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HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-19
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-12-21 till och med 2019-01-13

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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Ärendelista
§ 132 Sammanträdets inledning
§ 133 Ekonomisk rapport november 2018
§ 134 Budget 2019
§ 135 Attestförteckning
§ 136 Värdighetsgarantierna
§ 137 SAN Sjukfrånvaro
§ 138 IFO Statistik
§ 139 Översyn beläggning och korttidsbeslut
§ 140 Höjning av egenavgifter för år 2019
§ 141 Delegationsförteckning
§ 142 Internkontrollplan 2019
§ 143 Brukarundersökning AMI, VFF och IFO
§ 144 Habiliteringsersättningen
§ 145 Utredning enhetschef/arbetsledare
§ 146 Slutrapport Nykraft
§ 147 Överenskommelse med Askersund och Laxå kommun, Arbetsförmedlingen Syd och 

Vuxenutbildningen Hallsberg
§ 148 Bistånd utan utredning
§ 149 Upplägg verksamhetsinformation
§ 150 Rutin för förättningsarvode 2019
§ 151 Trygg hemgång
§ 152 Verksamhetsbesök utvärdering
§ 153 Förvaltningschefen informerar
§ 154 Anmälan delegationsbeslut
§ 155 Meddelanden
§ 156 Övriga frågor
§ 157 Sammanträdets avslutande
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 132- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning

Tre ytterligare punkter lades till dagordningen varefter den godkändes
3. Tjänstgörande ersättare

Kerstin Larsson (S) ersätter Kjell Rapp (S)
Lotta Öhlund (MP) och Sören Helgesson (S) ersätter till viss del Linda Eng (MP)
Jimmy Olsson (SD) ersätter Sinnika Johannesson (SD)

4. Val av justerare
Berndt Petersson (S) valdes att justera dagens protokoll

5. Anmälan om jäv
Ingen ledamot anmälde jäv i dagens ärenden

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 133 - Ekonomisk rapport november 2018 
(18/SAN/382)

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för 
november 2018. Det kommer att krävas ett hårt arbete inom förvaltningen om nämnden ska nå 
en budget i balans till årets slut.

En stor del av investeringsmedlen har ännu inte använts. Fakturor för en del investeringar 
antas komma inom kort för att då kunna belasta årets budget. Förvaltningen planerar även 
att ansöka om att få flytta med en del av investeringsmedlen till 2019.

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott har begärt en fördjupad redovisning med 
utfall. Vid befarat underskott behöver orsak och planerade åtgärder redovisas, även till 
nämnden.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag
 Månadsrapport november 2018

Paragrafen är justerad
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§ 134 - Budget 2019 
(18/SAN/382)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om budgetbegrepp och 
anslagsbindning samt principer för ändring av densamma.

Ett förslag har arbetats fram och en del ändringar kvarstår men en definitiv budget kommer att 
finnas för beslut i februari 2019.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer anslagsbindning för 2019 samt förvaltningens 
förslag till principer för ändring av anslagsbindning enligt bilaga.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer anslagsbindning för 2019 samt förvaltningens 
förslag till principer för ändring av anslagsbindning enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 SAN missiv budget 2019

Paragrafen är justerad
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§ 135 - Attestförteckning 
(18/SAN/127)

Ärendebeskrivning

Inför varje budgetår skall en attestförteckning godkännas av varje nämnd. Ett förslag för 2019 
har upprättats.

Förvaltningschefen får delegation från nämnden att göra mindre justeringar under året.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna attestförteckningen i bilaga

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna attestförteckningen i bilaga

Beslutsunderlag
 Attestförteckning 2019 SAF (Nämnd 181114)

Paragrafen är justerad
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§ 136 - Värdighetsgarantierna 
(18/SAN/360)

Ärendebeskrivning

Rapport om hur område särskilt boende arbetar utifrån värdighetsgarantierna presenterades 
för nämnden i november.

Nämnden beslutade att återremittera till förvaltningen att utreda och ge förslag på annat 
begrepp för kontaktperson samt att utföra en översyn av värdighetsgarantierna. 
Återkoppling ges i ärendet.

Förslag på revidering av värdighetsgarantierna inom särskilt boende presenterades.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att byta begreppet kontaktperson till 
boendeansvarig och att revidera värdighetsgarantierna efter förslag från förvaltningen, enligt 
bilaga. 

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att ändra begreppet kontaktperson till 
boendeansvarig men att ärendet i övrigt återremitteras för ytterligare beredning i 
beredningsutskottet. Ärendet tas upp igen vid nästa nämndmöte.

Paragrafen är justerad
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§ 137 - SAN Sjukfrånvaro 
(18/SAN/78)

Ärendebeskrivning

Sjukfrånvaron har ökat från 7,09 % i augusti till 8,14 % i september. I september år 2017 var 
sjukfrånvaron 9,13 %. I oktober har sjukfrånvaron ökat ytterligare något.

En medarbetarenkät genomfördes för ett år sedan och handlingsplaner utifrån resultatet har 
upprättats. Dessa handlingsplaner arbetas med i enheterna. Information om hur 
friskvårdsbidraget kan användas ska ges till all personal, frågan kommer att läggas in i 
enhetschefernas årshjul.

Nämnden önskar ytterligare redovisning på vilka åtgärder som vidtas för att frisknärvaron ska 
öka, och i vilken utsträckning som friskvårdsbidraget används.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro SAF Jan-Okt 2018

Paragrafen är justerad
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§ 138- IFO Statistik

Ärendebeskrivning

Enhetschefen redovisar statistiken. Statistiken har presenterats på beredningsutskottets möte 
och en diskussion om vilken statistik som nämnden önskar fortsättningsvis behöver föras. 
Mycket information i tabellen, kanske kan 2017 års siffror redovisas inom parentes.

Ärendet kommer att tas upp igen i januari vid beredningsutskottets möte.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslutsunderlag
 Uppgifter till SAN 2018

Paragrafen är justerad
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§ 139 - Översyn beläggning och korttidsbeslut 
(18/SAN/386)

Ärendebeskrivning

På uppdrag av nämnden har förvaltningen utfört en översyn av beläggningsgraden för 
särskilda boenden samt riktlinjer för korttidsbeslut.

Beläggningstrenden under 2018 fortsätter som tidigare på en låg nivå för särskilt boende och 
en hög nivå för korttidsplatser. Vid granskning av huruvida korttidsbesluten följer riktlinjerna 
visar det sig att ca 50 % av besluten skulle kunna vara SÄBO-beslut. Slutsatser kan därför inte 
dras om att det finns behov av fler antal korttidsplatser och minskat antal SÄBO-platser.

Boendekostnaderna i Hallsbergs kommun är högre än i likvärdiga kommuner. Fler under 80 
år bor i särskilda boenden.

Riktlinjer för särskilda boenden behöver ses över och ytterligare samverkan för hemgång 
behövs.

Beredningsutskottet kommer att titta på hur förvaltningens uppdrag ska se ut till nästa nämnd. 

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
analys av kostnad per brukare inom särskilt boende.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna att beredningsutskottet tittar på hur 
förvaltningens uppdrag ska se ut till nästa nämnd. 

Paragrafen är justerad
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§ 140 - Höjning av egenavgifter för år 2019 
(18/SAN/381)

Ärendebeskrivning

Översyn av egenavgift vid placering på institution för vuxna. Egenavgiften för den enskilde 
vid placering på institution bör ligga på samma nivå som vid andra typer av vård, tex vid 
sjukhusvistelse. I dagsläget ligger kommunens egenavgift på 80 kronor/dygn. Region Örebro 
Läns avgift är 100 kronor/ dygn.
Med anledning av detta föreslås att kommunen tillämpar samma egenavgift som Region 
Örebro Län, dvs 100 kronor/dygn fr om 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att höja egenavgiften för den enskilde vid 
placering på institution från 80 kronor per dygn till 100 kronor per dygn från och med 1 
januari 2019.

Beslutsunderlag
 Höjning av egenavgift för år 2019

Paragrafen är justerad
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§ 141 - Delegationsförteckning 
(18/SAN/383)

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef har arbetat med delegationsförteckningen för 2019 och föreslår en 
del ändringar. Samtliga förslag på förändringar är markerade med röd text i bifogat material.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna föreslagna ändringar i 
delegationsförteckningen för år 2019.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna föreslagna ändringar i 
delegationsförteckningen för år 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivels för Delegationsförteckning 2019
 Delegationsförteckning 2019

Paragrafen är justerad

Page 14 of 30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 142 - Internkontrollplan 2019 
(18/SAN/384)

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt 
bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra, det vill 
säga skydda mot fel och oegentligheter, i den ekonomiska redovisningen och redovisningen 
av verksamhetsmått och nyckeltal.

Förvaltningen har arbetat med internkontrollplanen och föreslår vissa förändringar. Samtliga 
förslag på förändringar är markerade med röd text i bifogat material. 

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att kontrollen gällande daglig utevistelse 
ska vara kvar, men beslutar godkänna övriga föreslagna ändringar i internkontrollplanen för år 
2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivels för internkontrollplan 2019
 Intern kontrollplan 2019

Paragrafen är justerad
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§ 143- Brukarundersökning AMI, VFF och IFO

Ärendebeskrivning

Områdeschefen vid enheten för arbetsmarknad och integration redogjorde för 
två brukarundersökningar som genomförts där, en inom SFI och en för personer som tränar i 
arbetsmarknadsenhetens egna verksamhet.

Områdeschefen för LSS redogör för den brukarundersökning som gjorts inom verksamheten 
för funktionshinder.

Resultatet från brukarundersökningen inom IFO kommer att redovisas i februari.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad
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§ 144 - Habiliteringsersättningen 
(18/SAN/101)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2018-04-04 att höja habiliteringsersättningen 
under den tid som statsbidraget ersätter kommunen för höjningen. 2018-06-20 fattade social-
och arbetsmarknadsnämnden beslut om att betala ut den höjda habiliteringsersättningen 
retroaktivt för månaderna januari t.o.m. mars. Hallsbergs kommun erhöll 665.000:- via 
statsbidraget. Denna summa kommer vid årsskiftet inte att ha använts, trots nämndens beslut 
om höjning.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att uppdra åt förvaltningen att betala ut 
resterande belopp i en engångsutbetalning.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att uppdra åt förvaltningen att betala ut 
resterande belopp i en engångsutbetalning.

Beslutsunderlag
 Habiliteringsersättning

Paragrafen är justerad
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§ 145 - Utredning enhetschef/arbetsledare 
(18/SAN/377)

Ärendebeskrivning

Under åren 2013-2018 har tolv enhetschefer inom område hemtjänst avslutat sin tjänst. Under 
maj 2017 gjorde Arbetsmiljöverket tillsyn över enhetschefers arbetsmiljö. Det framkom då 
bland annat att enhetschefer känner otillräcklighet i sitt uppdrag och att de har en känsla av att 
alltid behöva vara tillgängliga. Deras största arbetsbelastning, frustration och oro upplevde de 
var bemanningsproblemen. De upplever också att de inte hinner arbeta med utveckling och 
kvalitetsarbete vilket är en av orsakerna till att de vill arbeta som enhetschefer.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att genomföra en 
fördjupad utredning med förslag och möjlig finansiering för att få enhetscheferna att bli kvar. 
Förvaltningen ska redovisa förslaget vid nämndmöte senast i mars 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ec hemtjänst
 Rapport om enhetschefer hemtjänst 181026

Paragrafen är justerad
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§ 146 - Slutrapport Nykraft 
(17/SAN/276)

Ärendebeskrivning

Projekt Nykraft har finansierats av paragraf 37 medel från Länsstyrelsen. 
Projektet har genomförts i samverkan mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten och 
Sydnärkes Folkhälsoteam. Forskning visar att målgruppen nyanlända har ett behov av ökad 
medvetenhet av hur hälsa påverkar olika delar i livet. Projektet var ett pilotprojekt.  Projektets 
syfte var att öka hälsomedvetenheten hos nyanlända kvinnor i Hallsbergs kommun med målet 
att stärka deras möjligheter att etablera sig i samhället och vara självförsörjande genom eget 
lönearbete. Övriga samverkanspartners i projekt Nykraft är Arbetsförmedlingen i Hallsberg, 
Örebro läns idrottsförbund, Bildningsförbundet, ABF och Naturskyddsföreningen.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna slutrapporten för projekt Nykraft.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna slutrapporten för projekt Nykraft.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Rapport Nykraft
 A) Slutrapport Projekt Nykraft
 Bilaga 1 AMI informationsblad
 Bilaga 2 Hälsoenkät NYKRAFT
 Bilaga 3 Hälsoprofil NYKRAFT
 Bilaga 4 Projektmodell NYKRAFT
 Bilaga 5 Aktivitetsprogram 2018 NYKRAFT
 Bilaga 6 Utvärdering NYKRAFT
 Bilaga 7 Kopia av Bilaga ekonomisk redovisning Länsstyrelsen
 B) Beslut, Slutrapportering Projekt Nykraft § 37

Paragrafen är justerad
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§ 147 - Överenskommelse med Askersund och Laxå kommun, 
Arbetsförmedlingen Syd och Vuxenutbildningen Hallsberg 
(18/SAN/378)

Ärendebeskrivning

En överenskommelse har träffats med anledning av att utifrån lokala behov av 
kompetensförsörjning samverka utifrån framtagen modell om insatser för att långsiktigt 
påskynda arbetslösa, ungdomar-, nyanländas- och övriga långtidsarbetslösas etablering på 
arbetsmarknaden.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna överenskommelsen om samverkan, 
enligt bilaga.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna överenskommelsen om samverkan, 
enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Överenskommelse med Askersund och Laxå kommun, Arbetsförmedlingen Syd och 

Vuxenutbildningen Hallsberg

Paragrafen är justerad
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§ 148 - Bistånd utan utredning 
(18/SAN/379)

Ärendebeskrivning

Regeringen föreslår att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda äldre hemtjänst utan 
föregående behovsprövning. Erbjudandet ska istället grunda sig i kommunens riktlinjer. Som 
motiv till förslaget nämns att många äldre upplever brister i delaktighet och maktlöshet i 
mötet med äldreomsorgen.
Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2018.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda 
utformning av förenklat beslutsfattande av hemtjänst för vissa äldre, och att presentera 
utredning och förslag till nämndsammanträdet i juni 2019.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda 
utformning av förenklat beslutsfattande av hemtjänst för vissa äldre, och att presentera 
utredning och förslag till nämndsammanträdet i juni 2019.

