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1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
 Diarienr 20SN9 
    

Förslag till beslut 
Förslag till justerare: Urban Vikström 
Tid och plats för justering: 27 oktober kl 14:00, socialtjänsten 
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2. Aktiviteter utifrån den ekonomiska handlingsplan 
    
  

Ärendebeskrivning 
Avdelningscheferna redovisar sina planerade och genomförda aktiviteter utifrån den 
ekonomiska handlingsplanen. 
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3. Budgetuppföljning 2020 
 Diarienr 20SN12 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen per 
september 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har per september en budgetavvikelse om -51,3 mkr och helårsprognosen för 
2020 sätts till -61,9 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår till 18,9 mkr. En ansökan 
om riktade statsbidrag för detta är inskickad till Socialstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 Budgetuppföljning per september 2020 
 Månadsuppföljning SOC sept 2020 
 Analys SOC sept 2020 
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4. Revisorernas grundläggande granskning 2020 
 Diarienr 20SN27 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden yttra sig enligt upprättat förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 
Granskningen ska ge underlag till fullmäktiges prövning om verksamheten sköts 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande, att räkenskaperna är rättvisande 
och den interna kontrollen tillräcklig samt om nämnden skapat förutsättningar för tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Även nämndens omvärldsanalys och 
riskbedömningar är av stort intresse för revisorerna. 
 
Svaren på frågorna i revisonen utgör underlag i granskningen. Det ger även ett underlag inför 
revisorernas träff med nämnden vid sammanträdet i november. Presentationen och svaren 
härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras de genom dokument, protokoll 
mm. 
 
2019 granskades mål, måluppfyllelse, ekonomistyrning, intern kontroll, vilka riskanalyser som 
nämnden gjort samt gjordes uppföljning från 2018 ås granskning gällande 
kompetensförsörjning och IT-säkerhet. 2020 granskas: 
 
Målstyrning 
I vilken omfattning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende mål som KF 
fastställt (KL 6 kap 6 §) samt åtagande enligt kommunens reglemente och styrande dokument. 
”Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, samt i de lagar och författningar som verksamheten omfattas av. 
 
Ekonomistyrning: 
I vilken omfattning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet (KL 11 kap. 5 §) samt 
åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument. 
”Kommuner och region ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. 
 
Intern kontroll: 
I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende intern kontroll 
(KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument. 
”Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheterna bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Granskningen innehåller även uppföljande frågor från granskningen 2019 gällande ekonomi, 
mål och delegationsordning. En separat revision gällande delegationsordningen är gjord och 
nämnden har vidtagit åtgärder med ett kvalitetssäkrande arbete som pågår till 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Revisorernas grundläggande granskning 2020 
 Fastställt frågebatteri GG 2020 
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Beslutet skickas till  
KPMG 
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5. Tillsyn om handläggning av enskilt ärende 
 Diarienr 19SN129 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna redovisningen och 
ge  förvaltningen i uppdrag att fortsätta det fördjupade kvalitetsarbetet samt rapportera detta för 
nämnden i uppföljande syfte. 
 
Ärendebeskrivning 
IVO har 2020-06-02 meddelat beslut i i ärendet DNr 8.5-201017/2019-25 som gällde tillsyn av 
handläggning av ett ärende som rör familjehemsplacering av barn. Bakgrunden var att IVO 
mottagit stort antal anmälningar gällande socialtjänstens handläggning och hantering. 
 
Beslutet om tillsyn meddelades 2019-05-29 och den omfattade granskning av nämndens 
handläggning av utredningarna, genomförandet och uppföljning av insatserna samt hur och på 
vilket sätt barnets bästa beaktats. 
 
IVO meddelar i sitt beslut att de konstaterar allvarliga brister i handläggningen av barnets 
ärende. I meddelandet redogörs för de brister som IVO identifierat vilka är förknippade med 
allvarliga missförhållanden som ger grund att begära redovisning av vidtagna åtgärder enligt 13 
kap. 5 § SoL och i de fall missförhållandena inte avhjälpts förelägga nämnden att vidta åtgärder. 
 
Med anledning av spridningen av Covid-19 och den extraordinära situationen till följd ansåg 
IVO det inte ändamålsenligt att fatta beslut med begäran om redovisning av vidtagna åtgärder. 
IVO framhöll dock att huvudmannen även under rådande omständigheter är skyldig att 
säkerställa att samtliga brukare tillförsäkras en god och säker vård och omsorg. Samt bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med vad som framgår av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen SoL 
och vidta åtgärder för att förebygga risker i verksamheten. 
 
Avdelningschef, enhetschefer vid enheten barn, unga och familj har tillsammans med socialt 
ansvarig samordnare, SAS, följt upp återföringen av IVO. Detta har sammanställts i en 
redovisning med analys av orsaker till bristerna och beskrivning av vidtagna åtgärder. Flertalet 
åtgärder är vidtagna sedan tidigare. Sammanställningen och IVO:s 12 punkter redovisas i bilaga 
yttrande. 
 
Vidare har socialchefen i december 2019 beslutat om att förvaltningen ska genomgå ett 
fördjupat kvalitetsarbete för att säkerställa rättssäkerhet och följsamhet till Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9). Arbetet påbörjades vid årsskiftet och bedrivs avdelningsvis med start inom Barn och 
familj. En extern konsult, AMSAB, har anlitats att genomföra granskning av ledningssystem, 
kvalitetssystemet, intervjuer med samtliga på avdelningen etc. Resultatet har sammanställts i en 
rapport som redovisats skriftligen samt muntligen vid återföring 2020-08-31. Rapporten utgör 
ett viktigt underlag i det fördjupade kvalitetsarbetet. Ytterligare väsentligt underlag i 
kvalitetsarbetet är den återföring IVO gett dels i det aktuella ärendet men även i andra ärenden, 
tillsyner och anmälningar om i Lex Sarah under åren 2018, 2019 och 2020. 
 
Det fördjupade kvalitetsarbetet inom Barn och familj är klart under hösten 2020 för att med det 
underlag arbetet gett i form av identifierade förbättrings- och utvecklingsområden övergå till ett 
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sedvanligt systematiskt kvalitetsarbete. I det ingår bland annat: 
 
Kvalitetssäkring av handläggning och utredning rörande barn och unga genom upprättande, 
revidering och uppdatering av nödvändiga processkartor och rutinbeskrivningar. Säkerställa så 
dessa är aktualiserade, väl kända och efterlevs. 
 
Enhetens sedan tidigare tillsatta coacher har i uppdrag att arbeta med ovan nämnda 
kvalitetssäkring vilket ger en förstärkning i arbetet som även enhetschefer och handläggare 
ansvarar för. 
 
Ökad egenkontroll. 
 
Aktivt och ökat arbete med avvikelse-, och klagomålshantering. 
 
Inom ramen för det fördjupade 3-åriga kvalitetsarbetet ingår även uppföljning av utvecklings- 
och förbättringsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 Återföring IVO-beslut 8.5-21017/2019-25 
 Redovisning av analys och vidtagna åtgärder i anledning av IVO:s beslut. 
 Slutredovisning AMSAB 
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6. Uppdrag att utreda förvaltningsövergripande, kvalitativ och 
hållbar anhörigstödsverksamhet. 

 Diarienr 20SN186 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta om nya 
förvaltningsövergripande riktlinjer för anhörigstöd från och med 2021-01-01 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen En Ingång har fått i uppdrag att göra en utredning och komma med förslag på 
revidering av nuvarande riktlinjer samt ge förslag på en förvaltningsövergripande organisation 
för anhörigstöd. Utredningen har innefattat inläsning av lagstiftning och nationell vägledning, 
inläsning av tidigare utredningar, intervjuer av ett antal medarbetare samt omvärldsanalys av 
hur andra kommuner valt att organisera sitt anhörigstöd. 
Det som framkommit i utredningen är att det finns behov av att förtydliga riktlinjerna för att ta 
bort glappet mellan äldre och funktionsnedsatta. Utredarnas bedömning är att den nuvarande 
organisationen bedöms otydlig, det finns en oklarhet i vem som ansvarar för vad och det är 
oklart om lagstiftarens intentioner gällande tillgänglighet uppfylls. Utifrån detta ges ett förslag 
på revidering av de förvaltningsövergripande riktlinjerna som förtydligar ansvarsfördelning och 
ger förutsättningar för bättre samordning och tillgänglighet. 
 
Beslutsunderlag 
 Uppdrag att utreda förvaltningsövergripande riktlinjer för anhörigstöd 
 Riktlinjer för anhörigstöd 
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7. Remittering av departementspromemorian Stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende 

 Diarienr 20SN145 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden lämnar socialnämndens protokoll som 
svar på remissen till Socialdepartementet. 
 
Ärendebeskrivning 
I januari 2018 överlämnades betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnperspektiv för 
barn i skyddat boende” till regeringen. Detta innebar förslag på ändringar i såväl 
Socialtjänstlagen som skollagen. Piteå fick redan då möjlighet att lämna svar på regeringens 
utredning 
 
I den kompletterande promemoria som lämnats till kommuner att svara på så lämnas det 
ytterligare följdändringar som förslag till lagändring, underlag för ytterligare ändringar är det 
beaktande och kritik som vid första skedet lämnades från kommunerna, däribland Piteå. 
 
Det går nu att läsa i det återremitterade förslaget att det skulle underlätta och säkra nämndens 
uppdrag kopplat till befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende 
tillsammans med vårdnadshavare även då det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. 
Även föreslås nya bestämmelser om sekretess, att möjliggöra sekretess hos kommun och region 
och adress till de skyddande boendena samt hem för vård och boende som bedriver verksamhet 
i form av skyddat boende. 
 
Vidare så har man hörsammat kritik från kommunerna i första promemoria om barns rätt till att 
gå i skola när de vistas i skyddat boende. 
 
Sammantaget så innebär följdändringar i nya förslaget att man beaktat, till viss del de 
bedömningar som flertalet kommuner lämnat vid första tillfället. Det innebär att barnets behov 
tillgodoses i större utsträckning, den rättsliga ställningen stärks och nämndens ansvar och 
förutsättningar tydliggörs. 
 
Tilläggas ska också att dessa förslag styrker FN:s konvention om barns rättigheter, 
barnkonventionen, som ratificerats av Sverige till att råda under svensk lag. Förslaget 
säkerställer i högre grad barns rätt till skydd. 
 
Beslutsunderlag 
 Remittering av departementspromemorian Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende 
 Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – mejl från 

KLF 
 Remittering av departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende – rapport Ds-2020-16 
 Remittering av departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende – Remissmissiv Ds 2020_16 
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8. Nya taxor avseende avgifter inom socialtjänsten 2021 
 Diarienr 20SN174 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 
Ändringen gäller från 2021-02-01 
 
Ärendebeskrivning 
Uppräkning av nya avgifter inför 2021. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 
ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). 
Inför 2021 innebär det en höjning av 0,9 procent (prel. 2021 OPI i dagsläget) på årets 
hemtjänstavgifter. 
 
2020 2021 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 271 kr/tim 273 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 216 kr/tim 218 kr/tim 
Ledsagningsavgift 271 kr/tim 273 kr/tim 
 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 
boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. Förändring 
börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska ske årligen 
enligt Omsorgsindex från SKL. 
Inför 2021 innebär det en höjning av 0,9 procent (prel. 2020 OPI i dagsläget). 
 
2020 2021 
Individuell kostnad 359 kr/månad/boende 362 kr/månad 
488 kr/månad/parboende 492 kr/månad 
 
Övriga taxor förblir oförändrade 2021. 
Ny omräkning på dessa taxor görs inför år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxor 2021 inom Socialtjänsten 
 Taxa inom Socialtjänsten 

 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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9. Nygården 
 Diarienr 20SN147 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att 
avveckla Nygården från och med den 1/12 2020 
  
Socialnämndens arbetsutskottet föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med plan för att lösa boende för personer med samsjuklighet under våren 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Nygården startade under 1980-talet och riktar sig till män i aktivt missbruk. Nygården består av 
åtta boenderum med tillhörande toaletter samt gemensamt kök och tvättstuga. Socialtjänsten hyr 
ut dessa rum i form av andrahandsavtal. En boendeplats på Nygården är inte kopplat till någon 
biståndsbedömd insats vilket innebär att vi inte kan planera, dokumentera och följa upp innehåll 
och måluppfyllelse. Idag bor det två personer på Nygården. Det har periodvis varit mycket 
oroligt på Nygården och vaktbolag ronderar regelbundet. Det finns två anställda årsarbetare 
samt en vakant tjänst. Personal upplever stora fysiska, organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöbrister. Lokalerna har brister i tillgänglighet och är inte anpassade för denna typ av 
verksamhet. Det skapar stigmatisering och försvårar för enskilda individer att leva nyktert 
genom att bo så tätt samman. Vi behöver individanpassa vårt stöd till denna målgrupp samt 
säkra dagens krav på rättssäkerhet, god omvårdnad enligt gällande lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till nedläggning av Nygården 
 Utredning Nygården 200911 

 
Beslutet skickas till  
Monica Wiklund Holmström 
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10. Nulägesanalys dataskyddsarbete Piteå kommun 
 Diarienr 20SN155 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens dataskyddsombud har genomfört en nulägesanalys av dataskyddet kopplat till 
samtliga förvaltningar och bolag. 
 
Målet med att utöva kontroll genom tillsyn, rådgivning och stöttning, är att alla verksamheter 
uppnår ett medvetet, strukturerat och systematiskt säkerhetsarbete som ska mynna ut i att värna 
om våra medborgares personuppgifter 
 
Analysen täcker nedan områden: 
1. Kommunikation och utbildning 
2. De registrerades rättigheter 
3. Personuppgiftsincidenter 
4. Registerförteckningar 
5. Risk- och konsekvensbedömningar 
6. Dataskydd och säkerhet 
7. Biträdesavtal 
8. Leverantörer och underleverantörer 
9. Dataskyddsorganisation och kultur 
 
Baserat på rapporten som vårt dataskyddsombud har sammanställt utifrån analysen presenteras 
resultatet samt det arbete som socialtjänsten har utfört och vad som vi fortsatt arbetar med inom 
området för dataskydd. Arbetet med dataskydd är en löpande process som omfattar hela 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 Information gällande nulägesanalys dataskyddsarbete hos socialtjänsten 
 Nulägesanalys dataskyddsarbete enbart Socialförvaltningen. 
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11. Sammanträdesplan 2021 
 Diarienr 20SN170 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden fastställer datum för Arbetsutskottets 
och Socialnämndens sammanträden 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden sammanträder 11 gånger per år (undantaget augusti månad). Det till nämnd 
förberedande arbetsutskottet sammanträder 10 gånger per år. Förslag till sammanträdesplan för 
Arbetsutskottet och Socialnämnden har upprättats enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag på sammanträdesdatum för Arbetsutskottet och Socialnämnden 2021 
 Förslag på sammanträdesplan för Arbetsutskott och Socialnämnd 2021 

 
Beslutet skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunrevisionen 
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12. Avslagsbeslut med anledning av begärda handlingar 
 Diarienr 20SN173 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut tagna av tjänstepersoner om att delvis eller helt avslå begäran om utlämnande av 
handling i enlighet med 2 kap 3 och 7 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 26 kap 1 § 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Datum            Delegat                    Avslaget gavs till 
2020-09-15     Tomas Backeström    Piteå-Tidningen 
 
Beslutsunderlag 
 Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med oktober 2020 

 

Page 15 of 384



 
 Kallelse 
 

13. Ändring av delegationsordning 
 Diarienr 20SN191 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att förvaltningschef, eller den i 
stället utsedd, chef i beredskap och avdelningschef ges delegation på beslut om tillfälligt och 
lokalt besöksförbud i särskilt boende för äldre vid bekräftad Covid-19 vid en eller flera enheter. 
Beslutet ska alltid grundas på en riskanalys i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om 
besök i särskilda boendeformer för äldre (HSLF-FS 2020:46). 
Beslutet kan komma att upphävas i anledning av ny reglering eller nya rekommendationer. 
  
Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut om tillfälligt besöksförbud i särskild boende för äldre 
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14. Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten 
 Diarienr 20SN72 
    

Beslutsunderlag 
 Socialtjänstens kamp mot Covid-19 
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15. Delgivningar oktober 2020 
 Diarienr 20SN178 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen 
 
Beslutsunderlag 
 § 27 KSN Avvikelserapportering måltidsservice tertial 1 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 17 september 2020 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 17 september 2020 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 17 september 2020 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 17 september 2020 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 17 september 2020 
 Protokoll KPR 2020-09-16 
 Protokoll KPR. Information om nya taxor 2021 
 Protokoll KPR. 

 

Page 18 of 384



 
 Kallelse 
 

16. Delegationsbeslut från och med december 2019 till och med 
december 2020 

 Diarienr 20SN20 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 
2020-09-01 - 2020-09-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut fattade 2020-09-01 - 2020-09-30 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut september 2020 
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17. Återkoppling av ärendebevakningslistan 2020 
 Diarienr 20SN18 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för oktober 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020 
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
hösten 2020 
 
Beslutsunderlag 
 Återkoppling av ärendebevakningslistan oktober 2020 
 Ärendebevakningslistan oktober 2020 
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18. Ordförande och socialchef informerar 
 Diarienr 20SN24 
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19. Kontaktpolitikerna har ordet 
 Diarienr 20SN22 
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20. Av ledamöter väckta frågor 
 Diarienr 20SN23 
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Ärende 3   
 
Budgetuppföljning 2020 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-07 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN12 

 
 

Budgetuppföljning per september 2020 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen per september 
2020 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har per september en budgetavvikelse om -51,3 mkr och helårsprognosen för 
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Budgetuppföljning september 2020
Socialtjänsten

AVDELNING Årsbudget 2020
Periodbudget 

Jan - Sept

Periodens 

förbrukning    

Jan - Sept

Periodens 

budgetavvikelse 

Jan - Sept

Periodens 

budgetavvikelse 

fg. månad

Budgetavvikselse 

innevarande 

månad (sept)

Linjär avvikselse 

mot budget helår 

2020

Årsprognos 

2020

Varav kostnader 

avseende Corona 

Jan - Sept

510-511 Politik och förvaltningsledning 11 592 8 696 10 329 -1 633 -1 123 -510 -2 177 -2 500 2 085

512 Stab och ledningsstöd 33 106 13 242 19 598 -6 356 -6 165 -191 -8 475 -2 250 563

   varav semesterlöneskuld 0 -11 591 -5 679 -5 912 -5 703 -209 -7 883 -1 100 0

513 Hälso- och sjukvård 71 050 52 432 56 938 -4 506 -4 537 31 -6 008 -4 650 2 108

514 En ingång 150 554 114 140 110 456 3 684 2 189 1 495 4 912 4 150 52

515 Barn och familj & Missbruksvård 101 798 76 456 95 524 -19 068 -17 800 -1 268 -25 424 -25 400 278

516 Ordinärt boende 79 081 59 943 69 801 -9 858 -9 139 -719 -13 144 -14 100 3 235

517 Särskilt boende för äldre 280 745 214 527 223 454 -8 927 -9 310 383 -11 903 -10 550 7 245

518 Psykosocialt stöd 130 001 98 963 98 551 412 1 283 -871 549 -150 1 987
519 Vuxna funktionsnedsatta 53 193 40 666 45 700 -5 034 -4 138 -896 -6 712 -6 400 1 388

5XX Totalt Socialtjänsten 911 119 679 065 730 351 -51 286 -48 740 -2 546 -68 381 -61 850 18 941
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Månadsuppföljning ekonomi september 2020 

 

Socialtjänsten har per september en budgetavvikelse om -51,3 mkr och 

helårsprognosen för 2020 sätts till -61,9 mkr. Extrakostnader kopplat till 

Covid-19 uppgår till 18,9 mkr. En ansökan om riktade statsbidrag för detta 

är inskickad till Socialstyrelsen. 

 

Politik och förvaltningsledning 

 Socialförvaltningens ledning har en budgetavvikelse på -1,9 mkr. Materialinköp och 

skyddsutrustning för covid-19 har bokförts under den verksamheten för 2,1 mkr och är 

en stor del av budgetavvikelsen 

 Budgetavvikelsen per september är -1,6 och helårsprognosen för alla verksamheter är -

2,5 mkr, en försämring med 0,5 mkr jämfört med föregående månad. 

 

Stab och ledningsstöd 

 Budgetavvikelsen för området är -6,4 mkr där semesterlöneskulden står för -5,9 mkr.  

 Bemanningsenheten gör ett underskott på -0,2 mkr vilket är en förbättring från augusti 

med 0,1 mkr. Efter beslut om att poolen ska kunna bokas mer ute i verksamheten 

förväntas bokningsgraden öka under resterande del av året. På grund av covid-19 och 

lägre bokningsgrad tidigare under året sätts prognosen för helåret till -0,3 mkr. 

 Stab och ledningsstöd har en budgetavvikelse på -1,0 mkr till och med september men 

kommer att generera ett underskott på ca -1,5 mkr beroende på resursenheten som inte 

är fullt finansierad. Vid utgången av 2020 är all övertalighet hanterad och utlöst, 

verksamheten ”Resursenhet” kommer inte att finnas kvar och genererar därför inget 

underskott år 2021.  Prognosen för hela avdelningen är -2,2 mkr, en förbättring med 0,3 

mkr jämfört med föregående period. 

 Semesterlöneskulden är den totala skulden för samtliga anställda inom socialtjänsten. 

Av redovisningstekniska skäl bokförs hela kostnaden under stab och ledningsstöd. 

Utfallet för september månad är -5,9 mkr. 

 

Hälso- och sjukvård 

 Avdelningen för hälso- och sjukvård har per september en budgetavvikelse om -4,5 mkr 

och helårsprognosen sätts till -4,7 mkr. 

 Den nya sjuksköterskeorganisationen är i drift från första april. Detta innebär att 

merparten av sjuksköterskorna inom Socialtjänsten numera är organiserade under HSL, 

från särskilt boende flyttades 31 å.a. Äldrecentrat har fortfarande sjuksköterskor 

anställda direkt i sin verksamhet. I och med den nya organisationen förväntas bättre 

sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet vid frånvaro. Två 
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nya enhetschefer anställdes under våren, budget för dessa lades på helår vilket ger ett 

visst överskott. Rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet 

av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. 

Verksamheten hade dock behov av bemanningssjuksköterskor under sommaren vilket 

ger en negativ prognos på helår. Till och med september har verksamheten kostnader 

om 4,9 mkr för dessa konsulttjänster. I dagsläget är samtliga sjukskötersketjänster 

tillsatta och de nyrekryterade sjuksköterskorna påbörjar sina tjänster under hösten. 

 Allt extra sjukvårds- och förbrukningsmaterial kopplat till Covid-19 belastar 

hemsjukvård dag, oavsett i vilken av Socialtjänstens verksamheter detta ska användas. 

Detta påverkar också budgetavvikelsen negativt. Totalt sett uppgår fördyringar kopplat 

till pandemin till 2,1 mkr för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. 

 Hemsjukvård natt är från årsskiftet hopslagna med ambulerande natt, detta för att all 

nattpersonal ska vara samlade under samma enhetschef. Viss övertalighet fanns i 

gruppen i början av året men är i fas nu. Under sommaren är verksamheten i behov av 

bemanningssjuksköterska vilket ger en helårsprognos om -0,4 mkr. 

 Sjuksköterskor inom psykosocialt stöd har en budgetavvikelse om -0,4 mkr vilket beror 

på att gruppen har en överanställning med 0,5 å.a för att klara bemanningen. En person 

har bytt arbetsställe men en del av dennes lön belastar SSK SO året åt. Längre 

introduktion av nyanställda som genererar dubbla personalkostnader under 

introduktionsperioden samt viss sjukfrånvaro påverkar resultatet negativt då det är en 

liten grupp på fyra personer. 

 Undersköterskorna i hemsjukvården är underfinansierade med ca 0,3 mkr på grund av 

OB-kostnader som inte har tagits med i budgeten. Gruppen har påverkats av 

sjukfrånvaro men framför allt av stor personalomsättning, vilket gör att det blir höga 

kringkostnader kopplade till rekrytering och introduktion av ny personal. Prognosen för 

USK i hemsjukvården sätts till -0,6 mkr. 

 Rehabenheten har gjort ett bra jobb med personalen vilket gör att personalbudgeten går 

ihop. En fysioterapeut från bemanningsföretag har dock behövt tas in över sommaren 

för att klara bemanningen då det saknas vikarier. Det nya avtalet för transport, material 

och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, vilket kommer att påverka 

Rehabs resultat negativt. Fördyringen rör sig om nära 0,5 mkr. Prognosen för Rehab 

sätts på helår till -0,7 mkr. 

 

Omsorgsavdelningen: en ingång 

 Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse på + 4,2 mkr vilket är en förbättring 

med 1,0 mkr jämfört med föregående period. Antalet hemtjänsttimmar har minskat 

jämfört med början av året vilket delvis kan bero på att många avsagt sig hemtjänst för 

att minska risken för smittspridning. Från 1/7 ska alla beviljade timmar läggas in i 

verksamhetssystemet så att hemtjänstgrupperna ska få mer korrekt ersättning för de 

timmar som de utför. Kostnaderna för antalet hemtjänsttimmar ligger 2,5 mkr under 
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samma period föregående 2019. Budgetavvikelsen har minskat jämfört med 2019 

beroende lägre kostnader samt på tillskott i budget på grund av att 15 platser stängt på 

Hortlaxgården. Prognos för helåret förbättras från 4,5 mkr till 6,0 mkr. 

 Kostnaden för färdtjänst fortsätter att minska jämfört med 2019 beroende på minskat 

resande pga. covid-19. Budgetavvikelsen totalt för färdtjänst var 2019 -2,4 mkr och 

prognosen för 2020 är nu + 0,6 mkr vilket är en förbättring från föregående månad med 

1,1 mkr.  

 Försörjningsstöd har ca 3,2 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år men 

budgetavvikelsen är till och med september -4,4 mkr. Antalet hushåll minskade under 

andra halvan av 2019 och låg på samma nivå de första månaderna under 2020. Den 

befarade kostnadsökningen på grund av covid-19 har hittills uteblivit. Antalet hushåll 

har istället minskat från april till september vilket beror på att gruppen arbetslösa med 

viss ersättning från arbetsförmedlingen har minskat. Osäkerhet finns dock om att antalet 

hushåll framöver kommer att öka men prognos för försörjningsstödet sätts till -6,0 mkr, 

en förbättring på 0,5 mkr från föregående månad. 

 Totalt för avdelningen är det en budgetavvikelse om 3,7 mkr och prognosen är 4,2 mkr.  

Barn och familj/Missbruk 

 Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till september på 

-19,1 mkr. Inom Barn och familj ligger kostnaderna kvar på en hög nivå, framförallt 

inom institutionsvården och förstärkta familjehem samt familjehem som har ökat i 

kostnader tack vare rekrytering av nya familjehem. Inom området Missbruk kan det 

dock märkas en stabilisering. Helårsprognosen för avdelningen hamnar på -25,4 mkr.  

 Inom institutionsvård barn och unga ligger antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar 

på en hög nivå under januari till september 2020. Jämfört med samma period förra året 

har verksamheten dock 495 st. färre vårddygn. Prognosen för institutionsvården sätts 

till -13,5 mkr och bygger på de placeringar som är kända i dagsläget. 

 Antalet placerade på familjehem och därmed kostnaderna minskade under 2019 vilket 

beror på att Piteå kommun har brist på familjehem. Det medför i vissa fall dyrare 

placeringar än vad som är nödvändigt. Fler familjehem är kontrakterade vilket borde 

leder till ökade kostnader. Årsprognos sätts i nuläget därför till -1,2 mkr. 

 Förstärkta familjehem: Migrationsverket har blivit mer restriktiva med det som går att 

återsöka, tänkta intäkter har därför uteblivit i början av året och påverkat 

budgetavvikelsen negativt. Det finns en ökning i antalet vårddygn (587 st. fler) och 

kostnad per dygn (431 kr/dygn) jämfört med samma period 2019. Verksamheten räknar 

dock med en viss positiv ekonomisk effekt av fler kontrakterade familjehem och 

helårsprognos sätts till -5,0 mkr. 

 Det är i dagsläget två barn (mot tre i början av året) placerade enligt LSS där kostnaderna 

för ett av dessa kan återsökas hos Migrationsverket. Inom denna verksamhet har vi 

ökade dygnskostnader jämfört med 2019. Totalt har verksamheten genererat en kostnad 

på 3,4 mkr hittills under året. Helårsprognos läggs på ca -4,3 mkr.  
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 Inom institutionsvård vuxna har det skett en viss stabilisering gällande underskottet 

senaste månaderna. Dock visar analys att antalet vårddygn för perioden januari till 

september 2020 var 114 st. fler än samma period förra året. Det är fler dygn kopplade 

till LVM och färre gällande övriga placeringar för perioden jämfört mellan åren (per 

sista september 2020 fanns det 3 LVM). Dygnskostnaden ligger dock i nivå med 2019 

totalt sett. Helårsprognosen sätts till -1,8 mkr.  

 Övriga verksamheter beräknas gå +0,4 mkr på totalen. 

 Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten till 

att minska kostnaderna genom att ta hem de barn där det är möjligt till 

öppenvård/hemmaplansalternativ. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är 

främst SoS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution 

pga. eget beteende, t ex missbruk alt kriminalitet. 

 Verksamheten har skärpt rutinerna gällande beviljande av umgängesresor. 

 Beslut på att höja ersättningen till familjehem för att minska antalet placerade på 

förstärkta familjehem och/eller institution. Dock för tidigt att se större effekter av detta 

då befintliga kontrakt ska löpa ut eller tas över. 

 Förändringar i verksamheten Våld i nära förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och 

öka möjligheten till hemmaplansalternativ. 

 Utökat samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare 

insatser inom området Missbruk. 

 Det är för tidigt att se effekterna, kopplat till institutionsvård, av den tolvstegsgrupp som 

är implementerad och fullt i drift. Man måste ha i beaktande att när vi kan utvärdera och 

förhoppningsvis styrka effekten bör man överväga en utökning i resurs. 

 

Ordinärt boende 

 Budgetavvikelsen på Ordinärt boende om -9,9 mkr januari till september beror till 

största del på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt 

utökningen av nattpatrullen. Analys pågår i de hemtjänstgrupper med störst underskott. 

Covid-relaterade kostnader uppgick per maj till 3,2 mkr på hela ordinärt boende. 

Helårsprognosen ligger kvar på -14,1 mkr. 

 Ordinärt boende har fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen och 

nattpatrullen. Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen har ökat och kan 

kopplas till bland annat svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. När Regionen 

flyttar fram utskrivningsdatum från slutenvården uppstår extra personalkostnader till 

följd av att verksamheten förberett för hemtagning av brukaren, vilket också bidrar till 

underskottet. Under början av 2020 ser verksamheten en ökning av kval övertid, 

dubbelbemanning, korttidsfrånvaro samt körtid avseende specifika insatser. Analys av 

kostnadsökningen för hemtjänsten fortsätter under 2020. 

 För att nattpatrullen ska klara sitt uppdrag har en extra patrull om 3,84 å.a tillsatts 2019 

utifrån beslut i Socialnämnden (diarienummer: 18 SN 419), detta har under förra året 
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utökats till 5,76 å.a. Det finns ingen finansiering för utökningen. Nattpatrullen har under 

våren och sommaren 2020 haft hög sjukfrånvaro som genererat extra kostnader för 

verksamheten, och den kommer att generera ett underskott på helår om drygt -4,0 mkr. 

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att 

statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att 

periodresultatet kan ändras. En konsekvens av pandemin är att brukare frånsäger sig 

insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de 

måste vara förberedda då insatserna kommer igång. I vissa grupper kommer detta 

sannolikt att bidra till större budgetavvikelser under närmaste månaderna. Under våren 

och sommaren har flera grupper dragits med hög sjukfrånvaro. Prognos för 

hemtjänstproduktion inkl. nattpatrull och larmgruppen sätts till -17,0 mkr för helåret 

2020. Äldrecentrat beräknas till -0,4. Bostadsanpassningen  har en prognos på +1,0 mkr. 

Samvaron och övriga verksamheter kopplade till Äldrecentrat hamnar på +2,3 mkr i 

årsprognos. 

 Översyn av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades 

under hösten 2019. I början av 2020 fortsätter bemanningsprojektet med fokus på 

samplanering. Centrum Öst och Väst slogs ihop till en grupp och gick in i detta i maj. 

