
parken och för oväsen. Hon misstänker att de dricker alkohol. Säkerhetsvakten tar sig till parken och 
träffar där på en grupp bestående av tio ungdomar, vissa av dem kända av honom sedan tidigare. 
Dessa är även kända av polisen för att ha druckit alkohol och ägnat sig åt småbrottslighet. Alla i 
gruppen verkar vara i yngre tonåren. Det finns vid detta tillfälle inga tecken på att någon av dem 
skulle ha alkohol med sig. Vakten tar kontakt med gruppen, noterar deras namn och ber dem 
avlägsna sig då det inkommit klagomål om att de fört oväsen. Dagen därpå tar vakten kontakt med 
studieväghandledarna på den lokala gymnasieskolan och ger dem ungdomarnas namn.  
 
Respons: 
Mrs Blythe är särskild namngiven person för tre av pojkarna och två av flickorna. Under dagen talar 
hon enskilt med var och en av dem och förklarar vilken information hon fått och varför den gör 
henne bekymrad över deras välmående i förhållande till deras förmåga att visa sig ansvarsfulla och 
hålla sig i säkerhet. Hon informerar dem även om att hon tänker informera deras föräldrar. Ingen av 
ungdomarna opponerar sig mot detta. 
 
En av flickorna heter Katie, är 14 år gammal och bor med sina föräldrar och sin äldre bror. Hon följer 
den förväntade utvecklingen i skolarbetet och Mrs Blythe har hittills inte haft några skäl till att oroa 
sig för hennes situation. Mrs Blythe ringer upp Katies mamma för att förklara situationen och hennes 
oro över vad gruppens dåliga inflytande kan ha för påverkan på Katies välmående. Hon informerar 
Katies mamma om att hon har talat med såväl Katie som övriga i gruppen en och en och att hon 
varnat Katie för vilka negativa effekter det kan ha för henne om hon tar allt för stort intryck av 
gruppen. Under samtalet med Katies mamma erbjuder sig Mrs Blythe att ta kontakt med en lokal 
frivilligorganisation som arbetar med att ge stöd till ungdomar i risk att hamna i klammeri med 
rättvisan. Hon berättar att frivilligorganisationen kan skicka ut en av sina anställda för att prata med 
Katie om småbrottslighet i närsamhället för att hjälpa henne att förstå att sådant beteende ofta har 
sitt ursprung i att ungdomar påverkats av andra. 
 
Resultat: 
Katies mamma tackar Mrs Blythe för att hon berättat om händelsen, särskilt eftersom Katie själv inte 
nämnt något för sina föräldrar. Hon berättar att hon och Katies pappa varit bekymrade över gruppen 
Katie umgås med och att de ska tala med henne om det. Hon försäkrar Mrs Blythe att hon tar 
situationen på gravaste allvar men att hon känner att konversationen mellan henne, Katie och Katies 
pappa kommer räcka för att säkerställa att Katie inte kommer försätta sig i en likande situation igen. 
Vidare föreslår hon att hon tar kontakt med Mrs Blythe ifall hon känner att det behövs någon form av 
ytterligare stöttning i framtiden. Mrs Blythe håller med om att det är en proportionerlig respons på 
situationen och bekräftar att hon inte kommer gå vidare i ärendet som det ser ut nu. 
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Scenario 3: Connors historia 
Situation:  
Connor, som går i skola på en annan ort än där han bor, beslutar sig för att sluta skolan när han är 16 
år gammal. Som ett led i att avsluta skolgången träffar Connor och hans mamma Mr Johnston som 
fungerar som Connors särskilda namngivna person. Mr Johnston har redan haft flera samtal med 
Connor om olika alternativ han har möjlighet att välja mellan och han har även sett till att Connor fått 
rådgivning från ett statligt lärlingsprogram med kontakter i Connors hemort samt från ett lokalt 
college. Resultatet av detta är att Connor är helt klar över att han vill läsa en kurs på college, där han 
redan fått en plats, istället för att fortsätta ordinarie skolgång efter det läsår han nu ska avsluta.  
 
Mr Johnston informerar Connor om att han kommer att ha tillgång till stöttningen från en särskild 
namngiven person fram till dess han fyller 18 även om han lämnat skolan. Det tillhör Mr Johnstons 
roll att sedan diskutera med Connor vilka uppgifter om hans välmående som ska skickas vidare till 
hans hemkommun vilken kommer tillhandahålla en särskild namngiven person när Connor lämnat 
skolan. Tillsammans går de igenom Connors erfarenheter av skolan och hans mående i allmänhet. 
Med tanke på informationsdelningen med Connors hemkommun fokuserar de särskilt på 
svårigheterna han genomgick under föregående skolår då hans resultat och närvaro sjönk markant, 
hans beteende i skolan blev mer utmanande och han var inblandad i två slagsmål på skolans område. 
De diskuterade att detta hänt när Connor umgåtts med en annan grupp av vänner. Connor är inte 
förtjust i tanken på att Mr Johnston skulle dela informationen om hans problem med den nya 
särskilda namngivna personen då han ser dessa hädelser tillhörande hans förflutna. Mr Johnston 
håller med Connor om att han under det gångna skolåret, sedan han fått upp ögonen för möjligheten 
att gå på college, i stort sätt inte haft några bekymmer så händelserna under året dessförinnan är 
inte längre relevanta. Connors mamma delar den uppfattningen. 
 
Respons: 
Resultatet av Connors och Mr Jonstons arbete blir att Connor och hans mamma får veta att den nya 
särskilda namngivna personen enbart kommer få Connors namn och adress för att kunna ge dem 
information, ingen information om Connors välmående kommer delas från skolans håll. Mr Johnston 
följer sedan kommunens regler för hur överförandet mellan en särskild namngiven person från annan 
ort till en lokal särskild namngiven person går till. 
 
Resultat: 
Connors hemkommun får besked om Connors situation till sin etablerade kontakt för rollen särskild 
namngiven person och accepterar att ta över ansvaret som sådan för Connor fram till hans 18-års 
dag. Som ett led i processen skickar de sedan ett brev till Connor och hans föräldrar med information 
om hur de kan komma i kontakt med särskild namngiven person-tjänsten om de har några 
funderingar kring Connors välmående och önskar söka hjälp. De bifogar även ett häfte med allmän 
information om hur särskild namngiven person-tjänsten fungerar lokalt. 
 
Ingen information om oro för Connors välmående inkom till särskild namngiven person i Connors 
hemkommun från det att han lämnade skolan till dess han fyllde 18 år och servicen avslutades.  
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Scenario 4: Emmas historia 
Situation:  
En barnhälsosjuksköterska noterar under ett hembesök för att bedöma tvååriga Emmas utveckling 
att hemmet är väldigt kallt och verkar sakna uppvärmning. Emmas mamma Ashley berättar att 
värmen i huset inte fungerat på över en vecka och att den privata hyresvärden sagt att han ska 
komma och laga den men hittills inte gjort det. Emma och hennes äldre syster, som 
barnhälsosjuksköterskan också är särskild namngiven person till, är klädda i flera lager kläder och 
sitter på soffan under en filt och tittar på TV istället för att leka. Båda barnen är snoriga och mamman 
är bekymrad över att de båda lider av hosta nattetid.  
 