Beslutsunderlag
 Hemtjänst utan föregående behovsprövning

Paragrafen är justerad
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§ 149 - Upplägg verksamhetsinformation 
(18/SAN/380)

Ärendebeskrivning

En ny nämnd tillträder den 1 januari 2019. Förvaltningschefen föreslår därför att en 
introduktion ges på så vis att en verksamhet presenteras vid varje nämndmöte under våren.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna den planerade introduktionen

Paragrafen är justerad
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§ 150- Rutin för förättningsarvode 2019

Ärendebeskrivning

En ny rutin för förättningsarvode behöver upprättas och förslag finns. Rutinen kommer att 
tas upp till nämnden vid ett senare tillfällen men kommer att börja tillämpas från 1 januari 
2019.  

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna att rutinen för förättningsarvode 
börjar tillämpas 1 januari 2019 och att den tas upp vid ett senare tillfälle till nämnden.

Paragrafen är justerad
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§ 151- Trygg hemgång

Ärendebeskrivning

Ordföranden framför önskemål om att nämnden behöver information om hur det fungerar 
med rehabilitering i samband med Trygg hemgång.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att löpande 
redogöra för nämnden hur det fungerar med rehabilitering i samband med Trygg hemgång 
med början i februari 2019.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 152 - Verksamhetsbesök utvärdering 
(18/SAN/380)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att presidiet, förvaltningschef och 
nämndsekreterare samt ytterligare en från majoriteten och ytterligare en från oppositionen 
skall göra besök i nämndens verksamheter. Verksamhetsbesöken genomförs under en halvdag 
och på annan dag än ordinarie nämndmöte tre gånger på våren och tre gånger på hösten. 
Verksamhetsbesöken protokollförs och delges sedan nämndens samtliga ledamöter vid 
nästkommande nämndmöte.

En utvärdering över verksamhetsbesöken behöver göras och ett förslag på vilka som ska delta 
framöver behöver upprättas.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar ge uppdrag till beredningsutskottet att göra en 
utvärdering av verksamhetsbesöken som varit i år och upprätta ett förslag på vilka som ska 
delta 2019.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 153- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

 Digitaliseringen pågår för att bland annat kunna erbjuda Wifi i alla gemensamma lokaler vid 
boendena.

 Omflyttning i "röda huset" planeras då verksamheten får tillgång till ytterligare lokaler en 
våning upp.

 Samarbetet i missbruksöppenvården Stegen har sagts upp från Kumla, men kommer att löpa 
på under första halvåret 2019.

 Ett förebyggande arbete har startats och två personer har anställts som stöd i skolan. 
 Arbetsbelastningen är hög på IFO just nu och extra personal har därför kallats in tillfälligt.
 Enhetschefer finns nu anställda vid alla särskilda boenden utom vid Sköllergården, men där 

pågår rekryteringen.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 154- Anmälan delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen redovisade delegationsbeslut under perioden.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 155- Meddelanden

Ärendebeskrivning

 Regler, rutin, blankett för utköp av surfplatta och mobiltelefon för förtroendevald, se bilagor.

Beslutsunderlag
 Rutin vid utköp av surfplatta och mobiltelefon för förtroendevald
 Regler för utköp av surfplatta och mobiltelefon för förtroendevald
 Blankett för utköp IT-utrustning

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 156- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

 Ulrika Björklund (M) konstaterar att förvaltningen har svårt att rekrytera och framför 
önskemål om att tjänstemännen i förvaltningen tar fram olika anledningar till varför sökande 
ska välja att söka arbete just i Hallsbergs kommun, vilka olika positiva fördelar som finns.

 Ordförande informerade om att nya parkeringstillstånd behövs för att kunna parkera på 
personalparkeringen från årsskiftet. De nya tillstånden kan hämtas ut vid Kommunhusets 
Kontaktcenter.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 157- Sammanträdets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordförande tackade övriga ledamöter i nämnden för ett gott samarbete under mandatperioden 
och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År. Mötet förklarades sedan avslutat.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 132

   



Ekonomisk rapport november 2018

§ 133

18/SAN/382
   



Månadsrapport november 2018
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Verksamhet (tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -4 430 -2 730 1 700 38,4%

Särskilda boende -109 536 -116 196 -6 660 -6,1%

Hemtjänst -84 419 -84 719 -300 -0,4%

Verksamheten för funktionshindrade -40 938 -42 948 -2 010 -4,9%

LSS (f.d. KSF) -30 623 -30 783 -160 -0,5%

LSS (f.d. BIF) -1 100 -950 150 13,6%

Individ- och familjeomsorg -50 626 -47 096 3 530 7,0%

Arbetsmarknad och integration -6 687 -3 637 3 050 45,6%

Totalt -328 359 -329 059 -700 -0,2%

Placeringar mm (tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -9 402 -9 542 -140 -1,5%

Placeringar IFO -18 299 -18 149 150 0,8%

Öppenvård IFO -5 426 -4 646 780 16,8%

Ekonomiskt bistånd -5 654 -4 594 1 060 23,1%

Totalt -38 781 -36 931 1 850 5,0%

Prognos Sjuksköterskor Belopp tkr

Överskott löner SSK 5 200

Kostnad köp av SSK -7 900

Nettounderskott -2 700

Investeringar (tkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Avvikelse %

Inventarier och data -1 100 -1 100 0 0,0%

Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 0 0,0%

Medicinskåp -500 -500 0 0,0%

Totalt -2 000 -2 000 0 0,0%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. november och analys av årets resterande månad. 
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget.
Särskilda boende: Cirka 2,7 mnkr av underskottet avser köp av sjuksköterskor från bemanningsbolag. Cirka 2,6 mnkr gäller löner som främst beror på brukare 
med behov av extra insatser. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på cirka 600 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.
Resterande 800 tkr gäller övriga kostnader.
Hemtjänst: Underskottet beror på nya brukare som har tillkommit.  
Verksamheten för funktionshindrade: Underskottet beror på överanställningar p.g.a. brukare som kräver extra resurser.
IFO: Verksamheten beräknas ha överskott på bland annat öppenvård och försörjningsstöd samt personalkostnad p.g.a. vakanta tjänster .
Arbetsmarknadsenheten: Enheten prognostiserar överskott på intäkter och personalkostnader.

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 7,9 mnkr (5,4 mnkr 2017). Verksamheten prognostiserar dock ett överskott 
på lönebudgeten på cirka 5,2 mnkr (3,3 mnkr 2017). Nettounderskottet beräknas uppgå till -2,7 mnkr (-2,1 mnkr 2017). Kostnaden för 
köp SSK kommer att minska per månad under sep-dec 2018 jämfört med jan-aug.



Personalkostnader

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i de olika 
verksamheter används 4 olika lönekurvor; SÄBO, Hemtjänst, VFF, LSS (fd KSF).

Personalkostnaden för samtliga områden ligger mer eller mindre över budget i november. Lönekurvan för LSS är flukturerande eftersom löner till personliga 
assistenter styrs av när brukarna använder sina beviljade timmar.



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef Ekonom

Försörjningsstöd har i genomsnitt minskat maj-sep jämfört med jan-april men ökat 
fr.o.m. oktober. Kostnaden för försörjningsstöd beräknas bli något lägre jämfört 
med 2017. På grund av IT-problem har kostnader som avser mars bokförts i april.

I den planerade tiden ingår även tid för hälso- och sjukvårdsinsatser som 
sjuksköterska och arbetsterapeut beslutar om. 

Institutionsvård för vuxna och barn beräknas ha en budget i balans.



Budget 2019
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Social- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2019 - Förslag till 

budgetbegrepp och anslagsbindning samt principer för ändringar
   

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om budgetbegrepp och 
anslagsbindning samt principer för ändring av densamma.  

Förslag till beslut 
- att Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer anslagsbindning för 2019 enligt förvaltningens 
förslag. 
- att Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för ändring 
av anslagsbindning. 

Ärendet 

 
I driftbudgeten ingår verksamhetens löpande intäkter och kostnader. 

 
Budgetbegrepp 
 
Fullmäktigebudget 
Av kommunfullmäktige fastställt budgetanslag (nettobelopp) för nämnden. 

Nämndbudget 
Nämnden äger rätt att fritt omdisponera i driftbudgeten inom sitt ansvarsområde.  
Nämnden äger inom sitt ansvarsområde rätt att delegera åt anställd att på nämndens vägnar fatta 
beslut om omdisponeringar av driftbudgeten inom den anställdes ansvarområden. Omdisponeringar 
får inte medföra en avvikelse från nämndens verksamhetsinriktning.  
 
Anslagsbindning 
Av Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställda belopp eller summerade belopp. 
Förvaltningschefen äger rätt att ändra. Beslut om ändring av anslagsbindningen ska anmälas till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden. Inom denna fastställda nivå får budgeten 
överskridas/underskridas mellan olika ansvar och verksamheter. Den totala budgeten för den 
fastställda nivån får inte överskridas. 
 

Anslagsbindning nettokostnad fastställs för: 

 Förvaltningsgemensamt  

 Särskilda boende 

 Hemtjänst 

 Verksamheten för funktionshindrade 

 LSS (f.d. KSF) 

 LSS (f.d. BIF) 

 Individ- och familjeomsorg 

 Arbetsmarknad och integration 
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Ändring av budget per ansvar inom anslagsbindning 
Områdeschef delegeras rätten att fatta beslut om omdisponeringar av budget per ansvar inom sin 
anslagsbindning. 
 
Ovanstående gäller endast under förutsättning att ändringarna inte är av principiell betydelse 
och/eller är av större omfattning. I dessa fall ankommer det på Förvaltningschefen att besluta om 
ändring av budget per ansvar. 
 
Beslut om ändring av budget per ansvar inom anslagsbindning skall inte anmälas till Social- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
 
Med delegationsbesluten som grund har ekonomiavdelningen rätt att ändra budgetbelopp i 
ekonomisystemet Agresso. 
 