Strömnäs och Munksund/Klubbgärdet är på gång med samma förändring nu i höst. 

Resurser tillsattes i början av året för kartläggning av och stöd vid schemaläggning i 

Hortlax. Detta pågick delvis (pga. Covid) under mars och april och gruppen genererar 

idag ett betydligt lägre underskott än föregående år. Planeringsverktyget TES 

uppgraderades före sommaren och kommer från hösten att leda till bättre möjligheter 

till analys av hemtjänstens planerade timmar. Arbetet med bemanningsekonomi har 

generellt under året förskjutits pga. Covid och men bedrivs nu fullt ut. 

 Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus kommer att ligga 

på de grupper med störst underskott. 

 Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj 

mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av 

verksamheten pågår i ett första steg under våren 2020 och kommer att fortsätta under 

hela året.  

 

Särskilt boende för äldre 

 Avdelningen för särskilt boende för äldre har per september en budgetavvikelse om          

-8,9 mkr och en årsprognos om -10,2 mkr. Coronarelaterade kostnader uppgår hittills 

till 7,2 mkr. 

 Underskottet på särskilt boende beror till övervägande del på höga personalkostnader. 

En omfördelning av personalresurser (antal årsarbetare) gjordes i slutet av 2019 och 

påverkar boendenas resultat i olika omfattning. På vissa boenden är schemaläggningen 

därför problematisk och fördelningen av personalresurser måste ev. ses över igen. 

Företaget Alamanco har anlitats för att utbilda cheferna i bemanningsekonomi och 
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schemaläggning. Samtliga särskilda boenden har gått utbildningen under hösten, 

responsen har varit bra och boendecheferna är positiva till utvecklingen. En effektivare 

schemaläggning förväntas ge positiva effekter på både arbetsmiljö och ekonomi. 

 Ekonomicontroller tillsammans med en av enhetscheferna på bemanningen har hållit 

utbildning i ”Budget till timmar” vilket innebär har årsarbetskrafter i kronor räknas om 

till schemaläggningsbar tid. Boendecheferna tycker att verktyget känns användbart. 

 På tre av boendena har fall av Covid-19 bekräftats. Extrakostnader för isolering uppstod 

och chefer och personal arbetar hårt för att undvika ytterligare smittspridning. En 

krisstab inom särskilt boende tillsattes under våren för att klara situationen, denna 

innefattade extra chefsstöd i form av samordnare och servicevärdar. Krisstaben är inte 

budgeterad och påverkar således resultatet negativt, den kommer dock att avslutas under 

hösten. Viss tomhållning av boendeplatser sker till följd av Covid-19 men kösituationen 

upplevs ändå som stabil. Coronapandemin drabbar äldreomsorgen hårt ekonomiskt men 

i dagsläget är det svårt att beräkna i vilka proportioner. 

 För att klara sommarbemanningen i pandemitider introducerades och anställdes vikarier 

tidigare under våren, detta gäller både enhetschefer och vård- och omsorgspersonal. 

 Från april är merparten av sjuksköterskorna inom Socialtjänsten organiserade under 

hälso- och sjukvårdsavdelningen och särskilt boende har inte längre budgetansvaret för 

dessa. Vissa rekryteringssvårigheter finns bland sjuksköterskorna och fram till april 

hade avdelningen kostnaderna om 1,5 mkr för bemanningssjuksköterskor. 

 Renoveringen på Hortlaxgården medför ökade kostnader kopplade till omflyttning av 

brukare då en hel avdelning hålls stängd. Även andra boenden dras med långvariga 

arbetsmiljöproblem. Kostnader för avslut av personal belastar kontot för områdesstöd 

med 0,3 mkr. En översyn av arbetsmiljön på de särskilda boendena är gjord av 

avdelningschefen och ska utvärderas och åtgärdas. 

 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet 

 Gruppbostäder LSS har en budgetavvikelse om -1,0 mkr för perioden, en försämring 

med 0,7 mkr jämfört med föregående period. Orsaken till försämringen är att 

socialnämnden har fått avslag på den ansökning som skickats in till migrationsverket 

för den person som är placerad på Gärdet. Ansökningen som avslagits gäller andra 

halvan för 2017. Gällande 2018 och 2019 har inga beslut kommit in till förvaltningen 

ännu. Prognosen för LSS gruppbostäder försämras med 800 tkr till – 1,3 mkr. 

Psykiatriboendena har i princip kostnader enligt budget. Inom boendeverksamheterna 

är kostnader för ca 1,8 mkr uppbokade mot aktivitet 026 Covid. Prognosen för 

psykiatriboendena ligger kvar på -0,5 mkr 

 Övriga verksamheter inom området har mindre budgetavvikelser antingen positiva eller 

negativa. Prognosen totalt för området är – 0,1 mkr där SAVO och områdesstöd står för 

det största överskottet. 
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Stöd till vuxna med funktionshinder 

 Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för 

perioden om -5 mkr. 

 Underskottet ligger fortfarande hos verksamheten privat assistansanordnare som för 

perioden har en budgetavvikelse om -5 mkr. Man ser här en linjär ökning av utbetalda 

sjuklöner till privata utförare och enligt regelverket för LSS måste kommunen ersätta 

assistansanordnarens merkostnader för sjuklön motsvarande kostnaden för sjuklön till 

ordinarie personlig assistent. Denna kostnad har ökat för varje år och har inte full 

budgeträckning. 

 Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en 

budgetavvikelse om ca -0,2 mkr vilket är en försämring med 0,3 mkr mot föregående 

period. Anledning till detta torde vara dels ökade vikarie- och övertidskostnader för att 

täcka upp för semester, dels en eftersläpning på försäkringskassans utbetalning.   

 Avdelningen har inte påverkats nämnvärt av Covid-19. Sjukfrånvaron ökade dock i 

Mars för att sedan gå ner under försommaren, den har nu under juli och september ökat 

något igen vilket visar sig på personalkostnaderna. 

 Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till närmare 1,4 mkr. 

Årsprognosen för avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder sätts till -6,4 mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

Page 33 of 384



 
Ärende 4   
 
Revisorernas grundläggande 
granskning 2020 
 
   

Page 34 of 384



Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-07 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN27 

 
 

Revisorernas svar på grundläggande granskning 2020 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta svaren som sina egna. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 
Granskningen ska ge underlag till fullmäktiges prövning om verksamheten sköts 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande, att räkenskaperna är rättvisande 
och den interna kontrollen tillräcklig samt om nämnden skapat förutsättningar för tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Även nämndens omvärldsanalys och 
riskbedömningar är av stort intresse för revisorerna.  
 
Svaren på frågorna i revisonen utgör underlag i granskningen. Det ger även ett underlag inför 
revisorernas träff med nämnden vid sammanträdet i november. Presentationen och svaren 
härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras de genom dokument, protokoll 
mm. 
 
2019 granskades mål, måluppfyllelse, ekonomistyrning, intern kontroll, vilka riskanalyser 
som nämnden gjort samt gjordes uppföljning från 2018 ås granskning gällande 
kompetensförsörjning och IT-säkerhet. 2020 granskas: 
 
Målstyrning 
I vilken omfattning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende mål som KF 
fastställt (KL 6 kap 6 §) samt åtagande enligt kommunens reglemente och styrande dokument. 
”Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, samt i de lagar och författningar som verksamheten omfattas av. 
 
Ekonomistyrning: 
I vilken omfattning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet (KL 11 kap. 5 §) samt 
åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument.  
”Kommuner och region ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. 
 
Intern kontroll: 
I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende intern kontroll 
(KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument. 
”Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheterna bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Granskningen innehåller även uppföljande frågor från granskningen 2019 gällande ekonomi, 
mål och delegationsordning. En separat revision gällande delegationsordningen är gjord och 
nämnden har vidtagit åtgärder med ett kvalitetssäkrande arbete som pågår till 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Besvarat frågeformulär från revisorerna, KPMG. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-07 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN27 

 
 

 

Beslutet skickas till 
KPMG 
 
 
 
Madeleine Westman 
Socialt ansvarig samordnare 
Socialförvaltningen
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Grundläggande granskning 2020 
 
Piteå kommun  
 
Nämnd: Socialnämnden  
 
Namn: Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande 
 

 
Information 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Li-
kaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra under-
lag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse. 
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Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm. 

Revisionen önskar svar/handlingar från respektive nämnd senast:  
Samhällsbyggnadsnämnden, 26 november 2020 
Kultur- och fritidsnämnden, 25 augusti 2020 
Miljö- och tillsynsnämnden, 11 november 2020 
Överförmyndarnämnden, 26 november 2020 
Fastighets- och Servicenämnden, 25 augusti 2020 
Socialnämnden, 11 november 2020 
Barn- och utbildningsnämnden, 11 november 2020 
Kost- och servicenämnden, 20 oktober 2020 
Kommunstyrelsen träffar revisorerna januari 2021. Återkommer med datum. 
Svaren/handlingarna skickas senast enligt ovan datum till camilla.stromback@kpmg.se 

/Camilla Strömbäck, sakkunnigt biträde från KPMG 

Om ni har frågor är ni välkommen att ringa Camilla Strömbäck på 076-318 00 29 eller maila camilla.stromback@kpmg.se 

 
 
 
Målstyrning  
I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet avseende mål som KF fastställt (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden en-
ligt kommunens reglemente och styrande dokument.  
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1 Mål och måluppfyllelse                                Nämnden ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäk-
tige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamhe-
ten omfattas av. 

Ja Nej Del-
vis 

Kommentarer 

1.1 Har KF riktat nämnd-/styrelsespecifika mål till nämnden/sty-
relsen? I så fall, ange i kommentarsfältet vilka?  

   För 2020 har KF tagit bort alla riktade nämndsmål, för att nämn-
derna själva ska få styra vad de anser är viktigt att följa upp. 

1.1.1 Utöver mål fastställda av KF, har nämnden/styrelsen fastställt 
egna nämnd-/styrelsespecifika mål? 

   För 2020 har socialnämnden valt att behålla de före detta riktade 
nämndmålen från KF som nämndens egna. Dessa är ”Tillgodose 
behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlig-
het att leva ett självständigt liv” samt ”Kommunens äldsta ska uti-
från behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god 
kvalitet”.  
Från 2021 kommer dessa mål att plockas bort då de ersätts av 
nämndens fastställda målbilder som är: ”Socialtjänsten är en effek-
tiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande för-
bättringskultur”, ”Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom 
socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi ar-
betar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att 
begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfat-
tande insatser” samt ”Socialtjänsten är en effektiv organisation uti-
från uppdrag och resurser”. 

1.2 Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?    Målen kräver nedbrytning i mer mätbara mål och aktiviteter. Att 
målbilderna är utformade som de är beror på att några få mål ska 
passa hela socialtjänsten som är mycket spridd verksamhet. Soci-
alchef har gjort en tolkning av målbilderna i en inriktningsplan till 
verksamheten. En ekonomisk handlingsplan är fastställd av nämn-
den. Varje avdelning gör en egen handlingsplan utifrån dessa in-
riktningar och den ekonomiska handlingsplanen. Detta arbete är 
påbörjat trots att målbilderna formellt börjar gälla från 2021. 

1.3 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?    Nämndsmålen följs upp i delår och årsredovisning utifrån en sam-
mantagen bild av målanalysen inom varje strategiskt område. 
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Varje avdelning rapporterar också till nämnden hur verksamheten 
går utifrån mål, lagar och regler i en rapport varje tertial. 

1.4 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i mål-
uppfyllelsen? 

   Nämnden arbetar med måluppföljning inom en rad områden, både 
mot kommunala mål och lagstiftning. Gällande måluppfyllelsen 
kring de kommunala målen är det inom ekonomimålet som nämn-
den har bristande måluppfyllelse och därmed lagt särskilt fokus på. 
Där har socialnämnden beslutat om åtgärder som fastställts i en 
ekonomisk handlingsplan.  
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Ekonomistyrning  
I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet (KL 11 kap. 5 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente 
och styrande dokument.  

2 Ekonomistyrning                                           Kommuner och regi-
oner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Ja Nej Del-
vis 

Kommentarer 

2.1 Har nämnden/styrelsen anpassat verksamheten utifrån de förut-
sättningar som anges i tilldelad budget? 

   Socialnämnden fattar beslut om att anta ramen för internbudget 
fördelad av KF. Bedömningen är dock att budgetramen är otill-
räcklig och att en budget i balans således inte kommer att kunna 
uppnås under 2020. Betydande del av socialnämndens verksamhet 
är lagstadgad och måste således utföras även om budgeten över-
skrids. 

2.2 Får nämnden/styrelsen tillräckliga underlag avseende ekonomi 
och verksamhetens utveckling för att kunna göra de priorite-
ringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i 
balans? 

   Socialnämnden upprättar månadsbokslut inklusive helårsprognos 
för samtliga månader utom januari och juli, det vill säga helårspro-
gnos sätts nio gånger per år. Denna process görs av avdelningsche-
fer tillsammans med ekonomer och redovisas inför förvaltnings-
chef och nämnd varje månad. 

2.3 Om nämnden/styrelsen prognostiserar underskott - har nämn-
den under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en eko-
nomi i balans? Exemplifiera i kommentarsfältet. 

   Socialnämnden har i maj tagit beslut om en ekonomisk handlings-
plan vilken innefattar effektiviseringar om 35 mkr och en rad olika 
aktiviteter för hur dessa ska nås. Handlingsplanen är ett levande 
dokument som används för vägledning och uppföljning av chefer-
nas arbete. Avstämningar görs en gång i månaden tillsammans 
med ekonomer och förvaltningschef. Tidsplanen för handlingspla-
nen innebär att effektiviseringarna ska vara genomförda till slutet 
av 2021. Det är ett omfattande jobb för samtliga inblandade och 
kommer kräva en stor arbetsinsats för att lyckas. 

2.4 Har nämnden/styrelsen under verksamhetsåret redovisat en 
konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i rela-
tion till uppdraget?  

   I samband med budgetprocessen och arbetet med verksamhetspla-
nen lyfter Socialnämnden varje år fram konsekvenser av att bedriva 
verksamheten inom befintlig ram. I denna konsekvensanalys be-
skrivs vilka komplikationer avsaknaden av dessa budgetmedel har 
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på den befintliga verksamheten och vilka åtgärder som krävs för att 
undvika en sänkning av kvalitén. 
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) 
Intern kontroll  
I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende intern kontroll (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens 
reglemente och styrande dokument.  
 

3 Intern kontroll                                                           Nämn-
den/styrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk-
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Ja Nej Del-
vis 

Kommentarer 

3.1 Har nämnden/styrelsen fastställt internkontrollplan för år 
2020? 

   Ja ekonomi under våren, HSL i juni. SoL/LSS november.  
Arbete pågår att utveckla den interna kontrollen för följsamhet till 
regleringen och kommunens policy samt att utveckla egenkontroll 
för ökad följsamhet till föreskriften om Ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). En arbetsgrupp är tillsatt 
på uppdrag av förvaltningschef där ekonomicontroller, kvalitets-
samordnare, MAS och SAS ingår. Syftet är att stärka förvaltning-
ens interna kontroll på en mer övergripande nivå respektive ut-
veckla och öka verksamheternas egenkontroll som idag är en stor 
del av den interna kontrollen.  

 Har nämnden/styrelsen fastställt riskanalys som ligger till 
grund för internkontrollplanen 2020? 

   Ja ekonomi under våren, HSL i juni. SoL/LSS november.  

3.2 Har nämnden/styrelsen fått utbildning kopplat mot internkon-
trollområdet? 

   En intern dragning hösten 2019 av kvalitetscontroller med tillba-
kablick på den internationella och nationella uppkomsten av intern 
kontroll, reglering samt SKR:s vägledning/skrift; ”Intern kontroll 
För förtroende, trygghet, utveckling. Dragningen gjordes i sam-
band med att planen för intern kontroll inom området SoL/LSS 
fastställdes. 

3.3 Har nämnden/styrelsen varit aktiva i genomförandet av en risk-
analys, inkl. värdering i hantering av riskerna?  
Ge exempel i kommentarsfältet på vilka risker nämnden/styrel-
sen identifierade i arbetet med riskanalysen? 

   Ekonomi – riskområde leasingbilar, försörjningsstöd. 
HSL – riskområde basal hygien. 
SOL/LSS – riskområde social dokumentation. 

3.4 Har nämnden/styrelsen erhållit och godkänt uppföljning av in-
ternkontrollplanen? 

   Ja ekonomi under våren, HSL i juni. SoL/LSS november.  
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3,5 Fattar nämnden/styrelsen beslut/ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister i den interna kontrollen? 
Ge exempel i kommentarsfältet på avvikelser/brister i den in-
terna kontrollen som nämnden/styrelsen beslutat om? 

   Ja, exempelvis inom HSL med direktiv till avdelningschefer och 
hälso- och sjukvårdschef att säkra så lämpliga insatser sätts in där 
brister konstaterats inom ramen för patientsäkerhet, vilket framgår 
av patientsäkerhetsberättelsen. 

3.6.1 Nämndspecifik fråga som besvaras av respektive nämnd.  
Har nämnden tillsett att kommunstyrelsen tagit del av nämn-
dens uppföljning av internkontrollplanen? 

   Ja nämnden har tillsett att uppföljningen gällande ekonomi är ex-
pedierad till kommunstyrelsen. 

3.6.2 Frågan avser och besvaras endast av KS.  
Har kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade redovis-
ning för intern kontroll?  

    

 
Nämnd-/styrelsespecifika frågor 
Nedan följer ett antal nämnds-/styrelsespecifika frågor. Ni svarar enbart på de frågor som är kopplade till den egna nämnden/styrelsen.  

o Gråfärgad text är frågor och svar från 2019 års grundläggande granskning och ska ej besvaras.  
o Frågor som ska besvaras för år 2020 är markerade med fet svart text.  

Revisionen kan i ett senare skede komma med ytterligare nämnds-/styrelsespecifika frågor. 

SOCIALNÄMNDEN (SOC) 
Område År Kommentar och frågeställning 

Ekonomisk upp-
följning/ekonomi 
i balans 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt yttrande på grundläggande granskning år 2018 arbetar socialnämnden målmedvetet med den ekonomminska uppföljningen 
och kommer under hösten 2019 att upprätta en ekonomisk handlingsplan med stöd av en arbetsgrupp, bestående av ekonomer från 
socialförvaltningen, ekonomikontoret samt konsultföretaget HRM. Handlingsplanen kommer enligt yttrandet att innehålla ekono-
miska mål för avdelningarna samt en ny resursfördelningsmodell.  
Hur har arbetet med handlingsplan samt framtagande av resursfördelningsmodell framskridit? Om handlingsplanen finns på plats 
önskar revisionen ta del av denna? 
Svar: Socialtjänstens ekonomteam har påbörjat arbetet med en ekonomisk handlingsplan som går under namnet ”Ekonomiska pro-
cesser Socialtjänsten”. De avsnitt som ingår är bland annat internbudgetprocessen, bemanningsekonomi, analysarbete, utbildning 
av chefer och aktiviteter för budget i balans samt resursfördelning. I dagsläget är både handlingsplanen och resursfördelningsmo-
dellen påbörjade men inte färdigställda, dokumenten ska vara klara vid årsskiftet 2020. 
 
Hur hanterar nämnden det ekonomiska prognostiserade underskottet (april 2019–52,8 mkr)? Vilka är de viktigaste åtgärderna för 
att minska underskottet? 
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Svar: På uppdrag av Socialnämnden har det skapats ett dokument för att sammanställa genomförda och planerade åtgärder som 
förvaltningen har och kommer att arbeta med under 2019 och framåt för att nå en budget i balans. Redovisning av aktiviteter för att 
åtgärda den negativa budgetavvikelsen samt samtidigt stärka kvalitén i verksamheten kommer att återrapporteras vid varje Social-
nämndssammanträde. Målet med uppdraget är att på ett tydligt sätt redovisa för Socialnämnden alla genomförda och planerade åt-
gärder som förvaltningen arbetar med, samt att kvalitetssäkra informationen med bilagor som innehåller bakgrund till åtgärd, be-
räkningar, konsekvenser, uppföljning och/eller resultat. Exempel på åtgärder som är upptagna i dokumentet är översyn av pågå-
ende placeringsärenden, djupgranskning av kostnadsläget inom försörjningsstöd, utveckla hemmaplanslösningar, genomlysning av 
personalkostnaderna på hemtjänstproduktionen samt sammanställning av verksamheternas mest resurskrävande ärenden. 

2020 
 

Per februari prognostiserar nämnden ett underskott på 62,9 mnkr för år 2020.  
Hur arbetar ni med att komma ner i en ekonomi i balans, vilka åtgärder har ni vidtagit? 
Den ekonomiska handlingsplanen som nämnden beslutade om i maj ligger till grund för förvaltningens arbete med att effektivisera 
sina verksamheter och således reducera nettokostnader om 35 mkr. Handlingsplanen är uppdelad på samtliga avdelningar där varje 
avdelningschef har det övergripande ansvaret för att följa upp de aktiviteter som verksamheterna arbetar med för att genomföra ef-
fektiviseringarna. Avstämningar görs månatligen med ekonomer och förvaltningschef, detta återrapporteras även till nämnden. Ca 
90 % av Socialnämndens budget används till personalkostnader. För att uppnå effektiviseringarna ligger därför störst fokus på be-
manningsekonomi och som ett led i detta har utbildningssatsningar på effektiv schemaläggning gjorts ut mot enhetscheferna. Detta 
ska på sikt ge färre timmar utförda av timvikarier och bemanningssjuksköterskor. För att minska institutionsplaceringskostnaderna 
bland barn och unga samt missbruk arbetar verksamheten med fler hemmaplanslösningar och öppenvårdsinsatser. 
När bedömer nämnden att nämnden kommer kunna uppvisa en ekonomi i balans? 
Om alla effektiviseringar som angivits i den ekonomiska handlingsplanen genomförs fullt ut samt att KF kompenserar resterande del 
är målsättningen att Socialnämndens budget kommer vara i balans vid utgången av 2021, annars senast vid utgången av 2022. 

Kompetensför-
sörjning 

2019 Har nämnden vidtagit några strategiska åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen? 
Svar:  En arbetsgrupp har jobbat med att kartlägga sjuksköterskornas arbetssituation och villkor i syfte att attrahera ny personal 
samt bibehålla befintliga medarbetare. Utbildningssatsningar som syftar till att både vikarier och redan befintligt anställda med ti-
teln vårdbiträde ska bli undersköterskor pågår. En strukturerad arbetsprocess rörande anställningsförfarande gällande vikarier är 
framtagen och i drift. Samarbete med Vård och omsorgscollege på gymnasieskolan Strömbacka, där avgångselever med godkända 
betyg och praktik erbjuds tillsvidareanställning i socialtjänsten direkt efter avslutad skolgång. Strukturerad arbetsprocess för place-
ring av praktikanter har arbetats fram i syfte att på bästa sätt ta hand om framtida medarbetare. Lönetrappa för socionomer är 
framtagen för att bibehålla och attrahera personal. En ny bemanningsstrategi är beslutad.  

IT-säkerhet 2019 Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: Det finns en IT-strateg som arbetar med säkerhetsfrågor på förvaltningen. Förvaltningen har idag ett drygt åttiotal olika sys-
tem eller digitala lösningar som kan kopplas till informationsteknik. Det finns en kontinuerlig dialog mellan förvaltningen och IT-
avdelningen för att teknik och säkerhet ska uppfylla de behov och krav som socialtjänsten har. När det kommer till förvaltningsspe-
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cifika lösningar som inkluderar informationsteknik arbetas det med att se över den teknik som nyttjas redan idag. Detta sker genom 
dels säkerhetsklassningar via KLASSA och riskanalyser men även på en mer direkt och praktiskt nivå där det bland annat arbetas 
med backuplösningar för de mest verksamhetskritiska funktioner som finns, där redan idag nyttjar teknik. Allt eftersom och där det 
är möjligt går förvaltningen över till nya, säkrare lösningar, där ny teknik finns tillgänglig. Exempel på detta är de e-tjänsterna som 
förvaltningen för närvarande arbetar med att införa (Orosanmälan, Beställning av behörigheter, Digital signatur). När det gäller 
införande av ny teknik i verksamheten arbetas det med startkort för att säkerställa att inget viktigt missas vid införande samt med 
förvaltning för att sätta roller och ansvar. Vid större projekt där känslig persondata ingår genomförs alltid en KLASSA och ska ny 
teknik upphandlas, skapas från säkerhetsklassningen en uppsättning krav som ingår i upphandlingsunderlaget (blir då säkerhets-
krav vi ställer på leverantören och lösningen). Förvaltningen har idag ett utbildningsmaterial gällande GDPR som samtlig personal 
ska ta del av. Sammanfattningsvis kan man säga att i arbetet runt informationsteknik och säkerhet arbetar förvaltningen idag i två 
riktningar. Dels jobbas det med att säkra upp befintlig teknik, allteftersom, för att möta nya krav där lösningar finns att tillgå. Dels 
arbetas det för att systematisera införandet av helt ny teknik för att se till att ingen viktig del missas och att säkerheten i tekniken 
ligger på rätt nivå kopplat till vad den ska användas till. Eftersom informationstekniken utvecklas och krav på säkerhet kontinuerligt 
ändras är detta ett arbete som aldrig kommer att bli klart. 

Mål 2020 Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några ”egna” nämndspecifika mål. Dock uppgav nämnden att målområdena behö-
ver utvecklas och att det finns en brist i målen då de anser att kommunfullmäktiges mål är otydliga. Nämnden anser att kopplingen 
mellan fullmäktiges mål och nämndens mål inte är optimal.  
Har nämnden fastställt några ”egna” nämndspecifika mål? 
Ja. Nämnden har fastställt egna nämndspecifika mål som börjar gälla från 2021. Dessa är:  
- Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur 
- Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande 
och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser 
- Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser. 
 
För 2020 behåller nämnden de tidigare riktade nämndsmålen från KF som nämndens egna mål. Dessa är: 

- Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv 
- Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet”.  

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat; att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut. Vidare var det inte tydligt fastslaget hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vilket KL stipulerar samt att 
det inte gick att ”spåra” delegationsbesluten.  
Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? 
Ja, arbetet för att vidta nödvändiga åtgärder är påbörjat och förväntas vara klart senast mars 2021. 
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Återföring IVO-beslut gällande tillsyn av ärende 
familjehemsplacering av barn. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av redovisningen och uppdrar till förvaltningen att fortsätta det 
fördjupade kvalitetsarbete samt att rapportera detta för nämnden i uppföljande syfte. 

Ärendebeskrivning 
IVO har 2020-06-02 meddelat beslut i i ärendet DNr 8.5-201017/2019-25 som gällde tillsyn 
av handläggning av ett ärende som rör familjehemsplacering av barn. Bakgrunden var att IVO 
mottagit stort antal anmälningar gällande socialtjänstens handläggning och hantering. 
 
Beslutet om tillsyn meddelades 2019-05-29 och den omfattade granskning av nämndens 
handläggning av utredningarna, genomförandet och uppföljning av insatserna samt hur och på 
vilket sätt barnets bästa beaktats.  
 
IVO meddelar i sitt beslut att de konstaterar allvarliga brister i handläggningen av barnets 
ärende. I meddelandet redogörs för de brister som IVO identifierat vilka är förknippade med 
allvarliga missförhållanden som ger grund att begära redovisning av vidtagna åtgärder enligt 
13 kap. 5 § SoL och i de fall missförhållandena inte avhjälpts förelägga nämnden att vidta 
åtgärder.  
 
Med anledning av spridningen av Covid-19 och den extraordinära situationen till följd ansåg 
IVO det inte ändamålsenligt att fatta beslut med begäran om redovisning av vidtagna åtgärder. 
IVO framhöll dock att huvudmannen även under rådande omständigheter är skyldig att 
säkerställa att samtliga brukare tillförsäkras en god och säker vård och omsorg. Samt bedriva 
ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med vad som framgår av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen 
SoL och vidta åtgärder för att förebygga risker i verksamheten. 
 
Avdelningschef, enhetschefer vid enheten barn, unga och familj har tillsammans med socialt 
ansvarig samordnare, SAS, följt upp återföringen av IVO. Detta har sammanställts i en 
redovisning med analys av orsaker till bristerna och beskrivning av vidtagna åtgärder. 
Flertalet åtgärder är vidtagna sedan tidigare. Sammanställningen och IVO:s 12 punkter 
redovisas i bilaga yttrande.     
 
Vidare har socialchefen i december 2019 beslutat om att förvaltningen ska genomgå ett 
fördjupat kvalitetsarbete för att säkerställa rättssäkerhet och följsamhet till Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9). Arbetet påbörjades vid årsskiftet och bedrivs avdelningsvis med start inom Barn och 
familj.  En extern konsult, AMSAB, har anlitats att genomföra granskning av ledningssystem, 
kvalitetssystemet, intervjuer med samtliga på avdelningen etc. Resultatet har sammanställts i 
en rapport som redovisats skriftligen samt muntligen vid återföring 2020-08-31. Rapporten 
utgör ett viktigt underlag i det fördjupade kvalitetsarbetet. Ytterligare väsentligt underlag i 
kvalitetsarbetet är den återföring IVO gett dels i det aktuella ärendet men även i andra 
ärenden, tillsyner och anmälningar om i Lex Sarah under åren 2018, 2019 och 2020.  
 
Det fördjupade kvalitetsarbetet inom Barn och familj är klart under hösten 2020 för att med 
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det underlag arbetet gett i form av identifierade förbättrings- och utvecklingsområden övergå 
till ett sedvanligt systematiskt kvalitetsarbete. I det ingår bland annat:  
 
Kvalitetssäkring av handläggning och utredning rörande barn och unga genom upprättande, 
revidering och uppdatering av nödvändiga processkartor och rutinbeskrivningar. Säkerställa 
så dessa är aktualiserade, väl kända och efterlevs.  
 
Enhetens sedan tidigare tillsatta coacher har i uppdrag att arbeta med ovan nämnda 
kvalitetssäkring vilket ger en förstärkning i arbetet som även enhetschefer och handläggare  
ansvarar för. 
 
Ökad egenkontroll. 
 
Aktivt och ökat arbete med avvikelse-, och klagomålshantering. 
 
Inom ramen för det fördjupade 3-åriga kvalitetsarbetet ingår även uppföljning av utvecklings- 
och förbättringsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Återföring av IVO  
Verksamhetsansvarigas och SAS redovisning 
AMSAB:s rapport 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Madeleine Westman 
Socialt ansvarig samordnare  
Socialförvaltningen
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Redovisning av analys och vidtagna åtgärder i anledning av IVO:s 
beslut. 
 
 
IVO har 2020-06-02 meddelat beslut i i ärendet DNR 8.5-201017/2019-25 som gällde tillsyn 
av handläggning av ett ärende som rör familjehemsplacering av barn. Bakgrunden var att Ivo 
mottagit stort antal anmälningar gällande socialtjänstens handläggning och hantering. 
 
Beslutet om tillsyn meddelades 2019-05-29 som omfattade en granskning av nämndens hand-
läggning av utredningarna, genomförandet och uppföljning av insatserna samt hur och på vil-
ket sätt barnets bästa beaktats.  
 
IVO meddelar i sitt beslut att de konstaterar allvarliga brister i handläggningen av barnets 
ärende. I meddelandet redogörs för de brister som IVO identifierat. Enligt IVO är bristerna 
förknippade med allvarliga missförhållanden som ger grund att begära redovisning av vidtag-
na åtgärder 13 kap. 5 § SoL och i de fall missförhållandena inte avhjälpts förelägga nämnden 
att vidta åtgärder.  
 
Med anledning av spridningen av Covid-19 och den extraordinära situationen till följd ansåg 
IVO det inte ändamålsenligt att fatta beslut med begäran om redovisning av vidtagna åtgärder. 
IVO framhöll dock att huvudmannen även under rådande omständigheter är skyldig att säker-
ställa att samtliga brukare tillförsäkras en god och säker vård och omsorg. Samt bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med vad som framgår av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen 
SoL och vidta åtgärder för att förebygga risker i verksamheten. 
 