Respons: 
Barnens hälsa väcker oro då de befinner sig i ett kallt hus även om Ashley gör vad hon kan för dem. 
Barnhälsosjuksköterskan uppmärksammar att familjen kan ha nytta av att få stöttning i att förbättra 
sin situation och därigenom barnens välmående. I funderingarna över hur hjälpen skulle kunna se ut 
frågar hon Ashley om hon vill att hon försöker ta kontakt med familjens allmänläkare för att boka ett 
besök nära i tid till barnen och även någon form av rådgivning kring hur Ashley kan få hjälp med 
uppvärmningsfrågan. Ashley tar gärna emot all hjälp hon kan få då hon saknar ett eget skyddsnät och 
är osäker på vilka rättigheter hon har gentemot den privata hyresvärden.  
Barnhälsosjuksköterskan ringde vårdcentralen och fick en akuttid till barnen under följande dag. Hon 
ringde även till en lokal resurs i kommunen, informerade dem om familjens situation och fick en tid 
för Ashley senare samma dag så hon kunde få hjälp med att söka ett nödbidrag för att kunna skaffa 
sig ett litet elektriskt värmeelement. Dessutom gav barnhälsosjuksköterskan Ashley telefonnumret 
till kommunens konsumentombudsman för att hon skulle kunna få information och råd kring 
situationen med den privata hyresvärden. 
 
Resultat: 
Senare samma dag träffade Ashley den lokala resursen i kommunen enligt överenskommelse och fick 
omedelbart pengar till två värmeelement. Hon talade även med kommunens konsumentombudsman 
som gav henne råd om vad hon kunde säga till sin privata hyresvärd samt rådde henne att göra en 
anmälan för att få till en miljöhälsoinspektion. Emma och hennes syster träffade allmänläkaren dagen 
därpå. Läkaren bedömde flickorna som allmänt välmående men drabbade av vanlig förkylning och 
förskrev barnalvedon. Barnhälsosjuksköterskan ringde upp Ashley dagen därpå som en första 
uppföljning av situationen. De bestämde då att hon skulle ringa upp igen i början av följande vecka 
då hon uppfattade att familjen levde isolerad från andra och att de skulle kunna dra fördel av 
ytterligare råd och information. När det akuta problemet med värmen nu var löst kunde Emma 
engagera sig mer i de rutinmässiga utvecklingsbedömningarna. 
 
Crown copyright 2016 
ISBN: 978-1-78652-292-4 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 8(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF §        

Sekretessärende 

Redogörelse 
Information lämnas under sammanträdet 

  

10. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 9(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF §       Dnr 2018/35:062 

Samverkan Arbetsmarknadsavdelningen och avdelningen 
för Ekonomiskt bistånd 

Beslutsunderlag 

1. Hushåll i snitt (tom 24 år och from 25 år), 11 juni 2018 

2. Information från Arbetsmarknadsavdelningen, 11 juni 2018 

Redogörelse 
Information lämnas under sammanträdet 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

 
  

11. 



10,OO

il
fl,75

' L251 EÄ

I1 :il »-@3
7,83 i

':L7
N  7 nn7  'N";"

f

l,,  7,_08

li<II K
I

I G,08 -

W

a- ; ' I
i . '.  . !l  k

i

I.,ffi-l' d k. .: I z=  _ l) i
I

j

g,M&. _'Bi s
I

J I l. ,l.I t
1J-58 5}5(i

Wkffi  lffi  520
W!WW  M  .M

I

I I

I
I

l I

I I

I

l-

l-

I

Iim-lmaiiB
I i i

I
I(lI ',I ___

m I il 'i l,
I

I * I

I -;.W.IL_

Ungdomshushåll  i snitt  (upp  tom  24  år)

WÖ

lII
15o  125 128 128 109

,  .i:' . D4 92 84 78
100  :-:=  '-' J:':'; 62

50  -'= '::-  a
liII
s

l"""'-
I

U  I' i i i i i t r « t t

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
:N!tm

a uppnade  i snitt

fflStängda  isnitt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



25,00

21 75

20,00  -"

21 25

1Ei,33
15,00

1E,50

17  67

}67  l"z,OO

2'),75

18,75
1S,20

300

250  210

200

150

100

Aktuella  hushålli  snitt  from  25

I'277 274
292 285  284

261

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

15,00

10,OO

5,00

o,on

ffi Oppnade  i snitt

a  Stängda  i snitt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



STATISTIK 2018



STATISTIK MAJ 2018
• 32 (34) på betald arbetsträning i förberedande 
• 57 (57) anställda
• Totalt 119 (138) inskrivna varav 13 (15) är under 25 år.

VÄRT ATT NOTERA
• OCN rullar men tufft med de som har svag svenska
• Nordiskt Valideringsforum tittar på lägre nivåer inom OCN
• Ny mötesstruktur med AF och Ekonomiskt bistånd
• Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (Lessebo, Alvesta, Växjö, 

Tingsryd och Uppvidinge).
• Blir en egen enhet i Växjö
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NIF AU § 32 

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

familjeomsorg att: 

1. Godkänna upprättat förslag om revidering av

delegationsordningen för nämnden för individ- och familjeomsorg.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att föra in förändringarna i

delegationsordningsdokumentet.
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

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. 38 § 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 
Enh.chef Enhetschef 
Handl. Handläggare 

Förkortningar lagrum 
BrB Brottsbalken 

BegravningsL Begravningslagen 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

KörkortsF Körkortsförordningen 

KörkortsL Körkortslagen 

LOFB Lag om offentligt biträde 

LUL Lag om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag 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 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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SVART TEXT: NUVARANDE LYDELSE 
RÖD TEXT: TILLÄGG ELLER NY LYDELSE 
GUL ÖVERSTRYKNING: TAS BORT 

(Föreslagna ändringar i delegationsordningen är inte numrerade, dokumentet kommer att 
sammanfogas efter beslut är fattat) 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 

1 

Nr 

Försörjningsstöd 

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/handl. 

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/handl. 

Soc.sekr/handl. 

Soc.sek/hanl. 

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 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver nämndens riktlinjer,  

- högst 20 % av 
basbeloppet 

- mellan 20 % och 50% av 
basbeloppet 

- mellan 50% till 75% av 
basbeloppet 

- överstigande 75% av 
basbeloppet 

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

Soc sekr 

1:e soc sekr 

Soc.sekr/handl. 

1:e soc.sekr 

Avd.chef 

IU 
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1.5 Beslut om ekonomiskt bistånd 

utöver nämndens riktlinjer, mer än 
50 % av basbeloppet 

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

IU Slå ihop med ovanstående 

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/handl. 
 
 
 
Soc.sekr/handl. 
 

 
 
 
 
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 

X.X Hyresgaranti 4 kap. 1 § SoL 1:e soc. sekr  

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

9 kap. 1 § och 
9 kap. 2 § SoL 

Soc.sekr/handl.  