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

 

Jaana Jansson  Mohammed Ahmad Barkhad 

Förvaltningschef  Ekonom 

 

Verksamhet Budget 2019 (tkr) 

Förvaltningsgemensamt -5 579

Särskilda boende -109 831

Hemtjänst -90 698

Verksamheten för funktionshindrade -42 519

LSS (f.d. KSF) -31 326

LSS (f.d. BIF) -1 100

Individ- och familjeomsorg -50 626

Arbetsmarknad och integration -6 687

Totalt -338 366



Attestförteckning
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ATTESTFÖRTECKNING FÖR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2019                                Dnr  18/SAN/127

                        SAN §  /

Ansvar Text Attestant Ersättande attestant
119100 Integrationsenheten Madelene Pedersén Mikael Magnusson

119200 Arbetsmarknadsenheten Madelene Pedersén Mikael Magnusson

190001 LSS - samtliga verksamheter inom 190001 Helena Blomberg Anette Söderström

190001 LSS - verksamhet: 51317, 51397 Sophia Engström Lindh Gabriella Jörgensen

190001 LSS - verksamhet: 51336, 51337, 51338 Gabriella Jörgensen Sophia Engström Lindh

190001 LSS - verksamhet: 51396 Elisabeth Tjärnén David Åström, Linda Carlsén Selvin, Gabriella Jörgensen

250000 Alkohol, tobak och läkemedel Patrik Germer Maria Johansson Engdahl

701200 Särskola/LSS/Central elevstödsgrupp Sophia Engström Lindh Gabriella Jörgensen

801000 Förvaltningschef social Jaana Jansson Anette Söderström, Helena Blomberg

801010 Enhetschef administration Helena Blomberg Anette Söderström

811000 Områdeschef särskilda boenden Clary Starck Anette Söderström

811020 Enhetschef Kullängen Malin Carlos Sabina Jansson

811040 Enhetschef Werners Backe Sabina Jansson Malin Carlos

811050 Enhetschef Sköllergården Sabina Jansson Malin Carlos

811060 Enhetschef HSL Maryam Razmgah Monica Gustafsson

811070 Enhetschef Rengbågen & Nytorgsgatan 20 Annelie Kyngäs Sabina Jansson

821000 Områdeschef Hemtjänsten Anette Söderström Helena Blomberg

821020 Enhetschef Hemtjänst Norr Maj Pettersson Vakant

821030 Enhetschef Hemtjänst Väster Pia Andersson Marina Isgren

821040 Enhetschef Hemtjänst Öster Marina Isgren Pia Andersson

821050 Enhetschef Hemtjänst Söder Vakant Maj Pettersson

821060 Enhetschef Dagverksamheter Anette Broman Anette Söderström, Maj Pettersson

831000 Områdeschef verksamheten för funktionshindrade Helena Blomberg Anette Söderström

831020 Enhetschef daglig verksamhet, boende mm. Elisabeth Tjärnén David Åström, Linda Carlsén Selvin, Gabriella Jörgensen

831030 Enhetschef boende, inkl. psykiatrin Linda Carlsén Selvin David Åström, Elisabeth Tjärnén, Gabriella Jörgensen

831040 Enhetschef daglig verksamhet, boende mm. David Åström Elisabeth Tjärnén, Linda Carlsén Selvin, Gabriella Jörgensen

831060 Enhetschef daglig verksamhet mm. Sophia Engström Lindh Gabriella Jörgensen

841000 Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Maria Johansson Engdahl Maria Lidberg

841020 Enhetschef vuxengruppen Sandra Leontiou Maria Lidberg

841030 Enhetschef barn- och unga Maria Lidberg Sandra Leontiou

851030 Enhetschef ensamkommande flyktingbarn Maria Lidberg Sandra Leontiou

880001 Projekt statsbidrag Jaana Jansson Anette Söderström, Helena Blomberg



Jaana Jansson (förvaltningschef) äger attesträtt till samtliga ansvar.

Mohammed Ahmad Barkhad (ekonom), Lena Östlund (ekonomiassistent) och Ida Van Der Zwan (ekonomiassistent) äger var och en för sig 

rätt att beslutsattestera då både attestant och ersättare attestant är frånvarande.

Rätt att utse attestanter och ersättare: förvaltningschef utser områdeschefer och stabpersonal. Områdeschef utser enhetschefer och assistenter.

Attestant Ersättande attestant

Behörighetsattest för hela Social- Mohammed Ahmad Barkhad, Lena Östlund, Ekonomer på ekonomiavdelningen

och arbetsmarknadnsnämndens verksamhet: Ida Van Der Zwan

Beslutsattestera bokföringsorder (ombokningar, Mohammed Ahmad Barkhad Jaana Jansson 

periodiseringar, bokslut m.m) för samtliga ansvar: 

Behörighetsattest för samtliga verksamheter inom Negra Vehabovic Marianne Forsström

funktionshindrade och LSS:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef Ekonom



Värdighetsgarantierna
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SAN Sjukfrånvaro 
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Sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltingen, 

Sammanställning för Januari – Oktober 2018 
 

 

 

Sjukfrånvaron totalt per månad 2017 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt 

9,92% 10,06% 10,01% 9,17% 9,00% 8,04% 6,69% 8,02% 9,13% 9,48% 

 

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt 

10,51% 11,34% 9,40% 8,94% 7,21% 5,98% 5,97% 7,09% 8,14% 8,34% 

 

 

Sjukfrånvaron åldersindelat :  

 Jan - Okt 2017 Jan - Okt 2018 

<=29 år 8,19 % 7,49 %  

30-49 år 7,94 % 8,49 % 

>=50 år 10,19 % 8,49 % 

Totalt 8,89 % 8,30 % 

 



IFO Statistik
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2018 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar ek. bistånd (nyansökan) 39 25 22 31 30 15 25 29 29 30 31 306

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi 40 25 29 27 29 20 26 27 23 24 25 295

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi 22 29 16 24 24 17 18 16 13 9 9 197

Anmälningar vuxen 11 16 15 10 19 21 10 14 16 10 7 149

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 4 8 4 7 3 6 6 4 7 9 5 63

Inledda utredningar SoL 11:1 Vuxen 3 7 2 6 4 6 7 3 8 9 6 61

Avslutade utredningar SoL 11:1 Vuxen 4 7 2 3 7 3 4 3 8 5 2 48

Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 13 10 10 7 10 7 2 7 4 14 3 87

Anmälningar 55 69 59 63 65 72 61 50 85 79 85 743

Inledda utredningar 30 35 32 30 24 41 19 32 41 52 21 357

Avslutade utredningar 20 22 6 10 18 29 19 51 9 17 5 206

Antal utredningar med 90 dgr utredn.tid 91 89 86 84 99 98 97 76 76 55 41

Försenade omprövningar/överväganden 6 5 1 1 0 0 0 2 2 1 3

2017
Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar ek. bistånd (nyansökan) 33 24 34 28 29 23 24 37 31 30 37 30 360

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi 26 24 37 28 23 26 25 36 35 25 39 36 360

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi 26 31 24 24 25 23 10 32 27 21 20 11 274

Anmälningar vuxen 9 7 5 21 20 30 12 28 29 20 15 12 208

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 8 9 7 5 10 4 6 4 8 10 10 3 84

Inledda utredningar SoL 11:1 Vuxen 6 7 6 1 10 5 3 3 11 8 8 2 70

Avslutade utredningar SoL 11:1 Vuxen 8 3 10 0 3 3 4 5 4 11 4 2 57

Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 7 7 17 2 7 11 5 5 3 10 7 3 84

Anmälningar 64 73 104 52 113 37 55 75 75 91 76 88 903

Inledda utredningar 33 27 61 19 42 32 25 35 30 47 40 28 419

Avslutade utredningar 14 32 32 23 25 20 37 41 23 18 17 25 307

Antal utredningar med 90 dgr utredn.tid 41 49 62 65 62 56 55 39 37 38 30 40

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 1 3 1 0 2 1 0 0 0 5



Översyn beläggning och korttidsbeslut
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Höjning av egenavgifter för år 2019
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Delegationsförteckning
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Delegationsförteckning år 2019 för social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen   

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har arbetat med delegationsförteckningen och föreslå ändringar på punkt 3.5, 5.3, 
5.7, 6.3 samt att lägga till punkt 6.17. Samtliga förslag på förändringar är markerade med röd text i 
bifogat material.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna ändringar i 
delegationsförteckningen för år 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Jaana Jansson   

Förvaltningschef  

 

Bilagor 

Delegationsförteckning 2018 

 



 

 
 

 Dnr 18/SAN/383 

 

 

 

 

 

Delegationsförteckning 2019 

 
Delegation av beslutanderätten 

 
1. Inledning 

 
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för 
verksamheten i sin helhet, d v s beredning, beslut och genomförande. Beslut enligt 
kommunallagens mening kan endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta 
organ eller delegat. Den senare med stöd av delegationsregler enligt 6 Kap 33-38 § 
kommunallagen och speciallagstiftning. 

 
När man i kommunala sammanhang talar om beslut brukar man göra en åtskillnad mellan 
nämndbeslut och förvaltningsbeslut. 

 
Nämndbeslut är beslut, som antingen skall fattas av samfälld nämnd eller med stöd av 
delegation av Individutskott, ledamot av nämnden eller tjänsteman. Delegationsbeslut skall 
anmälas till nämnden. 

 

Förvaltningsbeslut är beslut, som fattas av tjänsteman utan att normalt anmälas till nämnden. 
Det rör sig då om verkställighetsbeslut, i det löpande förvaltningsuppdrag som nämnden 
lämnat förvaltningen. 

 

Nämndbeslut kan överklagas vilket inte förvaltningsbeslut kan göras. 
 

2. Syfte med delegation 
 
Möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten har två syften: 

 
 att avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av 

betydelsefulla och principiella ärenden. 
 
 att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare. 



3. Regler för delegation 
 
I kommunallagen och ett antal speciallagar och författningar, t ex socialtjänstlagen, LVU och 
LVM, finns angivet förutsättningar och begränsningar när det gäller delegation. 

 

Med delegation avses att fatta beslut i stället för den som primärt har beslutanderätten. Genom 
delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Nämnden kan delegera sin 
beslutanderätt till: 

 

 en grupp ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex ett Individutskott 
 

 enskild ledamot eller ersättare inom nämnden. 
 

 enskild tjänsteman inom kommunen. 
 

Nämnden får delegera till ordförande eller annan ledamot som man utser att besluta på 
nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att man inte kan avvakta till ett 
nästkommande sammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 

Förvaltningschef kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt 
till annan anställd inom kommunen. 

 

Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt 
sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Det betyder även att delegatens beslut 
kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. 

 

Om flera delegater är angivna är beslutsordningen enligt något av följande alternativ: 
 

A. Turordning om siffror angivits. 
B. En av de angivna delegaterna fattar beslut. Ärendets art och/eller beskaffenhet avgör vem 

som fattar beslut 
 

Beslutanderätten får inte delegeras: 
 

 i ärendet som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning eller kvalitet, 
 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige, 
 

 yttranden med anledning av överklagande av nämndbeslut, 
 

 vissa ärenden som anges i speciallagstiftningar, 
 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 
eller av annan större vikt. 



4. Registrering av beslut 
 
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Vilket innebär att 
det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av 
delegation. 

 

Därför bör varje beslutshandling innehålla uppgift om: 
 

 ärendemening 
 

 beslutets innehåll 
 

 vem som fattat beslutet 
 

 när beslutet fattats 
 

 vem som delgivits beslutet 
 

5. Anmälan 
 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden. 

 

Det finns tre syften med kravet på återrapportering - information, kontroll och registrering. 
Återrapporteringen ska alltid ske direkt till nämnden. 

 

Anmälan av delegationsbeslut sker antingen genom att besluten förs på särskild 
anmälningsblankett eller genom kopia av beslut eller genom datalista. 

 

Besluten antecknas i nämndprotokollet så att dessa kan identifieras. Delegationsbesluten ska 
finnas tillgängliga vid nämndens sammanträde. 



4 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

ALLMÄNT 
 

1 Generellt   Anmärkning/ 
kommentar 

1.1 Beslut i brådskande ärenden där nämndens 
beslut ej kan avvaktas 

6 kap 36 § KL SN:s ordf 
SN:s v ordf 
SN:s 2:e v ordf 

 

1.2 Beslut i brådskande ärende där Individutskotts 
beslut inte kan avvaktas 

6 kap 36 § KL SN:s ordf 
SN:s v ordf 
SN:s 2:e v ordf 

Gäller även beslut enl. 
LVU och LVM 

1.3 Vidaredelegation av beslutanderätt i de 
ärendegrupper förvaltningschefen har 
delegation 

6 kap 37 § KL Socialchef  

1.4 Samtliga beslut delegerade till tjänsteman  Socialchef  

1.5 

 
1.6 

Samtliga beslut delegerade till tjänsteman inom 
individ- och familjeomsorgen 
 

Tecknande av kontrakt/avtal inom ramen för 
verksamhetsområdet i enlighet med erforderliga 
beslut. 

 Områdeschef 
Enhetschef 
 

Socialchef Områdeschef 
Enhetschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

2 Allmänna handlingar 
 

2.1 Beslut om utlämnande av samt avslag på begäran 
om utlämnande av allmänna handlingar till 
enskild eller myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande till 
enskild. 