Verksamhetsansvarig och socialt ansvarig samordnare, SAS, har följt upp de identifierade 
bristerna och allvarliga missförhållandena. En sammanställning av detta redogörs med analys 
och beskrivning av vidtagna åtgärder. Flertalet åtgärder är vidtagna sedan tidigare.  
Vidare har socialchefen i december 2019 beslutat om att förvaltningen ska genomgå ett för-
djupat kvalitetsarbete för att säkerställa rättssäkerhet och följsamhet till Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9). Arbetet påbörjades vid årsskiftet och bedrivs avdelningsvis med start inom Barn och 
familj.  En extern konsult, AMSAB, har anlitats att genomföra granskning av ledningssystem, 
kvalitetssystemet, intervjuer med samtliga på avdelningen etc. Resultatet har sammanställts i 
en rapport som redovisats skriftligen samt även muntligen vid återföring 2020-08-31. Rappor-
ten utgör ett viktigt underlag i det fördjupade kvalitetsarbetet. Ytterligare väsentligt underlag 
är den återföring IVO gett dels i det aktuella ärendet men även efter beslut och meddelanden i 
andra ärenden, tillsyn och anmälningar om i Lex Sarah under 2018, 2019 och 2020.  
 
Det fördjupade kvalitetsarbetet inom Barn och familj är klart under hösten 2020 för att med 
det underlag det gett i form av identifierade förbättrings- och utvecklingsområden övergå till 
ett sedvanligt systematiskt kvalitetsarbete. Där ingår bland annat:  
 
Kvalitetssäkring av handläggning och utredning rörande barn och unga genom upprättande, 
revidering och uppdatering av nödvändiga processkartor och rutinbeskrivningar samt att sä-
kerställa så dessa är aktualiserade, väl kända och efterlevs.  
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Enhetens sedan tidigare tillsatta coacher har i uppdrag att arbeta med ovan nämnda kvalitets-
säkring vilket ger en förstärkning i arbetet som även enhetschefer och handläggare ansvarar 
för. 
 
Ökad egenkontroll. 
 
Aktivt och ökat arbete med avvikelse-, och klagomålshantering. 
 
I bilagan redovisas de 12 punkterna i IVO:s återföring och sammanställningen av verksam-
hetsansvariga, SAS analys kring orsaker till bristerna och vidtagna åtgärder.   
 
 
1. Barnet har vårdats i familjehem på högst oklara grunder eftersom vårdbehovet inte utretts 
och målsättningen med vården inte framgår av nämndens utredning. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Översynen visar brister i följsamhet till upprättade kvalitetsdokument vilka finns som stöd vid 
utredning och handläggning. Vidare fanns brister i dialog och kommunikation internt samt 
brister i socialtjänstens kommunikation gentemot föräldrar och nätverk. Dels i kommunika-
tionen med barnets biologiska föräldrar och nätverk, dels skulle upprepade samtal genomförts 
med det biologiska nätverket med återkommande dialog om nätverksplacering eftersom vård-
nadshavarna var unga och uttryckte att de inte hade förutsättningar att ta hand om barnet.  
 
Vidtagna åtgärder: 
Ett i tidigare skede mer aktivt arbete gällande kommunikation, dialog och information till 
barnets nätverk. Detta i enlighet med metoden Signs of Safety som är implementerad.  
Ökade förutsättningar att uppfylla kraven på kvalitet genom bland annat ökad bemanning av 
socialsekreterare, lägre omsättning av personal, införande av coacher, reviderade rutiner.  
 
Förändrad delegationsordning gällande placeringsbeslut.  
 
 
 
2. Utredningen som låg till grund för vård i familjehem har inte slutförts inom de lagstadgade 
fyra månaderna utan var pågående ca 11 månader. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Det är sedan tidigare identifierat att det under denna period varit hög personalomsättning och 
underbemanning sett till antalet inkomna och pågående ärenden. Ett högt tryck på enheten 
gjorde att utredningstiderna inte kunde hållas i många ärenden, bland annat det aktuella ären-
det.  
 
Vidtagna åtgärder: 
Nämnden vidtog åtgärder genom ökad bemanning. Större förutsättningar att uppfylla kraven 
på kvalitet genom exempelvis fler socialsekreterare, lägre omsättning av personal, införande 
av coacher, reviderade rutiner.  
 
Förändrad delegationsordning gällande placeringsbeslut.   
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Barn och ungdomsgruppen jobbar med systematiskt kvalitetsarbete i form av bland annat:  
 
- LEAN.  
- Utökad egenkontroll av enhetschefer och coacher.  
- Sedan tidigare egenkontroll av dokumentation, individärenden två gånger per år  genom att 
socialsekreterarna granskar ärende de handlagt. Med start 2021 ska egenkontrollen förändras 
till kollegial granskning istället. Eventuella brister åtgärdas omedelbart och avvikelser rappor-
teras.   
- Ökad medvetenhet kring delegationsordningen avseende begäran om förlängd utredningstid 
hos utredarna.  
- Förbättrad hantering av avvikelser. Idag skulle rapportering på avvikelser gällande utred-
ningstiden skett i ett tidigare skede.  
 
 
 
3. Barnets bästa har inte beaktats i nämndens ställningstaganden rörande umgänget med vård-
nadshavarna, genomförande och uppföljning av familjehemsplaceringen. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Enheten hade upprättade rutiner kring barns umgänge. Den devis man arbetade från var att det 
handlade om en så kallad uppväxtplacering. Där av kunde man motivera den här typen av 
umgänge. Det fanns en motsättning mellan personal på stöd till barn och familj kring vårdbe-
hovet.  
 
Vidtagna åtgärder: 
Enheten har idag infört av en umgängesgrupp där berörda professioner säkerställer genomfö-
rande och uppföljning av umgänge kring familjehemsplacerade barn. 
Idag arbetar enheten enligt gällande föreskrifter och lagar vilket bland annat innebär att ären-
den inte hanteras på liknande sätt som man gjorde i det aktuella ärendet. Exempelvis inte utgå 
från att det finns uppväxtplaceringar.  
 
Aktivt arbete med kulturen på arbetsplatsen.  
 
Större förutsättningar att uppfylla kraven på kvalitet genom exempelvis fler socialsekreterare, 
lägre omsättning av personal, införande av coacher, reviderade rutiner.  
 
Barn och ungdomsgruppen jobbar med systematiskt kvalitetsarbete i form av bland annat: 
 
- LEAN.  
- Utökad egenkontroll av enhetschefer och coacher, förutom den egenkontroll som socialsek-
reterarna själva gör två gånger per år.  
- Med start 2021 ska egenkontrollen förändras från att socialsekreterarna själva granskar sina 
ärenden till kollegial granskning genom att socialsekreterarna granskar varandras ärenden och 
rapporterar till chef om det framkommer brister. Bristerna ska åtgärdas omedelbart och avvi-
kelser rapporteras.  
- Satsning med utbildning och kollegialt lärande av umgängesgruppen är gjord gällande hur 
arbetet med barns umgänge ska fortgå.  
- En högre grad efterlevnad till rutiner är noterad på enheten idag än vad som var gällande i 
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det aktuella ärendet då frågan om umgänge aktualiserades.   
 
 
 
4. Nämnden har inte noga följt vården under tiden barnet varit familjehemsplacerad. 
 
Verksamhetens analys: 
Hög omsättning och byte av handläggare har bidragit till att enheten brustit i upprättade ruti-
ner och förväntat uppdrag kopplat till uppföljning av vård och placering. 
 
Åtgärd: 
Idag har enheten andra förutsättningar, se svar fråga 3. 
En viktig del är utvecklad och intensifierad egenkontroll inom området. 
 
 
 
5. Barnet har vårdats i familjehemmet utan samtycke från vårdnadshavarna. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Hög omsättning och byte av handläggare har bidragit till att enheten brustit i kontakten med 
föräldrarna. Det har funnits samtycke till placering inledningsvis, men dokumentationen har 
brustit. Därefter har socialtjänsten brustit i att informera föräldrarna och säkerställa att föräld-
rarna förstått vad de samtyckt till.  
 
Åtgärd: 
Större förutsättningar att uppfylla kraven på kvalitet genom exempelvis fler socialsekreterare, 
lägre omsättning av personal, införande av coacher, reviderade rutiner.  
 
Enheten har upprättat och reviderat kvalitetsdokument samt processkartor som ska säkerställa 
den del av handläggningen där samtycke och delaktighet tydligt ska framgå. 
 
Barn och ungdomsgruppen jobbar med systematiskt kvalitetsarbete i form av bland annat 
LEAN.  
 
Idag bedömer och dokumenterar socialsekreterarna samtycke mer systematiskt och noggrant.  
Egenkontroll inom dokumentationsområdet för att kvalitetssäkra eventuella brister i detta. 
6. Barnets rätt till umgänge med vårdnadshavarna har begränsats utan stöd i lag. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Barnets rätt till umgänge har begränsats utan stöd i lag, vilket är en allvarlig brist. Bakgrun-
den till detta kan härledas till vad vi tidigare tagit upp, bland annat under punkt 3.  
 
Det fanns upprättade rutiner och kunskap om vad som är barns bästa i fråga om umgänge men 
enheten har inte följt detta.  Bakomliggande orsaken till det har inte gått att få fram. 
 
Se även svar punkt 3 och 4. 
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7. Vårdnadshavarnas delaktighet i och inflytande över barnets vård har begränsats.    
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Brister i dialog och kommunikation internt samt brister i socialtjänstens kommunikation gent-
emot föräldrar och nätverk. Enheten var inte lyhörda på vårdnadshavarnas önskemål och in-
flytande kring hur vården skulle bedrivas. Det är helt och hållet socialtjänstens ansvar att sä-
kerställa så att vårdnadshavarna delges information på ett begripligt och tydligt sätt så att de-
ras rätt till delaktighet efterlevs.  
 
Åtgärd: 
Ett i tidigare skede mer aktivt arbete gällande kommunikation, dialog och information till 
barnets nätverk. Detta i enlighet med metoden Signs of Safety som är implementerad. 
 
Större förutsättningar att uppfylla kraven på kvalitet genom exempelvis fler socialsekreterare, 
lägre omsättning av personal, coacher och reviderade rutiner.  
 
Förändrad delegationsordning gällande placeringsbeslut. 
 
Se även svar punkt 5. 
 
 
 
8. Vårdnadshavarna har inte erbjudits råd och stöd i tillräcklig omfattning. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Enheten har erbjudit visst stöd till vårdnadshavarna och nätverket men detta har inte doku-
menterats vilket är en brist i myndighetsutövningen och rättssäkerheten. 
  
Upprepande brister i information till vårdnadshavarna under placeringstiden. Med bättre och 
korrekt handläggning gällande informationen till vårdnadshavarna hade de getts bättre förut-
sättningar att ta ställning till vilken form av råd och stöd de hade varit hjälpta av.  
 
Vidtagna åtgärder: 
Samtliga vårdnadshavare och föräldrar som har placerade barn erbjuds stöd och samtal. 
Se även svar på fråga 7.  
 
 
9. Ett tillräckligt och aktuellt underlag har inte inhämtats inför beslut om stadigvarande place-
ring. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Det är allvarligt att nämnden brustit.  
 
Åtgärd: 
Idag har enheten ett annat förhållningssätt avseende både så kallade ”uppväxtplaceringar” 
samt efterlevnad till föreskrifterna när barn placeras i familjehem. Större avvägning gällande 
matchning och lämplighet i enlighet med föreskrifterna.  
 
Större förutsättningar att uppfylla kraven på kvalitet genom exempelvis fler socialsekreterare, 
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lägre omsättning av personal, coacher och reviderade rutiner.  
 
Förändrad delegationsordning gällande placeringsbeslut sedan aktuellt ärende.  
 
Utökad egenkontroll av enhetschefer och coacher. 
  
Egenkontroll av socialsekreterarna två gånger per år. Med start 2021 ska egenkontrollen för-
ändras från att socialsekreterarna själva granskar sina ärenden till kollegial granskning genom 
att socialsekreterarna granskar varandras ärenden och rapporterartill chef om det framkommer 
brister. Bristerna ska åtgärdas omedelbart och avvikelser rapporteras. 
 
Se även svar punkt 1. 
 
 
10. Barnets behov och familjehemmets möjlighet att tillgodose dessa behov har inte bedömts. 
 
Verksamhetens analys  
Det var inte tillräckligt bedömt gällande familjehemmets förutsättningar för spädbarnsplace-
ring.  
 
Vidtagna åtgärder: 
Idag följer nämnden beprövad erfarenhet att spädbarn inte bör placeras hos barnlösa familje-
hem. Utöver egen utredning inhämtas även nyligen gjorda utredningar gällande familjehem 
från annan kommun. 
 
Se även svar fråga 9. 
 
 
11. Nämnden har inte övervägt att placera barnet i hens nätverk. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
Brister i dialog och kommunikation internt samt brister i socialtjänstens kommunikation gent-
emot föräldrar och nätverk. Förutom brister i kommunikationen med barnets biologiska för-
äldrar och nätverk även brister i otillräckliga samtal med det biologiska nätverket.  Återkom-
mande samtal skulle ha förts gällande nätverksplacering eftersom vårdnadshavarna var unga 
och uttryckte att de inte hade förutsättningar att ta hand om barnet.  
 
Åtgärd: 
Mer aktivt och i ett tidigare skede arbete med barnets nätverk enligt metoden Signs of Safety.  
Metoden Signs och safety som implementerats säkrar tydliga överväganden om eventuell pla-
cering i barnets nätverk. 
 
Större förutsättningar att uppfylla kraven på kvalitet genom exempelvis fler socialsekreterare, 
lägre omsättning av personal, coacher, reviderade rutiner. 
 
 
12. Nämndens utredning om hemflytt har inte bedrivits skyndsamt. 
 
Verksamhetsansvarigas analys: 
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Yttrande 
2020-09-23 
Dnr 19SN129  

Postadress: 941 85 Piteå Telefon 0911-69 60 00 vx Webbadress: www.pitea.se 

Detta har en koppling till samtliga ovanstående brister. Nämndens beslut att gå vidare med 
vårdnadsöverflyttning var baserat på felaktiga grunder. Det fanns inte grunder för att ansöka 
om vårdnadsöverflytt och det fanns inte heller ett samtycke till vården.  
 
Åtgärd: 
En stor skillnad idag är att vi jobbar mer aktivt, och i ett tidigare skede med barnets nätverk 
enligt metoden Signs of Safety.  
 
Större förutsättningar att uppfylla kraven på kvalitet genom exempelvis fler socialsekreterare, 
lägre omsättning av personal, coacher, reviderade rutiner. 
 
Med start 2021 ska egenkontrollen förändras från att socialsekreterarna själva granskar sina 
ärenden till kollegial granskning genom att socialsekreterarna granskar varandras ärenden och 
rapporterar till chef om det framkommer brister. Bristerna ska åtgärdas omedelbart och avvi-
kelser rapporteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piteå kommun 
 
 
 
Namn 
Ordförande för styrelse/nämnd 
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
inom socialförvaltningen Piteå kommun

Översyn av det systematiska kvalitetsarbetet inom

Stöd till barn och familj

Age Management i Sverige AB – AMSAB®

Barbro Skoglund & Caj Skoglund

För Piteå kommun

April 2020
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Bakgrund

Socialchefen har i december 2019 beslutat att ett fördjupat kvalitetsarbete ska bedrivas inom 
socialtjänsten under 2020. Syftet är

• Uppföljande

• Kvalitetssäkrande

• Förbättrande

• Utvecklande

Arbetet ingår som ett led i en påbörjad översyn av ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Översynen genomförs bland annat mot bakgrund av att en ny ledningsorganisation trätt i kraft från 
och med 2020. 

• I ett första skede har verksamhetsområdet Stöd till barn och familj (Barn och unga) prioriterats
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Uppdraget

• Externt sakkunniga har anlitats med uppdrag att inom verksamheten Stöd till barn och (Barn och unga) 
analysera och bedöma 

• I vilken utsträckning verksamheten för närvarande (nuläge) bedrivs på ett sätt som tillgodoser 
kraven i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

• I vilken utsträckning det finns behov av förändringar i utformningen och/eller tillämpningen av 
socialnämndens system för det systematiska kvalitetsarbetet

• De sakkunniga ska vidare analysera och bedöma i vilken utsträckning ”kartan” (kvalitetssystemet och 
SOSFS 2011:9) och ”verkligheten” i form av den praktiska tillämpningen skiljer sig åt

• Med stöd av denna analys ska verksamhetens ”starka sidor” identifieras respektive områden där det 
finns behov av fortsatt utveckling

• Arbetet ska ingå som en del av nämndens egenkontroll

• För uppdraget svarar Age Management i Sverige AB – AMSAB® med Barbro Skoglund & Caj Skoglund 
som sakkunniga
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Genomförande

Uppdraget har genomförts enligt följande

• Genomgång av den dokumentation som tillhandahållits av kommunen på eget initiativ respektive på de 
sakkunnigas begäran samt viss övrig dokumentation

• Enskilda intervjuer enligt följande

• Socialnämndens ordförande

• Socialchef

• Biträdande socialchef

• Avdelningschef för Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri

• Enhetschefer inom Stöd till barn och familj (barn och unga)

• Ett urval medarbetare (10 informanter) inom verksamheten

• För urvalet av medarbetare har berörda fackliga organisationer svarat

• Berörda fackliga företrädare 
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Dokumentationen

Till grund för arbetet har bland annat legat följande dokumentation

• Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

• Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av SOSFS 2011:9

• Det av socialnämnden 2020-01-21 reviderade ledningssystemet för det systematiska 
kvalitetsarbete

• IVO (Inspektionen för vård och omsorg); beslut 2019-11-14

• Intern utredning inom socialförvaltningen 2019-06-03--11-26

• Kommunens revisorers granskningsrapport 2019-11-06

• Utkast till uppföljning av socialnämndens interkontrollplan år 2019 för verksamhet enligt SoL och 
LSS

• En rad interna kvalitetsdokument i form av riktlinjer, rutiner etc.
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Disposition

Redovisningen består av två delar

• Del 1 – Detta bildspel

• Resultatet av översynen och förslag till åtgärder med följande disposition

1. Identifierade utvecklingsområden

2. Genomförda respektive planerade förbättringsåtgärder

3. Intern uppföljning av socialnämndens interkontrollplan 2019

4. Vår övergripande nulägesbedömning

5. Grunden för framgångsrikt kvalitetsarbete

6. Förslag till åtgärder inom nio områden

• Del 2 – Separat bildspel

• Underlagsmaterial i form av en detaljerad sammanfattning av dokumentationen 
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar
Tre under 2019 genomförda utredningar/genomlysningar har identifierat ett antal 
utvecklingsområden för det systematiska kvalitetsarbetet.

• IVO (Inspektionen för vård och omsorg); beslut 2019-11-14

• Tillsyn med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet inom Stöd till barn och familj samt 
nämndens ledning och styrning av denna verksamhet

• Intern utredning inom socialförvaltningen 2019-06-03--11-26

• Utredning mot bakgrund av ett enskilt ärende inom Stöd till barn och familj

• Utredningen avser inte det enskilda ärendet i sig utan har ett systemperspektiv

• Kommunens revisorers granskningsrapport 2019-11-06

• Granskning avseende familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar av barn och unga
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar
Vår kommentar

De tre utredningarna/genomlysningarna ger sammantaget en god bild av

• Ledningssystemets brister men också dess styrkor

• Vidtagna respektive planerade åtgärder

Utredningarna har specifikt granskat verksamheten Stöd till barn och familj

• Vissa generella övergripande slutsatser kan dock dras

• Kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom andra delar av 
socialförvaltningens verksamhet
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – IVO 2019-11-14
Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning

• Nämnden bedriver inte egenkontroll med den frekvens och omfattning som krävs för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs med god kvalitet

• Nämnden har inte upprättat någon plan för egenkontroll och systematisk uppföljning av om verksamheten 
bedrivs enligt upprättade processer och rutiner

• Riskanalyser och egenkontroll genomförs inte fortlöpande och i tillräcklig omfattning 

• Klagomål och synpunkter har inte sammanställts 

• Nämnden genomför en gång per år en risk- och väsentlighetsanalys av vad som ska ingå i internkontrollen 
IVO anser att det inte motsvarar föreskriftens krav

• Nämnden uppmanas att genomföra riskanalyser och via egenkontroll följa upp att de åtgärder som 
vidtas får effekt 

• Verksamheten har inte fokuserat tillräckligt på uppföljning

• Fokus har snarare varit att skriva riktlinjer istället för att följa upp verksamheten
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – IVO 2019-11-14
Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning (forts)

• IVO förutsätter att nämnden fortsätter att utveckla och förbättra arbetet med avvikelser

• Behov av att öka kunskapsnivån om avvikelser och missförhållanden som ska rapporteras

Iakttagelser specifikt vad avser Stöd till barn och familj i sammanfattning

• Nämnden har inte fastställt vilka kvalitetskrav enheten skulle uppnå eller hur dessa skulle följas 
upp inom verksamheten

• Riskanalyser genomförs i liten utsträckning inom enheten

• Utredningar rörande barn och unga avslutas inte alltid inom den lagstadgade utredningstiden om 
fyra månader

• Nämnden har inte upprättade mål, processer och rutiner för arbetet med våldsutsatta barn och 
barn som bevittnat våld
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – IVO 2019-11-14

Iakttagelser specifikt vad avser Stöd till barn och familj i sammanfattning (forts)

• Hanteringen av klagomål och synpunkter har varit bristande och stannar ofta hos den enhetschef 
som tagit emot klagomålet

• Inget lärande eftersom hanteringen inte görs systematiskt, det är inte definierat vilka 
klagomål som ska in i systemet

• Det fanns ett behov av bättre vägledning och riktlinjer

• Enhetschefer uppgav vid intervjuerna att det saknades en processledare/verksamhetsutvecklare 
med övergripande ansvar för att uppdatera rutiner vid t. ex. förändring i lagstiftningen 

• Gällande kompetensutveckling var resurserna begränsade, men interna utbildningar t. ex. i BBIC 
gavs kontinuerligt

• Dock upprättas inte någon plan för personalens kompetensutveckling
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – Revisionsrapport 2019-11-16

Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning

• Säkerställ att det inom området styrande- och stödjande dokument finns tillämpningsanvisningar, 
rutinbeskrivningar etc. för samtliga delar i processerna inom socialtjänstens verksamhetsområden

• Säkerställ att samtliga tillämpningsanvisningar som anges i riktlinjerna för myndighetsutövning 
finns på plats

• Riktlinjerna är inte förankrade/kända av alla, nämnden bör skyndsamt 
implementera/tydliggöra dessa

• Kommunicera styrande och stödjande dokument till samtliga berörda i organisationen

• Säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt

• Viktigt att styrande och stödjande dokument finns på plats när nya medarbetare kommer in i 
verksamheten
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – Revisionsrapport 2019-11-16

Iakttagelser specifikt vad avser Stöd till barn och familj i sammanfattning

• Fortfarande saknas flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en tillräcklig 
styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga

• Riktlinjer för placeringsbeslut gällande barn och unga efterlevs inte fullt ut, bland annat vad gäller 
uppföljning av planer

• Det saknas tillämpningsanvisningar, rutinbeskrivningar med mera för delar av processerna

• Nämnden rekommenderas att säkerställa att SoL efterlevs genom att alla barn har en upprättad aktuell 
vård- och genomförandeplan samt att dessa följs upp med  ett angivet datum för uppföljningen

• Flertalet av de granskade vård- och genomförandeplanerna saknade underskrifter av berörda 
exempelvis vårdnadshavare, familjehem etc.
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – Intern utredning 2019-06-03--11-26

Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning

• Avvikelsearbetet gällande SoL och LSS är mer aktivt inom vissa områden inom socialtjänsten, plan för 
kompetenshöjning är under utformning under ledning av kvalitetscontroller

• Lex Sarah och avvikelsehantering är ett primärt utvecklingsområde. Verksamheterna behöver stöd för att öka 
aktivitet och kunskap inom ansvarsområdet. Systemperspektivet behöver lyftas som utgångspunkt för kvalitets- och 
förbättringsarbetet

• Verksamheterna hanterar sannolikt relativt ofta klagomål och synpunkter men dokumenterar inte i enlighet med 
nämndens riktlinjer 

• Saknas möjlighet till sammanställning och analys på aggregerad nivå 

• Kartlägg vilken egenkontroll som redan utövas samt om det behövs rutiner och stöd genom mallar etc.

• Fortsätt det initierade utvecklingsarbetet med att egenkontroll utövas på enhetsnivå samt att förändra 
kontrollområdena inom den interna kontrollen
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – Intern utredning 2019-06-03--11-26

Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning (forts)

• Sammantaget föreslås ett fördjupat kvalitetsarbete inom socialtjänsten med start första kvartalet 2020 där 
samtliga brist-, förbättrings-, och utvecklingsområden bör ingå

• Som huvudskäl granskande åtgärd utan i kvalitetssäkrande, förbättrande och utvecklande syfte

• Föreslås att området barn och unga prioriteras

• Systematiskt arbete med riskanalyser, egenkontroll, klagomåls- och avvikelsearbete behöver bli mer aktivt. 
Riktlinjer för riskanalysarbete ska upprättas

• Satsa på kompetenshöjning gällande systematiskt kvalitetsarbete och ledningssystemet. Föreskriften SOSFS 
2011:9 och handboken för tillämpning ska vara väl känd för alla medarbetare 

• Styrning av systematiskt kvalitetsarbete ska vara en stående dagordningspunkt på ledningsmöten, APT 
och socialtjänstens årliga kvalitetsmässa 
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2. Genomförda respektive planerade 
förbättringsåtgärder

Av såväl IVO:s beslut, revisionsrapporten samt den interna utredningen framgår att en rad åtgärder 
redan har vidtagits respektive planeras som en följd av de tre genomlysningarna. Även en del 
positiva iakttagelser har noterats.

IVO 2019

• ”… har i de övriga delar som granskats gällande bl.a. ledningssystem, avvikelser, kompetens och 
bemanning  inte funnit några brister” 

• Rutin för avvikelsehantering har delgetts samtliga medarbetare, processkartor har uppdateras och 
kompletterande rutiner tagits fram gällande förhandsbedömningar 

• Det finns processkartor och dokumenterade beskrivningar för t. ex. handläggning av anmälan och 
utredning rörande barn och unga 

• Även om hanteringen av klagomål och synpunkter varit bristande har den dock förbättrats så att 
klagomål samlas och kan följas upp 
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2. Genomförda respektive planerade 
förbättringsåtgärder

Genomförda respektive planerade åtgärder samt positiva iakttagelser (forts)

Intern utredning 2019

• Under hösten 2019 har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att arbetet med riktlinjer för riskanalys ska 
återupptas 

• Socialtjänstens kvalitetsgrupp har getts i ansvar att formalisera underlag för riktlinjer inför nämndens beslut 

• Avvikelsearbetet har utvecklats under 2019 med att digitalisera dokumentationen i verkställighetsmodulen 
verksamhetssystemet VIVA 

• Avvikelsearbetet gällande SoL och LSS är mer aktivt inom vissa områden inom socialtjänsten, plan för 
kompetenshöjning är under utformning. Ett utvecklingsarbete är initierat för att öka aktiviteter med 
egenkontroll på enhets- och verksamhetsnivå 

• Fortsätta det initierade utvecklingsarbetet med att egenkontroll utövas på enhetsnivå samt att förändra 
kontrollområdena inom den interna kontrollen. Förslagsvis planeras en kompetenshöjande insats för 
avdelnings- och enhetschefer under 2020
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2. Genomförda respektive planerade 
förbättringsåtgärder

Vidtagna respektive planerade åtgärder samt positiva iakttagelser (forts)

Revisionsrapporten 2019

• Det har vidtagits en del åtgärder efter en tidigare revisonsgranskning (2016). Bland annat finns nu Riktlinjer 
för myndighetsutövning samt Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga

• Vid revisionsgranskningen 2016 fanns det ungefär 80 ärenden som låg och väntade på handläggning

• Nu uppger företrädare för verksamheten att det inte finns några ärenden i kö eller ärenden som inte är 
utdelade till handläggare

• Kön har kunnat byggas bort bland annat med hjälp av att antalet socialsekreterare ökat från 12-13 
personer till dagens 20 personer

• Att personalomsättningen minskat har även bidragit till att kösituationen nu är löst

• Ärendeinflödet följs ”nogsamt av ansvariga chefer flera gånger per vecka. Som mest ska det enligt 
uppgift ha legat tio ärenden i ett par veckors tid. Eventuella akuta ärenden får idag högsta prioritering 
och tas därmed an direkt, vilket inte var fallet vid granskningen år 2016”
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2. Genomförda respektive planerade 
förbättringsåtgärder

Vidtagna respektive planerade åtgärder samt positiva iakttagelser (forts)

Revisionsrapporten 2019

• Från hög till låg personalomsättning, exempel på vidtagna åtgärder

• Särskild lönetrappa för de som ingår i barn- och ungdomsgruppen

• Arbete med att strukturera och tydliggöra uppdraget; ”vem som gör vad”

• Coachfunktion har inrättats som ger stöd till handläggarna 

• Verksamhetsföreträdarna ansåg att samtliga medarbetare idag vet hur vård- och 
genomförandeplaner ska hanteras. Exempelvis att en vårdplan ska upprättas så snart en insats 
påbörjas samt att en genomförandeplan ska finnas på plats senast inom sex veckor

• Företrädare för verksamheten uppgav att det vid den årliga genomgången av samtliga ärenden 
samt vid egenkontroll upptäcks vilka vårdplaner som behöver revideras
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3. Intern uppföljning av socialnämnden internkontrollplan SoL 
och LSS 2019. Utkast till rapport 2020-03-16

Sedan 2014 fastställer socialnämnden en årlig internkontrollplan för SoL och LSS

• Revideras årligen på grundval av föregående års resultat samt risk- och väsentlighetsanalys

• Åtta kontrollområden/parametrar

• Säkerställa det det finns genomförandeplaner för personer med beviljade insatser

• Säkerställa att dokumentationen i genomförandeplaner håller god kvalitet

• Säkerställa att dokumentationen i vårdplaner håller god kvalitet

• Uppföljning av utredningstider/kösituationen inom Barn och familj

• Kvalitetssystem på VO-nivå [numera avdelningsnivå] och enhetsnivå

• Säkerställa att kärnprocesserna/processkartorna med tillhörande kvalitetsdokument är aktuella

• Loggkontroll enligt upprättad rutin

• Att elektronisk funktionsbrevlåda hanteras enligt kommunens anvisningar
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3. Intern uppföljning av socialnämnden internkontrollplan SoL 
och LSS 2019. Utkast till rapport 2020-03-16

Slutsatser i sammanfattning

• Utfall av kontrollområden/parametrar för Stöd till barn och familj

• Granskade genomförandeplaner visar generellt på följsamhet utifrån de kontrollfrågor som ställts

• Förutom vissa avvikelser gällande uppföljning av plan

• Granskning av placeringsbesluten sker även genom egenkontroll utförd hösten 2019

• I 5 av 21 ärenden var genomförandeplan inte upprättad

• Skälet till detta framgår i samtliga ärenden 

• I 3 av 21 ärenden var vårdplan inte upprättad. 

• Skälet till detta framgår i samtliga ärenden

• Granskning av placeringsbesluten sker även genom egenkontroll utförd hösten 2019

• Finns många processkartor och ett fortsatt arbete med dessa har pågått under 2019 med stöd av 
kvalitetssamordnare

• Länkade dokument till processkartorna är kvalitetsdokument, vissa sökvägar fungerar dock inte

• Uppföljning av utredningstider/kösituationen redovisas inte i utkastet
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3. Intern uppföljning av socialnämnden internkontrollplan SoL 
och LSS 2019. Utkast till rapport 2020-03-16

Slutsatser i sammanfattning (forts)

• Sammanfattning/bedömning

• Inom Barn och familj finns många beskrivningar av kärnprocesser och rutinbeskrivningar som återfinns i 
kvalitetssystemet med spegling till Insidan 

• Bedömning generellt för socialtjänsten

• Nuvarande kontroller per definition är egenkontroll och verksamheternas aktiviteter inom det 
kvalitetsområdet behöver öka medan den interna kontrollen bör utvecklas mot att granska mer 
övergripande områden

• Efter revisionsgranskningen har ett utvecklingsarbete gällande intern kontroll och styrning 
påbörjats såväl kommunövergripande som på förvaltningsnivå

• Det krävs förbättringsarbete genom att fortsätta identifiera, beskriva, fastställa och följa upp de 
processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet

• Utöver egenkontroll behöver socialförvaltningen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet gällande 
även riskanalyser samt avvikelse- och klagomålshantering 
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4. Vår övergripande nulägesbedömning. 
Utgångspunkt 1. 2016 års Revisionsrapport

En naturlig utgångspunkt för vår övergripande nulägesbedömning är den granskning av familjehemsplaceringar, 
institutionsplaceringar samt andra insatser för barn och unga som gjordes av kommunens revisorer under 
2016.