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

9 kap. 2 § 2 st. 
SoL 

Soc.sekr/handl. 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/handl. Individuell prövning 
Restriktiv hållning 
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2 
 
 
 
 

Nr 

 
Barn och familj 

 
 
 
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 
 
 
 

 

  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 

 

2.8 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj 

3 kap 6b § SoL Soc sekr Restriktiv hållning 
gällande 
förordnande av 
anställd inom 
avdelning Barn och 
familj 

2.9 Bistånd i form av koloni- eller 
feriehemsvistelse 

 Soc sekr  

2.10 Ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj/ferie 
hem enligt riktlinjer 

 Soc sekr Enligt riktlinjer 
Uppdraget ska regleras 
genom avtal 

2.11 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 

Avd.chef 
 
 
 
 
 
IU 

 
 
 
 
 
 
 

2.12 Medgivande för boende i enskilt 
hem (familjehemsutredning) 

6 kap 6 § SoL IU  
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2.13 
 

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  

2.14 Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem. 
 
Bistånd i form av placering i 
kommunens jourfamiljehem upp 
till 4 månader 
 
Bistånd i form av placering i 
kommunens jourfamiljehem 
överstigande 4 månader 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 6 § SoL 

1:e soc sekr  
 
 

  
1:e soc.sekr 
 
 
 
 IU 
 
 
 
 

  
 

2.15 
 

Bistånd i form av placering i 
Enskilt Boende för 
ensamkommande barn 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Avd chef Kolla vilken boendeform 
som avses? 

2.16 
 

Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande 
behövs 

6 kap 8 § SoL IU  

2.17 
 

Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem 

- enligt SKL:s 
rekommendationer  

 
 

- i övriga fall 

  
 
 
1:e soc sekr 

 
 
IU 

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

2.18 
 

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 

 

1:e soc sekr 

 

Avd. chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gäller beslut en gång 
under en 
tolvmånadersperiod (50% 
av basbeloppet 

2.19 
 

Beslut om ersättning från den 
enskilde vårdtagaren 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc sekr  

2.20 
 

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

8 kap 1 § 
2st SoL 

1:e soc sekr Se cirkulär från SKL. 



Delegationsordning 

11 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
2.21 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet 
8 kap 1 § 
1st SoL 

Avd chef 

2.22 Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun.  

 

2 kap 10 § SoL  Avd chef Gäller ej 
faderskapsärenden 

2.23 Beslut om övertagande av 
ärende från nämnd i annan 
kommun 

2 kap 10 § SoL  Avd chef Gäller ej 
faderskapsärenden 

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

5 kap 3 § SoF Soc sekr 

2.25 Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

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. 

Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL 1: soc.sekr Akutbostad, stödbostad, 
2:a handskontrakt eller 
motsvarande 

Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem eller 
motsvarande 
hotell upp till tre 
månader 

Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem eller 
motsvarande 
hotell 
överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL 

4 akp 1 § SoL 

1:e soc. Sekr 

Avd. chef 

2.26 Beslut om åtgärd till stöd för 
barnet vid oenighet mellan 
vårdnadshavare 

6 kap 13a § FB 1:e soc sekr 

IU 
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IU 

 
 
 

 

3 
 
 
 
 

Nr 

Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga (LVU) 

 
 

 
 
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 

 

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 (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 
IU 

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 § 1st LVU 
 
 
 
 
 
 
14 § 2 st LVU 
 
 

 
 
Soc sekr  

 

1:e soc sekr  
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3.11 Beslut om att den unges 

vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2st LVU 1:e soc sekr 
IU 

 

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  

3.19 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU 
6 kap 39 § KL 

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 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 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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4 
 
 
 
 

Nr 

Familjerättsärenden 
 
 
 
 
 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

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

6 kap 19 § FB 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  

4.6 Förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6b § 
SoL 

Soc sekr  

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 

 

4.8 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 

Soc sekr  



Delegationsordning 

15 

    

 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
4.9 Godkännande av 

faderskaps-
/föräldrabekräftelse 

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

    

1 kap 4 § FB  
 
 
Ass 
 
 
 
 
 
Soc sekr 

 

4.10 Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 9 § FB Soc sekr  

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  

4.12 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  

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

2 kap 1 § FB 1:e soc sekr  

4.14 Beslut om att återuppta 
nedlagd faderskapsutredning 
och föräldraskapsutredning 

2 kap 1 § FB 
2 kap 8a § FB 

1:e 
socialsekreterare 

 

4.15 Beslut om 
faderskapsundersökning 
med DNA- teknik 
(blodundersökning) 

2 kap 6 § FB Soc sekr  

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

4 kap 2 § SoL 1:e soc sekr  

4.17 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

3 kap 5 § 2st 
FB, 3 kap 6 § 
2st FB 

Soc sekr  

4.18 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om föräldraskap 

3 kap 14 § FB Soc sekr  

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

3 kap 6b § SoL Soc sekr  

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

6 kap 12 § SoL IU  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
4.21 Beslut att återkalla medgivandet 

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

6 kap 13 § SoL IU  

4.22 Beslut att lämna samtycke till 
fortsatt adoption 

6 kap 14 § SoL Soc sekr  

4.23 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 

 
 
 
 
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 
vård och stöd i öppenvård 

- behandling i egen regi 
 

-  hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc sekr 

1:e soc sekr 

Integrerad missbruks- och 
beroendemottagning ingår i 
begreppet egen regi 

5.4 Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 
 
Bistånd i form 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 
 
 
1:e soc sekr 
 
 

 
Avd. Chef 
 
 
 
 
1:e soc sekr 
 
 
 
 
 
Avd. chef 
 
 
 
 

  
 

 

 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL 1:e soc. sekr. Akutbostad, 
stödbostad, 2:a 
handskontrakt eller 
motsvarande 

 Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem eller 
motsvarande 
hotell upp till tre 
månader 
 
Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem eller 
motsvarande 
hotell 
överstigande tre 
månader 
 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 
 
 
 
4 kap 1 § SoL 

1:e soc. Sekr 
 
 
 
 
 
 
Avd. chef 
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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 

 5.7 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 

Avd.chef 
 
 
 
 
 
IU 
 
 
 
 

Avser beslut enligt en 
och samma 
tolvmånadersperiod. 

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 

 

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 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 

 

 

1.e soc sekr  

 

Avd. chef 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gäller beslut en gång 
under en 
tolvmånadersperiod 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
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 1-3 § SoL  

Avd chef  
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6 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr 

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

 
 
 
 
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 Avd.chef  

6.7 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
föra missbrukare till 
läkarundersökning, eller, föra 
den som ska beredas vård eller 
som är omedelbart 
omhändertagen till ett LVM-
hem eller sjukhus 
 

45 § 1 och 2st 
LVM 

Soc sekr  

6.9 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

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

6.10 Beslut att under utredning 
begära uppgifter från andra 
myndigheter 

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

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 

 
Omsorg om personer 
med psykiskt 
funktionshinder 
Socialtjänstlagen 

 
 
 
 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegat/Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § 
SoL 

Soc.sekr  

 Beslut att ej inleda utredning vid 
anmälan 

11 kap 1 § 
SoL 

1:e Soc.sekr  

7.1 Bistånd i form av boendestöd 
socialt stöd 

- I egen regi 
- Hos annan huvudman 

 

4 kap § 1 SoL Soc.sekr 
 
Soc.sekr 
1:e soc.sekr. 