2 kap 14 § TF 
12 kap 2 § andra st 
OSL 
10 kap 4 § första st, 
OSL 
6 kap 2 och 3 § OSL 
6 kap 7 § första och 
andra st. OSL 

Områdeschef 

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

12 kap 6 § SoL Socialchef 

2.3 Informationsskyldighet i utlämningsärende 8 kap 3 § OSL Områdeschef 

2.4 Sekretess för enskild uppgiftslämnare samt för 
innehållet i uppgifter 
inom socialtjänsten 
inom hälso- och sjukvården 

19 kap 7 och 8 § OSL  

 
Områdeschef MAS 

2.5 Utlämnande av uppgift för att fullgöra egen 
verksamhet 
inom socialtjänsten 
inom hälso- och sjukvården 

10 kap 2 § OSL  
Soc sekr, 
bist.handläggare 
Sjuksköterska, 
arbetsterapeut 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
2.6 

 
Polisanmälan 
brott som riktar sig mot nämndens verksamhet 
hot, våld och missfirmelse av anställd 
bedrägeri 

 
10 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 
10 kap 3 § 

 
Socialchef 
Områdeschef 

2.7 Beslut att göra eller inte göra polisanmälan 
brott som riktar sig mot enskild 
inom individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområde 
inom vård och omsorgens verksamhetsområde 
inom arbetsmarknads- och 
integrationsenhetens verksamhetsområde 

12 kap 10 § SoL 
10 kap 21-23 §§ OSL 

 
14 kap 2 § SoL 

 
Områdeschef 
Områdeschef 
 

Områdeschef 
Områdeschef 

2.8 

 
2.9 

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah 
 

Beslut om att lämna ut uppgifter om 
totalförsvarspliktiga till 
Rekryteringsmyndigheten 

14 kap 7 § SoL  
24 f § LSS 
 

2 kap 4 § lagen 
(1994:1809) om 
totalförsvarsplikt och 3 
kap 5 § förordningen 
(1995:238) om 
totalförsvarsplikt 

Socialchef Bitr. 
socialchef 
 

Områdeschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

 

3. Allmänna ärenden   

3.1 Yttrande angående planärenden 3 kap 2 § SoL Socialchef 

3.2 Fullmakt att företräda social- och 
arbetsmarknadsnämnden i domstol eller hos 
annan myndighet i mål och ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde, samt beslut att 
utse ombud i förvaltningsdomstol och allmän 
domstol. 
- I individärenden enligt SoL, LVU, LVM samt 
FB 

10 kap 2 § SoL Socialchef 
Områdeschef 

 
 

 
Enhetschef 

3.3 Dödsboanmälan 20 kap, 8a § 
Ärvdabalken 

Handläggare 

3.4 
 
 
3.4.1 
 

Tillfällig förvaltning samt avveckling av 
dödsboet  
 
Beslut om att ordna gravsättning 

18 kap 2 § 2 st 
Ärvdabalken 
 
5 kap 2 § 
Begravningslagen 
 

Handläggare 
 
 
Handläggare 

3.5 Yttrande i individärende till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL Områdeschef 
Enhetschef 
1:e soc sek 

3.6 Avskrivning av osäkra fordringar upp till en 
summa motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp 
i varje enskilt ärende för 
socialförvaltningen 

 Områdeschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
4. 

 
Personaladministrativa ärenden 

  

 Beslut i personalfrågor som regleras i lagar och avtal ingår i 
respektive arbetsledares ansvarsområde. 

  

4.1 Anställning och entledigande av personal innefattande 
beslut om mertid, jour m.m. 
- Områdeschef och personal inom stab 

  

 Socialchef  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skall tillämpas mycket 
restriktivt och enbart 
då kommunens egen 
organisation inte kan 
tillgodose den 
enskildes behov 

-Administrativ personal Enhetschef 

- Ledningspersonal samt bemannings- personal inom 
Äldreomsorg, LSS-området samt IFO 

Områdeschef 

- Övrig personal inom Äldreomsorg, LSS- området samt 
IFO 

Enhetschef 

Beslut om anhöriganställning Områdeschef hemtjänst 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
4.2 

 
Fastställande av lön 
- Områdeschef och personal inom Stab 
- Administrativ personal 
Ledningspersonal samt bemannings- personal 
inom Äldreomsorg, LSS-området samt IFO 
Övrig personal inom Äldreomsorg, LSS- 
området samt IFO 

  

  se 4.1 

4.3 Tjänstledighet utan lön  se 4.1 

4.4 Tjänstledighet med lön (med undantag för 
beslut som enligt kommunstyrelsens reglemente 
och delegationsförteckning skall fattas av 
kommunstyrelsefunktion) 

 se 4.1 

4.5 Medgivande om förkortad uppsägningstid på 
arbetstagarens begäran 

AB 14 § 33 se 4.1 

4.6 Avstängning från tjänstgöring AB 14 § 10 mom 1 
BEA § 9 

Socialchef 
Områdeschef 

4.7 Avstängning med eller utan avlönings- 
förmåner jämlikt 

AB 14 § 10 mom 2-6 
 

BEA § 9 

Socialchef (efter 
samråd med 
personalchef) 
Områdeschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
4.8 

 
Beslut om disciplinpåföljd i fall av skriftlig 
varning jml 

 
AB 14 § 7 mom 1 

 
se 4.7 

4.9 Uppsägning/avskedande BEA § 10 se 4.7 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

 
 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG   

5. Yttrande till allmän domstol och 
åklagarmyndighet 

  

5.1 Yttrande till allmän domstol om överlämnande 
till vård 

Brb 31:3 1:e soc.sekr 

5.2 Yttrande till åklagarmyndighet § 11 Lag med särskilda 
bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LuL) 

1:e soc.sekr 

5.3 Lämnande av upplysningar* och förslag på 
åtgärder till åklagare, domstol och 
frivårdsmyndighet 

Lagrum 6 § Lag om 
särskild 
personutredning i 
brottmål 

Soc.sekr 
*Handläggare 
Assistent 

5.4 Beslut om avvisning av överklagande som 
inkommit för sent 

24 § FvL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

5.5 Beslut om huruvida omprövning skall ske 27 § FvL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

5.6 Omprövning av beslut 27 § FvL Delegat i 
ursprungsbeslutet 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
5.7 

 
Beslut om att överklaga eller inte överklaga 
beslut av myndighet eller förvaltningsdomstol 

  
Individutskott 

5.8 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av yttrande i SoL, LVU och LVM 
ärenden där ursprungsbeslutet är fattat av 
delegaten 
- i avvaktan på Individutskottets sammanträde 

 Individutskott 

 
 
 
 

 
Ordförande 

5.9 Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i 
körkortsärenden 

3 kap 8 § och 
5 kap 2 § körkorts- 
förordningen 

Soc.sekr 

5.10 Yttrande till polismyndighet utan 
vårdnadshavarens medgivande för barn under 
18 år 

3 § 2 st 
passförordningen 

1:e soc.sekr 

5.11 Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till 
familj där barn vistas på institution eller i 
familjehem 

Lag om 
bostadsbidrag 10 § 3 
st 

1:e soc.sekr 

5.12 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
namnlagen 

Soc.sekr 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
5.13 

 
Yttrande beträffande äktenskapsdispens 

 
15 kap 1 § ÄB 

 
Soc.sekr 

5.14 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef 

5.15 Yttrande till allmän domstol då den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31:2 BrB Enhetschef 

5.16 Yttrande till överförmyndare 11 kap 16 § 2 st FB Soc.sekr 



14 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
6 

 
Individinriktade insatser 

   

6.1 Försörjningsstöd    

6.1.1 Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd 
enligt riksnorm och socialnämndens riktlinjer 
 

Bistånd utöver riksnorm och socialnämndens 
riktlinjer 

4 kap 1 § SoL 

 
 
4 kap 2 § SoL 

Soc.sekr 

 
 
Individutskott 
Enhetschef 

 

6.1.2 Beslut om försörjningsstöd med villkor om 
praktik eller kompetenshöjande åtgärder 

4 kap 4 § SoL Soc.sekr  

6.1.3 Beslut om vägrande av eller nedsättning av 
fortsatt försörjningsstöd 

4 kap 5 § SoL Soc.sekr  

6.1.4 Beslut om egnamedelsförvaltning 4 kap 1 § SoL Soc.sekr Enhetschef  

6.1.5 Beslut om högsta godtagbara boendekostnad 
utöver riktlinjer 

4 kap 1 § st 1 SoL Enhetschef  

6.1.6 Framställan i övrigt, ex stora kostnader, mer 
principiell art 

4 kap 2 § SoL Individutskott OBS principfrågor och 
generella 
ställningstagande 
prövas av 
socialnämnden 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

6.2 

 
 
6.2.1 

 
 
6.2.2 

Beslut om placering och omplacering av vuxna 
och barn/ungdom i familjehem och på institution 

 
Beslut om att avsluta placering av vuxna och 
barn/ungdom i familjehem och på institution 

 
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud vid frivillig 
placering enligt SoL 

4 kap 1 § SoL 

 
 
4 kap 1 § SoL 

 

 
24 § LVU 

Individutskott 

 
 
Individutskott Se 1.2 

 
Individutskott Se 1.2 

 

6.3             Beslut om ersättning till familjehem 
       enligt SKL:s rekommendationer 

 
       över SKL:s rekommendationer 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr Bistånds- 
handläggare Familjehemssekreterare 

 
Områdeschef 

 
 
För beslut enl LSS 

 

6.4 Kostnader i samband med placering på 
behandlingshem eller familjehem 
upp till 10% av basbeloppet 
övrigt 

4 kap 1 § SoL  
 

Soc.sekr Områdeschef 

 

6.5 Beslut om bistånd i form av placering av barn 
och ungdom i feriehem eller annan 
sommarvistelse samt beslut om ersättning 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
6.6 

 
Beslut om kontaktperson/kontaktfamilj samt 
förordnande och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj samt beslut om 
ersättning enligt SKL:s rekommendationer 
- ersättning över SKL:s rekommendationer 

 
4 kap 1 § SoL 
 

7 § och 9 § LSS 

 
Soc.sekr 
 

Bistånds- 
handläggare 
 

Enhetschef 

6.7 -Medgivande att ta emot barn för stadigvarande 
vård och fostran i ett enskilt hem. 
-Beslut om att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) anmäla beslut om att placera barn 
eller unga i ett familjehem om beslutet innebär 
att fler än tre barn eller unga placeras i samma 
familjehem. 
-Medgivande att ta emot namngivet utländskt 
barn för adoption 
 

-Återkallelse av medgivande till adoption 
 

-Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
vid samtycke 
ej samtycke 

6 kap 6 § SoL 

 
SOFS 2016:519 19 a § 

 
 

 
6 kap 12 § SoL 

 
6 kap 13 § SoL 
 

6 kap 14 § SoL 

Individutskott 

 
1:e soc.sekr 
Enhetschef 

 
 

 
Soc.sekr 
Individutskott 

 
Soc.sekr 
Individutskott 

6.8 Övervägande rörande familjehemsvård 6 kap 8 § SoL Individutskott 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
6.9 

 
 
 
 
 
 
 
6.10 

 
Beslut om att utredning rörande barn eller 
vuxna skall inledas 
Beslut om att utredning inte skall inledas eller 
inledd utredning läggs ner eller inte föranleder 
åtgärd. 
Beslut att bedriva utredning utan 
vårdnadshavarens samtycke 
Förlängning av utredningstid efter 4 månader 
 

Beslut om uppföljning av ett barns situation när 
utredning avslutats utan insats. 
 