• I revisionsrapporten (2016-05-09) påtalades en rad allvarliga brister i verksamheten

• Granskningen visar ”att handläggningen inom Barn och Unga (BoU) idag har flera brister […] flera av de 
insatser som beslutats inte följs upp i tillräcklig utsträckning”

• ”Det fanns vid granskningens genomförandet ett 80-tal ärenden som inte hade kunnat delas ut och som 
hade legat i sex månader. Orsaken till detta påtalades av de intervjuade som en brist på handläggare. 
Detta ser vi som allvarligt och detta bör hanteras av nämnden omedelbart. Vi riktar allvarlig kritik mot 
nämnden för detta” [vår kursivering]

• ”Nämnden bör omgående införa tydliga uppföljningsrutiner gällande utredningar inom BoU. Denna 
uppföljning bör tydliggöra hur lång tid ärenden blir liggande samt hur många ärenden som inte har 
någon handläggare”

• Nämnden bör förändra sin internkontrollplan så att den innehåller kontroll av flera områden inom 
socialtjänsten. ”Vi rekommenderar att man granskar vårdplaner, utredningar och ärendetider”
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4. Vår övergripande nulägesbedömning. 
Utgångspunkt 2. Utredningar under 2019 samt våra informanter

Av de tre tidigare refererade utredningarna/genomlysningarna har framkommit att det skett betydande 
förbättringar under senare år.

Våra intervjuer inom Stöd till barn och familj samt med socialchef, biträdande socialchef, avdelningschef  och 
fackliga företrädare visar att utvecklingen har varit och är klart positiv. Följande exempel belyser detta.

• Processkartor har utarbetats inom en rad områden och ses som ett värdefullt stöd för kvalitetssäkring och 
likvärdighet i rättsprocessen

• Att rapportera avvikelser i den egna verksamheten ses som ett naturligt inslag av egenkontroll. Antalet 
avvikelserapporter har ökat

• Enhetscheferna uppmanar och uppmuntrar medarbetare att rapportera avvikelser

• Avvikelserapporter är ett återkommande inslag på arbetsplatsträffar (APT)

• Egenkontrollen omfattar självgranskning av den egna dokumentationens kvalitet två gånger per år

• Utredningstiderna följs systematiskt, bland annat med hjälp av ”Lean-tavlor”
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4. Vår övergripande nulägesbedömning
Sammanfattande bedömning av nuläget i förhållande till situationen 
2016 inom Stöd till barn och familj

• Då

• Personalbrist och stor personalomsättning 

• Oacceptabelt långa handläggningstider inom utredningsverksamheten och 

• Allvarliga kvalitetsbrister

• ”Tidigare fanns en kultur inom verksamheten att avvikelser inte skulle rapporteras” (IVO beslut 2019-
11-14)

• Nu 

• Stabil bemanningssituation

• Effektivare flöden

• Kontroll av att lagstadgade handläggningstider iakttas

• Aktivt kvalitetsarbete med egenkontroll 

• Fokus på processkartor 

• Rapportering av avvikelser ses som både viktigt och naturligt

25AMSAB® för Piteå kommun april 2020Page 81 of 384



4. Vår övergripande nulägesbedömning
Behov av utvecklingsinsatser

Behovet av fortsatt utvecklingsinsatser har framkommit i de tre refererade utredningarna 

Vi redovisar förslag till åtgärder enligt följande.

A. Avvikelserapportering och analys

B. Tydlig ansvarsfördelning

C. Klagomål och synpunkter

D. Egenkontroll

E. Systematisk uppföljning

F. Kunskaps- och metodstöd

G. Dokumentstruktur

H. Grundläggande begrepp

I. Prioritering
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5. Grunden för framgångsrikt kvalitetsarbete
Systemperspektivet
• SKR:s rapport ”Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom individ-

och familjeomsorgen” (2011) ger följande sammanfattning av grunden för ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete

• ”Systemperspektivet - ett effektivt kvalitetsarbete där organisationen och dess processer 
dokumenteras och analyseras”

• ”Flytta fokus från ett syndabockstänkande till att se analysen av risker eller händelser som en 
del i att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst”

• ”Att information om missförhållanden inte har lyfts fram och generaliserats, kan vara ett 
motstånd från berörda medarbetare som känner ett personligt ansvar för det som skett. 
Denna problematik bottnar i att man inom socialtjänsten inte helt har övergått från 
individsyn till systemsyn i sättet att uppfatta och hantera fel och brister i verksamheterna” 
[vår kursivering]
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5. Grunden för framgångsrikt kvalitetsarbete
Systemperspektivet
• Vår bedömning av förutsättningarna inom Stöd till barn och familj

• Samtliga intervjuade medarbetare och de tre enhetscheferna har gett uttryck 
för ett tydligt systemperspektiv där såväl egenkontroll, processkartor som 
avvikelserapportering ses som viktiga verktyg för att säkerställa kvaliteten i 
verksamheten

• Samtidigt finns en klar medvetenhet om brister i den praktiska tillämpningen 
och krav på åtgärder, bland annat genom mer tydliga ansvarsförhållanden 
samt en mer utvecklad systematik i arbetet
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5. Grunden för framgångsrikt kvalitetsarbete 
Sex framgångsfaktorer
Vårt förslag till åtgärder bygger på sex framgångsfaktorer

Det ska vara tydligt

1. Hur ansvaret fördelas i linjen mellan olika beslutsnivåer

2. Hur ansvaret fördelas mellan linje och stab

3. Hur ledningssystemets struktur är uppbyggt

4. Att ledningssystemet är stabilt över tid

5. Vad centrala begrepp betyder och innebär för såväl medarbetare som chefer

6. Hur informationsflödet ska flyta löpande såväl vertikalt som horisontellt inom 
hela förvaltningen
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Bakgrund

• Såväl enhetscheferna som intervjuade medarbetare har gett uttryck för en betydande frustration 
över bristande återkoppling/återföring på upprättade avvikelserapporter

• Medarbetarna inom utredargruppen har i februari 2020 gjort en avvikelserapport mot bakgrund 
av ”otydlig ansvarsfördelning inom socialtjänsten som organisation”

• Riktlinjer för avvikelserapportering

• Av kvalitetsdokumentet ”Riktlinje för lex Sarah och avvikelsehantering enligt SoL-LSS” (senast 
reviderad 2015-10-16 av socialnämnden”) framgår bland annat följande

• Riktlinjerna för rapportering av avvikelser och Lex Sarah är samordnade

• Det är arbetsledares ansvar att undanröja brister och missförhållanden. Är inte detta 
möjligt enligt de ramar och förutsättningar som finns är det arbetsledarens ansvar att 
lyfta frågan till närmsta överordnade chef

30AMSAB® för Piteå kommun april 2020Page 86 of 384



6.A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Från 2015 års ”Riktlinje för Lex Sarah och avvikelsehantering enligt SoL-LSS” (forts)

• Socialchefens kvalitetscontroller [numera Socialt Ansvarig Samordnare; SAS] har huvudansvaret för rapportering och 
utredning enligt lex Sarah

• Innefattande att ta emot anmälningar och genomföra utredningar

• När inrapporterade avvikelser kräver fördjupad utredning informerar kvalitetscontrollern ansvarig arbetsledare. 
Arbetsledaren återkopplar till sin verksamhet

Av kommunens promemoria ”Information om att rapportera avvikelser och Lex Sarah” (odaterad) framgår bland annat 
följande.

• Avvikelserapport ska skrivas under av närmaste arbetsledare som ansvarar för att skicka en kopia till kvalitetscontrollern

• Kvalitetscontrollern tar kontakt med arbetsledaren eller överordnad chef för att följa upp vad som hänt i ärendet efter 
rapporten skrivits

• Förekommer flera avvikelserapporter inom ett specifikt område tar kvalitetscontrollern upp frågan med ledningen för 
avdelningen ”för att diskutera hur vi ska kunna komma tillrätt med problemen”.

• Flera avvikelser kan också göra att dessa sammantaget förs till anmälan enligt Lex Sarah
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Vår bedömning

Nuvarande riktlinjer och rutiner

• Det är otydligt ”vem som gör vad”, framför allt 

• Hur analysen av avvikelser som inte är av den arten att det kan vara aktuellt med en anmälan enligt Lex Sarah 
(missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande) ska hanteras

• Detta är sannolikt förklaringen till att chefer och medarbetare inom Stöd till barn och familj förväntar sig 
återkoppling från SAS på gjorda avvikelserapporter samtidigt som SAS inte anser sig ha det uppdraget

• En ytterligare komplicerande faktor återfinns i det av socialnämnden reviderade ledningssystemet (2020-01-21)

• Såväl socialchef som avdelningschefer har ett tydligt ansvar för Klagomål och synpunkter respektive 
Avvikelsehantering och riskanalys

• Även enhetschefer har ansvar för Klagomål och synpunkter men 

• Inte något ansvar för Avvikelsehantering och riskanalys

• Rådande oklarhet i ansvarsfördelningen måste undanröjas 
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Våra förslag – kompetens och kapacitet på olika nivåer

• På varje nivå inom förvaltningen ska det finnas resurser, kompetens och kapacitet för att analysera såväl 
avvikelser som klagomål/synpunkter samt kunna bedöma risker

• På första linjen; inom Stöd till barn och familj bildar de tre enheterna 

• En gemensam analysgrupp med representanter för de tre enheterna

• Ordförandeskapet växlar mellan de tre enhetscheferna varvid eventuell jävsproblematik kan 
hanteras

• Vid mer komplexa frågeställningar kan SAS biträda i utredningen. Ansvaret för att vidta åtgärder 
ligger dock alltid ”i linjen”, det vill säga beslut fattas av ansvarig enhetschef

• Analysgruppen kan även svara för riskanalyser på enhetsnivå

• Svarar för återkoppling till berörda

• Samtliga avvikelserapporter

• Delges avdelningschef för analys på avdelningsnivå

• Delges SAS för övervägande enligt Lex Sarah
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Våra förslag – kompetens på olika nivåer (forts)

• På såväl avdelningsnivå som förvaltningsnivå  handlar det framför allt om att i 
aggregerad form hitta mönster och identifiera behovet av riskanalys ur ett 
systemperspektiv

• För de verksamheter som bedrivs inom avdelningen (avdelningsnivå)

• För en helhetsbild av den samlade socialstjänsten (förvaltningsnivå)

• Avdelningsnivå

• Gemensam analysgrupp med representanter från olika enheter

• Arbetet leds av avdelningschefen

• Avdelningschef rapporterar kvartalsvis till förvaltningens ledningsgrupp
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Våra förslag – kompetens på olika nivåer (forts)

• Förvaltningsnivå

• Avdelningschefernas kvartalsvisa rapporter behandlas av förvaltningens ledningsgrupp

• Alla avvikelserapporter ska, liksom hittills, delges SAS

• SAS utreder om socialchefen ska föreslå socialnämndens arbetsutskott att göra en 
anmälan enligt Lex Sarah (missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande)

• Som ett led i egenkontrollen gör SAS en egen, fristående riskanalys för att identifiera om 
avvikelserapporterna tyder på att det finns systematiska brister som spänner över 
enhets- respektive avdelningsgränser eller som annars behöver uppmärksammas

• Socialchefen ansvarar för avrapportering till nämnden – se bild 48

• Kvartalsvis i ”Snabbrapport kvalitet”

• I den årsvisa kvalitetsberättelsen
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6 B. Förslag
Tydlig ansvarsfördelning
Bakgrund

• Som framgått av avsnittet Avvikelserapporter och analyser är fördelningen av ansvar 
delvis otydligt

• Föreslås att tydligt ange uppdrag, ansvar och avgränsning för det fördjupade 
kvalitetsarbetet, att processledare och arbetsgrupp med specifika uppdrag utifrån 
funktion utses (Intern utredning)

Vårt förslag

• Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete revideras senast i 
augusti 2020

• Enhetschefers ansvar för avvikelsehantering och riskanalys tydliggörs

• Ska även innefatta ansvar för hur analysarbetet ska organiseras på olika nivåer
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6 C. Förslag
Klagomål och synpunkter
Bakgrund

• Såväl IVO som den Interna utredningen har påtalat brister i hanteringen av klagomål/synpunkter
• IVO konstaterar samtidigt att ”… hanteringen har dock förbättrats så att klagomål samlas och 

kan följas upp”

• Avvikelser samt klagomål/synpunkter 
• Ska relateras till den kvalitet som verksamheten ska upprätthålla enligt lag, föreskrifter och 

huvudmannens egna mål

• Ansvaret för klagomål/synpunkter har i nämndens ledningssystem fördelats enligt följande 
• Socialchef

• Säkerställa att det finns en organisation på förvaltningsnivå för arbetet med klagomål 
och synpunkter

• Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och åtgärder från inkomna klagomål 
och synpunkter 
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6 C. Förslag
Klagomål och synpunkter
Bakgrund, ansvaret för klagomål/synpunkter (forts)

• Avdelningschef

• Säkerställa att det finns en organisation på avdelnings- och enhetsnivå för arbetet med 
klagomål och synpunkter

• Ta del av enheternas samanställning av resultat och åtgärder från inkomna klagomål och 
synpunkter. Sammanställa och analysera resultat och åtgärder på aggregerad/avdelningsnivå

• Enhetschef

• Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla, sammanställa och analysera klagomål och 
synpunkter samt urskilja mönster och trender som indikerar på brister i verksamheten

• Säkerställa följsamhet till riktlinjen för klagomål och synpunkter inom enheten
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6 C. Förslag
Klagomål och synpunkter
Vår bedömning

• Det råder, i jämförelse med avvikelserapporteringen, betydligt större osäkerhet gällande vilka klagomål/synpunkter som 
ska dokumenteras och hur det ska ske

• Kvalitetskraven är i vissa fall specificerade i lag/föreskrift, t ex maximal utredningstid på fyra månader

• Kvalitetskraven är dock i mycket stor omfattning allmänt hållna mål som lämnar betydande utrymme för olika 
tolkningar

• Det är mot den bakgrunden helt naturligt att det kan råda olika bedömningar och viss förvirring om vad som ska 
bedömas vara ett ett klagomål respektive en synpunkt som ska dokumenteras

• Endast genom en ständig återkoppling till medarbetarna kommer det med tiden  att utvecklas 

• En tydlig och erfarenhetsbaserad praxis inom ramen för ”en ständigt lärande organisation”

Vårt förslag – fortsatt utvecklingsarbete

• Det krävs långsiktiga, systematiska insatser för utvecklingen av den praktiska tillämpningen av rutiner och riktlinjer för 
hantering av klagomål och synpunkter

• Erfarenheterna från arbetet med avvikelserapportering kan tillämpas också på hanteringen av  klagomål/synpunkter
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Bakgrund

• Nämnden bedriver inte egenkontroll med den frekvens och omfattning som krävs för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs med god kvalitet (IVO)

• I nuläget ingår egenkontrollen i den interna kontrollen. Ett utvecklingsarbete är initierat för att öka 
aktiviteter med egenkontroll på enhets- och verksamhetsnivå (Intern utredning)

• Rekommendationen är att kartlägga vilken egenkontroll som redan utövas samt om det behövs rutiner och 
stöd genom mallar etc. Fortsätta det initierade utvecklingsarbetet med att egenkontroll utövas på enhetsnivå 
samt att förändra kontrollområdena inom den interna kontrollen (Intern utredning)

• Nuvarande kontroller per definition är egenkontroll och verksamheternas aktiviteter inom det 
kvalitetsområdet behöver öka medan den interna kontrollen bör utvecklas mot att granska mer 
övergripande områden (Utkast uppföljning internkontrollplan 2019)

• I socialnämnden ledningssystem används såväl begreppet internkontroll som egenkontroll
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vår bedömning

• Begreppen internkontroll respektive egenkontroll behöver klargöras

• Internkontroll enligt Kommunallagen 6 kap 6 §

• ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt”

• Egenkontroll enligt SOSFS 2011:9

• ”Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem”
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vår bedömning (forts)

Inom ramen för egenkontrollen kan en rad olika aktiviteter/åtgärder rymmas. Exempel på egenkontroll enligt 
Socialstyrelsens handbok för tillämpning av SOSFS 2011:9

• Jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra 
verksamheter

• Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat

• Målgruppsundersökningar

• Granskning av journaler, akter och annan dokumentation

• Undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i 
verksamhetens kvalitet

• Analys av uppgifter från patientnämnder, och inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vår bedömning (forts)

Exempel på egenkontroll enligt ”Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet” (IVO 2017)

• Enkät och/eller intervju med familjehemsplacerade barn

• Chefer/gruppledare gör regelbundna genomgångar av utredningar etc., följer upp bestämda parametrar i 
handläggningen

• Vissa chefer läser samtliga utredningar för att säkra kvaliteten

• Regelbunden kvalitativ kontroll av ärendena

• Försenade utredningar följs upp på aggregerad nivå

• Stickprov på ärenden med regelbunden frekvens

• Revisionsinsatser internt och externt. Regelbunden granskning med olika teman varje gång, som exempelvis 
särskilt fokus på genomförandeplaner
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vårt förslag  - använd begreppet egenkontroll i det systematiska kvalitetsarbetet

• Egenkontroll enligt SOSFS 2011:9 ingår som en del i nämndens internkontroll, 

• Internkontrollen omfattar hela verksamheten och inte bara kvalitetsarbetet

• I nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska

• Begreppet egenkontroll användas

• Begreppet internkontroll utmönstras

• Begreppet egenkontroll ska inte tolkas snävt och omfattar alla insatser som anger 

• Hur verksamheten kommit fram till att åtgärder behövs 

• Hur de ska följas upp
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vårt förslag  - använd begreppet egenkontroll i det systematiska kvalitetsarbetet (forts)

• Egenkontrollens innehåll är inte statiskt

• Varierar såväl i förhållande till verksamhetens innehåll och förutsättningar som över 
tid

• Riskanalyser och riskbedömningar kan ligga till grund för egenkontrollens inriktning

• Vid beslut av socialnämndens arbetsutskott enligt delegationsordningen C1.1 - C.1.16 
sker granskning av dokumentationen – beslutsunderlaget

• Som ett led i egenkontrollen ska av utskottet identifierade brister i dokumentationen 
skriftligen återförs till ansvarig avdelningschef/enhetschef

• Bristerna ska åtgärdas med skriftlig återrapportering till utskottet
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6 E. Förslag
Systematisk uppföljning
Bakgrund

• ”Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet” (SOSFS 2011:9, 6 §)

• Nämndens systematiska kvalitetsarbete brister. Riskanalyser och egenkontroll genomförs inte fortlöpande och i 
tillräcklig omfattning (IVO)

• Verksamheten har inte fokuserat tillräcklig på uppföljning. Fokus har snarare varit att skriva riktlinjer istället för att 
följa upp verksamheten (IVO)

• Nämnden bedömer inte fortlöpande risk för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Nämnden 
genomförde en gång per år en risk- och väsentlighetsanalys av vad som ska ingå i internkontrollen. IVO anser att 
det inte motsvarar föreskriftens krav 

• Enligt nämndens ledningssystem ansvarar nämnden för ”Årlig uppföljning av ledningssystemet”. Nämnden ska 
besluta om

• Årlig uppföljning av verksamhetsplan och interna kontrollplaner

• Årlig granskning och revidering av ledningssystemet
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6 E. Förslag
Systematisk uppföljning
Bakgrund (forts)

• I socialnämndens internkontrollplan för SoL och LSS år 2019 återfinns åtta kontrollaktiviteter och 
kontrollområden vars utfall ska återföras till nämnden en gång per år (”risk- och väsentlighetsanalys”)

Vår bedömning

• För att nämnden ska kunna följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitet krävs en tydlig systematik och 
regelbundenhet i information från kvalitetsarbetets utfall och konstaterade brister och förbättringsområden
• Vi delar IVO:s uppfattning att uppföljningen  till nämnden behöver ske med större regelbundenhet än 

en gång per år

Vårt förslag – årlig kvalitetsberättelse samt kvartalsrapporter

• Nämnden upprättar årligen en sammanhållen kvalitetsberättelse i enlighet med de allmänna råden i SOSFS 
2011:09 där det ska framgå
• Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 

bedrivits under föregående kalenderår
• Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
• Vilka resultat som har uppnåtts
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6 E. Förslag
Systematisk uppföljning
Vårt förslag - årlig kvalitetsberättelse samt kvartalsrapporter (forts)

• Till grund för kvalitetsberättelsen ligger Kvartalsrapport från förvaltningschefen som kortfattat och enligt en 
strukturerad mall (”Snabbrapport kvalitet”) beskriver

• Exempel på åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet

• Exempel på resultat som har uppnåtts

• Det krävs ett löpande flöde av information i linjen med tydlig systematik i det kvartalsvisa rapporterna, till 
exempel enligt följande

• Enhetsnivå (februari, maj, augusti, november)

• Avdelningsnivå (mars, juni, september, december)

• Socialnämnden = förvaltningsnivå (april, augusti, oktober, januari)

• Kvalitetsberättelse (februari/mars) avseende föregående års utfall
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6 F. Förslag
Kunskaps- och metodstöd
Bakgrund

• ” …rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet och ge en god vård och 
omsorg” (SOSFS 2011:9)

• Utan rätt kompetens har personalen inte förutsättningar att 

• Fullgöra sin rapporteringsskyldighet 

• I övrigt delta i kvalitetsarbetet till exempel genom att lämna in klagomål och synpunkter

• Den som bedriver verksamheten behöver planera för personalförsörjning och kompetensutveckling

• Rutin för avvikelsehantering har delgetts samtliga medarbetare, processkartor har uppdaterats och kompletterande 
rutiner tagits fram gällande förhandsbedömningar (IVO)

• Gällande kompetensutveckling var resurserna begränsade, men interna utbildningar t.ex. i BBIC gavs kontinuerligt. 
Dock upprättades inte någon plan för personalens kompetensutveckling (IVO)

• Enhetschefer uppgav vid intervjuerna att det saknades en processledare/verksamhetsutvecklare med övergripande 
ansvar för att uppdatera rutiner vid t. ex. förändring i lagstiftningen (IVO)

• Förslagsvis planera en kompetenshöjande insats avseende Lex Sarah och avvikelsehantering (Intern utredning)
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6 F. Förslag
Kunskaps- och metodstöd
Bakgrund (forts)

• Satsa på kompetenshöjning gällande systematiskt kvalitetsarbete och ledningssystemet. Föreskriften SOSFS 2011:9 
och handboken för tillämpningen ska vara väl känd för alla medarbetare (Intern utredning)

• Viktigt att styrande- och stödjande dokument finns på plats när nya medarbetare kommer in i 
verksamheten (Revisionsrapporten)

• ”Eftersom nya lagar och föreskrifter kan tillkomma och befintliga kan upphävas eller förändras [krävs fortlöpande] 
kartläggning av de regler som styr verksamheten” (Socialstyrelsens kvalitetshandbok)

Vår bedömning 

• Enskilda chefers och medarbetares kunskap och kompetens samt erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete är 
sannolikt tämligen varierande

• Behovet av kunskaps- och metodstöd ska därför bedömas individuellt

• Det behövs ett kvalificerat stöd på övergripande nivå i form av 

• Kunskaps- och metodutveckling 

• Omvärldsbevakning
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6 F. Förslag
Kunskaps- och metodstöd
Vårt förslag – kompetensutveckling ett gemensamt ansvar

• Medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för kompetensutveckling

• Behovet av fördjupad kunskap och kompetens om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas 
dokumenteras i de individuella kompetensutvecklingsplaner som upprättas inom ramen för årliga 
medarbetarsamtal

• Samtliga chefer och medarbetare ska ha kunskap och kompetens om innebörden av ett antal 
grundläggande begrepp (se bild 55)

• Det ska finnas rutiner för introduktion av nya medarbetare som även innefattar det systematiska 
kvalitetsarbetets villkor

• SAS svarar för kunskaps- och metodstöd till verksamheten på olika nivåer

• SAS har ett sammanhållande ansvar för omvärldsbevakning  och kunskapsspridning vad avser ny lagstiftning, 
nya föreskrifter, förändrad rättspraxis etc.

• Med tanke på socialtjänstens komplexitet behövs rutiner för hur sakkunniga inom olika 
kunskapsområden ska biträda i detta arbete
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6 G. Förslag
Dokumentstruktur
Bakgrund

• Socialförvaltningens kvalitetsportal har en tydlig struktur med uppdelning på fyra kärnprocesser

• Myndighetsutövning

• Verkställighet 

• Hälso- och sjukvård

• Serviceinsatser utan biståndsbedömning

• Processkartor har uppdateras och kompletterande rutiner tagits fram gällande 
förhandsbedömningar (IVO)

• Det finns processkartor och dokumenterade beskrivningar för t. ex. handläggning av anmälan och 
utredning rörande barn och unga (IVO)

• Ett särskilt kvalitetsdokument för processkartor har upprättats

• Kompletteras av lathunden ”Skapa processkartor”
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6 G. Förslag
Dokumentstruktur
Vår bedömning

• Kvalitetsportalen består av ett stort antal dokument som dessutom upprättats på olika nivåer 
inom socialtjänsten 

• Detta ställer särskilt stora krav på att kunna följa upp dokumentens giltighet över tid.  Det är 
vanligt att giltighetstiden för kvalitetsdokument gäller ”tills vidare”

• Det finns kunskapsstöd för att arbeta med processkartor. Däremot är det inte tydligt reglerat vem 
som beslutar

• Inom vilka områden som processkartor ska upprättas 

• Vem som fastställer processkartan respektive beslutar att den ska publiceras

• Vem som ska publicera i kvalitetsportalen

• Processkartornas utformning avviker något från den struktur som gäller för övriga 
kvalitetsdokument
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6 G. Förslag
Dokumentstruktur
Vårt förslag – ”bäst före datum” 

• Samtliga kvalitetsdokument ska ha ett ”bäst-före datum” istället för att gälla ”tills vidare”. Detta 
skapar betydligt bättre förutsättningar för att följa upp att dokumenten fortfarande är aktuella

• Ansvarsförhållanden för processkartor ska definieras

• Processkartor ska ha samma struktur som övriga kvalitetsdokument, bland annat ska följande 
framgå

• Datum för upprättande

• Giltig längst till och med

• Senast reviderad

• Redaktör (ansvar för att processkartorna publiceras och revideras)

• Beslutat av
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6 H. Förslag 
Grundläggande begrepp
Bakgrund

• Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 innehåller ett antal begrepp som är av grundläggande betydelse för det 
systematiska kvalitetsarbetet

Vår bedömning

• Trots att de grundläggande begreppen återfinns inte bara i föreskriften utan också i interna riktlinjer och rutiner har 
det under våra intervjuer framkommit att det råder oklarhet om hur dessa ska tillämpas i praktiken

Vårt förslag – kunskap om hur centrala begrepp ska tolkas och tillämpas

• På uppdrag av socialchefen tas en förvaltningsgemensam beskrivning fram av följande begrepp med exempel på 
hur de kan användas i praktiken

• Kvalitet, Egenkontroll, Avvikelse, Missförhållande, Påtaglig risk för missförhållande, Klagomål/synpunkt, 
Riskanalys 

• Definitionerna framgår av SOSFS 2011:9

• Fungerar som stöd för kompetensutveckling på såväl enhets- som avdelningsnivå
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6 I. Förslag
Prioritering
Bakgrund

• Som framgått av de refererade utredningarna finns det behov av fortsatt utvecklingsarbete inom en rad 
områden, till exempel

• Avvikelsehanteringen behöver utvecklas

• Ökat inslag av av riskanalyser och riskbedömningar

• Mer utvecklad egenkontroll

• Större fokus på uppföljning

• Hanteringen av klagomål och synpunkter behöver förbättras

• Kompetensutveckling

Vår bedömning

• Ledningssystemet är en levande process som utvecklas successivt. Att åstadkomma alla önskvärda 
förändringar samtidigt är inte möjligt. Därför måste åtgärderna prioriteras inte minst vad gäller i vilken 
ordning de ska genomföras
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6 I. Förslag
Prioritering
Vårt förslag – tre prioriterade områden under 2020

• Följande områden prioriteras

1. Klargöra ansvarsfördelningen mellan olika nivåer och funktioner 

• Särskilt hög prioritet har att återställa förtroendet för 
avvikelserapportering och avvikelseanalys inom Stöd till barn och familj

2. Bygga upp den föreslagna processen för systematisk uppföljning

3. Tillämpning i praktiken av redan befintliga riktlinjer och rutiner

• Ta fram den föreslagna förvaltningsgemensamma beskrivningen av olika 
begrepp 

• Framtagande av nya riktlinjer/rutiner har lägre prioritet

• Överensstämmer med IVOs: slutsats

57AMSAB® för Piteå kommun april 2020Page 113 of 384



Kontrafaktisk analys

En enskild familjehemsplacering som gjorts av socialnämnden i Piteå har väckt stor 
uppmärksamhet i massmedia. IVO har efter ett stort antal anmälningar i ärendet inlett en 
tillsyn.

Ärendet är ännu inte avslutat men följande uppgifter framgår av IVO:s protokoll 2020-03-
06 som delgivits nämnden för yttrande

• ”Handläggningen har inte genomförts med god kvalitet. Det fanns brister redan i 
samband med att vården inleddes 2016 gällande bl.a. underlag till den akuta och 
fortsatta placeringen av barnet”

• ”… ett litet barn [har] under ca fyra års tid varit placerad i ett familjehem, utan att det 
fanns underlag som tydligt beskrev att barnet hade ett vårdbehov eller vilken målsättning 
som fanns med den planerade vården”
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Kontrafaktisk analys

Vår bedömning

• Även med ett mycket väl fungerande kvalitetssystem går det aldrig att helt 
garantera att det inte kan uppstå allvarliga fel eller brister i handläggningen av 
enskilda ärenden 

• Bristerna i det här fallet är dock av den arten att de borde ha upptäckts om 
egenkontrollen och avvikelserapporteringen hade fungerat tillfredsställande

• Med utgångspunkt för hur kvalitetsarbetet numera bedrivs inom Stöd till barn 
och familj framstår det enligt vår bedömning som sannolikt att bristerna skulle ha 
upptäckts på ett tidigt stadium och relevanta åtgärder därmed kunde ha vidtagits
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Avslutande kommentar

Socialförvaltningen har tagit initiativ till ett treårigt utvecklingsarbete 
avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

• Stöd till barn och familj har valts som det första området för detta 
initiativ

Vår uppdrag har enbart avsett Stöd till barn och familj

• Många av de slutsatser och förslag som vi redovisat bör kunna ligga 
till grund också för kvalitetsarbetet inom andra delar av 
socialförvaltningen
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Tack!

Vårt uppdrag är nu avslutat. Vi tackar för förtroendet.

Vi är djupt imponerade över det engagemang och intresse för ett systematiskt 
kvalitetsarbete som våra informanter gett uttryck för.

Det är vår förhoppning att analysen och förslagen ska fungera som ett stöd för den 
fortsatta processen såväl inom Stöd till barn och familj som inom andra delar av 

socialförvaltningen.

Barbro Skoglund & Caj Skoglund

April 2020
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Ärende 6   
 
Uppdrag att utreda 
förvaltningsövergripande, 
kvalitativ och hållbar 
anhörigstödsverksamhet. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-09-23 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN186 

 
 

Förvaltningsövergripande riktlinjer för anhörigstöd 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta om nya förvaltningsövergripande 
riktlinjer för anhörigstöd från och med den 1/12-2020. 