 

7.2 Bistånd i form av 
andrahandskontrakt  
 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  

x.x  Bistånd i form av 
boende 

4 kap 1 § SoL 1:e soc. sekr. Akutbostad, 
2:a 
handskontrakt 
eller 
motsvarande 

x.x Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem eller 
motsvarande hotell 
upp till tre månader 
 

Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem eller 
motsvarande  

4 kap 1 § SoL 
 
 
 
 

1 soc sekr 
 
 
 
 
 
Avd chef 

 

x.x Beslut om egenavgift 8 kap 1 § SoL Soc. sekr.  
7.3 Beslut om avgiftsbefrielse 

avseende boendestöd 
 

8 kap 1 § SoL Enh.chef 
1:e soc. sekr. 

 

7.4 Bistånd i form av särskild 
boendeform boende med särskild 
service 
 

5 kap 1 § SoL 
5 kap 7 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Soc.sekr 
Avd chef 

 
 

7.5 Bistånd i form av plats i annan 
boendeform än kommunens egna 
särskilda boendeformer 
 

5 kap 7 § SoL Avd.chef  

7.6 Köp av korttidsplats i annan 
kommun 
Bistånd i form av korttidsplats 
 

4 kap 1 § SoL Avd. chef  

7.7 Bistånd i form av kontaktperson 
 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
7.8 Förordnande/ entledigande av 

kontaktperson/kontaktfamilj samt 
beslut om ersättning för 
uppdraget 
 

 1:e soc.sekr Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
Vägledningen 
och SKL:s 
rekommenda-
tioner 

7.9 Bistånd till person från annan 
kommun med varaktigt behov av 
omfattande vård- och 
omsorgsinsatser som har rätt att 
ansöka om insatser enligt 5. kap 
SoL 
 

2a kap. 8 § SoL  
med stöd av 
4 kap. 1 § SoL 

Soc.sekr  

7.10 Bistånd i form av meningsfull 
sysselsättning 
 

- I egen regi 
- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
 
Soc.sekr 
1:e soc.sekr 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 

 
Omsorg om personer 
med psykiskt 
funktionshinder 
Lag om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 
(LSS) 

- Fattar endast beslut 
för personer som är 
föremål för insatser 
från avdelningen 
Vuxen; 
Missbruk/Socialpsykia
tri/Våld i nära 
relationer 

 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegat/Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

8.1 Beslut om 
personkretstillhörighet enligt 
LSS 
 

1 § LSS Soc.sekr I riktlinjerna för 
avd. Vuxen 
framgår vilka 
delar av 
personkretsarna 
som avdelningen 
Vuxen ansvarar 
för. 

8.2 Beslut om personlig assistans 
 

Biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan 
assistans. 
 

9 § 2 p. LSS Soc.sekr 
1:e soc. sekr 

 

8.3 Beslut om personlig assistans 
för vistelse mer än en vecka 
per år eller för vistelse i annat 
land än Sverige, Norge, 
Danmark eller Finland. 
 

9 § 2 p. LSS Avd.chef  

8.4 Beslut om ledsagarservice i 
närmiljö (resor upp till en 
timmes bilfärd eller dylikt) 
 

9 § 3 p. LSS Soc.sekr  

8.5 Beslut om ledsagarservice, ej i 
närmiljö (dvs en timmes bilfärd 
eller dylikt och resor utanför 
Sverige). Synnerliga skäl. 
 

9 § 3 p. LSS Avd.chef  

8.6 Beslut om biträde av 
kontaktperson 
 

9 § 4 p. LSS Soc.sekr  

8.7 Förordnande/ entledigande 
av 
kontaktperson/kontaktfamilj 
samt beslut om ersättning 
för uppdraget 
 

 1:e Soc.sekr Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
Vägledningen och 
SKL:s 
rekommendatione
r 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
8.8 Beslut om korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet 
 

9 § 6 p. LSS 1:e soc.sekr  

8.9 Bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna 
 
 

9 § 9 p. LSS IU  

8.10 Beslut om daglig verksamhet 
för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte 
utbildar sig 

9 § 10p. LSS Soc.sekr  

8.11 Beslut om att ersättning 
ska betalas ut till annan 
för personlig assistans 
 

11 § LSS Avd.chef  

8.12 Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd 
 

12 § LSS 1:e soc.sekr  

8.13 Beslut om förhandsbesked, 
bostad med särskild service 
 

16 § LSS 1:e soc.sekr  

8.14 Beslut om förhandsbesked, 
övriga insatser 
 

16 § LSS Soc.sekr  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

X 
 
Nr 

 
Hot och våld i nära 
relationer 

 
 
 
 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
Delegat/Ersättare 

 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

x.x Beslut att ej inleda utredning 
vid anmälan 
 

11 kap 1 § SoL 1:e Soc sekr.  

x.x Bistånd i form av hjälp och 
stöd i öppenvård 

- I egen regi 
- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc. sekr 
1: soc sekr. 

Familjefrid 
Kronoberg 
ingår i 
begreppet 
egen regi 

x.x Bistånd i form av boende 
 

- Upp till två 
veckor 

 
- upp till tre 

månader 
 

- Överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc. sekr. 
 
 
1:e soc. sekr. 
 
 
Avd. Chef. 

Akutbostad, 
stödbostad, 
2:a 
handskontrakt 
eller 
motsvarande 

x.x Bistånd i form av 
annat boende; 
vandrarhem, hotell 
eller motsvarande  
 

- Upp till två 
veckor 

 
- upp till tre 

månader 
 

- Överstigan
de tre 
månader 

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

 

x.x Bistånd i form av skyddat 
boende 
 

- Upp till två veckor 
- Upp till tre månader 
- Överstigande tre 

månader 

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

 

  



Delegationsordning 

26 

    

 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
x.x Särskilda kostnader i 

samband med skyddat 
boende, boende, annat 
boende eller hjälp och stöd 
som inte täcks av normerna 
för försörjningsstöd, eller som 
är av akut karaktär 

- Högst 20% av 
basbeloppet per 
beslut  
 

- Mellan 20% och 
50%av 
basbeloppet per 
beslut 

 
- Mer än 50% av 

basbeloppet per 
beslut och år 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
 
1:e soc. sekr 
 
 
 

Avd. Chef 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gäller en 
gång under en 
tolvmånaders
period 

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

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc sekr  

 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § , 1 st SoL 
9 kap 1-3 § SoL 

Avd chef  
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9 
 
Nr 

 
Social 
beredskap/chefsbered
skap 

(Med chefsberedskap avses 
chefsberedskapen inom 
social beredskap) 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
Delegat/Ersättare 

 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

9.1 Beslut om bistånd till 
försörjning och livsföring i 
övrigt. 
 
 

4 kap § 1 SoL Personal som 
tjänstgör i den 
sociala 
beredskapen 
/chefsberedskapen 

När beslut av 
ordinarie 
tjänsteman 
inte kan 
avvaktas: 
nödvändig 
försörjning i 
akuta 
situationer 

9.2 Beslut att inleda utredning  7 § LVM -”- När beslut av 
ordinarie 
tjänsteman 
inte kan 
avvaktas. 

9.3 Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering i 
familjehemsvård eller HVB för 
personer upp till 20 år. 