Beslut om uppföljning av ett barns situation 
efter att placering i familjehem eller i HVB 
upphört 

 
11 kap 1 § SoL 
 

11 kap 1 § SoL 

 
11 kap 2 § SoL 
 

11 kap 2 § SoL 

 
11 kap 4 a § SoL 

 
11 kap 4 b § SoL 

 
Soc.sekr 
 

1:e soc.sekr 
Enhetschef 
 

Enhetschef 
Områdeschef 
 

1:e soc.sekr 1:e 
soc.sekr 

6.11 Beslut om begäran om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun samt beslut i fråga 
om mottagande av ärende från annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Områdeschef 

6.12 Beslut om att ansöka hos IVO om överflyttning 
av ärende 

2 a kap 10 § SoL Områdeschef 

6.13 Beslut om att överklaga IVO:s beslut angående 
överflyttning av ärende. 

2 a kap 10 § SoL Områdeschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
6.14 

 
Beslut om hyresavtal för bostad avsedd för 
person med sociala problem 

 
4 kap 1 § SoL 

 
Enhetschef 

6.15 Beslut om tillhandahållande av jourbostad 4 kap 1 § SoL Soc.sekr 

6.16 
 
 
 
 
 
 
6.17 
 
        

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser 
-Insatser som görs genom egen personal 
-Insatser i övrigt 
-Extern öppenvård med kostnad över ett 
Prisbasbelopp 
 
 
Beslut om boende övrigt 
Beslut om skyddat boende 
Beslut om stödboende 
Beslut om tillfälligt akutboende 
i avvaktan på nästkommande individutskott  

4 kap 1 § SoL 

 
4 kap 1 § SoL 
 
 
 
 
4 kap 1§ SoL 
4 kap 1§ SoL 
4 Kap 1§ SoL 
4 kap 1§ SoL 
 

 
1:e soc.sekr 
Enhetschef 
Individutskott 
 
 
 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
Enhetschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

 

7. Lag om bestämmelser om vård av unga, LVU  

7.1 Beslut om ansökan till förvaltningsrätten 4 § LVU Individutskott 

 för vård enligt LVU   

7.1.2 Beslut om att återkalla ansökan om LVU  Individutskott 

 hos Förvaltningsrätten  Se 1.2 

7.2 Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU Individutskott 

7.3 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
förlängning av utredningstiden 

8 § LVU Områdeschef 

7.4 Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU 
skall upphöra 

9 § 3 st LVU SN:s ordf 
SN:s v ordf 
SN:s 2:e v ordf 

7.5 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 st och 3 st LVU Individutskott 

7.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st LVU Individutskott 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
7.7 

 
Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra 
till 11 § 1 och 2 st LVU (t ex kortare vistelser 
utom familjehemmet eller hemmet för vård eller 
boende 

 
11 § 4 st LVU 

 
1:e soc.sekr 
Enhetschef 

7.8 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 st och 2 st LVU Individutskott 

 

7.9 
 

Omprövning om vård med stöd av 3 § LVU 
fortfarande behövs 

 

13 § 1 st och 3 st LVU 
 

Individutskott 

7.10 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 
skall utövas när överenskommelse ej kan nås 
- i avvaktan på Individutskottets beslut 

14 § 2 st 1. LVU Individutskott 

 
Se 1.2 

7.11 Beslut om att den unges vistelseort inte skall 
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren 
- i avvaktan på Individutskottets beslut 

14 § 2 st 2. LVU Individutskott 

 
Se 1.2 

7.12 Övervägande om beslut beträffande umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort jml 14 § 2 st 
1. och 2. fortfarande 
behövs 

14 § 3 st LVU Individutskott 



21 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
7.13 

 
Beslut att vården skall upphöra 

 
21 § LVU 

 
Individutskott 

7.14 Beslut om kontaktperson eller öppen 
behandling jml 22 § 1 st 1. och 2. LVU 

22 § 1 st LVU Individutskott 

7.15 Prövning om beslut jml 22 § LVU fortfarande 
behövs 

22 § 2 st LVU Individutskott 

7.16 Beslut om att förebyggande insats jml § 22 LVU 
skall upphöra 

22 § 3 st LVU Individutskott 

7.17 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU Individutskott 

7.18 Övervägande om flyttningsförbud 26 § LVU Individutskott 

7.19 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
- i avvaktan på Individutskottets beslut 

27 § 2 st LVU Individutskott Se 1.2 

7.20 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud 
skall upphöra 
- i avvaktan på Individutskottets beslut 

30 § 2 st LVU Individutskott Se 1.2 

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

31 § LVU Individutskott 



22 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
7.22 

 
Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 
plats för läkarundersökningen 

 
32 § 1 st LVU 

 
Soc.sekr 

7.23 Beslut om begäran om biträde för att bereda 
läkaren tillträde till den unges hem eller för att 
inställa den unge till läkarundersökning 
- då Individutskottets beslut ej kan avvaktas 

43 § 1 p LVU Individutskott 

 
 
Se 1.2 

7.24 Beslut att begära polismyndighets biträde för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 
- då Individutskottets beslut ej kan 
avvaktas 

43 § 2 p LVU Individutskott 

 
Se 1.2 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
8. 

 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

 

8.1 Beslut om att inleda utredning då nämnden fått 
kännedom om att det kan finnas skäl att bereda 
någon tvångsvård 
Beslut om att utredning inte skall inledas 
Beslut om att inledd utredning skall läggas ner 
eller inte föranleda någon åtgärd. 

7 § LVM Soc.sekr 

 
Enhetschef Enhetschef 

8.2 Beslut om att utse kontaktman som skall svara 
för kontakten mellan missbrukaren och olika 
vårdgivare 
 

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 
för undersökningen 
 

 
Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om 
tvångsvård enligt LVM 

 
 
 
Beslut om att återkalla ansökan om LVM hos 
Förvaltningsrätten 

8 § LVM Enhetschef 

 
 
 
Soc.sekr Individutskott 

 
 
 
Individutskott  
 
 
 
 
Individutskott 
Se 1.2 

 
8.3 

 
9 § LVM 

 

 
8.4 

 
 

 
8.4.1 

 

 
11 § LVM 



24 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
8.5 

 

Beslut om omedelbart omhändertagande 
- då Individutskottets beslut ej kan avvaktas 

 
 
Beslut om att begära polismyndighets hjälp för 
att föra missbrukare till läkarundersökning 
 
 
 
Beslut om begäran om biträde av polis för 
inställelse till vårdinstitution 

 
13 § LVM 

 
Individutskott  
Se 1.2 

 
8.6 

 
45 § 1. LVM 

 
Enhetschef 
 
 

 
8.7 
 
 

 
 
45 § 2. LVM 

 
 
Soc.sekr 

9. Ersättning och avgifter   

9.1 Beslut om underhållsersättning från förälder när 
barn/ungdom är placerat i familjehem eller på 
institution. 

8 kap 1 § SoL Handläggare Soc.sekr 

9.2 Framställan till försäkringskassan om 
utbetalning av underhållsstöd till annan än 
boförälder. 

8 kap 1 § 2 st SoL 
 

17 § 3 st Lag om 
underhållsstöd 

Assistent  
Handläggare  
Soc.sekr 



25 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
9.3 

 
 
 
9.3.1 

 
Framställning till försäkringskassan om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag. 
 

Framställan till CSN om ändrad 
betalningsmottagare för utbetalning av 
studiebidrag. 

 
4 § 3 st lag om 
allmänna barnbidrag 

 
 
2 kap. 33 § 
studiestödsförord- 
ningen 

 
Assistent 
Handläggare Soc.sekr 
 

 
Assistent 
Handläggare Soc.sekr 

9.4 Beslut att föra talan om ersättning hos 
Förvaltningsrätten 

9 kap 3 § 1 st SoL Individutskott 

9.5 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 9 kap 1 § och 2 § SoL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

9.6 Eftergift av ersättning enligt 9 kap 2 §, 9 
kap 1 § och 8 kap 1 § 

9 kap 4 § SoL Enhetschef 

9.7 Beslut om ersättning för uppehället för vuxen 
som vårdas på institution eller i familjehem. 

8 kap 1 § 1 st SoL Soc.sekr 



26 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
10. 
 

 
10.1 

 
Familjerätt 
 

 
Beslut att utse utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden 
 
 
Godkännande av faderskap 
-i komplicerade ärenden 

 
Genomförande av faderskapsutredning  
 
Beslut om att inleda faderskapsutredning 
 
Avsluta faderskapsutredning 
 
Nedläggning av faderskapsutredning  
 
Beslut om att återuppta nedlagd utredning  
 
 
Beslut att ej inleda faderskapsutredning 

 
 
Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap 
 

Godkännande av avtal- 
vårdnad/boende/umgänge 
 

 
 

 
 
 
 
6 kap 19 § 3 st. FB 

 
 
 
 
1:e soc.sekr 
Enhetschef 

 

 
 
10.1.1 

 
 
1 kap 4, 9 § FB 

 
 
2 kap 1-6, 8, 9 §§ FB 6 kap 
4 § andra st FB 
2 kap 1 § FB  
 
2 kap 7 § FB 
 

2 kap 1 § FB 
 

2 kap 1 § FB 
 
2 kap 1-6, 8, 9 §§ FB 6 kap 
4 § andra st FB 

 
3 kap 5 § 2 st FB 
6 § 2 st, 8 § FB 
 
6 kap 6 §, 14 a § 2 st., 
15 a § 2 st. FB 
 

 
 
 

 
 
Handläggare 
Enhetschef 

 

 
10.2 
 
10.2.1 
 
10.2.2 
 
10.2.3 
 
10.2.4 

 
Handläggare 

 
Handläggare 
 
Enhetschef  
 
Socialnämnd  
 
Enhetschef 

 
 
 
 
 
(OBS avser 
ensamkommande 
barn som beräknas 
fylla 18 år innan 
utredningen kan 
slutföras) 

 
10.2.5 

 
 
10.3 

 
Enhetschef 
 
 
Handläggare 
Enhetschef 
 

Soc.sekr 
Familjebehandlare 

 
 
 

 
(OBS, avser bistånd 
till utredande 
kommun) 

 

 
10.4 

 

 
 
 
 

 



27 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
10.4.1 

 
Beslut om att ej godkänna avtal om vårdnad, 
boende eller umgänge 
 

Utredning och upplysning i vårdnads- eller 
umgängesärende 

6 kap 6 §, 14 a § 2 st., 
15 § FB 
 

6 kap § 19 FB 

 
Enhetschef 
 
 
 Soc.sekr 

10.5 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
10.6 

 
 
10.7 

 
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i 
form av engångsbelopp eller för längre period 
är tre månader. 
 

Beslut om blodundersökning m.m. vid 
utredning av faderskap 

 
7 kap 7 § 2 st FB 

 
 
SFS 2002:955 

 
Soc.sekr 

 
 
Enhetschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
11 

 
Övrigt, individ- och familjeomsorg 

  

11.1 Beslut om att anmäla behov av åtgärd i fråga 
om vårdnad, förmyndarskap eller 
målsägandebiträde 

5 kap 2 § soc.tj förordn Soc sekr 

11.2 Beslut om att till överförmyndare anmäla 5 kap 3 § soc.tj förordn. Soc.sekr 

 behov av god man/förvaltare   

11.3 Yttrande till domstol om god man eller 11 kap 16 § FB Soc.sekr 

 förvaltare   

11.4 Beslut om att till överförmyndare anmäla att 
behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap 3 § soc.tj förordn Soc sekr 

11.5 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag om offentligt 
biträde 

Soc.sekr 

11.6 Avvisande av ombud 9 § FvL Enhetschef 

11.7 Upplysningar i vapenärenden Kommentar: 
Uppgifter får endast lämnas om den enskilde 
samtycker 

 Enhetschef 

11.8 Utlämnande av uppgifter till 
smittskyddsläkare 

29 § Smittskyddslagen Områdeschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
11.9 

 
Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

 
31 § 1 st 
Smittskyddslagen 

 
Områdeschef 

11.10 Beslut att ordna gravsättning Kommentar: 
Kommunen har rätt till ersättning för 
kostnaden från dödsboet. 

5 kap 2 § 
Begravningslagen 

Områdeschef 

11.11 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Områdeschef 
Enhetschef 

11.12 Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun 

2 a kap 10 § SoL Områdeschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

 
 VÅRD OCH OMSORG    

12 Enskilda ärenden    

12.1 Socialtjänsten, SoL    

12.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 
upp till 60 tim/mån 
över 60 tim/mån 

4 kap 1 § SoL Bistånds- handläggare 
Enhetschef 
 

Enligt riktlinjer  
Utöver riktlinjer 

   
 
 
Enhetschef 
 

 
 
Biståndshandläggare 

 
 
 
Biståndshandläggare 

 
 
Biståndshandläggare 
 

 
Platskoordinator 

 

12.3 Beslut om bistånd i form av särskilt boende för 
service och omvårdnad av äldre 
(5 kap 5 §) 

4 kap 1 § SoL  

12.4 Beslut om servicebostad för äldre (5 kap 5 §) 4 kap 1 § SoL Härutöver bör beslut fattas om 
vilka insatser utöver boendet 
som ska tillkomma 

12.5 Beslut om bistånd i form av bostad med 
särskild service för funktionsnedsatta (5 kap 7 
§) 

4 kap 1 § SoL  
Härutöver bör beslut fattas om 
vilka insatser utöver boendet 
som ska tillkomma 

12.6 Beslut om boendestöd till psykiskt 
funktionsnedsatta 

4 kap 1 § SoL  

12.7 Beslut om var verkställighet av boende (5 kap 
5 §) jml 4 kap 1 § ska ske 

4 kap 1 § SoL I samråd med enhetschef Ej 
överklagbart 



32 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 

12.8 
 

Beslut om var verkställighet av boende (5 kap 
7 §) jml 4 kap 1 § ska ske 

 

4 kap 1 § SoL 
 

Enhetschef 
 

Ej överklagbart 

12.9 Beslut om hur verkställighet av växelvård- 
/ korttidsplats skall ske 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ej överklagbart 
 

Handläggare fattar beslut om 
att bevilja insats, enhetschef 
beslutar om hur insatsen 
verkställs 

12.10 Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 
3 § om insatser enligt 4 kap 1 § 

2 kap 3 § och 
4 kap 1 § 

Biståndshandläggare SFS 2011:328 

12.11 Beslut om bistånd i form av avlösnings- 
plats/växelvård/korttidsplats/jour- och 
trygghetsplats 

4 kap 1 § Biståndshandläggare  

12.12 Beslut om var verkställighet av 4 kap 1 § i 
form av avlösningsplats/växelvård/ 
korttidsplats/trygghetsplats ska ske 