Ärendebeskrivning 
Avdelningen En Ingång har fått i uppdrag att göra en utredning och komma med förslag på 
revidering av nuvarande riktlinjer samt ge förslag på en förvaltningsövergripande organisation 
för anhörigstöd. Utredningen har innefattat inläsning av lagstiftning och nationell vägledning, 
inläsning av tidigare utredningar, intervjuer av ett antal medarbetare samt omvärldsanalys av 
hur andra kommuner valt att organisera sitt anhörigstöd. 
Det som framkommit i utredningen är att det finns behov av att förtydliga riktlinjerna för att 
ta bort glappet mellan äldre och funktionsnedsatta. Utredarnas bedömning är att den 
nuvarande organisationen bedöms otydlig, det finns en oklarhet i vem som ansvarar för vad 
och det är oklart om lagstiftarens intentioner gällande tillgänglighet uppfylls. Utifrån detta ges 
ett förslag på revidering av de förvaltningsövergripande riktlinjerna som förtydligar 
ansvarsfördelning och ger förutsättningar för bättre samordning och tillgänglighet. 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för anhörigstöd 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Lena Enqvist 
Omsorgschef 
Socialförvaltningen
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Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2014-05-14 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2020-11-01 

Redaktör 
Omsorgschef 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Riktlinjer för anhörigstöd                                                                       

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (4) 

 
 
 
 

 

 

Riktlinjer för anhörigstöd 
 
Inledning  
Den 1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd. Regeringspropositionen 
”2008/09:82  Personer som vårdar eller stödjer närstående” låg till grund för 
skärpningen av Socialtjänstlagen.  
  
Socialtjänstens riktlinje stödjer sig på Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens 
vägledning till kommunerna, 2016 Stöd till anhöriga.  
 
SoL 5 kap 10§ ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer  
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.”  
  
Bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL omfattar socialtjänstens hela verksamhet. Alla 
anställda inom socialtjänsten har skyldighet att uppmärksamma anhörigas behov av 
stöd och att förmedla stödet.  
 
Dessa riktlinjer omfattar det anhörigstöd som avses i ovan nämnda förarbeten, lag 
och vägledning. Med anhörigstöd menas olika former av insatser som syftar till att 
fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation. Med anhörig avses 
den person som på något sätt ger omsorg, vård och/eller stöd. Anhörig kan vara tex. 
släkt, vänner, grannar och är inte kopplat till om stödet ges sällan eller är mer 
omfattande. Den som är i behov av hjälp benämns närstående. Riktlinjerna omfattar 
de insatser som ska underlätta för personer som vårdar och stödjer en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har 
funktionshinder.  
 
Mål och syfte 
Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska deras fysiska och psykiska 
belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt 
som risken för egen ohälsa kan minskas. Ett väl fungerande stöd till de personer 
som vårdar eller stödjer närstående kan leda till att anhöriga orkar vårda och stödja 
en person under en längre tid  än man annars skulle ha gjort.   
 
Målsättning för anhörigstödet i Piteå kommun är att:  

 Anhöriga ska få god information och kunskap.  
 Anhörigstödet ska ge avlösning/avlastning. 
 Anhörigstödet ska vara lättillgängligt. 
 Anhörigstödet ska erbjudas i rätt tid. 
 All personal inom socialtjänsten ska arbeta i en anhörigstödjande kultur, där 

anhöriga ska känna sig sedda, hörda och delaktiga.  
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Målgrupper för anhörigstödet i Piteå kommun: 
I socialstyrelsens vägledning från 2016 påtalas att man vid uppföljning av 
bestämmelserna sett att merparten av anhörigstödet har riktats till anhöriga till äldre 
personer. Det är därför viktigt att lyfta fram att bestämmelsen gäller alla anhöriga 
som i vardagen ger hjälp i form av vård, omsorg och stöd till närstående i det egna 
hemmet, oavsett ålder, sjukdomstillstånd eller funktionshinder. 
 
Det kan till exempel omfatta: 
 

 anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning 
 anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning 
 anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell 

funktionsnedsättning 
 anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom  
 anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom 
 anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik 
 föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller 

funktionsnedsättning 
 föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller 

funktionsnedsättning 
 vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller 

funktionsnedsättning 
 
Utformning av anhörigstödet  
Kommunen kan erbjuda anhörigstöd på två sätt, dels som biståndsbeslut enligt SoL 
4 kap. 1§ eller som generell service enligt socialtjänstlagen.   
  
Direkt anhörigstöd 
Individuellt inriktade insatser i form av bistånd eller service riktat direkt till den 
som vårdar. Direkt anhörigstöd kan vara: 

 Information 
 Enskild rådgivning 
 Gruppverksamhet  
 Utbildning 
 Avlösning 
 Samvaron 
 Anhörigsammankomster  

  
Indirekt anhörigstöd  
Bistånd som är riktat till omsorgstagaren och som även avlastar den anhörige.  
Indirekt anhörigstöd kan erhållas som biståndsbedömda insatser med stöd av 
socialtjänstlagen (SoL) eller insatser beviljade med stöd av lag om service för vissa 
funktionshindrade (LSS), och kan bestå av: 

 Hemtjänst 
 Personlig assistans 
 Kontaktperson 
 Ledsagare 
 Dagverksamhet (SoL) 
 Daglig verksamhet (LSS) 
 Växelvård-Korttidsvistelse 
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 Boendestöd 
 Särskilda boendeformer 
 Träffpunkter  
 Färdtjänst  

  
Förmedling av utbudet 
För att nå anhöriga är det viktigt att lyckas med att förmedla vilka möjligheter och 
rättigheter som finns till de anhöriga som vårdar närstående. Samtliga medarbetare 
inom socialtjänsten har därför ett särskilt ansvar för att lämna information om 
anhörigstödet och slussa vidare den anhörige till anhörigstödjare eller annan 
funktion som kan lämna rätt stöd. 
 
Utöver det ska också 

 Information om kommunens anhörigstöd spridas till medborgare genom 
uppsökande verksamhet. 

 Informationsfolder som beskriver socialtjänstens samlade utbud av 
anhörigstöd finnas tillgänglig. 

 Aktuell information ska förmedlas via kommunens hemsida. 
 Information ska ges muntligt och skriftligt på olika sammankomster och 

nätverksträffar som anordnas av socialtjänstens olika verksamheter. 
 Frivillig- och intresse organisationer ska få information om anhörigstödet 

och ha tillgång till befintligt informationsmaterial.  
 
Samverkan 
I socialstyrelsens vägledning lyfts vikten av samverkan mellan olika huvudmän 
som viktigt för att ge anhöriga bästa möjliga stöd. Socialtjänsten ska därför 
samverka i ett så tidigt skede som möjligt med verksamheter inom regionen samt 
med frivillig- och intresseorganisationer.  
  
Ansvarsfördelning 
Förvaltningschef är ytterst ansvarig för förvaltningens verksamhet, inklusive stödet 
till anhöriga.   
  
Chefer i verksamheten ansvarar för att personalen har kunskap om anhörigstödet 
och att det i organisationen finns möjlighet att bidra till anhörigstödjande insatser. 
Samt ansvarar för att rutiner finns för att säkerställa och följa upp anhörigstödet 
inom respektive verksamhet.    
 
Anhörigkoordinator - ansvarar för att koordinera, genomföra och utveckla 
anhörigstödet enligt denna riktlinje. 
 
Anhörigkoordinator ansvarar också för att planera och genomföra det direkta 
anhörigstödet som handlar om information, enskild rådgivning, gruppverksamhet 
och utbildning.   
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Samtliga medarbetare ska också: 
 Målmedvetet arbeta för att anhöriga ska känna sig sedda, hörda och 

delaktiga. 
 Erbjuda anhöriga delaktighet i vården, omsorgen och övriga aktiviteter, om 

omsorgstagaren så tillåter. 
 Ge anhöriga god information och kunskap. 
 Erbjuda anhöriga information om avlösning. 
 Anpassa anhörigstödet så att det upplevs lättillgängligt och flexibelt. 
 Bidra till en anhörigstödjande kultur.  

  
Uppföljning/utvärdering  
  
Arbetet med anhörigstöd ska kontinuerligt följas upp och utvärderas för att 
säkerställa att lagstiftning och vägledning följs samt att anhörigstödet håller en god 
kvalitet. Anhörigkoordinator ansvarar för att årligen rapportera till socialnämnden 
hur arbetet fortlöper samt vilka eventuella brister eller behov av förbättringar som 
uppmärksammas. Socialnämnden ska besluta om revidering av dessa riktlinjer vid 
behov. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-09-23 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN145 

 
 

Remittering av departementspromemorian Stärkt 
barnperspektiv för barn i skyddat boende 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lämnar denna tjänsteskrivelse som svar på remissen. 

Ärendebeskrivning 
I januari 2018 överlämnades betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnperspektiv 
för barn i skyddat boende” till regeringen. Detta innebar förslag på ändringar i såväl 
Socialtjänstlagen som skollagen. Piteå fick redan då möjlighet att lämna svar på regeringens 
utredning 
 
I den kompletterande promemoria som lämnats till kommuner att svara på så lämnas det 
ytterligare följdändringar som förslag till lagändring, underlag för ytterligare ändringar är det 
beaktande och kritik som vid första skedet lämnades från kommunerna, däribland Piteå. 
 
Det går nu att läsa i det återremitterade förslaget att det skulle underlätta och säkra nämndens 
uppdrag kopplat till befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende 
tillsammans med vårdnadshavare även då det saknas samtycke från den andra 
vårdnadshavaren.  
Även föreslås nya bestämmelser om sekretess, att möjliggöra sekretess hos kommun och 
region och adress till de skyddande boendena samt hem för vård och boende som bedriver 
verksamhet i form av skyddat boende. 
 
Vidare så har man hörsammat kritik från kommunerna i första promemoria om barns rätt till 
att gå i skola när de vistas i skyddat boende. 
 
Sammantaget så innebär följdändringar i nya förslaget att man beaktat, till viss del de 
bedömningar som flertalet kommuner lämnat vid första tillfället. Det innebär att barnets 
behov tillgodoses i större utsträckning, den rättsliga ställningen stärks och nämndens ansvar 
och förutsättningar tydliggörs. 
 
Tilläggas ska också att dessa förslag styrker FN:s konvention om barns rättigheter, 
barnkonventionen, som ratificerats av Sverige till att råda under svensk lag. Förslaget 
säkerställer i högre grad barns rätt till skydd. 
 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen
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Från: Förvaltning Socialtjänst <socialtjanst@pitea.se>
Till: Diariet SN <diarietsn@pitea.se>
Ämne: VB: S2020/05758/SOF Remittering av departementspromemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Skickat: 2020-07-01 11:31:03

Eva-Lena Lundberg
Nämndsekreterare admin
Administrativt team
Socialförvaltningen

Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Webb:

Svartuddsvägen 1
94185 Piteå
+46911696295
www.pitea.se

Piteå kommun logga

Från:Maria Öman För Kommunledning Officiell brevlåda
Skickat: den 1 juli 2020 10:50
Till: Förvaltning Socialtjänst <socialtjanst@pitea.se>
Ämne: VB: S2020/05758/SOF Remittering av departementspromemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a.
omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

Hej,

Jag överlämnar till er att ta ställning till om denna remiss ska besvaras av er nämnd eller
inte.

Meddela mig om ni även anser att yttrandet bör tas i Kommunstyrelsen. Min bedömning
är att det inte behöver det, men jag tycker det är svårt att avgöra.

Med vänlig hälsning

Maria Öman
Kommunsekreterare
Internt Stöd
Kommunledningsförvaltningen

Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Webb:

Svartuddsvägen 1
94185 Piteå
+46911696012
www.pitea.se
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Piteå kommun logga

Från: Inger Karlsson <inger.karlsson@regeringskansliet.se> För S SOF
Skickat: den 1 juli 2020 10:01
Till: kansli@akademssr.se; kommunstyrelsen@alingsas.se; info@barnombudsmannen.se;
kommunikator@boj.se; registrator@brottsoffermyndigheten.se; kommun@dalsed.se;
datainspektionen@datainspektionen.se; domstolsverket@dom.se; malin@sfsr.se;
info@friskola.se; kansli@fgj.se; info@funktionsratt.se; info@vbu-se.se;
Helena.Bucht@soc.lulea.se; skolchefsforeningen@gmail.com; info@socialchefer.se;
huvudkontoret <huvudkontoret@forsakringskassan.se>;
forvaltningsrattenistockholm@dom.se; forvaltningsratteniumea@dom.se;
goteborg@goteborg.se; socarb@socwork.gu.se; kommunen@hultsfred.se;
kommunen@hassleholm.se; kommunen@horby.se; info@ideburenskola.se;
registrator@inspsf.se; registrator.vss@ivo.se; kansliet@sjf.se; registrator@jk.se;
info@jamy.se; kontaktcenter@jonkoping.se; kommun@kalix.se;
kammarrattenistockholm@dom.se; kommun@kiruna.se; HK@kriminalvarden.se;
kommun@kristianstad.se; kopings.kommun@koping.se; kommun@landskrona.se;
kommun@lerum.se; info@linkopingsstadsmission.se; registrator@liu.se;
lulea.kommun@lulea.se; jonkoping@lansstyrelsen.se; ostergotland@lansstyrelsen.se;
malmostad@malmo.se; migrationsverket<migrationsverket@migrationsverket.se>;
info@mfd.se; info@mfof.se; info@mucf.se; registrator@vardanalys.se; info@mfj.se;
norrkoping.kommun@norrkoping.se; natverket@nuft.nu; Kommunledning Officiell
brevlåda <Kommun@pitea.se>; registrator.kansli@polisen.se; rg@regiongavleborg.se;
regionnorrbotten@norrbotten.se; regionstockholm@sll.se;
region.uppsala@regionuppsala.se; regionstyrelsen@vgregion.se;
regionen@regionorebrolan.se; justitieombudsmannen@jo.se; info@bris.se; info@roks.se;
caroline.hoglund@haro.se; admin@makalosa.org; kundservice@rb.se; rbuf@rbuf.se;
kommun@rattvik.se; info <info@redcross.se>; kontaktcenter@sigtuna.se;
skara.kommun@skara.se; registrator@skatteverket.se; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se;
styrelsen@somaya.se; spsm@spsm.se; skolinspektionen@skolinspektionen.se;
registrator@skolverket.se; registrator@statskontoret.se; info@allmannabarnhuset.se;
kommunstyrelsen@stockholm.se; info@stadsmissionen.se; registrator@su.se;
kommunstyrelsen@sundbyberg.se; ordf@barnlakarforeningen.se;
info@advokatsamfundet.se; info@skr.se; sodertalje.kommun@sodertalje.se;
medborgarservice@tierp.se; info@tris.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; info@tu.se.se;
kommun@ulricehamn.se; juridik@jus.umu.se; unicef@unicef.se; info@unizon.se;
info@nck.uu.se; varbergs.tingsratt@dom.se; kommun@vingaker.se; vision@vision.se;
registrator.utvecklingscentrum@aklagare.se; info@engelholm.se;
kontaktcenter@ornskoldsvik.se; kommun@ostragoinge.se; lunds.kommun@lund.se; clara
berglund <clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se>
Kopia: S Registrator <s.registrator@regeringskansliet.se>
Ämne: S2020/05758/SOF Remittering av departementspromemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a.
omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

Hej,
Ni är en utav remissinstanserna för denna remittering.

Departementspromemorian ska komplettera beredningsunderlaget till betänkandet Ett
fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU
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2017:112). Efter avslutad remittering kommer ärendet, med utgångspunkt i betänkandet
och departementspromemorian, att beredas vidare inom Regeringskansliet.

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 13 november 2020.
Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange
diarienummer S2020/05758/SOF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Ytterligare information återfinns i bifogat remissmissiv.

Med vänlig hälsning
Inger Karlsson

Inger Karlsson
Kanslisekreterare
Socialdepartementet
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 39 89
inger.karlsson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.
Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB  
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför 
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). 
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.  
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Omslag: Regeringskansliets standard
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020

ISBN 978-91-38-25077-8
ISSN 0284-6012
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5 

1 Sammanfattning 

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för 
barn som vistas i s.k. skyddat boende tillsammans med en av 
vårdnadshavarna. Utredaren hade i uppdrag att lämna förslag till hur 
insatsen skyddat boende kan lagregleras och definieras och hur en 
tillståndsplikt kan utformas. I januari 2018 överlämnades 
betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv 
för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) till regeringen. I betänk-
andet föreslås att insatsen skyddat boende ska regleras i social-
tjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som en ny placeringsform för 
vuxna och barn som medföljande till en vuxen vårdnadshavare och 
att begreppet skyddat boende ska definieras i socialtjänstförord-
ningen (2001:937). Det föreslås vidare att skyddat boende ska vara 
tillståndspliktigt och omfattas av nya kvalitetskrav. Förslag lämnas 
också om att barn i skyddat boende ska omfattas av samma regelverk 
som andra placerade barn, vilket bl.a. innebär att socialnämnden 
noga ska följa barnets vistelse där. Vidare föreslås ändringar i 
skollagen (2010:800) för att tydliggöra att elever som vistas i skyddat 
boende i en annan kommun än i hemkommunen ska ha rätt att bli 
dels mottagna i en skola i den kommun där de vistas, dels fullfölja 
påbörjad gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning när de 
återvänder till hemkommunen.  

Under beredningen av betänkandet i Regeringskansliet har det 
kommit fram att förslagen bör kompletteras i vissa avseenden. De 
kompletteringar som denna promemoria behandlar gäller främst 
förslag till lagstiftning för att ge socialnämndens befogenhet att 
omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans 
med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra 
vårdnadshavaren. Det föreslås också nya bestämmelser om offent-
lighet och sekretess bl.a. för att möjliggöra sekretess hos kommuner 
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och regioner för adresser till skyddade boenden och hem för vård 
eller boende som bedriver verksamhet i form av skyddat boende. 
Vidare föreslås vissa följdändringar för att tydliggöra elevers rätt att 
gå i skola när de vistas i skyddat boende eller hem för vård eller 
boende. Slutligen föreslås övergångsbestämmelser och vissa konse-
kvensändringar i SoL, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och i skollagen (2010:800).
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 a § föräldrabalken ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
13 a §1 

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker 
endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden 
besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens 
samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden 
gäller  

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som 
omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453), 

3. utseende av en kontakt-
person eller en familj som avses i 
3 kap. 6 b § första stycket social-
tjänstlagen eller 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 
6 lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshind-
rade. 

3. utseende av en kontakt-
person eller en familj som avses i 
3 kap. 6 b § första stycket social-
tjänstlagen, 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 
6 lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshind-
rade, 

5. en placering i ett sådant 
boende som avses i 6 kap. 1 a § 
socialtjänstlagen, eller 

 
1 Senaste lydelse 2017:32. 
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6. val eller byte av förskole-
enhet eller skolenhet med anled-
ning av att barnet placerats i ett 
sådant boende som avses i 6 kap. 
1 a § socialtjänstlagen. 

Ett beslut enligt första 
stycket får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätt. 

Ett beslut enligt första 
stycket får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande 
till kammarrätten. 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rät-
ten får dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har 
vunnit laga kraft. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) 
om allmänna förvaltningsdomstolar 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna för-
valtningsdomstolar1 ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
18 §2 

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam  
1. vid åtgärder som endast avser måls beredande, 
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan 

förvaltningsrätt,  
3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning 

eller annat uppenbart förbiseende, och  
4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.  
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av 

fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare 
ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.  

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är 
av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av 
någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är 
anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller 
en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsfor-
men meddela närmare föreskrifter om detta.  

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av  
1. mål av enkel beskaffenhet,  
2.mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteför-

farandelagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152), om en uppgifts eller handlings undantagande från 
kontroll enligt skatteförfarandelagen eller någon annan skatteför-
fattning, 

3. mål om omedelbart om-
händertagande enligt 6 och 6 a §§ 
lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, 
mål om vård vid en låsbar enhet 

3. mål om omedelbart om-
händertagande enligt 6 och 6 a §§ 
lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, 
mål om omedelbar placering i 

 
1 Lagen omtryckt 1981:1323. 
2 Senaste lydelse 2019:471. 
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enligt 15 b § samma lag, mål om 
avskildhet enligt 15 c § samma 
lag, mål om vård i enskildhet en-
ligt 15 d § samma lag, mål om 
tillfälligt flyttningsförbud enligt 
27 § samma lag, mål om omedel-
bart omhändertagande enligt 
13 § lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, mål om 
vård i enskildhet enligt 34 a § 
samma lag, mål om avskildhet 
enligt 34 b § samma lag, mål om 
vård vid en låsbar enhet enligt 
14 § lagen (1998:603) om verk-
ställighet av sluten ungdoms-
vård, mål om vård i enskildhet 
enligt 14 a § samma lag, mål om 
avskildhet enligt 17 § samma lag, 
mål om tillfällig isolering enligt 
5 kap. 3 § smittskyddslagen 
(2004:168), mål enligt 12 § första 
stycket och 33 § lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård, mål enligt 18 § första 
stycket 3–5 och 9 när det gäller 
de fall då vården inte har förenats 
med särskild utskrivningspröv-
ning eller 6 lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård, mål om 
förvar och uppsikt enligt utlän-
ningslagen (2005:716), mål en-
ligt strafftidslagen (2018:1251), 
mål enligt fängelselagen 
(2010:610) och mål enligt lagen 
(1963:193) om samarbete med 
Danmark, Finland, Island och 
Norge angående verkställighet 
av straff m.m., 

skyddat boende enligt 6 b § 
samma lag, mål om vård vid en 
låsbar enhet enligt 15 b § samma 
lag, mål om avskildhet enligt 
15 c § samma lag, mål om vård i 
enskildhet enligt 15 d § samma 
lag, mål om tillfälligt flyttnings-
förbud enligt 27 § samma lag, 
mål om omedelbart omhänder-
tagande enligt 13 § lagen 
(1988:870) om vård av missbru-
kare i vissa fall, mål om vård i en-
skildhet enligt 34 a § samma lag, 
mål om avskildhet enligt 34 b § 
samma lag, mål om vård vid en 
låsbar enhet enligt 14 § lagen 
(1998:603) om verkställighet av 
sluten ungdomsvård, mål om 
vård i enskildhet enligt 14 a § 
samma lag, mål om avskildhet 
enligt 17 § samma lag, mål om 
tillfällig isolering enligt 5 kap. 
3 § smittskyddslagen 
(2004:168), mål enligt 12 § första 
stycket och 33 § lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård, mål enligt 18 § första 
stycket 3–5 och 9 när det gäller 
de fall då vården inte har förenats 
med särskild utskrivningspröv-
ning eller 6 lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård, mål om 
förvar och uppsikt enligt ut-
länningslagen (2005:716), mål 
enligt strafftidslagen 
(2018:1251), mål enligt fängelse-
lagen (2010:610) och mål enligt 
lagen (1963:193) om samarbete 
med Danmark, Finland, Island 
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och Norge angående verkställig-
het av straff m.m., 

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär 
skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatte-
författningarna,  

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen 
(2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen 
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,  

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, 
dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte över-
stiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialför-
säkringsbalken,  

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och  
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen 

(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk 
identifiering. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga  

dels att 1, 37 och 40 §§ och rubriken närmast efter 5 § ska ha 
följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 b och 6 c §§, av föl-
jande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §1 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i sam-
förstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt 
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präg-
las av respekt för den unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, 
om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det 
kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av 
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när 
den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men 
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och per-
sonliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och 
det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 
utan samtycke enligt 22 och 
24 §§. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 
utan samtycke enligt 6 b, 22 och 
24 §§. 

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande. 

 
 
 

 
1 Senaste lydelse 2012:777. 
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Omedelbart omhändertagande Omedelbart omhändertagande 
och omedelbar placering  

 
 6 b § 

Om socialnämnden har beslutat 
att den ena av ett barns två vård-
nadshavare ska placeras i ett 
sådant boende som avses i 6 kap. 
1 a § socialtjänstlagen 
(2001:453), får nämnden besluta 
att barnet omedelbart ska placeras 
i boendet tillsammans med den 
vårdnadshavaren om det är san-
nolikt att barnet behöver vård där 
tillsammans med vårdnadshava-
ren och placeringen inte kan 
avvaktas med hänsyn till risken 
för barnets säkerhet och hälsa, och 

1. den andra vårdnadshava-
rens samtycke till placeringen inte 
kan inhämtas före placeringen 
eller särskilda skäl talar emot att 
samtycket inhämtas före place-
ringen, eller  

2. den andra vårdnadshavaren 
inte samtycker till placeringen av 
barnet.  

Placeringen får beslutas endast 
om den vårdnadshavare som bar-
net placeras tillsammans med 
samtycker till barnets placering. 
Har barnet fyllt 15 år får place-
ringen beslutas endast om barnet 
självt samtycker till det. 

Den omedelbara placeringen 
får pågå under högst fyra veckor 
från det att beslutet fattades. 
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 6 c §  
Vid handläggningen av ärenden 
om omedelbar placering enligt 
6 b § tillämpas även det som före-
skrivs om omedelbart omhänder-
tagande i  

– 6 § andra stycket om rätten 
för socialnämndens ordförande 
eller någon annan ledamot som 
nämnden har förordnat att besluta 
om omedelbart omhändertagande,  

– 7 § första–tredje styckena om 
underställning och prövning av 
beslut om samt upphörande av 
omedelbart omhändertagande, 

– 9 § andra stycket och tredje 
stycket första meningen om hinder 
mot verkställighet av och om upp-
hörande av omedelbart omhän-
dertagande,  

– 39 § första, andra och fjärde 
styckena om offentligt biträde. 

 
37 § 

Vid handläggning i kammarrätt 
av andra mål enligt denna lag än 
mål om omedelbart omhänder-
tagande och tillfälligt flytt-
ningsförbud skall nämndemän 
ingå i rätten. 

Vid handläggning i kammar-
rätten av andra mål enligt denna 
lag än mål om omedelbart 
omhändertagande, omedelbar 
placering i skyddat boende och 
tillfälligt flyttningsförbud ska 
nämndemän ingå i rätten. 

 
40 § 

Beslut om omedelbart omhän-
dertagande, om förebyggande 
insatser eller om tillfälligt flytt-
ningsförbud gäller omedelbart. 

Beslut om omedelbart omhän-
dertagande, om omedelbar place-
ring i skyddat boende, om före-
byggande insatser eller om till-
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fälligt flyttningsförbud gäller 
omedelbart. 

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedel-
bart, om nämnden inte förordnar något annat. 

Rätten får förordna att andra 
beslut som rätten har meddelat 
skall gälla omedelbart. 

Rätten får förordna att andra 
beslut som rätten har meddelat 
ska gälla omedelbart. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Härigenom föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
16 d §1 

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till 
följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i 

1. familjehem, stödboende 
eller hem för vård eller boende 
enligt 6 kap. socialtjänstlagen 
(2001:453), 

1. familjehem, stödboende, 
skyddat boende eller hem för vård 
eller boende enligt 6 kap. social-
tjänstlagen (2001:453), 

2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § 
andra eller tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 social-
tjänstlagen, eller  

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 
7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
 
 

 
1 Senaste lydelse 2018:1723. 
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2.5 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)  
dels att 7 kap. 1 §, 10 kap. 4 § och 12 kap. 10 § ska ha följande 

lydelse,  
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande 

lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
 1 a § 

Socialnämnden ska sörja för att 
den som behöver stöd och skydd 
till följd av hot, våld eller andra 
övergrepp kan tas emot i ett 
skyddat boende. 

Barn får tas emot i ett sådant 
boende endast tillsammans med 
en vuxen vårdnadshavare. 

7 kap. 
1 §1 

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 
individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg 
yrkesmässigt bedriva 

1. verksamhet i form av stöd-
boende eller hem för vård eller 
boende enligt 6 kap., 

1. verksamhet i form av stöd-
boende, skyddat boende eller hem 
för vård eller boende enligt 
6 kap., 

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 
5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket, 

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård, 
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård un-

der en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,  

 
1 Senaste lydelse 2019:909. 
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5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå 
familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och hand-
ledning till sådana hem som tar emot barn, eller 

6. hemtjänst. 
Kommun och region som driver verksamhet som avses i första 

stycket 1–4 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård 
och omsorg innan verksamheten påbörjas. 

10 kap. 
4 §2 

Uppdrag att besluta på social-
nämndens vägnar får ges endast 
åt en särskild avdelning som be-
står av ledamöter eller ersättare i 
nämnden i ärenden som är en 
uppgift för nämnden enligt 
6 kap. 6, 6 a, 8 och 11 a–13 §§ 
denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första 
och andra styckena, 13 §, 14 § 
tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27 
och 43 §§ lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård 
av unga samt 11 och 13 §§ lagen 
(1988:870) om vård av missbru-
kare i vissa fall. 

Uppdrag att besluta på social-
nämndens vägnar får ges endast 
åt en särskild avdelning som be-
står av ledamöter eller ersättare i 
nämnden i ärenden som är en 
uppgift för nämnden enligt 
6 kap. 6, 6 a, 6 b, 8 och 11 a–
13 §§ denna lag, 4 och 6 §§, 11 § 
första och andra styckena, 13 §, 
14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 
27 och 43 §§ lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om 
vård av unga samt 11 och 13 §§ 
lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall. 

12 kap. 
10 §3 

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) framgår 
att socialnämnden utan hinder av 
sekretess kan polisanmäla brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet. Av 10 kap. 21–23 §§ 
samma lag följer att sekretess även 
i vissa andra fall inte hindrar att 

 

 
2 Senaste lydelse 2012:321. 
3 Senaste lydelse 2018:690. Ändringen innebär bl.a. att första och andra styckena tas bort.  
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uppgifter som angår misstanke om 
brott lämnas till en åklagarmyn-
dighet, Polismyndigheten, Säker-
hetspolisen eller annan myndighet 
som har till uppgift att ingripa mot 
brottet. 

Detsamma gäller enligt 10 kap. 
19 § samma lag uppgifter som be-
hövs för att förhindra ett förestå-
ende eller avbryta ett pågående 
brott som avses i den paragrafen. 
Av 10 kap. 18 a § samma lag 
framgår att sekretess inte heller 
hindrar att en uppgift som rör en 
enskild som inte har fyllt tjugoett 
år lämnas till Polismyndigheten 
eller Säkerhetspolisen i brottsföre-
byggande syfte under vissa angiv-
na förutsättningar. 

 

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas 
1. uppgifter om huruvida nå-

gon vistas i ett hem för vård eller 
boende, stödboende eller famil-
jehem, om uppgifterna för sär-
skilt fall begärs av en domstol, en 
åklagarmyndighet, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Krono-
fogdemyndigheten eller Skatte-
verket, 

1. uppgifter om huruvida nå-
gon vistas i ett hem för vård eller 
boende, skyddat boende, stödbo-
ende eller familjehem, om upp-
gifterna för särskilt fall begärs av 
en domstol, en åklagarmyndig-
het, Polismyndigheten, Säker-
hetspolisen, Kronofogdemyn-
digheten eller Skatteverket, 

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om 
skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), 

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett 
ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning eller polispro-
grammet. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en 

enskild individ som före ikraftträdandet påbörjat verksamhet i form 
av sådant skyddat boende som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1, ska 
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senast den 1 mars 2022 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att 
få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan till-
stånd får endast fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i till-
ståndsärendet fått laga kraft. 
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2.6 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)  

dels att 18 kap. 19 § och 26 kap. 7 och 15 §§ ska ha följande lydel-
se, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 7 a och b §§, 
och närmast före 18 kap. 7 a och b §§ tre nya rubriker av följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 
 

Skyddade boenden 

Adressuppgifter 

7 a § 
Sekretess gäller hos kommun eller 
region för uppgift om adress till 
skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller 
hem för vård eller boende enligt 
6 kap. 1 § första stycket 2 social-
tjänstlagen som bedriver verk-
samhet som motsvarar skyddat 
boende om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att syftet 
med verksamheten skadas. 

Sekretess gäller även för uppgift 
om beteckning på fastighet där 
verksamhet bedrivs i form av så-
dana boenden som avses i första 
stycket. Sekretess gäller också för 
uppgift om tomträtt i fastighet där 
sådan verksamhet bedrivs.  

För uppgift i en allmän hand-
ling gäller sekretess i högst 40 år. 
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Sekretessbrytande bestämmelse 

7 b § 
Sekretessen enligt 7 a § hindrar 
inte att en uppgift lämnas från en 
kommun eller en region till en 
socialnämnd om uppgiften kan 
antas ha betydelse vid verkställig-
heten av socialnämndens beslut 
om placering av enskild i sådana 
boenden som avses i 7 a § första 
stycket. 

26 kap. 
7 §1 

Sekretessen enligt 1 § gäller inte  
1. beslut om omhändertagande av en enskild, 
2. beslut om vård utan samtycke, 
 
 
3. beslut om sluten ungdoms-

vård, 
4. beslut i ärende om klago-

mål mot kommunal hälso- och 
sjukvård eller dess personal, eller 

5. beslut i ärende enligt 8 kap. 
patientsäkerhetslagen 
(2010:659). 