- i avvaktan på beslut 
av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

9.4 Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem för personer upp till 
20 år.  

- I avvaktan på beslut 
av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 
 

9.5 Särskilda kostnader i 
samband med inledande av 
vård och vistelse, under 
vårdtiden och vid dess slut 

- Upp till 50 procent av 
prisbasbelopp 

 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

9.6 Beslut om upphävande av 
beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt LVM. 

18 b § LVM -”- -”- 

9.7 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med 
stöd av LVU. 

43 § 2 stycket LVU -”- -”- 

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

14 § 2 stycket LVU -”- -”- 
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10 
 
 
 
 

Nr 

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

 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
Delegat 
Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

10.1 Yttrande till domstol 31 kap 2 § 
BrB 

Soc sekr Gällande LVM 

10.2 Yttrande till åklagarmyndighet 46 § LVM Soc sekr  
10.3 Beslut att överklaga 

förvaltningsrättens 
eller kammarrättens 
beslut 

 IU  
Den som har fattat 
grundbeslutet om 
överklagan 

Ordföranden ska alltid 
informeras om beslut 
att överklaga fattats. 

10.4 Yttrande till trafiksäkerhetsverket 
eller domstol i körkortsärenden 

Körkortsför 3 
kap 8 §, 5 kap 2 
§ 

Soc sekr  

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

13 kap 5 § SoL IU 
Ordf 

 

10.6 Yttrande till annan 
förvaltning/myndighet, 
individärenden 

 1:e soc sekr  

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

10 kap 2 § SoL Ordf 
 FC 
 

 

10.8 Yttrande över ansökan om 
- rättshjälp genom 

offentligt biträde samt 
- yttrande över 

kostnadsberäkning 

3 § LOFB 
 
7 § Förordn om 
offentligt biträde 

Avd chef  

10.9 Beslut angående anmälan av 
behov av offentligt biträde 

3 § LOFB 1:e soc sekr  

10.10 Beslut att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätten 

8 kap 1 SoL Soc sekr  

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

 IU 
Ordf 

 

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

10 kap. 2 § SoL Avd chef Gällande individärenden 
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10.13 Överklagande, yrkande om 

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

10 kap. 1-2 §§SoL,  
6 kap. 39 § KL 

IU 
Ordf 

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

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

31 § och 33 § 
LUL 

Soc sekr  

10.15 Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

38 § LUL Avd chef  

10.16 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
NamnL 

Soc sekr  

10.17 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. PassF 1:e soc sekr  

10.18 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § ÄktB 1:e soc sekr  

10.19 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  

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

14 kap. 7 § SoL IU  

10.21 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 

10.22 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig. 

12 kap. 10 § 
SoL 

Avd chef 
1:e soc.sekr 

Praxis: Socialnämnden 
bör polisanmäla brott mot 
barn 

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

 Även beslut att överklaga beslut 
hos annan myndighet 

 FC Med undantag av 
ärenden som avses i 
punkt 10:13 i 
delegationsordninge
n 
 
Ordförande ska 
informeras om beslut 
att överklaga har 
fattats. 

 
  



Delegationsordning 

30 

    

 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
11 

 
 

Nr 

Offentlighets och 
sekretesslagen (OSL) 

 

Ärende 

 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
 
Anmärkning 

11.1 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 

 

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

12 kap 6 § SoL FC  

 
 

12 
 
 

Nr 

Förvaltningslagen (FL) 
 

Ärende 

 
 
 
Lagrum 

 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
Anmärkning 

12.1 Ändring av beslut samt  
kompletteringsyttrande över 
ankommet överklagande 

39 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

12.2 Beslut om att begära 
yttrande/remiss från annan 
myndighet inom ramen för 
utredningsansvaret. 

13 § FL 
26 § FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

12.3 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. 

12.4 Avvisning av för sent ankommet 
överklagande av beslut 

24 § FL 
45 § FL 

1:e soc sekr  

x.x Besluta om olämpligt ombud § 14 FL Avd.chef  

xx.  Besluta om föreläggande av 
ombud att inkomma med 
fullmakt som styrker dennes 
uppdrag 

§ 15 FL Avd. chef  

xx.  Avslå begäran om att besluta i 
ärende inom fyra veckor (efter 
sex månaders handläggning) 

§ 12 FL 1:e soc. sekr Tillämpas ej vid 
handläggning av 
ärenden som kan 
överklagas genom 
laglighetsprövning 

xx.  Beslut om att förelägga enskild 
om att avhjälpa en brist i en 
framställning 

§ 20 § 1:e soci. sekr  

x.x Beslut om att rätta uppenbar 
felaktighet i ett beslut 

§§ 36-28 FL Närmast överordnad 
delegat till 
ursprungsdelegaten 

 



Delegationsordning 

31 

    

 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
 

13 
 
 

Nr 

Klagomål/synpunkter och 
förslag 

 

Ärende 

 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
 
Anmärkning 

13.1 Klagomålshanteringsom 
övergripande 
berör verksamheten 

 IU  

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

 Närmast ansvarig 
chef 

 

 
 
 

14 
 

Nr 

Övrigt 
 

Ärende 

 
 
 
Lagrum 

 
 
Delegat  
Ersättare 

 
 
 
Anmärkning 

14.1 Brådskande ärenden som ej kan 
vänta till nämnden 
sammanträder 

6 kap 39 § KL Ordf 
Vice ordf 

 

14.2 Beslut att polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet 
eller 
vissa brott som riktar sig mot 
underårig 

12 kap 10 § SoL Ordf 
Vice ordf 

 

14.3 Föreningsbidrag, tilldelning inom 
förvaltningens 
verksamhetsområde 

 FC 
Ekonom 

 

14.4 Attestreglemente/förteckning   Nämnd fattar årligen 
särskilt beslut. 
Förvaltningschef ges 
rätt att uppdatera 
attest förteckningen 
vid förändringar 
under året. 

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

 

14.6 Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
BegravningsL 

Soc sekr Kommunen har rätt till 
ersättning för 
kostnaderna av 
dödsboet 

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

3 kap. 2 § SkL FC  

14.8 Beslut om delegationsrätt för 
socialsekreterare 

 Avdelningschef i 
samråd med 
arbetsledare. 

Beslut tas efter 6 
månaders anställning. 