4 kap 1 § Platskoordinator Ej överklagbart 

12.13 Beslut om bistånd i form av plats i 
dagverksamhet 

4 kap 1 § Biståndshandläggare  

12.14 Beslut om bistånd i form av ledsagar- service 4 kap 1 § Biståndshandläggare  

12.15 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 4 kap 1 § Biståndshandläggare  



33 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 

12.16 
 

Beslut om ersättning till enskilt drivet hem för 
vård eller boende 

  

Områdeschef 
 

12.17 Beslut om köp av boendeplats tillsvidare i 
annan kommun annan vårdgivare 

 Individutskott  

12.18 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 § Bistånds- handläggare  

12.19 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson 

 Enhetschef  

12.20 Beslut om arvode och omkostnads- ersättning 
till kontaktperson 

 Enhetschef Se aktuellt cirkulär från SKL 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
13 

 
Hälso- och sjukvård 

   

13.1 Beslut om anmälan till Inspektionen för 24 § HSL MAS 

 vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria   

13.2 Beslut om särskilda hjälpmedel § 18 b HSL Arbetsterapeut med 
budget- och 
verksamhetsansvar 
tekniska hjälp- medel 

I samråd med områdeschef 

13.3 Beslut om förskrivningsrätt § 18 b HSL MAS  

13.4 Förskrivningsrätt tekniska hjälpmedel § 18 b HSL Arbetsterapeut I enlighet med Hallsberg 
kommuns riktlinjer 



35 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
14 

 
Ersättning 

 

14.1 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada 
som förorsakats av personal upp till självriskbelopp 

Enhetschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
15 

 
Övrigt äldreomsorg 

  

15.1 Beslut om att till överförmyndare anmäla 
behov av god man/förvaltare 

5 kap 3 § soc.tj förordn Socialsekreterare 
Bistånds- 
handläggare 
Enhetschef 

15.2 Beslut om att till överförmyndare anmäla att 
behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap 3 § soc.tj förordn Handläggare/ 
Enhetschef 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
16 

 
16.1 

 
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL 
VISSA FUNKTIONSNEDSATTA, LSS 
 

Beslut om personkretstillhörighet 

 
 

 
1 och 7 § LSS 

 
 

 
Bistånds- 
handläggare 

 
 

 
Beslut om personkrets- 
tillhörighet fattas inte särskilt 
utan är en del av beslut om insats 
enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan 
följaktligen inte heller överklagas 
särskilt 

16.2 Beslut om biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. LSS Bistånds- 
handläggare 

 

16.3 Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta 
personlig assistent vid tillfälligt utökade 
behov. 

7 § och 9 § 2. LSS Bistånds- 
handläggare 
Enhetschef 

Inom IFO 

16.4 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistent /sjuklön 

7 § och 9 § 2. LSS Bistånds- 
handläggare 
Enhetschef 

Inom IFO 

16.5 Beslut om ledsagarservice 7 § och 9 § 3. LSS Bistånds- 
handläggare 

 



38 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 
16.6 

 
Beslut om ersättning till ledsagare 

 
7 § och 9 § 3. LSS 

 
Bistånds- 
handläggare 

 
Inom IFO 
Enligt SKL riktlinjer 

 
16.7 

 
16.7.1 

 
Beslut om kontaktperson 

 
Beslut om ersättning till kontaktperson 

 
7 § och 9 § 4. LSS 

 
7 § och 9 § 4. LSS 

 
Bistånds- 
handläggare 
 

Bistånds- 
handläggare 
Enhetschef 

 
Inom IFO 

 
Enl. SKL riktlinjer 

16.8 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5. LSS Bistånds- 
handläggare 

 

16.9 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

7 § och 9 § 6. LSS Bistånds- 
handläggare 

 

16.10 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov. 

7 § och 9 § 7. LSS Bistånds- 
handläggare 

Inom IFO 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

16.11 

 
 
16.12 

Beslut om boende i familjehem för barn och 
ungdomar 

 
BBeessluluttoommbbooeennddeeföförrbbaarrnnoocchhuunnggddoommaarrii 
bboosstataddmmeeddssäärrsskkilidldsseerrvvicicee 

§ och 9 § 8. LSS 

 
 
77§§oocchh99§§88..LLSSSS 

Individutskott 

 
 
Bistånds- handläggare 

 

--   hhoossaannnnaannhhuuvvuuddmmaann(k(kööppaavvpplalatsts)) IInnddiivviidduuttsskkoottt 
 
 

 

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc. 
 

inom kommunen 
 

hos annan huvudman (köp av plats) 

7 § och 9 § 9 LSS  
 
 
Bistånds- handläggare Individutskott 

 
 

Beslut om var verkställighet av boende inom 
kommunen ska ske 

Enhetschef 

 

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

7 § och 9 § 10 p LSS Bistånds- 
handläggare 

Personkrets 1 och 2 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 

16.16 
 

Beslut om att utbetala assistansersättning till 
annan person än den som är berättigad till 
insatsen 

 

11 § LSS 
 

Enhetschef 
 

Inom IFO 

16.17 Beslut om upphörande av insats enligt LSS  Bistånds- handläggare  

16.18 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 § LSS Områdeschef Inom IFO 

16.19 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS 
för person som inte är bosatt i kommunen 

16 § 2 st LSS Bistånds- handläggare 
Enhetschef 

Inom IFO 

16.20 Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS Bistånds- handläggare  

16.21 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistans till Försäkringskassan. 

5 § 2 st. LASS Bistånds- handläggare Gäller under förutsättning att 
den enskilde ansökt om 
personlig assistent enligt LSS, 
inte enligt SoL 

16.22 Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av 
förmyndare, förvaltare eller god man 

15 § 6. LSS Bistånds- handläggare 
Enhetschef 

 



41 
Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 

 

16.23 
 

Anmälan till överförmyndare att 
förmyndare, förvaltare eller god man inte 
längre behövs 

 

15 § 6. LSS 
 

Bistånds- 
handläggare 
Enhetschef 

 

16.24 Anmälan av personskada i verksamhet enligt 
LSS 

11 § LSS-förordningen 
(1993:1090) 

Individutskott Dessa ärenden bör inte 
delegeras till tjänsteman se 
SOSFS 1996:17 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden DELEGATIONSFÖRTECKNING 

 

 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, kommentar 
 

 

17 ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION (AMI) 
 
17.1 Integrationsenheten skall fullgöra och ansvara för 4 kap 1 § SoL Områdeschef social- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter i 
samband med mottagning av flyktingar och deras anhöriga. För dessa personer fullgör integrations- enheten också social- och 
arbetsmarknadsnämndens uppgifter beträffande försörjningsstöd och förskott på förmån. 
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                 Intern kontrollplan för år 2019            

1. Verksamhet
Process

(Rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapport till Riskbedömning

(Sannolikhet/ 
konsekvens)

Hemtjänst, SÄBO
VFF

Läkemedelshantering Att räkna narkotiska 
preparat i akut- och 
buffertförråd

Att räkna narkotiska 
preparat hos brukare

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Allkontroll

Stickprov

MAS

MAS

Möjlig/
Mycket allvarlig

Mycket möjlig/
Mycket allvarlig

Besikta 
arbetstekniska 
hjälpmedel

Att kontrollera att alla lyftar
är besiktigade enligt plan

Hjälpmedelstekniker Kvartalsvis 
(vartannat 
år)

Allkontroll Områdeschef 
vårdboende

Mycket sannolik/
Mycket allvarlig

Daglig utevistelse

Föreslår att den 
punkten här tas bort

Att de boende i SÄBO får 
möjlighet att gå ut varje dag
om de vill

Enhetschef Månadsvis Allkontroll Områdeschef Mycket möjlig/
kännbar



Process

(Rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapport till Riskbedömning

(Sannolikhet/ 
konsekvens)

Arbetsmarknad och
integration(AMI)
Registrera alla 
kommunbosatta 
flyktingar i 
verksamhetens 
mottagningssystem 
och upprätta
introduktionsplan 

Alla kommunbosatta är 
registerförda och har en 
introduktionsplan per 
hushåll
Att introduktionsplan finns

Enhetschef
Samordnare Kvartalsvis Allkontroll Områdeschef Möjlig/kännbar

Registrera alla 
deltagare i 
verksamhetssystemet
som påbörjar sin 
träning på AMI

Alla deltagare är 
registrerade i 
verksamhetssystemet

Enhetschef Halvårsvis Allkontroll Områdeschef Möjlig/kännbar

Individ- och 
familjeomsorg

Utbetalning av
försörjningsstöd

Att utbetalning endast görs 
till bidragsberättigad person

Att utbetalning görs till rätt 
person

Enhetschef

Enhetschef

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Stickprov

Stickprov

Verksamhets-
ansvarig

Verksamhets- 
ansvarig

Mindre sannolik/
Allvarlig

Mindre sannolik/
Allvarlig

Anmälningar om 
barn som far illa 
samt allvarliga 
missförhållanden för 
vuxna missbrukare

Att anmälningarna hanteras 
omedelbart

Att förhandsbedömningar 
sker inom två veckor

Enhetschef

Enhetschef

Varje månad

Varje månad

Allkontroll

Allkontroll

Områdeschef IFO

Områdeschef IFO
Socialnämnden

Sannolik/ Mycket
allvarlig

Sannolik/ Mycket
allvarlig



Utredningar barn och
unga

Att utredningar avslutas 
inom fyra månader

Enhetschef Varje månad Allkontroll Områdeschef IFO
Socialnämnden

Sannolik/ Mycket
allvarlig

2. Gemensam administration

Process

(Rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapport till Riskbedömning

(Sannolikhet/ 
konsekvens)

Avtal Att ingångna avtal följs Ekonom Årsvis Stickprov Förvaltningschef Sannolik/
Kännbar

Att politiskt fattade 
beslut verkställs och 
återrapporteras till 
nämnden

Att beslut i nämnden 
innehåller en tydlig 
tidsangivelse för 
verkställighet och 
återrapport

Nämndsekreterare Månadsvis Allkontroll Förvaltningschef Mindre sannolik/
Allvarlig



3. Ekonomiadministration

Process

(Rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapport till Riskbedömning

(Sannolikhet/ 
konsekvens)

Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokföringsorder

Att attestförteckning är 
uppdaterad

Att attester sker enligt
reglemente och förteckning

Att obligatoriska uppgifter 
finns på leverantörsfakturor

Ekonom

Ekonomiassistent

Assistent/Handläggare

Årsvis

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Stickprov

Stickprov

Stickprov

Förvaltningschef

Ekonom

Ekonom

Möjlig/
Kännbar

Möjlig/
Allvarlig

Möjlig/
Kännbar

Statsbidrag 
ensamkommande 
barn och vuxna

Regelbunden återsökning av
statsbidrag

Enhetschef Månadsvis Allkontroll Områdeschef Mycket möjlig/
Allvarlig

Prognos Att alla chefer följer rutiner 
för ekonomisk uppföljning

Områdeschef Månadsvis Allkontroll Förvaltningschef Möjligt/
Allvarligt



4. Personaladministration

Process

(Rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapport till Riskbedömning

(Sannolikhet/ 
konsekvens)

Personalkostnader Att rätt person får rätt lön 
och/eller rätt ersättning för 
rätt period

Enhetschef Halvårsvis Stickprov Områdeschef Möjlig/Allvarlig

Ha kontroll på vilken
personal som finns 
på 
konverteringslistan 
och vilka som är på 
gång att LAS-as in. 
Att inte outbildad 
personal LAS-as in

Efter 200 dagar anmäla till 
enhetschef

Personalhandläggare Månadsvis Allkontroll Områdeschef Mycket
sannolik/Allvarlig



Brukarundersökning AMI, VFF och IFO

§ 143

   



Habiliteringsersättningen 

§ 144

18/SAN/101
   







Utredning enhetschef/arbetsledare

§ 145

18/SAN/377
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  Dnr:  18/SAN/377 

 

 
 

 

Enhetschefer hemtjänst  

Ärendebeskrivning 
Under åren 2013-2018 har tolv enhetschefer inom område hemtjänst avslutat sin tjänst. 
Detta innebär stora avbrott i bland annat utvecklingsarbetet. Med korta anställningstider blir 
det också svårt att ha kontroll över området och dess ekonomi och det finns stor risk att 
kostnaderna ökar samt att det även blir en dålig arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen som 
byter chef alldeles för ofta.  
Det är också en stor kostnad att rekrytera chefer.  

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta:  
att områdeschef hemtjänst får uppdraget att räkna på kostnader och möjlighet till intäkter 
för att finansiera förslag på åtgärder för att förbättra möjligheterna till att enhetschefer 
inom hemtjänst stannar kvar på sina tjänster längre än vad de gör idag.  