3. beslut om omedelbar place-
ring i skyddat boende, 

4. beslut om sluten ungdoms-
vård, 

5. beslut i ärende om klago-
mål mot kommunal hälso- och 
sjukvård eller dess personal, eller 

6. beslut i ärende enligt 8 kap. 
patientsäkerhetslagen 
(2010:659). 

Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhän-
dertagande eller återlämnande av personakt. 

15 §2 
Den tystnadsplikt som följer av 
5, 13 och 14 a §§ inskränker 
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ 

Den tystnadsplikt som följer av 
5, 13, 13 a och 14 a §§ inskränker 
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ 

 
1 Senaste lydelse 2010:679. 
2 Senaste lydelse 2018:1919. 
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tryckfrihetsförordningen och 
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefri-
hetsgrundlagen att meddela och 
offentliggöra uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer 
av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskrän-
ker rätten att meddela och of-
fentliggöra uppgifter, när det är 
fråga om uppgift om annat än 
verkställigheten av beslut om 
omhändertagande, beslut om 
vård utan samtycke eller beslut 
om sluten ungdomsvård. 

tryckfrihetsförordningen och 
1 kap. 1 och 10 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela 
och offentliggöra uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer 
av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskrän-
ker rätten att meddela och of-
fentliggöra uppgifter, när det är 
fråga om uppgift om annat än 
verkställigheten av beslut om 
omhändertagande, beslut om 
omedelbar placering i skyddat bo-
ende, beslut om vård utan sam-
tycke eller beslut om sluten ung-
domsvård. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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2.7 Förslag till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)  
dels att 17 kap. 1, 19 och 21 a §§ och 19 kap. 40 a § ska ha följande 

lydelse,  
dels att det ska införas en ny paragraf, 17 kap. 15 a §, av följande 

lydelse.  
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 kap. 
1 § 

I detta kapitel finns 
- allmänna bestämmelser (2– 

15 §§) 

 
- allmänna bestämmelser (2– 

15 a §§) 
- bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en 

gymnasieskola med offentlig huvudman (16–27 §§), och 
- bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en 

fristående gymnasieskola (28–36 §§). 
 

 15 a § 
En elev som på grund av placering 
i ett hem för vård eller boende 
enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) eller i ett skyddat 
boende enligt 6 kap. 1 a § samma 
lag flyttar från kommunen eller 
samverkansområdet för utbild-
ningen, har rätt att fullfölja ut-
bildningen på ett påbörjat intro-
duktionsprogram eller på ett an-
nat introduktionsprogram hos den 
kommun eller i det samverkans-
område där hemmet eller boendet 
finns. Utbildningen ska i ett 
sådant fall fullföljas enligt den nya 
huvudmannens utbildningsplan 
och en ny individuell plan.  
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Under de förutsättningar som 
anges i 29 och 30 §§ har eleven 
rätt att fullfölja utbildningen hos 
en huvudman för en fristående 
gymnasieskola enligt den huvud-
mannens utbildningsplan och en 
ny individuell studieplan.  

En elev som påbörjat ett intro-
duktionsprogram hos en huvud-
man och som efter en avslutad pla-
cering i ett hem för vård eller bo-
ende eller i ett skyddat boende 
återvänder till hemkommunen 
har rätt att fullfölja utbildningen 
på programmet eller på ett annat 
introduktionsprogram hos hem-
kommunen eller i hemkom-
munens samverkansområde enligt 
hemkommunens utbildningsplan 
och en ny individuell studieplan.  

 
19 §1 

En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som 
har utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har 
utformats för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande 
till utbildningen som hör hemma i kommunen eller samver-
kansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommu-
nen eller samverkansområdet för 
utbildningen på grund av place-
ring i ett sådant hem för vård el-
ler boende som avses i 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) ska 
vid beslut om mottagande enligt 
första stycket jämställas med 
den som är hemmahörande i 
kommunen eller samverkansom-
rådet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommu-
nen eller samverkansområdet för 
utbildningen på grund av place-
ring i ett sådant hem för vård el-
ler boende som avses i 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller 
i ett skyddat boende enligt 6 kap. 
1 a § samma lag ska vid beslut 
om mottagande enligt första 
stycket jämställas med den som 
är hemmahörande i kommunen 

 
1 Senaste lydelse 2019:947. 
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eller samverkansområdet för ut-
bildningen.  

Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande 
som ska tas emot enligt första och andra styckena har antagits, får 
kommunen eller regionen ta emot andra behöriga sökande till ut-
bildningen.  
 

21 a §2 
En kommun som anordnar 

sådan utbildning som avses i 21 § 
första stycket ska ta emot ung-
domar som uppfyller behörig-
hetsvillkoren för respektive ut-
bildning om de på grund av pla-
cering i ett sådant hem för vård 
eller boende som avses i 6 kap. 
1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
vistas i kommunen eller samver-
kansområdet för utbildningen. 
Det gäller också för en region 
som anordnar sådan utbildning 
som avses i 21 § andra stycket. 

En kommun som anordnar 
sådan utbildning som avses i 21 § 
första stycket ska ta emot ung-
domar som uppfyller behörig-
hetsvillkoren för respektive ut-
bildning om de på grund av pla-
cering i ett sådant hem för vård 
eller boende som avses i 6 kap. 
1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
eller i ett skyddat boende enligt 
6 kap. 1 a § samma lag vistas i 
kommunen eller samverkansom-
rådet för utbildningen. Det gäl-
ler också för en region som an-
ordnar sådan utbildning som av-
ses i 21 § andra stycket. 

19 kap. 
40 a §3 

En kommun eller en region ska ta emot en elev på ett indi-
viduellt program om 

1. eleven vistas i kommunen 
eller samverkansområdet för ut-
bildningen på grund av placering 
i ett sådant hem för vård eller bo-
ende som avses i 6 kap. 1 § so-
cialtjänstlagen (2001:453), och 

1. eleven vistas i kommunen 
eller samverkansområdet för ut-
bildningen på grund av placering 
i ett sådant hem för vård eller bo-
ende som avses i 6 kap. 1 § so-
cialtjänstlagen (2001:453) eller i 
ett skyddat boende enligt 6 kap. 
1 a § samma lag, och 

 
2 Senaste lydelse 2019:947. 
3 Senaste lydelse 2019:947. 
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2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervis-
ningen på ett nationellt program. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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3 Överväganden och förslag 

3.1 Barns placering i skyddat boende med endast en 
av två vårdnadshavares samtycke 

3.1.1 Barn ska kunna placeras omedelbart i skyddat boende 

Bedömning: För att kunna tillgodose barns behov av omedelbart 
stöd och skydd bör ett barn kunna placeras omedelbart i skyddat 
boende tillsammans med endast den ena av två vårdnadshavare. 
En sådan möjlighet bör införas utöver socialnämndens möjlighet 
att med stöd av betänkandets förslag till ny bestämmelse i 6 kap. 
13 a första stycket 5 föräldrabalken besluta om ett barns 
placering i skyddat boende med endast en av två vårdnadshavares 
samtycke.  

Förslag: Om socialnämnden har beslutat att den ena av ett 
barns två vårdnadshavare ska placeras i skyddat boende ska nämn-
den få besluta att barnet omedelbart ska placeras i boendet till-
sammans med den vårdnadshavaren. Nämnden ska få fatta ett så-
dant beslut om det är sannolikt att barnet behöver vård i det skyd-
dade boendet tillsammans med vårdnadshavaren och placeringen 
inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet och 
hälsa, och  
1. den andra vårdnadshavarens samtycke till placeringen inte kan 
inhämtas före placeringen eller särskilda skäl talar emot att sam-
tycket inhämtas före placeringen, eller  
2. den andra vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen av 
barnet.  

Placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som 
barnet placeras tillsammans med samtycker till barnets placering.  

Har barnet fyllt 15 år får placeringen beslutas endast om bar-
net självt samtycker till det. 

Page 159 of 384



Överväganden och förslag Ds       

30 

Regleringen ska införas i lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga.  

Skälen för bedömningen och förslaget 

Bakgrund 

Den som behöver skydd och stöd i ett skyddat boende kan beviljas 
en sådan insats av socialnämnden med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänst-
lagen (2001:453), förkortad SoL. Ett barn kan dock inte beviljas en 
sådan insats eftersom skyddat boende för närvarande enligt SoL inte 
är någon placeringsform för barn. Det finns inte heller någon 
uttrycklig bestämmelse som reglerar situationen då ett barn följer 
med en förälder till ett skyddat boende. Av betänkandet Ett fönster 
av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende 
framgår att när en förälder får insatsen skyddat boende och ett barn 
följer med föräldern till det skyddade boendet fattar socialnämnden 
inte något beslut om insats för barnet. Barnet blir därmed inte 
föremål för någon socialtjänstinsats under vistelsen i det skyddade 
boendet. Ibland placerar dock socialnämnden en våldsutsatt förälder 
i en verksamhet som har tillstånd att bedriva hem för vård eller 
boende (HVB) och vars utformning i praktiken motsvarar ett 
skyddat boende. Eftersom HVB är en placeringsform även för barn 
fattar socialnämnden i de fallen beslut om insats enligt 4 kap. 1 § SoL 
för ett medföljande barn. I de fallen gäller under barnets vistelse 
bestämmelserna i SoL om dokumentation, vårdplan och genom-
förandeplan liksom bestämmelserna om socialnämndens ansvar för 
barnet. 

Förslag i betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende 

Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken, förkortad FB, har ett barns vård-
nadshavare rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter. En vårdnadshavare får inte ensam fatta 
beslut av ingripande betydelse för barnets framtid såvida inte barnets 
bästa uppenbarligen kräver det. Exempel på beslut av ingripande 
betydelse är sådana som rör barnets skolgång och boende 
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(prop. 1975/76:170 s. 178). Om ett barn under 15 år ska kunna pla-
ceras utanför hemmet enligt SoL, krävs att barnets vårdnadshavare 
samtycker till insatsen. Om barnet har två vårdnadshavare, krävs att 
båda vårdnadshavarna samtycker. Om barnet har fyllt 15 år, måste 
också barnet samtycka. Av 6 kap. 13 a § FB följer att socialnämnden 
kan fatta beslut om vissa åtgärder med endast den ena av två vård-
nadshavares samtycke när det krävs med hänsyn till barnets bästa. 
De åtgärder som avses är bl.a. behandling enligt SoL i öppna former, 
exempelvis samtal med en kurator eller en socialsekreterare eller 
deltagande i olika öppenvårdssamtal, som ges med stöd av 4 kap. 1 § 
SoL, och att utse en kontaktperson eller en kontaktfamilj i enlighet 
med 3 kap. 6 b § första stycket SoL. Däremot omfattas inte 
placeringar utanför hemmet.  

I betänkandet föreslås att skyddat boende uttryckligen ska regle-
ras som en placeringsform för vuxna och för barn som följer med en 
vuxen vårdnadshavare. Det innebär att även barnet, på samma sätt 
som när det placeras tillsammans med en vårdnadshavare i HVB, ska 
få ett eget beslut om insatsen enligt 4 kap. 1 § SoL. I betänkandet 
anges att utgångspunkten i första hand bör vara att för barn som har 
två vårdnadshavare ska socialnämnden inhämta samtycke till insat-
sen från båda vårdnadshavarna. Det bedöms att socialnämnden i re-
gel bör kunna inhämta ett sådant samtycke. För att kunna ge ytter-
ligare handlingsutrymme i situationer där samtycke saknas från den 
vårdnadshavare som barnet inte placeras tillsammans med, föreslås i 
betänkandet en ändring i 6 kap 13 a § FB som innebär att social-
nämnden ska få besluta att ett barn som har två vårdnadshavare får 
placeras i skyddat boende när endast en av vårdnadshavarna sam-
tycker till insatsen om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Det 
föreslås också att ett sådant beslut ska omprövas efter en månad. 
Beslutet föreslås även kunna delegeras till en ordförande vid 
nämndens förvaltning när nämndens beslut inte kan avvaktas.  

Remissinstanserna 

Flera remissinstanser har haft invändningar mot förslaget till ny be-
stämmelse i 6 kap. 13 a § FB. Riksdagens ombudsmän (JO) under-
stryker att beslutet innebär en väsentlig inskränkning i den andra 
vårdnadshavarens bestämmanderätt och anser att det är oklart på 
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vilka grunder som socialnämnden ska få fatta beslut när det gäller 
barnet som går emot en vårdnadshavares vilja. Även Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) och Unicef anser att kriterierna för 
bestämmelsens tillämpning behöver tydliggöras. Flera kommuner, 
däribland Södertälje kommun, Malmö kommun och Stockholms 
kommun liksom Länsstyrelsen i Jönköpings län framhåller till 
skillnad från betänkandets bedömning att det i regel är svårt att 
utverka den andra vårdnadshavaren samtycke. Det kan enligt 
kommunerna vidare innebära stora risker för våldsutsatta vårdnads-
havare och deras barn om socialnämnden före placeringsbeslutet 
måste ta kontakt med den andra vårdnadshavaren för att utröna om 
det finns samtycke. Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att 
denna risk är särskilt stor när skyddsbehovet är föranlett av 
hedersrelaterat våld och flera förövare kan utöva påtryckningar i 
samband med beslutsfattandet. Flera remissinstanser, däribland 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Piteå kommun, Lunds kommun och 
Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), anser att socialnämnden i 
det akuta skedet bör ges rätt att kunna flytta en förälder och barn till 
en säker plats för att därefter, när föräldern och barnet är i skydd, 
utreda och besluta om insatser. Göteborgs kommun ifrågasätter hur 
socialtjänsten ska kunna skydda barnen utan att samtidigt anklagas 
för att ta den ena vårdnadshavarens parti. Även Sigtuna kommun 
väcker denna fråga och anser att en placering av ett barn i skyddat 
boende kan jämföras med ett omedelbart omhändertagande enligt 
6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
förkortad LVU, dock utan att beslutet är offentligt och utan rätt till 
offentligt biträde.  

Flera remissinsatser har även haft synpunkter på förslaget att so-
cialnämndens beslut enligt 6 kap. 13 a § FB ska omprövas efter en 
månad. Bland annat Sigtuna kommun anser att en sådan omprövning 
i praktiken blir mer integritetsingripande för den andra vårdnads-
havaren än en begränsad utredningstid på fyra veckor vid ett LVU-
förfarande. 

JO anser vidare att det är oklart i vilken omfattning den vårdnads-
havare som barnet bor med i det skyddade boendet har rätt att ensam 
fatta beslut som rör barnet när det gäller förhållanden som vanligtvis 
kräver båda vårdnadshavarens samtycke. Även IVO väcker denna 
fråga.  
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Barns vistelse i skyddat boende 

När en våldsutsatt förälder vänder sig till socialnämnden och ansö-
ker om insatsen skyddat boende inleder socialnämnden i regel även 
en utredning avseende barnet. En sådan utredning får inledas utan 
vårdnadshavarens samtycke (11 kap. 1 och 2 §§ SoL). Utredningen 
avseende barnet kan pågå under den tid som barnet vistas tillsam-
mans med föräldern i ett skyddat boende, men det är inte ovanligt 
att utredningen avslutas i samband med att barnet följer med föräl-
dern till det skyddade boendet. Barnet stannar i normalfallet i det 
skyddade boendet så länge som den förälder som barnet vistas till-
sammans med gör det. Som framgår ovan fattar socialnämnden inte 
något beslut om insats för barnet när barnet följer med vårdnadsha-
varen till det skyddade boendet. Barnet är därmed inte föremål för 
någon socialtjänstinsats. Socialtjänsten brukar dock informera den 
andra vårdnadshavaren om barnets eller barnens vistelse i det skyd-
dade boendet men något samtycke inhämtas inte. Varken förarbeten 
till FB eller praxis belyser situationen när en vårdnadshavare som har 
blivit beviljad insatsen skyddat boende tar med gemensamma barn 
till boendet utan att den andra vårdnadshavaren lämnat sitt sam-
tycke. 

Behov av att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende 

Betänkandets förslag om att socialnämnden genom en ändring av 
6 kap. 13 a § FB ska kunna besluta om barns placering i skyddat bo-
ende med samtycke från endast den ena av två vårdnadshavare förut-
sätter att socialnämnden antingen fått klarhet i eller sedan tidigare 
kan antas känna till att någon av vårdnadshavarna inte samtycker till 
insatsen. Enligt förarbetena till den nuvarande bestämmelsen i FB 
måste socialnämnden utreda vårdnadshavarens inställning innan den 
beslutar om en åtgärd. Utredningsskyldigheten innebär att social-
nämnden ska kontakta vårdnadshavarna och utreda skälen för deras 
olika uppfattningar. Nuvarande bestämmelse i FB kan enligt förar-
betena tillämpas både när en vårdnadshavare uttryckligen motsätter 
sig åtgärden och när en vårdnadshavare håller sig undan eller annars 
väljer att inte medverka på ett sådant sätt att han eller hon får anses 
motsätta sig den (prop. 2011/12:53 s. 26 och 29). Det kan dock, i 
likhet med vad exempelvis Länsstyrelsen i Jönköping anför, i ett akut 

Page 163 of 384



Överväganden och förslag Ds       

34 

skede finnas risker med att socialnämnden tar kontakt med en 
vårdnadshavare för att efterfråga inställningen till placeringen och 
utreda skälen för vårdnadshavarens uppfattning, om vårdnads-
havaren samtidigt är en misstänkt förövare. Socialnämnden kan 
sakna kännedom om familjen och de uppgifter som finns i ärendet 
kan helt eller delvis vara baserade på den våldsutsatta förälderns 
berättelse. Några remissinstanser har påpekat att lagstiftningen bör 
säkerställa att barnets behov av stöd och skydd i skyddat boende 
omedelbart kan tillgodoses tillsammans med den ena vårdnadshava-
ren utan att det före placeringen måste utrönas om båda vårdnads-
havarna samtycker. Mot denna bakgrund bör barn kunna placeras 
omedelbart i skyddat boende tillsammans med endast en vård-
nadshavare och socialnämnden bör få en befogenhet att kunna beslu-
ta om en sådan omedelbar placering i skyddat boende.  

Utgångspunkter för en ny reglering 

Att placera ett barn som har två vårdnadshavare utanför det egna 
hemmet med bara den ena vårdnadshavarens samtycke är, som JO 
påpekar, en väsentlig inskränkning i en vårdnadshavares rättigheter. 
Det finns därför anledning att närmare överväga på vilket sätt en 
sådan situation bör regleras.  

Socialnämndens särskilda ansvar för barn kommer till uttryck i 
5 kap. 1 § SoL där det anges att socialnämnden ska verka för att barn 
och unga växer upp under goda och trygga förhållanden. För ett barn 
som utsatts för brott och dennes närstående ansvarar socialnämnden 
för att barnet får det stöd och den hjälp som det behöver. Social-
nämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld 
eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och 
ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver 
(5 kap. 11 § tredje och fjärde styckena SoL). Utgångspunkten för 
insatser till barn enligt SoL är att socialnämnden först måste inhämta 
samtycke från barnets vårdnadshavare och, om barnet är över 15 år, 
från barnet självt. Socialnämnden får dock besluta om öppna insatser 
till barn över 15 år utan vårdnadshavares samtycke, om det är lämp-
ligt och barnet begär eller samtycker till det (3 kap. 6 a § SoL). Enligt 
3 kap. 6 b § SoL får socialnämnden utse en kontaktperson, 
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kontaktfamilj eller en särskilt kvalificerad kontaktperson till ett barn 
som fyllt 15 år, om barnet självt begär eller samtycker till det.  

LVU kompletterar SoL genom att medge att det skydd som ut-
satta barn är berättigade till kan ges dem med stöd av LVU om en 
frivillig lösning inte kan uppnås. Skyddet kan alltså ges utan sam-
tycke. Enligt gällande rätt är det för närvarande endast med stöd av 
LVU som socialnämnden kan besluta om placering utanför hemmet 
utan samtycke från vårdnadshavarna och men, när barnet fyllt 15 år, 
krävs även samtycke från barnet självt. Om ett beslut om vård inte 
kan avvaktas får socialnämnden besluta att den som är under 20 år 
omedelbart ska omhändertas (6 § LVU). Det krävs då att det är 
sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och att 
rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 
den unges hälsa eller utveckling eller till risken för att den fortsatta 
utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. 
Kriterierna för att vård ska ges enligt LVU framgår av 2 och 3 §§ 
LVU. Vård ska enligt 2 § LVU beslutas om det på grund av fysisk 
eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 
eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att 
den unges hälsa eller utveckling skadas. Förutsättningarna för vård 
enligt 3 § LVU är att barnet eller den unge genom sitt eget beteende 
utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas. I 
förarbetena till LVU uttalas i fråga om rekvisitet påtaglig risk för 
skada bl.a. följande. För ett ingripande med stöd av lagen måste 
krävas att det inte är fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk 
för den unge utan om en klar och konkret risk för skada för den 
unges hälsa eller utveckling. Det ska gå att konstatera att risken för 
skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att 
barnet har ett tydligt vårdbehov. Det får inte vara fråga om något 
subjektivt antagande om att barnet löper risk att skadas. Det måste 
alltså finnas konkreta omständigheter som talar för att det finns en 
risk för. I uttrycket ”påtaglig risk för skada” ligger att det krävs mer 
än bara en ringa risk för skada (prop. 1989/90:28 s. 62, 63 och 107). 

Det förekommer att socialnämnden beslutar om ett omedelbart 
omhändertagande enligt LVU och placerar barnet i ett skyddat bo-
ende tillsammans med en vårdnadshavare. Även om omständigheter-
na i det enskilda fallet kan vara nog så svåra för barnet kan det emel-
lertid inte alltid förutsättas att de är sådana att det är sannolikt att 
kriterierna för vård enligt LVU är uppfyllda. I de situationer då krite-
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rierna för vård enligt LVU inte är uppfyllda saknas laglig möjlighet 
för socialnämnden att besluta att ett barn ska placeras i skyddat 
boende tillsammans med den ena av två vårdnadshavare i strid med 
den andra vårdnadshavarens vilja. Att ge socialnämnden en befogen-
het att i ett akut skede få besluta att ett barn som har två vårdnads-
havare ska följa med den ena vårdnadshavaren till ett skyddat boende 
utan samtycke från den andra vårdnadshavaren skulle innebära ett 
förfarande som å ena sidan har stora likheter med omedelbart 
omhändertagande enligt LVU. Även vid ett omedelbart omhänder-
tagande enligt 6 § LVU fattar socialnämnden ett beslut om att barnet 
ska placeras utanför hemmet. Likaså kan beslutsunderlaget vara 
begränsat. Å andra sidan är situationen i samband med en placering 
i skyddat boende förenad med särskilda förtecken eftersom barnets 
behov av insatsen i skyddat boende alltid aktualiseras samtidigt som 
barnets ena vårdnadshavare tillsammans med barnet söker skydd och 
därmed aktivt också försöker skydda barnet i den aktuella situa-
tionen. 

En ny bestämmelse i LVU ska ge socialnämnden befogenhet att 
besluta om omedelbar placering i skyddat boende 

När en vuxen person behöver akut skydd i form av boende kan soci-
alnämnden omedelbart fatta beslut om att bevilja insatsen skyddat 
boende. Om behovet uppstår under jourtid, t.ex. en helg, fattas 
beslutet av kommunens socialjour. Det förekommer också att 
polisen med den hotade personens medgivande kör personen direkt 
till ett skyddat boende, vilket vanligtvis innebär att personalen på det 
skyddade boendet kontaktar socialtjänsten vid första möjliga 
tillfälle. En person kan även på egen hand söka upp ett skyddat boen-
de. I det läget är det naturligt att personalen på boendet informerar 
den skyddssökande om möjligheten att kontakta socialtjänsten. 
Socialtjänsten kan alltså inleda en utredning, bevilja bistånd till 
skyddat boende och parallellt fortsätta utredningen (Fristad från 
våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013).  

För att åstadkomma en ändamålsenlig lagreglering av hur be-
hoven för ett barn med två vårdnadshavare i en akut situation ska 
kunna tillgodoses med omedelbart skydd och stöd i skyddat boende 
bör socialnämnden få befogenhet att fatta ett beslut om omedelbar 
placering med stöd av en ny bestämmelse. Frågan om i vilken författ-
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ning en sådan reglering bör införas är komplicerad. När det gäller 
SoL är frivillighet utgångspunkten för insatser. Det krävs som 
huvudregel alltid båda vårdnadshavarnas samtycke för att insatser till 
barn ska få ges enligt SoL. Om det inte är möjligt med frivilliga 
insatser eller om frivilliga insatser är otillräckliga kan insatser beviljas 
med stöd av LVU. LVU är en tvångslagstiftning som kompletterar 
SoL. I LVU finns handläggningsregler för omedelbara omhänder-
taganden som säkerställer viktiga rättssäkerhetsaspekter ur såväl 
barnets som vårdnadshavarnas perspektiv. Det finns exempelvis 
regler om att underställa förvaltningsrätten socialnämndens beslut, 
om tidsfrister för domstolens handläggning och om förordnande av 
offentligt biträde. LVU är det primära skyddsregelverk som finns för 
att skydda barn bl.a. från missförhållanden i hemmet. En annan 
möjlighet är att införa bestämmelser om omedelbar placering i 
föräldrabalken, förkortad FB, men i FB saknas handläggnings-
bestämmelser som motsvarar de ovannämnda. Det förefaller därför 
lämpligare att införa regleringen i LVU. 

Socialnämndens rätt att fatta beslut om omedelbar placering bör 
vara avgränsad till situationen när den ena av barnets två vårdnads-
havare ska placeras i skyddat boende och det är sannolikt att barnet 
behöver vård i skyddat boende tillsammans med den vårdnadshava-
ren. Utgångspunkten för att kunna fatta ett sådant beslut bör vara 
att nämnden före placeringen antingen inte kan inhämta den andra 
vårdnadshavarens samtycke eller att särskilda skäl talar emot att 
samtycke inhämtas eller om det inte finns något samtycke från den 
andra vårdnadshavaren. Som utvecklas närmare nedan bör social-
nämnden endast få besluta om omedelbar placering i skyddat boende 
om beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets 
säkerhet och hälsa. Det bör vidare krävas att den vårdnadshavare som 
barnet ska placeras tillsammans med samtycker till placeringen. Om 
barnet har fyllt 15 år får placeringen beslutas bara om barnet självt 
också samtycker.  

Närmare om kriterierna för omedelbar placering i skyddat boende 

Den omständigheten att den ena av barnets vårdnadshavare hos 
socialtjänsten söker skydd i skyddat boende innebär att det kan 
finnas risker även för barnets säkerhet och hälsa. Barn som följer 
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med en vårdnadshavare till ett skyddat boende har i regel bevittnat 
våld eller på andra sätt upplevt våldets konsekvenser. Barn som har 
bevittnat våld är brottsoffer och har rätt till det stöd och den hjälp 
som de behöver (5 kap. 11 § fjärde stycket SoL). Skyddat boende, 
som i betänkandet föreslås bli en ny placeringsform, är en insats till 
vuxna och medföljande barn som behöver stöd och skydd till följd 
av hot, våld eller andra övergrepp. 

Ett kriterium som bör vara uppfyllt för ett beslut om omedelbar 
placering i skyddat boende är att det är sannolikt att barnet behöver 
vård i skyddat boende tillsammans med den skyddssökande vård-
nadshavaren. Sannolikhetsbedömningen ska avse barnets behov av 
skydd och stöd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Omstän-
digheter som allmänt får anses tala för att det är sannolikt att ett barn 
behöver vård i skyddat boende är att barnet har bevittnat våld eller 
på annat sätt upplevt konsekvenserna av våld mot en förälder, exem-
pelvis genom att föräldern har skador eller är rädd, möblemanget 
sönderslaget eller liknande. En annan sådan omständighet är att 
barnet självt har utsatts för våld. Aspekter som kan behöva beaktas 
vid denna bedömning är exempelvis att bevittnande av våld kan ha 
långtgående negativa effekter på såväl den psykiska som fysiska 
hälsan på både kort och lång sikt. Bedömningen av barnets behov av 
vård i skyddat boende måste baseras på det beslutsunderlag som 
socialnämnden i det akuta skedet har tillgång till, vilket av naturliga 
skäl kan vara begränsat. I akuta situationer kan därför en tämligen 
hög grad av osäkerhet behöva accepteras.  

Att i nu nämnda situationer besluta om omedelbar placering i 
skyddat boende bör även förutsätta att placeringen inte kan avvaktas 
med hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa. Den bedöm-
ningen bör i sig baseras på vilka mera omedelbara konsekvenser det 
skulle kunna få för barnets hälsa och säkerhet att inte omedelbart 
placeras i skyddat boende med den skyddssökande vårdnadshavaren. 
Exempel på situationer då en placering inte bör kunna avvaktas kan 
vara barnet annars får bo kvar hos den vårdnadshavare som samtidigt 
är misstänkt våldsutövare och barnet därmed skulle riskera att 
utsättas för fysiskt eller psykiskt våld eller det annars till följd av 
barnets upplevelse av att ha bevittnat våld eller upplevt konsekvenser 
av våld skulle innebära en psykisk belastning för barnet att bo hos 
den andra vårdnadshavaren. I riskbedömningen bör också vägas in 
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barnets upplevelser av våldet och konsekvenserna för barn av att 
bevittna eller utsättas för våld.  

De kriterier som ska prövas inför ett beslut om omedelbar 
placering i skyddat boende skiljer sig från dem som gäller vid beslut 
om omedelbart omhändertagande enligt LVU. För att beredas vård 
med stöd av LVU krävs att det finns en påtaglig risk för att den unges 
hälsa eller utveckling skadas till följd av sådana förhållanden eller 
beteenden som avses i 2 eller 3 § LVU. 

Ytterligare ett kriterium för omedelbar placering i skyddat 
boende bör vara att samtycke från den andra vårdnadshavaren inte 
kan inhämtas, t.ex. om personen inte kan anträffas eller om det finns 
särskilda skäl för att inte inhämta samtycke. Särskilda skäl kan 
exempelvis vara sådana som flera remissinstanser har framhållit: att 
socialnämnden med hänsyn till skyddsaspekter, som indirekt är 
viktiga för barnet, inte bör kontakta den andra vårdnadshavaren. 
Ofta söker den våldsutsatta vårdnadshavaren akut skydd för både sig 
och barnet. I samband med att behovet av skydd utreds genomförs i 
regel en bedömning av risken för ytterligare våld. Att i direkt 
anslutning till detta informera den våldsutsatta vårdnadshavaren om 
behovet av kontakt med den andra vårdnadshavaren för samtycke 
kan vara riskabelt. En konsekvens kan bli att den våldsutsatta vård-
nadshavaren avbryter processen. Även när det är känt för social-
nämnden att den andra vårdnadshavaren inte samtycker, bör beslut 
om omedelbar placering i skyddat boende få fattas. Den andra 
vårdnadshavarens inställning måste då ha kommit till socialnämn-
dens kännedom och avse den nu aktuella placeringen. Det räcker 
alltså inte med subjektiva antaganden om den andra vårdnadshava-
rens inställning. Utöver situationen när nämnden fått den andra 
vårdnadshavarens inställning att han eller hon inte samtycker klart 
uttryckt, bör nämnden kunna besluta om omedelbar placering när 
nämnden redan från början mot bakgrund av aktuella och konkreta 
omständigheter i det enskilda fallet känner till att den andra vård-
nadshavaren inte samtycker. Inte heller då får nämndens bedömning 
bygga på subjektiva antaganden. 

Om vårdnadshavaren har flera barn, behöver nämnden bedöma 
varje barns individuella behov av omedelbar placering. 

En placering av barnet i skyddat boende enligt SoL förutsätter att 
båda vårdnadshavarna samtycker till insatsen.  
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Socialnämnden kan också, med stöd av betänkandets förslag till 
ny bestämmelse i 6 kap. 13 a § FB, besluta om placeringen trots att 
en av vårdnadshavarna inte samtycker. Den åtgärden förutsätter 
dock en utredning av vårdnadshavarnas samtycke. Som beskrivits 
ovan, kan det finnas risker med att i det akuta skedet kontakta den 
andra vårdnadshavaren. Det gör att denna bestämmelse inte alltid 
bör tillämpas i ett akut skede. Om det inte skulle finnas något hinder 
mot att kontakta den andra vårdnadshavaren, behöver social-
nämnden dock enligt denna bestämmelse ta reda på den andra 
vårdnadshavarens inställning och därefter väga den mot åtgärdens 
betydelse för barnet. Den tid som detta kan ta kan föra med sig risker 
för barnet och innebära att bestämmelsen av den anledningen inte 
kan tillämpas i det akuta skedet.  