 
 



Delegationsordning 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
15 

Nr 

Lex Sarah, Lex Maria och 
anmälan till 
överförmyndare 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Lagrum 
 

 
 
 
Delegat/Ersättare 

 
 
 

Anmärkning 

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

14 kap 6 § SoL Kvalitetsansvarig  

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

14 kap 5 § SoL Kvalitetsansvarig  

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

14 kap 7 § SoL Förvaltningschef 
Kvalitetsansvarig 

 

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

14 kap 7 § SoL Förvaltningschef 
Kvalitetsansvarig 

 

15.5 Beslut att avsluta utredning 
enligt Lex Sarah 

14 kap 6 § SoL Förvaltningschef 
Kvalitetsansvarig 

 

15.6 Anmälan till överförmyndare 
om behov av god man/ 
förmyndare/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare  

15.7 Anmäla händelser till 
Inspektionen för vård och 
omsorg som medfört eller 
hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada (Lex 
Maria) 

3 kap 5 § PSL 
SOFS 2005:28 

MAS (medicinsk 
ansvarig sjuksköterska) 

 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 11(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF §       Dnr 2018/63:000 

Utse dataskyddsombud för nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 13 maj 2018 

2. Delegationsbeslut, 14 maj 2018 

Redogörelse 

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation 

(GDPR) träder i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer den 25 maj 

208. Genom att nya regler träder i kraft upphör nuvarande 

personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att 

skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter 

samt att det ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) 

personuppgiftsansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse ett 

dataskyddsombud för sin myndighet. I samband med att 

dataskyddsförordningen träder i kraft behöver dataskyddsombudet 

vara utsett och anmält till Datainspektionen. 

Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de 

personuppgiftsansvariga och till de anställda som hanterar 

personuppgifter om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen 

och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska dataskyddsombud 

övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policys på 

området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och 

vara kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna som 

dataskyddsombud kan utföras av en eller flera personer i grupp. 

Alvesta kommun har tecknat ett avtal med Kommunalförbundet 

Sydarkivera för tjänsten som dataskyddsombud. Ett team inom 

Sydarkivera med olika kompetenser utgör tillsammans funktionen 

dataskyddsombud. Varje personuppgiftsansvarig behöver dock bygga 

upp en lokalt anpassad organisation som gör till exempel 

inventeringar och förteckningar samt sköter det löpande arbetet kring 

personuppgiftshantering enligt avtalet. 

Beslut om att utse Anders Danielsson på Kommunalförbundet 

Sydarkivera som dataskyddsombud under perioden 25 maj till 15 

augusti 2018 fattades per delegation av nämndens ordförande, 

Sebastian Ohlsson, enligt 6 kap 39 § Kommunallagen då 

Dataskyddsförordningen träder i kraft innan nämndens sammanträde. 

Det återstår för nämnden att fatta beslut om att utse Therese Jigsved 

13. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 12(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

på Kommunalförbundet Sydarkivera som dataskyddsombud från och 

med den 15 augusti 2018. 

Beredning  

NIF AU § 33 

Förslag till beslut/ Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 

utse Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera som 

dataskyddsombud från den 15 augusti 2018. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

  



 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

Staben 

E-post: ifo@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2018-05-13 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Val av dataskyddsombud 

Redogörelse 
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder 

i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer den 25 maj 208. Genom att nya regler 

träder i kraft upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya 

förordningen är att skydda fysiska personers integritet vid behandling av 

personuppgifter samt att det ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) personuppgifts-

ansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse ett dataskyddsombud för sin 

myndighet. I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft behöver 

dataskyddsombudet vara utsett och anmält till Datainspektionen. 

Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de personuppgifts-

ansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter 

enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska 

dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och 

policies på området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och 

vara kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna som dataskyddsombud 

kan utföras av en eller flera personer i grupp. 

Alvesta kommun har tecknat ett avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera för 

tjänsten som dataskyddsombud. Ett team inom Sydarkivera med olika 

kompetenser utgör tillsammans funktionen dataskyddsombud. Varje 

personuppgiftsansvarig behöver dock bygga upp en lokalt anpassad organisation 

som gör till exempel inventeringar och förteckningar samt sköter det löpande 

arbetet kring personuppgiftshantering enligt avtalet. 

Förslag till beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Utse Anders Danielsson på kommunalförbundet Sydarkivera som 

dataskyddsombud mellan den 25 maj till den 15 augusti 2018. 

2. Utse Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera som 

dataskyddsombud från den 15 augusti 2018. 

 

 

 

mailto:ifo@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


l:::n
Näninden  för  individ-  ocli  familjeomsorg

Delegationsbeslut

Datum

2018-05-14

Diariemunmer

NIF2018/63.000,2

Dataskyddsombud  för  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg

Årende

Dataskyddsförordningen  eller  General  Data  Protection  Regulation  (GDPR)  träder

i 1vaft  inom  EU:s  samtliga  medlemsländer  den  25 maj  208.  Genom  att  nya  regler

träder  i kraft  upphör  nuvarande  personuppgiftslag  (PuL).  Syftet  med  den  nya

förordningen  är att  skydda  fysiska  personers  integritet  vid  behandling  av

personuppgifter  samt  att  det  ska vara  fritt  flöde  av personuppgifter  inom  EU.

Inom  kommunen  är varje  myndighet  (styrelse  eller  nämnd)  personuppgifts-

ansvarig.  Därför  ska varje  styrelse  och  nämnd  utse  ett dataskyddsombud  för  sin

myndighet.  I samband  med  att dataskyddsförordningen  träder  i kraft  behöver

dataskyddsombudet  vara  utsett  och,anmält  till  Datainspektionen.

Ett  dataskyddsombud  ska informera  och  ge råd  och  stöd  till  de personuppgifts-

ansvariga  och  till  de anställda  som  hanterar  personuppgifter  om  deras  skyldigheter

enligt  dataskyddsförordningen  ocli  andra  dataskyddsbestämmelser.  Vidare  ska

dataskyddsombud  övervaka  efterlevnaden,  hjälpa  till  att  ta fram  riktlinjer  och

policies  på ornrådet,  samarbeta  med  tillsynsmyndiglieten  Datainspektionen  och

vara  kontaktperson  till  de som  är registrerade.  Uppgifterna  som  dataskyddsombud

kan  utföras  av en eller  flera  personer  i gmpp.

Alvesta  komrmin  har  tecknat  ett avtal  med  Kornmunalförbundet  Sydarkivera  för

tjänsten  som  dataskyddsombud.  Ett  team  inom  Sydarkivera  med  olika

kompetenser  utgör  tillsammans  funktionen  dataskyddsombud.  Varje

persomippgiftsansvarig  behöver  dock  bygga  upp  en lokalt  anpassad  organisation

som  gör  till  exempel  inventeringar  öch  förteckningar  samt  sköter  det  löpande

arbetet  kring  personuppgiftsliantering  enligt  avtalet.

Beslut

Anders  Danielsson,  kommunalförbundet  Sydarkivera,  utses  till  dataskyddsombud

för  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  i Alvesta  kommun  från  den  25 maj

2018  till  och  med  den 15 augusti  2018.

Beslutet  är fattat  av:

Sebastian  Ohlsson.  ordförande

Nämnden  för  individ-  och  farniljeomsorg

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Parkgatan  6

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

ifo(aalvesta.se



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 13(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF §       Dnr NIF2018/87:106 

Förslag om riktlinjer för organisation av Alvesta kommuns 
verksamhet för unga 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 14 maj 2018

Redogörelse 

Förslag om att ge utbildningsförvaltningen, Kultur- och 

fritidsförvaltningen och förvaltningen för individ- och familjeomsorg i 

uppdrag att utreda verksamheten för unga i kommunen.  