 

 
 
 
 
 
 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Anette Söderström   

Områdeschef  

 

Bilagor 

Rapport om enhetschefer hemtjänst 























Slutrapport Nykraft

§ 146

17/SAN/276
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 Datum: Dnr:  17/SAN/276 

 

 
 

Version 1.3 

 

Samhällsorientering för nyanlända   

Ärendebeskrivning 
Slutrapport för projekt Nykraft. Projektet syftar till att öka hälsomedvetenheten hos 
nyanlända kvinnor i Hallsbergs kommun och därigenom stärka deras möjligheter till 
arbete/sysselsättning och självförsörjning, för att underlätta en god etablering i samhället. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att godkänna slutrapporten för projekt 
Nykraft. 

 

 

Ärendet 

Projekt Nykraft har varit en innovativ satsning där föregående modell har varit Seniorkraft. 
Målet har varit att öka kvinnors hälsomedvetenhet genom aktiviteter såsom: 

 

 Öka deltagarnas kunskaper om levnadsvanor inklusive ANDT och kost  

 Öka deltagarnas fysiska aktivitet  

 Öka deltagarnas möjlighet till kulturella aktiviteter  

 Öka deltagarnas känsla av tillhörighet och meningsfullhet  

 Öka deltagarnas kunskaper i svenska språket  

 Öka deltagarnas självkänsla och lust att använda svenska språket  

 Öka deltagarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället  

 

Genom projektet förväntas deltagarna att stärka sin hälsa genom att de stimuleras till 
reflektion och kunskap samt genom aktiviteter, social samvaro och språkträning. Projektet 
förväntas bidra till ökad integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade 
invånare. 
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 Datum: Dnr:  17/SAN/276 

 

 
 

Version 1.3 

 

 
 
 
 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Jaana Jansson   Anna Gustafsson  

Förvaltningschef  Områdeschef  

 

 

Bilagor 

A) Slutrapport projekt Nykraft 

 

Bilagor till slutrapporten: 
1. AMI Informationsblad 

2. Hälsoenkät Nykraft 

3. Hälsoprofil Nykraft 

4. Projektmodell Nykraft 

5. Aktivitetsprogram 2018 Nykraft 

6. Utvärdering Nykraft 

7. Kopia av bilaga ekonomisk redovisning  

 

 

B) Beslut, slutrapportering projekt Nykraft § 37 

 

 



























Välkommen till Nykraft
En möjlighet till välbefinnande
En gång i veckan träffas vi, en grupp kvinnor. Tillsammans lyssnar vi på 
intressanta föreläsningar om hälsa och provar på olika aktiviteter som:
- Matlagning
- Stavgång
- Biblioteksbesök
- Orientering

När? Onsdagar kl. 09.00-15.00

Var? AMI Hallsbergs kommun, Kraftvärmegatan 3



 
 

 
Din hälsa 

Hur mår du?  

Mycket bra 

Bra 

Någorlunda 

Dåligt 

Mycket dåligt 

 
Hur har du mått fysiskt de senaste tre månaderna? 

Mycket bra 

Bra 

Någorlunda 

Dåligt 

Mycket dåligt 

 
Hur har du mått psykiskt de senaste tre månaderna? 

Mycket bra 

Bra 

Någorlunda 

Dåligt 

Mycket dåligt 

 
Hur ofta har du under de senaste tre månaderna känt dig stressad, orolig eller nedstämd?  

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid  

Hälsoenkät NYKRAFT 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matvanor 

Räkna samman poängen på nedanstående fyra frågor, den sammanlagda poängen förs över i 

hälsoprofilen enligt nedan:  

0-4 poäng 

5-8 poäng 

9-12 poäng 

 
Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter (färska frysta eller tillagade)? 

Två gånger/dag eller oftare 

En gång/dag 

Några gånger/vecka 

En gång i veckan eller mer sällan 

 
Hur ofta äter du frukt och/eller bär (färska frysta eller tillagade)? 

Två gånger/vecka eller oftare 

En gång/vecka 

Några gånger/vecka 

En gång i veckan eller mer sällan 

 
Hur ofta äter du fisk och skaldjur (som huvudrätt, i sallad eller som pålägg)?   

Tre gånger/vecka eller oftare 

Två gånger i veckan 

En gång i veckan 

Några gånger i månaden eller mer sällan 

 
Hur ofta äter du keks, bullar, kakor, choklad/godis, chips eller läsk/saft?   

Två gånger/dag eller oftare 

En gång/dag 

Några gånger/vecka 

En gång i veckan eller mer sällan  

2 

3 

1 

0 

2 

3 

1 

0 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

2 

3 

 

 

 



 
Fysisk aktivitet 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysiska aktiviteter som får dig att bli varm och lite 

andfådd? (T.ex. träning, cykling, promenader, trädgårdsarbete) 

2,5 timmar/vecka eller mer 

Minst 75 min/vecka med hög intensitet 

Mindre 2,5 timmar/vecka 

Högst en timme/vecka 

Ingen tid alls 

 
Alkohol 

Kvinna   Man 

 4 poäng 5 poäng 

 

  

0 

0 

 

 

 

 

 

  



 

Tobak 

Det alternativ av följande två som motsvarar högst risk överförs till hälsoprofilen 

Markera det alternativ som bäst beskriver dina rökvanor: 

Jag har aldrig varit rökare 

Jag har slutat röka (Ange isf när du slutade:   ) 

Jag röker ibland, men inte dagligen 

Jag röker dagligen (Ange isf hur många cigaretter du röker/dag: ) 

 

Markera det alternativ som bäst beskriver dina snusvanor: 

Jag har aldrig varit snusare 

Jag har slutat snusa (Ange isf när du slutade:  ) 

Jag snusar ibland, men inte dagligen 

Jag snusar dagligen (Ange isf hur många dosor du snusar/vecka: ) 

 

Sömn 

Hur många timmar brukar du sova/natt? 

mindre än 5 timmar 

5-6 timmar 

7-9 timmar 

10 timmar eller mer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Social situation 

Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? 

Ja, helt säkert 

Ja, kanske 

Antagligen inte 

Nej 

 

Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? T.ex. få råd, låna 

saker, hjälp med matinköp, reparationer etc. 

Ja, helt säkert 

Ja, kanske 

Antagligen inte 

Nej 

 

Sammantagen bedömning av ovanstående två frågor och kommentar i fritext ger grön/gul/röd 

markering i hälsoprofil 

 

Har du deltagit i någon av följande aktiviteter under de senaste 12 månaderna? Flera alternativ kan 

anges. 

Studiecirkel/kurs 

Föreningsaktivitet 

Religiös sammankomst 

Kulturevenemang 

Organiserad fysisk aktivitet 

Inget av ovanstående 

 

Skulle du önska mer social samvaro? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Datum:    _______   

Namn:    _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Allmän hälsa  

   Fysisk hälsa  

   Psykisk hälsa  

   Stress/oro  

   Matvanor  

   Fysisk aktivitet  

   Alkohol  

   Tobak  

   Sömn  

   Social situation   

Hälsoprofil  NYKRAFT 2018  



 

Projektmodell NYKRAFT  

 

 

 

•Delaktighet och 
inflytande

•Påverkansmöjlighet

•Begriplighet

•Hanterbarhet

•Möta andra

•Sammanhang

•Vänner

•Introduktion till 
föreningsliv

•Språkträning

•Kulturutbyte

•Fysisk aktivitet

•Matvanor

•Alkohol och tobak

•Sexuell hälsa

Levnadsvanor Språk

MeningsfullhetSocial samvaro

•Delaktighet och 
inflytande

•Påverkansmöjlighet

•Begriplighet

•Hanterbarhet

•Samvaro med andra 
personer

•Sammanhang

•Vänner

•Språkträning

•Kulturutbyte

•Fysisk aktivitet

•Matvanor

•Alkohol och tobak

Levnadsvanor Språk

MeningsfullhetSocial samvaro

 

HÄLSA 



 

Aktivitetsprogram 2018 NYKRAFT   

 

Månad  Aktivitet  Samverkanspart 

April  - Kostföreläsning ÖLIF 

- Hälsosamtal 1  

- Matlagning och handling   

- Biblioteksbesök och Bakning  

- Föreläsning om fysik aktivitet  ÖLIF 

- Hälso- och sjukvårdsrådgivning och egenvård, sexuell 
hälsa  

- Lättare matlagning/mellanmålstips  
 

Region Örebro län 

Maj 

 

- Stavgång  

- Alléhallen – gym och bad prova-på   

- MR-föreläsning, jämställdhet  ÖLIF 

- Orientering  
- ANDT-föreläsning  

OK Tisaren 

- Hälsosamtal 2  

- Föreningslära på lättsvenska  
 

ÖLIF 

Juni - Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen 

- Kulturellt skapande  ABF 

- Tandhälsa  Region Örebro län 

- Eget val; Matlagning  

- Information om studiecirklar  ABF 

 - Avslutning inför sommaren 
- Promenad och fika utomhus 

 

 

Juli  - Hälsosamtal 3 med utvärdering  
 

 



 
Författare Typ av dokument Datum Utgåva nr 

AKJ Utvärdering  2018-07-04 1 

 

 

Utvärdering NYKRAFT juli 2018 
 

Mål och delmål NYKRAFT  

Det övergripande målet är att öka hälsomedvetenheten bland nyanlända kvinnor. 

Delmål: 

 Öka deltagarnas kunskaper om levnadsvanor inklusive ANDT och kost 
 Öka deltagarnas fysiska aktivitet 
 Öka deltagarnas möjlighet till kulturella aktiviteter 
 Öka deltagarnas känsla av tillhörighet och meningsfullhet 
 Öka deltagarnas kunskaper i svenska språket 
 Öka deltagarnas självkänsla och lust att använda svenska språket 
 Öka deltagarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället  

 
Genom projektet förväntas deltagarna att stärka sin hälsa genom att de stimuleras till reflektion 

och kunskap samt genom aktiviteter, social samvaro och språkträning. Projektet förväntas bidra 

till ökad integration genom att skapa möten mellan nyanlända och etablerade invånare. 

Svar på utvärderingsfrågor som ställdes i samband med sista häslosamtalet  

1. Vad har deltagandet i projektet NYKRAFT gett dig? 

 Lärt känna nya människor, det sociala har varit det största 
 Lärt mig om hälsoinformation och matlagning   
 För mig mycket  
 Kunskap om hälsa – tidigare hade jag sömnproblem men började promenera mycket och 

sover bättre 
 Promenerar mer  
 Bättre sömn  
 Ta hand om min kropp– äta och dricka bra 
 Ålder när det är lagligt att dricka alkohol  
 Skogen och frisk luft  
 Laga mat och baka 
 Alla varit snälla både deltagare och lärare (gruppledare och projektledare)  
 Jättetrevligt  
 Fick ett socialt liv, ett stort plus 
 Lärt mig genom att vi pratat om samma kultur, modersmål och om andra kulturer för 

ombytesskull  
 Lärt mig en del saker och haft kul på utflykter  
 Var skeptisk i början, men blev väldigt bra och tycker nu att det är synd att det är slut 

och vill tacka och säga att jag haft jättekul  
 Jättebra, träffade människor, har fått både ny och gammal information   
 Hela kursen var jättebra har varit mycket glad med alla  



  

 

2. Upplever du att du har förbättrat något av dessa 

 Antal som svarat JA Kommentarer Antal som 
svarat NEJ 

Språkkunskap 5 - Vågat prata mer men 
språket är svår 

- Förbättras mycket, 
hade glömt mycket 
men nu känns det 
bättre  
 

1 

Kunskap om 
levnadsvanor 
 

6 - Anpassat mig till 
livet i Sverige  

- Desto längre en bor i 
Sverige desto mer 
kunskap om detta får 
en  

 

Social situation 5  1 
    

3. Vilka var dina tre favoritaktiviteter under NYKRAFT? Och Varför var dessa dina 

favoriter? 

Aktivitet  Antal svar 
Uppstart och kostföreläsning  
 

1 

Matlagning och handling  1 
 
Biblioteket och bakning 
 

 

ÖLIF-fysik aktivitet  
 

 

Hälso- och sjukvårdsrådgivning och egenvård, sexuell hälsa och lättare 
matlagning/mellanmålstips  

4 

Stavgång 
 

 

Alléhallen – gym och bad  
MR-föreläsning, jämställdhet   

Orientering  
ANDT  

 
 
1 

Föreningslära på lättsvenska   
  
Naturskyddsföreningen 2 
Kulturellt skapande  
Information om studiecirklar  
 

 

Tandhälsa (Ingår i räkningen för Hälso- och sjukvårdsrådgivning då de 
nämndes tillsammans av samtliga deltagare i utvärderingen) 
 

 

Eget val, Matlagning 4 
Avslutning inför sommaren med fika och promenad i Hallsberg  1 

 



  

 

Kommentarer kring varför eller svar som inte faller in i aktivitetslistan; 

 Matlagning  

- Lärt nya maträtter 

- Hade lite kunskap om mat och fick nya idéer t.ex. potatis istället för ris  

- Allt var trevligt. Desserten var god och matlagningen var mycket bra.  