Vidare måste risken för barnets säkerhet och hälsa bedömas vara 
akut och bedömas i förhållande till situationer som kan uppstå om 
placeringen inte kommer till stånd, exempelvis att barnet bor kvar 
hos en vårdnadshavare som är misstänkt våldsutövare. Det handlar 
inte enbart om risken för att barnet utsätts för fysiskt eller psykiskt 
våld hos den vårdnadshavaren utan kan avse den psykiska belastning 
som det kan innebära för barnet att stanna kvar hos en vårdnadsha-
vare som utsatt den andra vårdnadshavaren för våld. I riskbedöm-
ningen bör nämnden väga in barnets upplevelser av våldet och konse-
kvenserna för barn av att bevittna eller utsättas för våld. 

Rekvisitet kan till viss del jämföras med den bedömning som 
nämnden enligt 6 § första stycket andra punkten LVU ska göra vid 
ett omedelbart omhändertagande, dvs. bedöma om rättens beslut om 
vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa och 
utveckling. I promemorian har det övervägts om bedömningen vid 
omedelbar placering i skyddat boende bör vara kopplad till risken 
för den unges hälsa och utveckling. Bedömningen av risken för den 
unges hälsa och utveckling inför ett omedelbart omhändertagande 
tar dock tydligt sikte på de förutsättningar som ska föreligga enligt 
2 eller 3 §§ LVU för att vård enligt LVU ska få beslutas. En omedel-
bar placering i skyddat boende kommer att beslutas i avgränsade 
situationer och syftar inte till att utmynna i en ansökan om vård 
enligt 4 § LVU, även om detta i det enskilda fallet inte kan uteslutas 
bli följden. Det riskerar därför att bli otydligt för rättstillämpningen 
med ett likalydande rekvisit.  
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En vårdnadshavare som placeras i ett skyddat boende kan ha flera 
barn. Socialnämndens bedömning av behovet av omedelbar placering 
bör avse varje barns individuella situation. För barn över 15 år gäller 
att de måste samtycka till placeringen. Skulle barnet inte samtycka 
till insatsen kan det ibland finnas anledning att utreda om barnet kan 
vara under påverkan av föräldrarna och därför inte fritt kan ta ställ-
ning. Om så skulle vara fallet, kan barnet behöva hjälp med att ta 
reda på vad han eller hon själv vill i fråga om boende. Nämnden får 
också överväga om det kan finnas grund för omedelbart omhänder-
tagande och vård enligt LVU.  

3.1.2 Bestämmelser om handläggningen 

Förslag: Socialnämndens beslut om omedelbar placering i skyd-
dat boende ska underställas förvaltningsrätten inom en vecka från 
den dag då beslutet fattades. Då ska beslutet och handlingarna i 
ärendet tillställas rätten. Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så 
snart det kan ske. Om förvaltningsrätten fastställer beslutet, ska 
den omedelbara placeringen få pågå under högst fyra veckor från 
beslutsdatumet.  

En omedelbar placering i skyddat boende ska upphöra om 
socialnämndens beslut inte underställs förvaltningsrätten inom 
en vecka. Om det inte längre finns skäl för en omedelbar place-
ring, ska socialnämnden besluta att placeringen genast ska upp-
höra.  

En omedelbar placering i skyddat boende ska inte få verkstäl-
las om barnet är häktat. 

Ett beslut om omedelbar placering i skyddat boende ska gälla 
omedelbart.  

I mål och ärenden om beslut om omedelbar placering ska 
offentligt biträde som huvudregel förordnas för barnet och för 
barnets vårdnadshavare.  

Vid handläggning i förvaltningsrätten eller kammarrätten av 
mål om beslut om omedelbar placering ska nämndemän som hu-
vudregel inte ingå i rätten.  

Om socialnämndens beslut om omedelbar placering inte kan 
avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot 
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som nämnden har förordnat besluta om placeringen. Beslutet ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

Bestämmelserna om begränsning av möjligheten till delega-
tion av beslut enligt 10 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen 
ska även gälla i ärenden om omedelbar placering i skyddat bo-
ende.  

Bedömning: Det behövs inte några ändringar i lag för att be-
stämmelserna i LVU om begränsningar i delgivningslagens 
tillämpning och om att socialnämnden får besluta om läkarunder-
sökning av barnet ska vara tillämpliga i mål eller ärenden om 
omedelbar placering i skyddat boende.  

Socialnämndens beslut om omedelbar placering i skyddat bo-
ende bör inte vara överklagbart.  

Skälen för förslaget och bedömningen 

Beslutet ska underställas förvaltningsrätten 

Det har från rättssäkerhetssynpunkt ansetts nödvändigt att beslut 
om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, som har fattats av 
socialnämnden eller av en ledamot i nämnden, även prövas av för-
valtningsrätten. Samma skäl gör sig gällande för beslut om omedel-
bar placering i skyddat boende. Även sådana beslut bör därför 
underställas förvaltningsrätten. Beslutet bör underställas inom en 
vecka från den dag då beslutet fattades, och beslutet och hand-
lingarna i ärendet ska då tillställas rätten. Det som nu sagts föreslås 
framgå av en hänvisning till 7 § första stycket LVU i förslaget till 
6 c § LVU.  

På samma sätt som gäller för omedelbara omhändertaganden en-
ligt 6 § LVU bör förvaltningsrätten pröva beslutet om omedelbar 
placering så snart det kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder, 
bör prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet och 
handlingarna kom in till rätten. Detta föreslås framgå av en hänvis-
ning till 7 § andra stycket LVU i förslaget till 6 c § LVU.  
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Tidsgräns för omedelbar placering i skyddat boende 

En omedelbar placering i skyddat boende bör få pågå under högst 
fyra veckor. Den tidsfristen bör inte kunna förlängas. Tidsbe-
gränsningen behövs eftersom det är fråga om ett väsentligt ingrepp i 
en vårdnadshavares bestämmanderätt. Det är dessutom rimligt att 
anta att nämnden under en sådan tidperiod kan utreda vårdnads-
havarnas samtycke på det sätt som avses i 6 kap. 13 a § FB och även 
närmare utreda barnets behov av skydd och stöd. Det betyder att 
socialnämnden med stöd av den sistnämnda bestämmelsen kan 
besluta om ett barns fortsatta placering i skyddat boende, om de 
kriterier som anges i bestämmelsen är uppfyllda (se vidare avsnitt 
3.1.5). 

I betänkandet föreslogs att nämndens beslut om skyddat boende 
ska omprövas efter en månad med hänvisning till rättssäkerhetsskäl. 
Exempelvis skulle det initiala beslutet om skyddat boende för barnet 
kunna ha sin grund exempelvis i falska uppgifter om den andra 
vårdnadshavaren. Ett beslut om omedelbar placering i skyddat 
boende enligt den nu föreslagna bestämmelsen i LVU torde i regel 
föregå ett nämndbeslut om placering i skyddat boende enligt SoL 
med stöd av 6 kap. 13 a § första stycket 5 FB. Som redogjorts för 
ovan förutsätter tillämpningen av 6 kap. 13 a § FB en utredning av 
grunden för den andra vårdnadshavaren vägran att samtycka. Det 
saknas därför skäl att gå vidare med betänkandets förslag om att ett 
sådant beslut enligt FB ska omprövas efter en månad.  

Upphörande av omedelbar placering i skyddat boende och förbud mot 
verkställighet 

Socialnämndens beslut bör upphöra om beslutet inte har underställts 
förvaltningsrätten inom föreskriven tid, dvs. inom en vecka från be-
slutsdatumet, vilket föreslås framgå genom en hänvisning till 7 § 
tredje stycket LVU i 6 c §. På samma sätt som gäller enligt 6 § LVU 
bör det även särskilt anges i lagen att socialnämnden genast ska 
besluta att beslutet ska upphöra om det inte längre finns skäl för 
beslut om omedelbar placering i skyddat boende. Det föreslås 
framgå av en hänvisning i 6 c till 9 § tredje stycket första meningen. 
Så kan exempelvis vara fallet om socialnämnden har fått samtycke 
från den andra vårdnadshavaren, om den vårdnadshavare som barnet 
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vistas tillsammans med i det skyddade boendet har fått ensam 
vårdnad om barnet, om nämnden har fattat beslut om barnets 
placering med stöd av den föreslagna nya bestämmelsen i 6 kap. 
13 a § 5 FB eller om det inte längre anses finnas grund för beslutet 
av något annat skäl. I förarbetena till LVU uttalas att det ligger i 
sakens natur att ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § upphör 
om förvaltningsrätten inte fastställer det underställda beslutet och 
att det därför inte behöver anges i lagen (prop. 1979/80:1 s. 591). 
Inte heller när det gäller omedelbar placering i skyddat boende får 
det anses nödvändigt att ange i lagen att den omedelbara placeringen 
upphör om förvaltningsrätten inte fastställer det underställda 
beslutet.  

Av 9 § andra stycket LVU framgår att ett beslut om omhänder-
tagande inte får verkställas om den unge är häktad. Det betyder att 
häktningsbeslutet tar över beslutet om omedelbart omhändertagan-
de såtillvida att omhändertagandebeslutet inte får verkställas så länge 
den unge är häktad. Avsikten med bestämmelsen är att socialtjänsten 
ska kunna ta över ansvaret för den unge när häktningsbeslutet hävs 
(prop. 1989/90:28 s. 79). Det skulle i något enstaka fall kunna 
förekomma att ett barn som är omedelbart placerat tillsammans med 
en vårdnadshavare i skyddat boende häktas. I sådana fall bör beslutet 
om häktning på motsvarande sätt som gäller vid beslut om 
omedelbara omhändertaganden enligt LVU gälla framför beslutet 
om omedelbar placering i skyddat boende. Bestämmelsens tillämp-
lighet för ett barn som är omedelbart placerat i skyddat boende 
föreslås framgå av en hänvisning i 6 c § till 9 § andra stycket LVU.  

Beslutsunderlaget kan också ge nämnden anledning att överväga 
om den ska ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU. Skul-
le så vara fallet får socialnämnden ansöka om vård enligt 4 § LVU. 
Att förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden beslutar om 
vård med stöd av LVU är ett exempel på en situation då det inte 
längre kan anses finnas skäl för att barnet ska vara omedelbart plac-
erat i skyddat boende, och socialnämnden ska då därför besluta att 
placeringen med stöd av 6 b § LVU genast ska upphöra. Inte heller 
finns det längre skäl för att barnet ska vara omedelbart placerat i 
skyddat boende om nämnden därefter beslutar att barnet omedelbart 
ska omhändertas med stöd av 6 § LVU. Även i detta fall finns skäl 
för socialnämnden att besluta att den omedelbara placeringen genast 
ska upphöra. Därutöver kan den vårdnadshavare som barnet är 
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placerat tillsammans med när som helst kan välja att avsluta sin 
placering i det skyddade boendet eller återta sitt samtycke till att 
barnet placeras i det skyddade boendet tillsammans med vård-
nadshavaren. I båda fallen saknas grund för att låta barnet vara ome-
delbart placerat i skyddat boende. I en sådan situation kan nämnden 
dock behöva överväga om det finns behov av att besluta om omedel-
bart omhändertagande av barnet enligt 6 § LVU. 

Beslut om omedelbar placering ska gälla omedelbart  

Av 40 § LVU framgår att beslut om omedelbart omhändertagande, 
beslut om förebyggande insatser och beslut om tillfälligt flyttnings-
förbud alltid gäller omedelbart. Andra beslut av socialnämnden en-
ligt LVU gäller omedelbart, om nämnden inte förordnar något an-
nat. Eftersom beslut om omedelbar placering i skyddat boende är en 
interimistisk åtgärd i ett akut skede bör även ett sådant beslut gälla 
omedelbart.  

Offentligt biträde ska förordnas 

Av 39 § första stycket LVU framgår bl.a. att offentligt biträde ska 
förordnas i mål och ärenden angående omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § LVU. Offentligt biträde ska förordnas för den som åtgär-
den avser och för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas 
att behov av biträde saknas. Ett beslut om omedelbar placering i 
skyddat boende är en ingripande åtgärd såväl i vårdnadshavarens be-
stämmanderätt som i barnets privatliv, om barnet är under 15 år och 
motsätter sig placeringen. Av rättssäkerhetsskäl är det därför moti-
verat att såväl barnet som hans eller hennes vårdnadshavare har rätt 
till offentligt biträde. Rätten till biträde bör gälla både för den vård-
nadshavare som barnet omedelbart har placerats med, och för den 
andra vårdnadshavaren. Bestämmelserna i LVU om skyldighet att 
förordna offentligt biträde bör därför på motsvarande sätt gälla även 
i ärenden om omedelbar placering i skyddat boende. Även 39 § 
första, andra och fjärde styckena bör därför gälla i mål och ärenden 
om omedelbar placering. 
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Rättens sammansättning i mål om omedelbar placering i skyddat 
boende 

Av 17 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, för-
kortad LAFD, följer att en förvaltningsrätt som huvudregel är dom-
för med en lagfaren domare och tre nämndemän. Det finns dock fle-
ra undantag. Bland annat föreskrivs i 18 § att förvaltningsrätten i mål 
om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU är domför med en 
lagfaren domare ensam, om det inte är påkallat av särskild anledning 
att målet prövas av en fullsutten rätt. När det gäller ett barns omedel-
bara placering i skyddat boende bör förvaltningsrättens samman-
sättning vara densamma som vid mål om omedelbart omhänder-
tagande enligt 6 § LVU. I likhet med vad som är fallet vid ett omedel-
bart omhändertagande är det vid omedelbar placering i skyddat 
boende fråga om mål eller ärenden av brådskande karaktär. En 
ändring bör därför göras i 18 § LAFD så att bestämmelsen även 
omfattar omedelbar placering i skyddat boende.  

För kammarrätten gäller enligt 37 § LVU att det vid handlägg-
ning av andra mål enligt LVU än mål om omedelbart omhänder-
tagande och tillfälligt flyttningsförbud ska ingå nämndemän i rätten. 
På motsvarande sätt som gäller vid omedelbart omhändertagande 
saknas skäl för att som huvudregel låta nämndemän ingå i rätten vid 
beslut om omedelbar placering i skyddat boende. 

Socialnämndens beslut om omedelbar placering i skyddat boende ska 
inte vara överklagbara 

Det framgår av 41 § LVU vilka beslut av socialnämnden som får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En socialnämnds beslut 
om ett barns omedelbara placering i skyddat boende föreslås un-
derställas förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut om fast-
ställelse med anledning av en sådan underställning får överklagas till 
kammarrätten. Nämndens beslut om omedelbar placering bör därför 
inte kunna överklagas. En sådan ordning tillgodoser rätten till 
domstolsprövning för dem som berörs av besluten. Som redogörs 
för ovan ska nämnden besluta att en omedelbar placering i skyddat 
boende genast ska upphöra om det inte längre finns skäl för beslutet. 
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Ordförandebeslut och delegering av beslutanderätt 

Med hänsyn till att situationen ofta är akut bör ett beslut om 
omedelbar placering, i likhet med vad som gäller enligt 6 § LVU, 
kunna fattas av socialnämndens ordförande att nämndens beslut om 
omedelbar placering inte kan avvaktas. Även ett beslut om omedel-
bar placering bör anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Enligt 10 kap. 4 § SoL får uppdrag att besluta på socialnämndens 
vägnar ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter 
eller ersättare i nämnden i ett antal angivna ärenden, däribland ären-
den enligt 6, 6 a, 22 och 24 §§ LVU. Med hänsyn till att beslut om 
omedelbar placering i skyddat boende är en ingripande åtgärd bör ett 
sådant beslut omfattas av motsvarande begränsning i rätten till 
delegation som bl.a. gäller för ett omedelbart omhändertagande 
enligt LVU. 

Begränsad tillämpning av delgivningslagen 

Det framgår av 38 § LVU att 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen 
(2010:1932) inte får tillämpas vid delgivning med enskild i mål eller 
ärende enligt LVU. De aktuella bestämmelserna i delgivningslagen 
anger att delgivning under vissa förutsättningar får ske genom att 
handling lämnas till en annan person än delgivningsmottagaren eller 
genom kungörande och tillgänglighållande av handling som ska 
delges. Motsvarande begränsning av delgivningslagens tillämpning 
bör gälla även i mål eller ärenden om omedelbar placering. Det 
behövs inte någon lagändring för att begränsningen ska gälla även 
för dessa mål och ärenden.  

Socialnämnden bör ha befogenhet att besluta om läkarundersökning 

Enligt 32 § första stycket LVU får socialnämnden i ett ärende enligt 
den lagen besluta om en läkarundersökning av den unge och utse lä-
kare för undersökningen. Även rätten har samma befogenhet i ett 
mål enligt lagen. Syftet med läkarundersökningen är att identifiera 
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för 
bedömningen av behovet av vård med stöd av LVU och planeringen 
av vården (prop. 2016/17:59 s. 35). Läkarundersökningen bör i 
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första hand genomföras i samråd med den unge och hans eller 
hennes vårdnadshavare. Om ett sådant samförstånd inte kan nås, får 
socialnämnden besluta om läkarundersökning. Nämnden bör endast 
i undantagsfall utnyttja en sådan befogenhet (JO 1994/95 s. 292).  

I betänkandet föreslås att skyddat boende ska bli en ny place-
ringsform för vuxna och för barn som följer med en vuxen vårdnads-
havare, vilket innebär att barn i skyddat boende också kommer att 
omfattas av bestämmelserna i lagen (2017:209) om hälsounder-
sökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
Enligt den lagen ska placerade barn få erbjudande om en hälsounder-
sökning. Det framgår av förarbetena till samma lag att hälsounder-
sökningen syftar till att ge underlag för en medicinsk bedömning av 
det enskilda barnets behov av hälso- och sjukvård och tandvård. 
Bedömningen kan föranleda fortsatta kontakter för barnet med 
hälso- och sjukvården eller tandvården och utgöra en del av under-
laget till vårdplanen eller genomförandeplanen (prop. 2016/17:59 
s. 33 f.). Läkarundersökningen enligt 32 § LVU ersätter inte 
hälsoundersökningen enligt lagen om hälsoundersökning av barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet, som dessutom har 
ett annat syfte än hälsoundersökningen (prop. 2016/17:59 s. 34).  

Med hänsyn till att ett beslut om omedelbar placering i skyddat 
boende inte innebär att barnet vårdas med stöd av LVU eller primärt 
ska utmynna i en ansökan från nämnden om LVU-vård, torde det i 
regel saknas anledning för nämnden att använda sin befogenhet att 
besluta om läkarundersökning enligt 32 § LVU. Detta är fallet 
eftersom syftet med läkarundersökningen är att bedöma behovet av 
just vård med stöd av LVU. Det kan dock inte uteslutas att en 
läkarundersökning i vissa fall kan gagna exempelvis planeringen av 
fortsatta åtgärder som rör barnets placering i skyddat boende. Som 
exempel kan det i det enskilda fallet finnas behov av att utan dröjsmål 
identifiera faktorer som påverkar barnets hälsa på grund av att barnet 
har bevittnat våld. Socialnämnden bör därför ha befogenhet att 
besluta om en sådan läkarundersökning även för barn som placeras 
omedelbart i skyddat boende. Det framgår av 32 § första stycket 
LVU att även rätten har denna befogenhet. Det behövs därför inte 
någon ändring i lag för att bestämmelsen om läkarundersökning i 
32 § ska omfatta ärenden om omedelbar placering i skyddat boende.  
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3.1.3 Om socialnämndens ansvar för barn som placeras 
omedelbart i skyddat boende 

Bedömning: Det behövs inte några ändringar i lag för att social-
tjänstlagens bestämmelser om socialnämndens ansvar för place-
rade barn ska gälla för barn som placeras omedelbart i skyddat 
boende. Det behövs inte heller några lagändringar för att 
bestämmelserna i LVU om barnets bästa och barnets rätt att få 
information och framföra sina åsikter ska gälla för barn som 
placeras omedelbart i skyddat boende. 

Förslag: Det ska uttryckligen framgå av LVU att en placering 
av ett barn i skyddat boende ska kunna beslutas utan samtycke. 

Skälen för bedömningen 

Socialnämndens ansvar för barn som placerats omedelbart i skyddat 
boende framgår av SoL 

Barn har enligt 6 kap. 1 § FB rätt till omvårdnad, trygghet och en 
god fostran. Barn ska enligt samma bestämmelse behandlas med akt-
ning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling. För barn och unga 
som vårdas enligt LVU har socialnämnden samma ansvar som vård-
nadshavaren för att den unges grundläggande rättigheter enligt 
6 kap. 1 § FB tillgodoses (11 § sista stycket LVU). Den föreslagna 
bestämmelsen om barns omedelbara placering i skyddat boende till-
sammans med en vuxen vårdnadshavare innebär inte att barnet 
vårdas enligt LVU. Enligt 1 § fjärde stycket LVU får vissa andra 
åtgärder vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§ LVU. Det gäller 
dels förebyggande insatser till följd av ett beteende som anges i 3 §, 
dels förflyttningsförbud. Bestämmelsen bör därför kompletteras så 
att det framgår att också en placering i skyddat boende ska kunna 
beslutas utan samtycke. 

Att barnet under den omedelbara placeringen inte vårdas enligt 
LVU betyder också att socialnämnden, till skillnad från om barnet 
hade vårdats med stöd av LVU, inte med stöd av den föreslagna 
bestämmelsen i 6 b § LVU kan besluta i frågor som rör insatser från 
hälso- och sjukvården eller socialtjänsten utan att först inhämta båda 
vårdnadshavarnas samtycke. Till skillnad från vad som annars gäller 
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enligt 14 § LVU kan socialnämnden inte heller besluta hur den unges 
umgänge med vårdnadshavare och föräldrar som har umgängesrätt 
reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska 
utövas. Inte heller kan nämnden besluta att den unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare. 

Barn som placeras omedelbart i skyddat boende är inte föremål 
för vård enligt LVU. Som en konsekvens av det gäller inte bestäm-
melserna i 10–20 §§ LVU om vad vården ska innehålla och hur 
vården ska utformas. Det innebär att bestämmelserna i 10–20 §§ 
LVU inte är tillämpliga i fråga om omedelbara placeringar. I betän-
kandet föreslås att barn som placeras i skyddat boende ska omfattas 
av bestämmelserna i 6 kap. 7–8 §§ SoL som gäller för barn som place-
ras utanför hemmet i familjehem, jourhem, stödboende eller HVB. 
Exempelvis ska socialnämnden noga följa vården av barnet och verka 
för att barnet får lämplig utbildning och den hälso- och sjukvård som 
barnet behöver (6 kap. 7 och 7 b § SoL). Bestämmelser om handlägg-
ning och dokumentation finns i 11 kap. 5 och 6 §§ samt 7 kap. 3 SoL.  

Barnets bästa och barnets rätt till information 

Av 1 § LVU framgår att vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst 
för den unge vara avgörande. I artikel 12 i FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) anges att konventionssta-
terna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnet ska 
för detta ändamål särskilt beredas möjlighet att höras, antingen di-
rekt eller genom företrädare i alla domstolsförfaranden och admini-
strativa förfaranden som rör barnet. Denna rättighet återspeglas 
även i 36 § LVU. Av den bestämmelsen följer att ett barn ska få 
relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i 
frågor som rör honom eller henne. Om barnet har fyllt 15 år, har han 
eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt LVU 
eller SoL. Bestämmelserna i LVU om barnets bästa och barnets rätt 
att få information och framföra sina åsikter bör gälla för barn som 
placeras omedelbart i skyddat boende med stöd av den nya bestäm-
melsen. Det behövs inte någon ändring i lag för att dessa bestäm-
melser ska vara tillämpliga även vid omedelbara placeringar i skyddat 
boende.  
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3.1.4 Vårdnadshavarens beslutanderätt i frågor som kräver 
samtycke under vistelsetiden 

Förslag: Socialnämnden ska ges befogenhet att med endast den 
ena av två vårdnadshavares samtycke besluta om val eller byte av 
förskoleenhet.  

 

Skälen för förslaget: När det gäller barn som vistas tillsammans med 
endast en av två vårdnadshavare i skyddat boende har JO och IVO 
väckt frågan om vad som gäller för en vårdnadshavares beslutande-
rätt i frågor som normalt kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. 
En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som 
rör barnets personliga angelägenheter. När ett barn har två vårdnads-
havare ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande 
till barnet tillsammans. Det betyder att om föräldrarna har 
gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna som huvudregel 
samtycka till de insatser som erbjuds (se 6 kap. 13 § FB). Från den 
grundläggande principen om det gemensamma beslutsfattandet vid 
gemensam vårdnad finns undantag för speciella situationer, enligt 
6 kap. 13 § andra stycket FB. Om en av vårdnadshavarna till följd av 
frånvaro, eller sjukdom eller av någon annan orsak inte kan ta del i 
sådana beslut som rör vårdnaden och som inte kan skjutas upp utan 
olägenhet bestämmer den andra vårdnadshavaren ensam. Vårdnads-
havaren får dock – oavsett om den andra vårdnadshavaren har 
förhinder – inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för bar-
nets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. När 
det gäller en vårdnadshavares beslutanderätt för barn som vistas i 
skyddat boende tillsammans med den vårdnadshavaren är utgångs-
punkten att vistelsen ska vara en tillfällig åtgärd i avvaktan på att 
frågan om barnets boende får en långsiktig lösning. Frågan är då 
vilka beslut som den vårdnadshavare som vistas i det skyddade 
boendet tillsammans med barnet kan besluta om ensam. Enligt för-
arbetena till FB ligger det i sakens natur att bestämmanderätten om 
ett barn utövas än av den ena än av den andra föräldern beroende på 
vilken av dem som för tillfället är till hands eller på hur föräldrarna 
har organiserat utövandet av vårdnaden. Någon rättslig påföljd 
drabbar inte den förälder som driver igenom sin vilja i strid mot den 
andres. Vidare framgår det av förarbetena att om föräldrarna inte 
sammanbor måste det med nödvändighet bli så att den av dem som 
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har barnet hos sig till stor del kommer att fatta de vardagliga besluten 
i fråga om vårdnaden. Det kan gälla frågor om barnets mat och 
kläder, sovtider, hur barnet ska tillbringa sin fritid osv. När det gäller 
beslut av mera ingripande betydelse för barnets framtid, t.ex. frågor 
som rör barnets skolgång och bosättning, måste bägge föräldrarna 
delta om inte barnets bästa uppenbarligen kräver att beslut fattas, 
trots att den ena av föräldrarna är förhindrad att medverka. Är 
förhållandena inte sådana att beslut snabbt måste fattas torde den 
förälder som inte har deltagit i beslutet i vissa fall kunna hävda att 
beslutet inte ska gälla (prop. 1975/76:170 s. 178). Vårdnadshavarna 
till ett barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en av 
vårdnadshavarna måste alltså besluta tillsammans i frågor av mer 
ingripande betydelse. Befintlig lagstiftning och förslag i betänkandet 
möjliggör att socialnämnden i vissa fall får fatta beslut om att vissa 
åtgärder får vidtas för ett barn när endast en av två vårdnadshavare 
ger sitt samtycke i frågor som normalt kräver båda vårdnadshavarnas 
deltagande. Det gäller barnets skolgång och vissa insatser inom 
hälso- och sjukvården samt socialtjänsten vilka redogörs för nedan. 

Insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten 

För vissa vård- och omsorgsinsatser finns ett undantag från det som 
utgångspunkt gällande kravet på gemensamt beslutsfattande i fråga 
om två vårdnadshavares gemensamma barn. Enligt 6 kap. 13 a § FB 
får socialnämnden, när det krävs med hänsyn till barnets bästa, 
besluta att en åtgärd får vidtas avseende barnet även om den ena 
vårdnadshavaren inte samtycker. De åtgärder som nämnden får be-
sluta om är enligt paragrafens första stycke: 
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som om-
fattas av HSL, 
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL, 
utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 § 
tredje stycket SoL eller 
3. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och servi-
ce till vissa funktionshindrade.  

När patienten är ett barn ska enligt 4 kap. 3 § patientlagen 
(2014:821) barnets inställning till den aktuella vården eller behand-
lingen så långt som möjligt klarläggas. Det framgår av förarbetena 
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till patientlagen att barnets inställning ska tillmätas betydelse i för-
hållande till hans eller hennes ålder och mognad. Det centrala för 
bedömningen av om barnet ska anses moget nog att ensamt få ge sitt 
samtycke till en sjukvårdsåtgärd är om barnet förstår hälso- och 
sjukvårdsinsatsen och vilka konsekvenser insatsen kan få 
(prop. 2013/14:106 s. 67 f.)  

I de flesta fall ingår hälso- och sjukvård i den dagliga omsorgen 
om barnet i de fall barnet inte självt kan ta ställning. JO har uttalat 
att det många gånger är tillräckligt att samråd sker med den ena vård-
nadshavaren. Dock ska enligt JO som regel samråd med den andra 
vårdnadshavaren ske om det finns anledning att misstänka att denne 
inte samtycker till behandlingen eller om det är fråga om mer ingri-
pande åtgärder (JO 2003/04 s. 311 och JO:s beslut den 17 januari 
2003, dnr 3102-2002).  

Ett barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vård-
nadshavare kan behöva hälso- och sjukvårdsåtgärder eller olika 
insatser från socialtjänsten. Om barnet har behov av en åtgärd som 
gäller psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som 
omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), får socialnämnden 
besluta att åtgärden får vidtas med endast en av två vårdnadshavares 
samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 13 a § 
första stycket 1 FB). Det framgår av förarbetena till FB att det med 
psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling främst avses 
utredning eller behandling som ges inom barn- och ungdoms-
psykiatrin, BUP. Med behandling avses i första hand olika former av 
samtalskontakter. Även utredning av om behandling behövs om-
fattas av bestämmelsen (prop. 2011/12:53 s. 27). Bestämmelsen är 
däremot inte tillämplig när barnet har uppnått en sådan ålder och 
mognad att barnet själv kan samtycka till en hälso- och sjukvårds-
åtgärd. Socialnämnden får besluta om socialtjänstinsatser till ett barn 
om bara en av barnets två vårdnadshavare samtycker till det och om 
det krävs med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 13 a § första stycket 
2 FB). Det gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 
4 kap. 1 § SoL. Med stöd av denna bestämmelse kan socialnämnden, 
om det krävs med hänsyn till barnets bästa, besluta om en behand-
lingsinsats för ett barn som vistas i skyddat boende. En behand-
lingsinsats som ofta ges i samband med vistelse i skyddat boende är 
s.k. Trappan-samtal, som är en modell för krissamtal med barn som 
upplevt våld i sin familj. Är barnet över 15 år och samtycker till en 
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sådan insats kan den med stöd av 3 kap. 6 a § SoL ges utan vårdnads-
havarnas samtycke. 

Skola och förskola 

JO har i flera beslut konstaterat att vårdnadshavarna måste vara över-
ens om var barnet ska gå i skola. För skolan gäller därför att den 
måste kontrollera uppgifter om vem eller vilka som är vårdnads-
havare för eleven och respektive vårdnadshavares inställning till 
inskrivning i en viss skola. Detta måste ske innan beslut om skol-
placering fattas (JO:s ämbetsberättelse 2001/02 s. 397 och JO:s 
beslut den 12 april 2002, dnr 372–2001). För att säkerställa ett barns 
rätt till skolgång föreslås i betänkandet att socialnämnden med 
endast den ena av två vårdnadshavares samtycke ska få besluta om 
val eller byte av skolenhet med anledning av att barnet placeras i ett 
skyddat boende. I betänkandet föreslås att socialnämnden för ett 
barn som har två vårdnadshavare ska få besluta om val av eller byte 
av skolenhet utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det 
krävs med hänsyn till barnets bästa (se betänkandet s. 330).  