För att verksamheten för unga i Alvesta kommun ska vara hållbar, 

stabil och av god kvalité krävs samverkan mellan 

utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 

nämnden för individ- och familjeomsorg. 

Beredning 

NIF AU § 34 

Förslag till beslut/ Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 

ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med 

utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, ta fram 

ett detaljerat förslag till organisation för samverkan mellan 

förvaltningen gällande verksamhet för unga.  

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 14.



 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

Gunilla Kaij Bevheden 

Förvatningschef 
Tel. 0472-153 00 

E-post: gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2018-05-14 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kff@alvesta.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Förslag till riktlinjer för organisation av Alvesta kommuns 
verksamhet för unga 

Bakgrund 
Verksamhet för unga i Alvesta kommun ska genomsyras av hållbarhet, 

stabilitet och kvalité. Detta kräver samverkan mellan kultur- och 

fritidsnämnden, utbildningsnämnden och nämnden för individ- och 

familjeomsorg.   

Syfte 
Verksamhet för unga i Alvesta behöver ha en samsyn och ett delat ansvar 

mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och nämnden för 

individ- och familjeomsorg. Detta för att förbättra förutsättningar för ett 

ökat engagemang för unga i Alvesta och att på bästa sätt effektivisera och 

samordna resurser.  

 

Förslag till beslut 
Förvaltningarna ges i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag till 

organisation för samverkan mellan förvaltningarna. 

 

Gunilla Kaij Bevheden    
 förvaltningschef     

 

mailto:gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kff@alvesta.se


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 14(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF §       Dnr 2018/103:011 

Information om överenskommelse med Allbohus 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om samarbete mellan Allbohus och IFO, 9 maj 

2018  

Redogörelse 
Ytterligare information lämnas under sammanträdet 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

 
  

15. 



                                                          

               Samverkan ABH & IFO 

180407CARFAG 

 

Överenskommelsen om samverkan mellan IFO och AllboHus. 

Samarbetet mellan AllboHus och förvaltningen individ- och familjeomsorg (IFO) skall 
präglas av god kommunikation, öppenhet och regelbunden dialog. Modellen för 
samarbetet ska inte vara personberoende utan ska kunna leva vidare även vid byte av 
personal hos de olika parterna.  

Regelbundna möten 
Samarbetet bygger på en behovsstyrd löpande dialog. Möten skall hållas varje månad. 
Sammankallande är AllboHus Bostadssociala utvecklare med representanter från 
följande funktioner:  
 
Barn och familj IFO 
Vuxen  IFO 
Ekonomiskt bistånd IFO 
Boendekoordinator IFO 
Ekonomi  AllboHus 
Bostadssocial utvecklare AllboHus 
Uthyrning  AllboHus 
 
Mötet skall vara max en timma och protokoll ska ej föras vid dessa möten. Endast 
individuella minnesanteckningar. Agendan på dessa möten ser ut som följer:  
 
1. Kommunala Hyresgarantier 
AllboHus lämnar över lista på befintliga kommunala hyresgarantier och går igenom de 
avtal där betalning ej fullgjorts och samråd sker kring hanteringen av ärendet.  
Här redovisas också de Kommunala hyresgarantier som har löpt ut.  IFO lämnar 
förhandsbesked för de individer som har blivit beviljade Kommunal hyresgaranti.  
 
2. Vräkningsförebyggande 
AllboHus redovisar lista med de hyresgäster som ej har betalat sin hyra. Detta för att 
öppna möjligheterna för att i ett tidigt skede tillsammans arbeta preventivt med de som 
på sikt riskerar att förlora sin bostad.  
 
3. Social prioritet 
IFOs representanter tar upp ärenden som IFO bedömer behöver prioriteras vad gäller 
bostad.  
 
4. Störningar 
Aktuella störningsärenden tas upp från båda parter.  

 



                                                          

               Samverkan ABH & IFO 

180407CARFAG 

5. Utvecklings- och strategifrågor 
Frågor av principiell art diskuteras och förslag lyfts tillrespektive chef för beslut.  

Akutlägenheter 

IFO hyr akutlägenheter av AllboHus. Dessa lägenheter skall vara små och ligga utspridda 
över hela kommunen. Det är av stor vikt att de är insprängda i ordinarie 
bostadsområden. 
Akutlägenheterna används för ett tillfälligt boende under begränsad/kort tid.  
 
Det ligger på IFOS ansvar att avtala bort besittningsrätten med andrahandshyresgästen.  
 
IFO skall alltid vid inflyttning meddela Bosocial utvecklare på AllboHus vem som är 
placerad i respektive lägenhet. Genomgång av detta görs på månadsmötena.  
AllboHus kan skifta akutlägenheterna så snart förutsättningarna förändras på grund av 
de eller den som bott i lägenheten. Detta för att måna om trivseln hos de befintliga 
hyresgästerna.  
Ett skifte av akutlägenheter skall alltid göras i samråd mellan parterna. 
 
På detta sätt ha AllboHus ständigt uppdaterade uppgifter om vem som bor i 
akutlägenheterna och kan anpassa sitt agerande utifrån det.  

Kommunala hyresgarantier 

En person som har sökt bostad och är aktuell hos IFO kan vid behov få en kommunal 
hyresgaranti i samband med att personen ligger först i kön för en bostad.  
Personen kan tex tillhöra en utsatt grupp, ha låg betalningsförmåga, skulder, mycket låg 
eller ingen regelbunden inkomst.  
Om personen har obetalda skulder till AllboHus kan kommunal hyresgaranti inte 
användas.  

AllboHus får inte uppmana personer om att söka en kommunal Hyresgaranti då det inte 
är sökbart utan är någonting som IFO erbjuder klient i de fall det behövs.  
Märk att Kommunal hyresgaranti inte är synonymt med en prioritet. Den 
lägenhetssökande får stå i kö som alla andra.  
 
Ett skriftligt förhandsbesked på kommunal hyresgaranti kan ges av IFO när en person 
som står i kön är beviljad detta. Det underlättar och snabbar på hyresärendet när 
individen väl är först i bostadskön. 
 
Ärenden om kommunal hyresgaranti behandlas på de månatliga mötena.  
 
En kommunal hyresgaranti gäller i två år från kontraktets start och täcker maximalt 4 
månadshyror. Garantin täcker inte kostnader som tillval, garage eller förbrukning.  
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Övergångskontrakt 

Denna typ av kontrakt skrivs vid få tillfällen när läget för den bostadssökande är särskilt 
utsatt och det finns anledning att ställa högre krav än normalt på individen.  
Den bostadssökande måste vara registrerad i bostadskön söker själv bostaden via 
AllboHus webbsida.  
Kontraktet skrivs med IFO med en bilaga om Övergångskontrakt. Övergångskontraktet 
gäller i 12 månader med 7 dagars uppsägningstid och om den bostadssökande sköter sig 
går avtalet över till den personen efter 12 månader efter att besiktning och prövning 
gjorts. Beslut om övergångskontrakt görs av AllboHus Kundchef i samråd med Bosocial 
utvecklare.  