- Ett erfarenhetsbyte 

- Prova olika mat  

- Utbyter mellan kulturer och vi fick kontakt med annan personal också på AMI 

 

 Hälsoinformation RÖL  

- Ny kunskap, har barn så viktig kunskap om mat t.ex. 

- Viktigt att röra på sig även när en är trött och hemma 

- Ny kunskap och information om kroppen, tänder och munhygien  

- Bra att veta att en inte ska ha parfym i offentliga rum då det finns människor som är 

allergiska  

- Fått ny information om kvinnokroppen, kost, hälsa  

- Tandhälsa, berättade hur vi ska borsta och hur vi ska göra när vi har ont i tänderna. 

Hur barn ska sköta sina tänder och hur föräldrar ska hjälpa till.  

 

 Handling på vanliga affären  

- Lärt mig skillnaden på matprodukter, vad de innehåller, hälsosammare mat, brukar 

handla på annorlunda affärer 

 

 Diskussioner  

- Erfarenhetsutbyte  

- Integrera och lära känna varandra 

- Nyinflyttad så har fått nya ansikten som jag känner igen på ICA t.ex.  

 

 Kommunikation med andra 

- Har varit väldigt givande 

- Mötet med andra människor och mötet mellan olika länder  

 

 Naturskyddsföreningen (Herrfallsäng, Pålsboda) 

- Uppskattade att se de gamla bostadshusen där att se oljelampan som fanns där, 

påminde mig om mitt hemland och att det var samma i Sverige i gamla tider. 

Oljelampan gav mig en nostalgisk känsla, då den haft en stor plats i mitt liv, vuxit upp 

med det som ljus.  

- Det var roligt,, träffade svenskar och var i naturen  

 

 Avslutningen med fika  

- Sista dagen men också den bästa dagen. Det var roligt och en så bra gemenskap. 

Ledsen att det skulle ta slut.  

 

 Kostföreläsning  

- För att vi fick reda på vilken mat som är bra och vilken som är dålig, hur ofta vi ska 

äta, och hur mat är bra för kroppen  



  

 

 ANDT  

- Bra information om åldersgränser, det var en mycket bra och fin information som 

tagits fram   

 

4. Vilka aktiviteter tyckte du minst om? Och varför tyckte du minst om dessa? 

 

 Inga, har varit borta i en månad men alla aktiviteter som jag varit med på har varit bra. 

 Simningen för att jag inte tycker om vatten, för att är blandat män och kvinnor, skulle 

varit bättre om det bara var kvinnor 

 Allt var bra men har svårt att gå så åka bil mer kanske skulle vara ett alternativ när det är 

svårt att gå  

 Första dagen hade jag förutfattade meningar sen började alla aktiviteter och fölkarade 

hur kursen skulle vara och jag började lära mig och det började bli bra. Väldigt dumt att 

ha förutfattade meningar.  

 Ingen aktivitet var dålig eller behövs ändas på  

 

5. Kommer du att fortsätta med någon av aktiviteterna du provat på under NYKRAFT? 

Om Ja; 

 Vilken aktivitet? 
- Matlagning, speciellt att göra smoothies, mycket gott.  
- Promenader, vill fortsätta med alla saker  
- Gym och bada, cykla och laga mat och träffa mer personer  

Om Nej; 

 Hur kommer det sig? 

- Ingen svarade   

 

6. Förslag inför framtiden? 

 I början var dagarna för långa men bra när det ändrades till halvdag, fortsätt med det  

 Mer dialog på svenska  

 Inga förslag, ni som ordnar, det är det ni tycker är bra som är bra 

 Ha grupper som är lik i ålder och/eller mer lik i fysiken för aktiverna  

 Mixade grupper män och kvinnor t.ex. en familj kan gå 

 

 

 

 

 

 



Ekonomiavstämning NYKRAFT 2018-06-27

Avstämmning mellan budgeterade utgifter och de utgifter som finns bokförda tom 2018-05-30 i Hallsberg

Intäkter Kr

Medel från Länsstyrelsen 251692

AMI medfinansiering av tolkkostnader ca 30 000 Ej redovisat i utdrag från huvudbok

SFHT medfinansiering av överskjutande belopp 13 520

Utgifter Budget 2017+2018 Kostnader AMI Hallsberg tom 2018-08-23 Kostnader Sydnärke folkhälsoteam tom 2018-09-30 Totalt Hallsberg + Sydnärke folkhälsoteamKvar i budget Kommentar

Lönekostnader 204080 90246 126860 217106 -13026 Budgeterat för gruppledare 90 182 kr. Sydnärke folkhälsoteam finansierar överskjutande del av projektledartjänsten. 

OH 30612 6877 20071 26948 3664 Max 15 % av lönekostnad

Material 12000 13821 2337 16158 -4158 Budget överskrids pga tolkkostnader

Resekostnader 5000 1064 3936 5000 0 I samband med kompetensutveckling samt resor mellan kommunrna för projektledare

Totalt 251692 112008 153204 265212 -13520

OBS! Pga bokföringsfel har hela gruppledarens tjänst bokförts på projektet, nytt underlag inkommer efter 30 september då det inte finns tillgängligt tidigare. Totalkostnaden för gruppledartjänsten är 90 246 kr. 

Redovisning över hur Hallsbergs kostnader fördelats på de olika posterna Redovisning över hur folkhälsoteamets kostnader fördelats på de olika posterna

Lönekostnader Hallsberg*

Månadslön

Sjuklön

Sociala avgifter

Traktamente

Pensionskostnader

Totalt 90 246

OH Hallsberg

Mobil 557

MI-utbildning 6320

Totalt 6877

Material

Förbrukningsinventeraier 2825

Livsmedel 720

Representation 276

Tolkkostnader 10000

Totalt 13821

Resekostnader

Biljett tåg/taxi/buss 1064

Totalt 1064





Budgeterat för gruppledare 90 182 kr. Sydnärke folkhälsoteam finansierar överskjutande del av projektledartjänsten. 

I samband med kompetensutveckling samt resor mellan kommunrna för projektledare
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Rutin för utköp av IT-utrustning i Hallsbergs kommun 

Användning och avgränsning för rutin: 

Denna rutin bör användas tillsammans med ”Regler för utköp av surfplatta 

och mobiltelefon för förtroendevald i Hallsbergs kommun” och ”Blankett 

för utköp av IT-utrustning i Hallsbergs kommun”. Denna rutin gäller endast 

förtroendevalda i Hallsbergs kommun, vilket framkommer i reglerna. 

Kontaktperson är nämndsekreteraren eller annan utsedd person i 

organisationen. 

1. Förtroendevald kontaktar kontaktperson som tar fram ”Blankett för 

utköp av IT-utrustning i Hallsbergs kommun”. 

2. Den förtroendevalda skriver under blanketten och förbinder sig 

därmed till att hen förstått reglerna för utköp. 

3. Förtroendevald lämnar in den utrustning man önskar köpa ut i 

samband med undertecknandet av blankett. 

4. Kontaktperson beslutar om den förtroendevalda får köpa ut IT-

utrustning och vilken summa som ska faktureras. 

5. Kontaktperson överlämnar beslut till förtroendevald. 

6. Kontaktperson ser till att utrustningen nollställs till 

fabriksinställningarna innan utrustningen kan lämnas ut. 

7. Kontaktperson ser till att abonnemang sägs upp.  

8. Kontaktperson ansvarar för att fylla i ett faktureringsunderlag och 

överlämna till personen i organisationen som ordnar med 

externfakturering. 



 

Regel 
Sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. 
 
  

 

Beslutad av: Kommunledningsgruppen 
Datum: 2018-10-25 
Reviderad:  
Dokumentet gäller för: Förtroendevalda i Hallsbergs kommun 
Dokumentansvarig: Administrativa avdelningen 
Ärendenummer: 18/KS/197 

 

Regler för utköp av surfplatta och mobiltelefon för 
förtroendevalda 

Dessa regler ska tydliggöra vad som gäller vid utköp av surfplattor, mobiltelefoner och 
eventuell kringutrustning. 
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1 Utköp 
Hallsbergs kommuns förtroendevalda har enligt dessa regler möjlighet att köpa ut 

surfplattor och mobiltelefoner vid det tillfälle då det politiska uppdraget 

upphör/avslutas.  

Den utrustning som avses i detta dokument är surfplattor, mobiltelefoner och 

eventuell kringutrustning. 

2 Regler 
 Utgångspunkten är att all utrustning återlämnas till arbetsgivaren vid 

uppdragets upphörande, men möjligheten finns att förvärva utrustningen 

om arbetsgivaren bedömer att detta är av intresse för kommunen. Om 

detta sker till marknadspriset uppkommer inte någon skattepliktig 

förmån. (prop. 1996/97/173. S.54.) 

 Surfplattor och kringutrustning nyare än 6 månader tillåts inte att köpas 

ut. 

 Mobiltelefoner och kringutrustning nyare än 13 månader tillåts inte att 

köpas ut. 

 Hallsbergs kommun har rätt att neka utköp om utrustningen anses kunna 

användas på annan plats i kommunen.  

3 Villkor 
 Hallsbergs kommun har ansvaret för att surfplattan eller mobiltelefonen 

nollställs till fabriksinställningar innan köpet kan godkännas. 

 Faktureringen sker enligt marknadsvärdet/utköpspris plus moms. 

 Hallsbergs kommun har 30-dagars betalningsvillkor. 

 Vid utebliven betalning skickas påminnelse, sedan hanteras ärendet enligt 

kommunens kravpolicy. 

 Efter utköp har Hallsbergs kommun inga åtaganden eller ansvar för 

enheten, avseende service, garantier eller support.  

 Abonnemanget på din surfplatta kommer att avslutas när ditt uppdrag 

upphör/avslutas.  

 Mobilabonnemanget till din mobiltelefon kommer att avslutas när ditt 

uppdrag upphör/avslutas, om du inte ansöker särskilt om att skriva över 

ditt abonnemang. Du ansvarar för att ta reda på eventuella ändrade 

villkor och extrakostnader du behöver betala om du önskar skriva över 

ditt abonnemang. 
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4 Utköpspris 
Anskaffningspris är det pris som vid tidpunkten gäller vid nyköp av utrustningen. 

Vid utköp tillkommer moms. 

4.1 Utköpspris för surfplattor (inklusive kringutrustning) 

 Anskaffningspris minus 40% om utrustningen är 6-12 månader 

gammal. 

 Anskaffningspris minus 60% om utrustningen är 13-24 månader 

gammal. 

 Anskaffningspris minus 80% om utrustningen är 25-36 månader 

gammal.  

 Anskaffningspris minus 95% om utrustningen är äldre än 36 månader 

gammal.  

4.2 Utköpspris för mobiltelefoner (inklusive kringutrustning) 

 Anskaffningspris minus 60% om utrustningen är 13-24 månader 

gammal. 

 Anskaffningspris minus 90% om utrustningen är äldre än 24 månader 

gammal. 

5 Administrativ hantering vid utköp 
Du som är förtroendevald ansöker om utköp av utrustning genom att fylla i 

bifogad blankett. Blanketten ska lämnas till sekreteraren i din nämnd eller annan 

utsedd kontaktperson. En blankett ska användas per enhet. 

6 Bilaga 
Blankett för utköp av surfplattor och mobiltelefoner för förtroendevalda i 

Hallsbergs kommun. 

 

 



 

För att kunna hantera din ansökan kommer kommunen att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi 
behandlar dina personuppgifter se www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

*Observera att blanketten gäller ansökan per enhet.  
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Blankett för utköp av IT-utrustning i Hallsbergs kommun*:  

För-och efternamn:                                                                                            Personnummer: 

Gatuadress:                                                                                                          Postnummer/Stad: 

Ditt uppdrag/nämnd: 

IT-utrustning du önskar köpa ut: 

 
Kryssa i rutan om du tagit del av ”Regler för utköp av läsplatta och 
mobiltelefon för förtroendevald i Hallsbergs kommun” och är väl 
införstådd med dessa. 

 
Datum, underskrift: 

Namnförtydligande: 

 

Nedan fylls i av nämndsekreteraren eller annan utsedd kontaktperson 
 

   Förtroendevald nekas utköp av IT-utrustning  

 Förtroendevald beviljas utköp av IT-utrustning 

 
Märkning på utrustning: 

Kostnad inkl. moms (25%) vid beviljat utköp: 

Datum, underskrift: 

Namnförtydligande: 

 
 
 

http://www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen
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