Ärenden om Övergångskontrakt behandlas på de månatliga mötena. 

Social prioritet 

Denna typ av prioritet bedöms av IFO.  
När IFO gjort bedömningen att en individ skall få prioritet kommer AllboHus prioritera 
individen i sitt lägenhetssökande. Det kan röra sig om tex familjefridsärenden, 
hedersrelaterat våld, bostadslöshet eller liknande.  I de flesta fall är kravet på den 
sökande individen är att denne ska vara inskriven i AllboHus bostadskö och själv anmäla 
intresse för de lägenheter som är intressanta. (Det är viktigt att aktivt arbeta för att 
detta inte skall bli en gräddfil för bostadssökande då det kommer medföra en ökad 
belastning för IFO.) Detta är dock behovsstyrt och kan frångås.  
Den sociala prioriteten är alltid kopplad till en kommunal hyresgaranti eller ett 
Övergångskontrakt.  
 
Sekretess 
Båda parter följer gällande sekretessregler och när enskilt ärende hanteras skall IFO 
inhämta samtycke.  

Revidering 
Detta dokument som styr samarbetet skall revideras en gång per år i samband med 
årsskiftet.  
Nästa revidering skall ske vid årsskiftet 2019/2020 
 
Alvesta den  

 

_____________________________          ___________________________            _____________________________ 
Gunilla Kaij-Bevheden, IFO        Thomas Ottosson, Kommun    Caroline Fagerström, ABH 
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NIF §   Dnr NIF2018/20:020 

Arbetsmiljö 

Beslutsunderlag 
1. Sjukfrånvarostatistik per april 2018

2. Tillbud, 11 juni 2018

Redogörelse 
Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom 

förvaltningen för individ- och familjeomsorg rapporteras information 

om arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 

dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, Lex Sarah anmälan, tillbud och 

olyckor. 

Beredning 
NIF AU § 35 

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

notera informationen till protokollet. 

16.



Antal  sjukdagar  per  snittanställd  rullande  12  månader

IFO

A. Kommun

Maj

29,8

24,24

Juni

30,43

24,15

Juli

31,18

23,98

Aug

32,27

23,74

Sept

32,39

23,57

Okt  Nov  Dec  Jan

31,99  30,45  29,27  25,62

23,11  22,65  22,23  21,86

Feb  Mars

25,43  25,46

22,08  22,02

April

25,37

21,73

-A.  Kommun

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb  Mars  April

Analys:  Fortsatt  oro  i samband  med  omställning.  Börjar  nu plana  ut och på väg  ner.  Många  dagar  jämfört  med kommunen  i övrigt.



Antal  sjukdagar  per  snittanställd  månad  för  månad.(ej  rullande  12  månader)

IFO

A. Kommun

Maj

2,74

1,97

Juni

2,69

1,67

Juli

2,53

1,44

Aug

2,6

1,54

Sept  Okt  Nov  Dec  Jan

2,29  1,88  1,84  2,05  1,72

1,75  i,ss  1,76  1,82  1,94

Feb  Mars

2,38  2,19

2,15  2,02

April

1,74

1,67

-A.  Kommun

Maj  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec  Jan Feb  Mars  April

Analys:  Under  februari  steg  sjukfrånvaron  kanske  beroende  på influensor.



Sjukfrånvaro  i Procent  per  förvaltning  rullande  12

Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

IFO 7,41 7,6 7,89 8,22 8,3 8,26 7,89 7,68 6,93 6,9 6,91 6,94

A.  kommun 6,76 6,73 6,69 6,62 6,59 6,5 6,37 6,24 6,15 6,22 6,18 6,14

-A.  kommun

Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars  April

Analys:  Troligen  ökad  oro  pga av omställning  men  börjar  nu plana  ut. Har  under  2018  planat  ut.



Andel  sjukskrivna  med  59 dagar  eller  mer  i procent  av total  sjukfrånvaro

IFO

A. kommun

Maj  Jun  Jul  Aug

69,39  72,45  72,29  72,26

66,87  67,25  67,03  66,77

Sept

72,83

66,29

Okt  Nov  Dec  Jan

71,92  73,26  70,14  67,92

65,62  65,68  65,24  64,7

Feb  Mars

65,17  62,93

63,83  62,67

April

62,23

62,2

Maj  Jun  Jul  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec  Jan Feb Mars  April

Analys:  Andelen  långtidssjukskrivna  har  tidigare  ökat  men  är på väg  att  minska  igen..

Att  det  tidigare  ökat  kan bero  på psykisk  ohälsa  som  vi vet  tar  längre  tid  innan  man  är tillbaka  i arbete



Antalet  personer  som  har  5 eller  fler  sjukfrånvarotillfällen  senaste  12  månaderna

IFO

Maj

17

Jun Jul Aug Sept

12

Okt Nov Dec Jan Feb Mars

IFO

ffi IFO

Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars



Frisknärvaro  rullande  12  månader

Förvaltning

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April

IFO 31,45 32,91 32,69 30,87 31,54 35,1 36,99 35,33 34,13 32,93 31,1 31,9

A. kommun 32,1 31,54 30,87 31,93 31,15 31,23 37,37 31,96 32,73 31,65 31,44 31,62

-A.  kommun

Maj  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec  Jan  Feb  Ma,rs  April

Antal  personer  som  senaste  12  månaderna  inte  har  någon  sjukfrånvaro  i procent  %
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Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF §        

Meddelanden 

1. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr.  i mål nr. T696–18, 20 april 2018. 

2. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T713-18, 8 maj 2018. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 42–18, 11 maj 2018. 

4. Ordförandebeslut per delegation: Rätt att överklaga 

Migrationsverkets beslut till förvaltningsrätten i Umeå, 16 maj 

2018. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1980–18, 17 maj 2018. 

6. Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

7. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 130-17, 28 maj 2018 

8. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 723-17, 28 maj 2018 

9. Rekvisition av stimulansmedel för 2018 för stärkt bemanning 

inom den sociala barn- och ungdomsvården, Socialstyrelsen, 24 

maj 2018. 

Beredning 

NIF AU § 36 

Förslag till beslut/ Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 

notera informationen till protokollet 

  

 17. 
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NIF §       Dnr NIF2018/19:002 

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, per maj 2018 

2. Avdelningen Barn och familj, per maj 2018 

3. Avdelningen Vuxen, maj 2018 

4. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg, avdelningen Vuxen, 16 april 2018. 

5. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, avdelningen Vuxen, 16 april 2018 

6. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg, avdelningen Vuxen, 9 maj 2018. 

7. Ordförandebeslut per delegation: Rätt att överklaga 

Migrationsverkets beslut till förvaltningsrätten i Umeå, 16 maj 

2018. 

Beredning 

NIF AU § 37 

Förslag till beslut/ Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 

notera informationen till protokollet 

  

18. 
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NIF §        

Övriga frågor 

 19. 
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