När det gäller förskolan har JO i olika beslut tidigare konstaterat 
att placering av ett barn i förskolan normalt är att anse som en del av 
den dagliga omsorgen och därmed något som den vårdnadshavare 
som barnet bor hos ensam kan bestämma om (jfr JO:s beslut den 
2 oktober 1998, dnr 2680–1997 och den 24 januari 2002, dnr 3285–
2000). Någon ny behörighet för socialnämnden att besluta om ett 
barns val eller byte av förskoleenhet föreslås inte i betänkandet. JO 
har därefter i ett beslut den 12 juli 2019, dnr 8482–2017, uttalat att 
frågor om placering i förskola är sådana som barnets vårdnadshavare 
som huvudregel måste vara överens om. I beslutet anförs följande: 

Förskolan är fortfarande en frivillig form av utbildning och omsorg. Att 
tillhandahållandet av barnomsorg har haft och fortfarande har utgångs-
punkt i bl.a. föräldrarnas behov av barnpassning och praktiska övervä-
ganden framgår direkt av lagtexten. I allmänhet kan frågor som rör ett 
barns placering i förskola antas ha stor praktisk och ekonomisk bety-
delse för barnets föräldrar. Förskoleverksamheten ska även erbjudas i 
den omfattning det behövs med hänsyn till barnets eget behov (6 kap. 
5 § skollagen). Frågor som rör ett barns placering i förskola kan också 
av många skäl antas ha stor betydelse för barnet, inte bara mot bakgrund 
av den utveckling som förskolan har genomgått som innebär att det pe-
dagogiska perspektivet har förtydligats och att verksamheten har blivit 
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starkare förknippad med barnets fortsatta skolgång. Frågor om place-
ring i förskola rör alltså i hög grad barnets personliga angelägenheter 
och är därmed sådana frågor som barnets vårdnadshavare som huvudre-
gel måste vara överens om.  

I betänkandet betonas vikten av att de mindre barnen får gå i för-
skola under vistelsetiden i skyddat boende. Förskolan normaliserar 
barnens tillvaro och är en möjlighet till både vila från och stöd i 
föräldraskapet för föräldern. Vissa skyddade boenden driver egen 
förskoleverksamhet (betänkandet s. 215). Mot bakgrund av att frå-
gor om ett barns förskoleplacering numera rör frågor som vårdnads-
havarna enligt JO som huvudregel måste vara överens om bör social-
nämnden få befogenhet att besluta om ett barns val eller byte av 
förskoleenhet på motsvarande sätt som föreslås i betänkandet vad 
gäller val eller byte av skolenhet. Den i betänkandet föreslagna be-
stämmelsen i 6 kap. 13 a § första stycket 6 FB bör utvidgas till att 
omfatta även val eller byte av förskoleenhet. 

3.1.5 Prövningen av barnets bästa enligt 6 kap. 13 a § FB 

Socialnämnden får enligt 6 kap. 13 a § FB besluta om vissa åtgärder 
för barnet när det krävs med hänsyn till barnets bästa även om den 
ena vårdnadshavaren inte samtycker. I förarbetena till bestämmelsen 
anges att oenighet mellan vårdnadshavare i vissa fall kan leda till att 
barn inte får den hälso- och sjukvård och de sociala insatser som de 
behöver (prop. 2011/12:53 s. 12 f. och s. 26). Den ena vårdnads-
havaren kan exempelvis motsätta sig en vårdinsats av rädsla för att 
barnet påverkas i sitt samtal med barn- och ungdomspsykiatrin. 
Enligt förarbetena får inställningen hos den vårdnadshavare som inte 
samtycker till stödåtgärden och bakgrunden till detta vägas mot 
åtgärdens betydelse för barnet. Det är enligt förarbetena otillfreds-
ställande att barn ska behöva avstå från motiverad hjälp.  

I betänkandet föreslås att 6 kap. 13 a § FB ska kompletteras med 
en femte och en sjätte punkt. Enligt den femte punkten ska social-
nämnden få besluta om ett barns placering i skyddat boende tillsam-
mans med en vuxen vårdnadshavare och enligt den sjätte punkten 
ska socialnämnden ha möjlighet att besluta om val eller byte av 
skolenhet med anledning av att barnet placeras i sådant boende 
(s. 216 f. och 238 f.). I denna promemoria föreslås att socialnämnden 
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även ska få besluta om val eller byte av förskola (avsnitt 3.1.4). Som 
flera remissinstanser påpekat är det viktigt med tydliga kriterier för 
när socialnämnden ska få besluta om ett barns placering i skyddat 
boende med endast en vårdnadshavares samtycke.  

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref. 5) 
förtydligas att vårdnadshavarens rätt till privat- och familjeliv ska 
tillmätas större vikt än barnets rätt till hälsa i situationer där barnets 
behov av en vårdåtgärd inte kan bevisas vara påtagligt och tydligt och 
i enlighet med barnets bästa. 

Det är främst vad som kommer fram i barnavårdsutredningen en-
ligt 11 kap. 2 § SoL som är utgångspunkten för bedömningen av om 
åtgärden kan anses krävas med hänsyn till barnets bästa. Uppgifter 
som är relevanta att beakta är vårdnadshavarnas och, när så är möj-
ligt, barnets berättelse om det inträffade, uppgifter om barnet från 
exempelvis skola, förskola eller hälso- och sjukvård. Det kan också 
finnas relevanta uppgifter från Polismyndigheten, även utan att nå-
gon polisanmälan behöver ha gjorts. Av 11 kap. 10 § tredje stycket 
SoL följer att barn oavsett ålder får höras utan vårdnadshavarens 
samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande vid utredning 
om behovet av skydd eller stöd. Om nämnden eller socialtjänsten 
bedömer att samtal utan en vårdnadshavare samtycke är befogat och 
i enlighet med barnets bästa, ska vårdnadshavaren informeras om att 
ett sådant samtal planeras. Därefter får socialtjänsten bedöma under 
vilka omständigheter samtalet bör genomföras. Även vid val av plats 
för samtalet ska barnets bästa beaktas (prop. 2009/10:192 s. 17 f.). 
Det sistnämnda innebär att det beroende på förutsättningarna i det 
enskilda fallet kan vara möjligt för socialtjänsten att samtala med ett 
barn i det skyddade boendet. De kända konsekvenserna för barnet 
av att bevittna våld eller självt utsättas för våld som redogörs för i 
betänkandet (avsnitt 3.2) bör beaktas vid bedömningen av om bar-
nets placering i skyddat boendet krävs med hänsyn till barnets bästa. 
Ur barnets perspektiv kan det vara lika allvarligt att, utan att ha be-
vittnat våldet, märka konsekvenserna av våldet, t.ex. att den våldsut-
satta vårdnadshavaren har skador eller mår psykiskt dåligt och är 
rädd. Även sådana konsekvenser behöver därför beaktas.  

Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska konventionsstaterna åta 
sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 
behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller 
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andra personer som har lagligt ansvar för barnet. Enligt artikel 19 i 
barnkonventionen har barnet rätt till skydd mot alla former av våld 
och övergrepp. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-
åtgärder, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbild-
ningssyfte för att skydda barnet mot våld. Det framgår vidare av ar-
tikel 39 i barnkonventionen att konventionsstaterna ska vidta alla 
lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering 
samt social återanpassning av ett barn som har utsatts för någon 
form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp. Av artikeln följer att 
barn som bevittnat eller utsatts för våld har rätt till rehabilitering. 

Som framhålls i förarbetena till 6 kap. 13 a § FB 
(prop. 2011/12:53 s. 26) ska socialnämnden bedöma vilket behov av 
insatser barnet har och hur nödvändigt det är att socialnämnden 
ingriper. Inställningen hos den vårdnadshavare som inte samtycker 
till stödåtgärden och bakgrunden till detta får vägas mot åtgärdens 
betydelse för barnet. Vidare framgår av förarbetena att det kan finnas 
anledning för socialnämnden att medge en insats enligt bestämmel-
sen om vårdnadshavarens inställning bottnar i annat än hänsyn till 
barnet och han eller hon inte är beredd att diskutera lämpliga sätt att 
tillgodose barnets behov. Socialnämnden bör vidare beakta om 
beslutet är nödvändigt för att förhindra att barnets situation förvär-
ras. Risken för att barnet hamnar i en lojalitetskonflikt gentemot 
föräldrarna bör också beaktas. 

Liksom när det gäller andra beslut som rör barn behöver även 
barnets egen vilja beaktas med hänsyn tagen till hans eller hennes 
ålder och mognad inför beslut om placering i skyddat boende eller 
val eller byte av förskoleenhet eller skolenhet.  

Socialnämndens beslut om att enligt 6 kap. 13 a § FB besluta om 
val eller byte av förskoleenhet bör på samma sätt som gäller för de 
andra insatserna i 6 kap. 13 a § FB gälla omedelbart och kunna över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol. 

3.1.6 Prövning enligt Europakonventionen  

Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte 
meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
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grundläggande friheterna (Europakonventionen). Europakonven-
tionen gäller även som lag.  

För att säkerställa att konventionsstaternas förpliktelser enligt 
Europakonventionen följs, har en permanent europeisk domstol för 
de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, inrättats. Europa-
konventionen omfattar alla persongrupper, således även barn och 
unga. I konventionen och senare antagna tilläggsprotokoll till kon-
ventionen slås ett antal grundläggande mänskliga rättigheter fast. I 
sin rättspraxis har Europadomstolen utvecklat ett flertal tolknings-
principer. Domstolen har poängterat betydelsen av att begrepp i 
konventionen ges en autonom tolkning genom vilken uttrycken ska 
tolkas på ett sätt som är oberoende av innebörden av motsvarande 
begrepp i de nationella rättssystemen. Detta anses särskilt viktigt för 
att en europeisk minimistandard ska kunna etableras och upprätt-
hållas (Danelius H [2015], Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. 
En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättig-
heterna). En viktig princip som enligt Europadomstolens rättspraxis 
ska anses genomsyra konventionen är den s.k. proportiona-
litetsprincipen. Många åtgärder som till sin typ är konventionsenliga 
kan därmed godtas endast om de är proportionerliga, dvs. om de står 
i rimlig proportion till det intresse som de är avsedda att tillgodose. 
Är de oproportionerliga, dvs. mera långtgående än vad som framstår 
som rimligt för ändamålet, kan de däremot strida mot konventionen. 
Enligt artiklarna 8–11 (om rätten till respekt för privatliv och 
familjeliv, samvets- och religionsfrihet, yttrandefrihet och mötes- 
och föreningsfrihet) tillåts inskränkningar i de skyddade rättighet-
erna endast när det är nödvändigt för att skydda vissa viktiga 
intressen.  

Enligt artikel 8.1 i Europakonventionen har var och en rätt till 
respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespon-
dens. Av artikel 8.2 i konventionen framgår att en offentlig myndig-
het inte får inskränka åtnjutande av rätten till privat- och familjeliv 
annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 
nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerhe-
ten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning 
eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra perso-
ners fri- och rättigheter. Det huvudsakliga syftet med artikeln är att 
skydda enskilda från myndigheters godtyckliga begränsningar i de-
ras privat- och familjeliv. Våld som utövas mellan privatpersoner, 
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t.ex. våld i nära relationer, kan för enskilda innebära en inskränkning 
i rätten till privat- och familjeliv. Konventionsstaterna har därför en 
(positiv) skyldighet att införa, upprätthålla och tillämpa regler som 
säkerställer skyddet för enskilda så att deras rättigheter enligt 
artikel 8 respekteras. Stater har därför under vissa omständigheter en 
skyldighet att skydda barn från att bevittna våld 
(Eremia ./. Moldavien dom från den 17 maj 2013). 

Enligt Europadomstolens praxis utgör föräldrars och barns öm-
sesidiga umgänge en grundläggande beståndsdel i familjelivet och 
nationella åtgärder som hindrar detta innebär en inskränkning av de 
rättigheter som avses i artikel 8 i Europakonventionen. En sådan 
inskränkning måste vara konventionsenlig och får endast vidtas som 
en sista utväg när inga andra mindre ingripande åtgärder är möjliga. 
Europadomstolen har uttalat att myndigheterna har ett förhåll-
andevis stort utrymme att bedöma nödvändigheten av att omhän-
derta ett barn, men att en striktare granskning av myndigheterna 
kommer att göras när det gäller ytterligare begränsningar av för-
äldrarnas rättigheter och umgänge. Omhändertagandet bör normalt 
ses som en tillfällig åtgärd som ska avslutas så snart omständig-
heterna tillåter det. Alla åtgärder som innebär tillfälligt omhänder-
tagande bör överensstämma med det slutgiltiga syftet att återförena 
den naturliga föräldern med barnet. En rimlig balans måste hittas 
mellan det omhändertagna barnets intressen och föräldrarnas 
intresse av att återförenas med barnet, samtidigt som barnets bästa 
måste komma före alla andra hänsyn (se bl.a. Kutzner ./. Tyskland, 
dom från den 26 februari 2002 §§ 58–60; Johansen ./. Norge, dom 
från 7 augusti 1996 Rapporter om dom och beslut 1996-III § 52, 
Olsson ./. Sverige dom från 24 mars 1988 serie A nr. 130 och 
Gnahoré ./. Frankrike dom från den 19 september 2000, 
nr 40031/98, § 59, ECHR 2000-IX). Artikel 8 innehåller inga krav 
på förfaranderegler, men beslutsprocessen ska vara rättvis och 
tillgodose föräldrars rättigheter i processen (Guide on Article 8 of 
the Convention – Right to respect for private and family life).  

I denna promemoria och betänkandet lämnas förslag som innebär 
att ett barn ska kunna placeras i skyddat boende med endast en av 
två vårdnadshavares samtycke. I promemorian föreslås en ny be-
stämmelse i LVU för att möjliggöra ett barns omedelbara placering 
i skyddat boende (se avsnitt 3.1.1). Bestämmelserna innebär en 
inskränkning av rätten till privat- och familjeliv för den vårdnads-
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havare som motsätter sig barnets placering. Ett beslut om sådan 
placering kan även innebära en inskränkning i barnets rätt till privat- 
och familjeliv.  

Europakonventionen tillåter att stater ingriper och omhändertar 
barn om vissa förutsättningar är uppfyllda. Som anges ovan får en 
offentlig myndighet inte inskränka åtnjutande av rätten till privat- 
och familjeliv annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmän-
na säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande 
av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 
andra personers fri- och rättigheter. I förslaget till ny bestämmelse i 
LVU uppställs tydliga kriterier som är kopplade till skydd för 
barnets hälsa. Det ska enligt bestämmelsen vara sannolikt att barnet 
har behov av vård i skyddat boende, och beslut enligt SoL ska inte 
kunna avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa. 
Vad gäller betänkandets förslag till bestämmelse i FB måste social-
nämnden utreda föräldrarnas inställning till vården, och åtgärden får 
vidtas endast om den krävs med hänsyn till barnets bästa. Den in-
skränkning i en vårdnadshavares rätt till familje- och privatliv som 
blir följden av nu angivna bestämmelser bedöms som nödvändig till 
skydd för barnets hälsa.  

I proportionalitetsbedömningen behöver inskränkningen av 
vårdnadshavarens rättigheter enligt artikel 8.2 i Europakonventio-
nen bl.a. vägas mot intresset av barnets bästa och barnets rättigheter 
enligt bl.a. barnkonventionen. Barnet har rätt till skydd och sådan 
omvårdnad som behövs för att barnets välfärd ska beaktas (artikel 3 
i barnkonventionen). Enligt artikel 6 i barnkonventionen har barnet 
vidare rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barnet har också enligt 
artikel 19 i barnkonventionen rätt att vara skyddad mot alla former 
av fysiskt och psykiskt våld. Barnet har även rätt till bästa uppnåeliga 
hälsa (artikel 24 i barnkonventionen). Nu refererade artiklar i 
barnkonventionen har tydliga kopplingar till 5 kap. 1 § SoL som 
anger att socialnämnden ska verka för att barn växer upp under 
trygga och goda förhållanden. En koppling finns också till social-
nämndens ansvar enligt 5 kap. 11 § SoL för att se till att ett barn som 
bevittnar våld får det skydd och stöd som barnet behöver. De 
föreslagna bestämmelserna kan även innebära att barnets rättigheter 
till familje- och privatliv enligt artikel 8.2 i Europakonventionen 
inskränks. Samtidigt kan det utgöra en inskränkning av barnets 

Page 190 of 384



Ds       Överväganden och förslag 

61 

rättigheter enligt samma artikel om myndigheterna inte ingriper för 
att skydda barnet mot våld. Barn får enligt artikel 9 i barnkon-
ventionen skiljas från sina föräldrar om det är nödvändigt för barnets 
bästa.  

Att leva med våld i familjen kan få allvarliga konsekvenser för ett 
barns hälsa både på kort och lång sikt. Genom de föreslagna bestäm-
melserna tillgodoses behovet av skydd för barnets hälsa och barnets 
rätt att vara skyddat från våld.  

I Europadomstolens praxis understryks att omhändertagande av 
barn ska ses som en tillfällig åtgärd som så snart omständigheterna 
tillåter det ska avslutas. Insatsen skyddat boende är till sin karaktär 
tillfällig och syftar till att tillgodose ett akut skyddsbehov.  

Såväl den föreslagna bestämmelsen i LVU som den i FB säker-
ställer även föräldrarnas rättigheter i processen. Sammanfattningsvis 
bedöms att de inskränkningar som förslagen innebär står i rimlig 
proportion till de intressen som de är avsedda att tillgodose. 

3.1.7 Förhållandet till prövning av frågor om vårdnad, boende 
och umgänge 

Ibland är vistelsetiden i skyddat boende inte helt kortvarig. Under 
den tid ett barn är placerat i skyddat boende kan det hända att någon 
av vårdnadshavarna, eller båda, vänder sig till allmän domstol och 
begär att få ändring i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. De 
nu aktuella förslagen om socialnämndens medverkan och samtycke 
till barnets placering i skyddat boende hindrar inte en sådan talan 
och begränsar inte heller domstolens prövning av frågorna i målet. 

Vid domstolens prövning av frågor om vårdnad, boende och um-
gänge gäller att barnets bästa är avgörande. Domstolens beslut byg-
ger på en helhetsbedömning. För att kunna bedöma vad som är till 
barnets bästa kan domstolen bl.a. inhämta en utredning från social-
nämnden (6 kap. 19 § FB). Om föräldrarna är oense behöver utred-
ningen i regel vara mer omfattande än om de är överens. Utredning-
en inkluderar i regel samtal med båda vårdnadshavarna och med 
barnet. Skulle ett barn vistas i skyddat boende med en av vårdnads-
havarna kan det även vara av värde att i förekommande fall inhämta 
information av en kontaktperson eller umgängesstödjare. Med 
hänsyn till de utredningssvårigheter som likväl kan uppstå, exempel-
vis när det gäller den andra vårdnadshavarens relation till barnet, är 
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det angeläget att socialnämnden verkar för att utredningsfrågorna 
ska få en så allsidig belysning som möjligt. 

Om domstolen beslutar att den placerade vårdnadshavaren ska få 
ensam vårdnad, finns inte längre grund för socialnämnden att 
tillämpa de föreslagna bestämmelserna i 6 b § LVU. Den placerade 
vårdnadshavaren kan då ensam lämna samtycke till insatser för 
barnet och det blir därmed inte heller aktuellt att tillämpa regle-
ringen i 6 kap. 13 a § FB. Domstolen kan också under tiden för ett 
barns vistelse i skyddat boende med en vårdnadshavare i stället 
besluta att tilldöma den andra vårdnadshavaren ensam vårdnad. Även 
i detta fall saknas förutsättningar för socialnämnden att tillämpa de 
nu nämnda bestämmelserna eftersom barnet inte enligt någon av 
bestämmelserna kan placeras i skyddat boende med någon som inte 
är barnets vårdnadshavare. 

3.2 Sekretess 

Förslag: Sekretess ska gälla hos kommun eller region för uppgift 
om adress till skyddat boende eller hem för vård eller boende som 
bedriver verksamhet i form av skyddat boende om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med verksamheten 
skadas. Sekretessen ska även gälla för uppgift om beteckning på 
fastighet där verksamhet bedrivs i form av sådana boenden och 
för uppgift om tomträtt i fastighet där sådan verksamhet bedrivs. 
För uppgift i en allmän handling ska sekretess gälla i högst 40 år.  

En sekretessbrytande bestämmelse ska dock möjliggöra att 
uppgifterna lämnas från en kommun eller en region till en so-
cialnämnd om uppgifterna kan antas att ha betydelse för social-
nämndens verkställighet av beslut om placering av enskild i hem 
för vård eller boende som bedriver verksamhet som motsvarar 
skyddat boende eller i skyddat boende.  

Sekretess ska inte gälla för beslut om omedelbar placering i 
skyddat boende.  

Någon meddelarfrihet ska inte gälla för uppgift om adress, fas-
tighetsbeteckning eller tomträtt om uppgifterna förekommer hos 
Inspektionen för vård och omsorg. För socialnämndens beslut 
om omedelbar placering i skyddat boende ska meddelarfriheten 
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inskränkas endast i fråga om annat än verkställighet av sådana be-
slut.  

Socialnämnden ska utan hinder av sekretess lämna uppgifter 
om huruvida någon vistas i skyddat boende om uppgifterna för 
särskilt fall begärs av domstol, en åklagarmyndighet, Polismyn-
digheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller 
Skatteverket. 

Bedömning: Befintliga bestämmelser i OSL är tillräckliga för 
att vid behov kunna sekretessbelägga uppgifter om ett barn och 
barnets vårdnadshavare när de är placerade i skyddat boende. 

Skälen för förslagen och bedömningen 

Sekretess hos kommun eller region för uppgift om adress till skyddat 
boende eller hem för vård eller boende  

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, finns 
en bestämmelse som slår fast att det inom socialtjänsten gäller sekre-
tess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men (26 kap. 1 §). I betänkandet föreslås 
i en ny bestämmelse, 26 kap. 13 a § OSL, att sekretess ska gälla hos 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för uppgift om adress till 
eller beteckning på fastighet eller tomträtt för en enskild verksamhet 
som ansöker om eller har beviljats tillstånd eller verksamhet som an-
mälts av kommun och region, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men om uppgiften röjs. Syftet med betänkandets förslag är att i vissa 
fall kunna hindra att adressuppgifter till skyddade boenden blir 
offentliga hos IVO inom ramen för anmälningsförfarandet och till-
ståndsgivningen för allmänna respektive privata aktörer, om det 
skulle innebära risker för de personer som vistas i boendena. IVO är 
dessutom skyldig att föra register över dem som anmält eller har fått 
tillstånd att bedriva verksamhet (7 kap. 1 § SoL och 4 kap. 3 a § 
SoF). Det innebär att skyddade boenden i brist på bestämmelser om 
sekretess hos IVO lätt skulle kunna identifieras. Eftersom vissa 
skyddade boenden och hem för vård eller boende med inriktning 
mot skyddat boende har hemlig adress som en del av det yttre 
skalskyddet finns det enligt betänkandet en risk med att adresser kan 
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röjas eftersom det kan utgöra en fara för enskilda som vistas, eller 
kommer att vistas, i ett sådant boende.  

I fråga om skyddade boenden som drivs av privata utförare bedö-
mer betänkandet att kommuner vanligtvis direktupphandlar enstaka 
platser från dessa. Uppgiften om adress till det boende som direkt-
upphandlas finns enligt betänkandet då som en del av den enskildes 
ärende hos socialtjänsten som därmed vid behov torde kunna sekre-
tessbeläggas med stöd av 26 kap. 1 § OSL. Enligt betänkandet har 
det inte heller kommit fram något som tyder på att det finns risker 
för enskildas säkerhet i skyddade boenden som inte har hemlig ad-
ress. I betänkandet bedöms därför sammantaget att det inte krävs 
några ändringar i OSL beträffande kommunens möjligheter att sek-
retessbelägga adressuppgifter om skyddade boenden som drivs av 
kommunen. I betänkandet görs däremot bedömningen att det kan 
finnas anledning att se över kommunens möjlighet att vid behov 
sekretessbelägga adressuppgifter vid entreprenader, ramupphand-
lingar och vid tillämpning av lagen (2008:962) om valfrihetssystem, 
men att den frågan bör ses över samlat i ett annat sammanhang. Även 
förvaltningsrätten i Umeå lyfter denna fråga. 

I motsats till betänkandet anser emellertid bland andra SKR, 
Sveriges Advokatsamfund, Göteborgs stad och Kammarrätten i 
Jönköping att det bör övervägas en särskild sekretessbestämmelse 
för adressuppgifter till skyddade boenden hos kommunerna. SKR 
anför att uppgifter om vilka skyddade boenden kommunerna har i 
egen regi och uppgifter i ingångna avtal om skyddade boenden inte 
alltid kan ses som en del av den enskildes ärende som kan sekretess-
beläggas enbart med stöd av 26 kap. 1 § OSL.  

Behovet av sekretess hos kommuner och regioner 

Så som vissa av remissinstanserna har påpekat kan adressuppgifter 
till skyddade boenden i flera fall finnas hos kommunens socialtjänst 
utan att uppgifterna hör till ett individärende samtidigt som det ändå 
kan finnas ett behov av att kunna sekretessbelägga uppgifterna. Det 
ligger i sakens natur att verksamheter som bedriver skyddade bo-
enden ibland behöver ha hemlig adress för att syftet med verksam-
heten ska kunna upprätthållas. Ett bristande sekretesskydd hos 
kommun eller region för adressuppgifter till skyddade boenden kan 
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drabba verksamhetens möjligheter att skydda såväl de som vistas i 
boendena som den personal som arbetar där. Samma behov av 
sekretesskydd finns även för de hem för vård eller boende (HVB) 
som bedrivs på ett sätt som motsvarar skyddat boende. Med sådant 
hem för vård eller boende avses ett hem för vård eller boende som 
har tillstånd att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller 
boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 SoL och har en verksam-
hetsinriktning som är skyddat boende. Förutom behovet av sekre-
tess för uppgifter om adress finns det ett behov av sekretess för 
uppgifter om beteckning på fastighet eller tomträtt, eftersom sådana 
uppgifter leder till uppgifter om adress.  

Utformningen av sekretesskyddet hos kommuner och regioner 

Det bör införas en ny bestämmelse som gör det möjligt att sekretess-
belägga uppgifter om adress till skyddade boenden och HVB som 
bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende. Även beteck-
ning på fastighet där sådan verksamhet bedrivs eller tomträtt i fastig-
het där verksamhet bedrivs bör kunna sekretessbeläggas. Bestäm-
melsen bör göra det möjligt att sekretessbelägga de aktuella 
uppgifterna till både kommunala och enskilt drivna skyddade bo-
enden hos kommuner och regioner även i andra sammanhang än då 
uppgifterna förekommer i ett individärende hos socialtjänsten.  

Det finns ett allmänt intresse av att uppgifter om adress, fastig-
hetsbeteckning och tomträtt omfattas av sekretess. Bestämmelsen 
bör därför införas i 18 kap. OSL, som reglerar i vilka situationer som 
sekretess kan gälla främst till skydd för intresset av att förebygga 
eller beivra brott. För att bestämmelsen ska fylla sitt syfte bör en 
sådan bestämmelse förses med ett omvänt skaderekvisit, i likhet med 
merparten av bestämmelserna i 18 kap. OSL. Vid ett omvänt skade-
rekvisit är utgångspunkten att uppgiften i fråga omfattas av sekre-
tess. Verksamheter som bedriver skyddat boende kan vara utforma-
de för att ta emot målgrupper med ett mycket stort skyddsbehov. 
Vissa av dessa verksamheter har hemlig adress som en del av skal-
skyddet och att röja adressen skulle kunna få mycket allvarliga och 
ibland livshotande konsekvenser för dem som vistas där. Sekretess 
bör därför gälla hos kommunen eller regionen för uppgift om adress 
till skyddat boende och till HVB som bedriver verksamhet som 
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motsvarar skyddat boende, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att syftet med verksamheten skadas. Sekretess bör även 
gälla för beteckningen på en fastighet där sådan verksamhet bedrivs 
eller tomträtt i en fastighet där sådan verksamhet bedrivs.  

Sekretessen för uppgift i en allmän handling bör utsträckas till att 
gälla i högst 40 år eftersom det är angeläget att kunna sekretess-
belägga de aktuella uppgifterna till ett skyddat boende eller ett HVB 
som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende under hela 
den tid som de aktuella boendena kan tänkas bedriva verksamhet. 

Sekretessbrytande bestämmelse  

En uppgift för vilken sekretess gäller hos en myndighet får enligt 
huvudregeln inte röjas för andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). I en 
kommunal nämndorganisation ses varje nämnd med underlydande 
förvaltning som en myndighet (SOU 2003:99 s. 239). Uppgifter om 
skyddade boenden och HVB som bedriver verksamhet som mot-
svarar skyddade boenden kan dock av organisatoriska skäl behöva 
lämnas från en nämnd till en annan, t.ex. i samband med upphandling 
av boenden om en annan nämnd än socialnämnden gör upp-
handlingen eller när flera nämnder gör en gemensam upphandling. 
På motsvarande sätt kan uppgifter ibland också behöva lämnas från 
en socialnämnd i en kommun till en socialnämnd i en annan kom-
mun eller från en region till en kommun. Så kan exempelvis vara 
fallet om en kommun av säkerhetsskäl inte kan verkställa ett beslut 
om placering i skyddat boende inom den egna kommunen eller i ett 
skyddat boende som kommunen har ingått ramavtal med, och därför 
behöver höra sig för om befintliga skyddade boenden i andra kom-
muner. För att en socialnämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter och 
verkställa beslut om placering av enskilda i skyddade boenden 
behöver nämnden därför ha tillgång till olika aktuella uppgifter, där-
ibland adressuppgifter, t.ex. om de verksamheter som kan ha upp-
handlats. Det bedöms därför finnas ett berättigat behov av en sekre-
tessbrytande bestämmelse för att möjliggöra socialnämndens till-
gång till sådana uppgifter, och befintliga sekretessbrytande bestäm-
melser i OSL bedöms inte vara tillämpliga. En bestämmelse bör där-
för införas enligt vilken sekretessen i den föreslagna nya bestämmel-
sen i 18 kap. 7 a § inte hindrar att uppgift lämnas från en kommun 
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eller en region till en socialnämnd om uppgiften kan antas ha 
betydelse för socialnämndens verkställighet av beslut om placering 
av enskild i HVB som bedriver verksamhet som motsvarar skyddade 
boenden eller i skyddat boende. Det bör noteras att trots den före-
slagna sekretessbrytande bestämmelsen kommer också den mot-
tagande kommunen att omfattas av den föreslagna bestämmelsen i 
18 kap. 7 a §. OSL. I enskilda ärenden kommer dessutom de aktuella 
uppgifterna att omfattas av sekretessen enligt 26 kap. 1 § OSL.  

Undantag från sekretess 

Av 26 kap. 7 § första stycket 1–3 OSL framgår att beslut om omhän-
dertagande, beslut om vård utan samtycke och beslut om sluten ung-
domsvård alltid är offentliga. Omhändertagandebeslut som fattats av 
en socialnämnd eller av nämndens ordförande är därmed alltid 
offentliga. Även domstolarnas beslut om vård utan samtycke är 
offentliga. Sluten ungdomsvård är en frihetsberövande påföljd för 
unga lagöverträdare (se bl.a. 30 kap. 5 § och 32 kap. 5 § BrB). Av RÅ 
1987 not. 431 framgår att också ett beslut att avslå ett yrkande om 
upphörande av vård är offentligt. Det är endast besluten och skälen 
för besluten som är offentliga. För uppgifter i det bakomliggande 
materialet kan sekretess gälla. Eftersom beslut om omedelbar place-
ring är ett beslut som kan fattas emot en av vårdnadshavarnas vilja 
och att samtycke till åtgärden därmed saknas finns stora likheter 
med de andra nyssnämnda besluten som undantas från sekretess. 
Även beslut om omedelbar placering enligt 6 a § LVU bör därför 
undantas från sekretess. 26 kap. 7 § OSL bör därför ändras.  

Rätt att meddela och offentliggöra uppgifter 

I förarbetena till offentlighets- och sekretesslagstiftningen har det 
ansetts att sådan allmän verksamhet som faller utanför myndig-
hetsutövning generellt sett är i mindre behov av offentlig gransk-
ning. I allmänhet bör man därför kunna ge företräde åt tystnadsplikt 
till skydd för en enskild som träder i frivillig förbindelse med en 
myndighet. Som en grundläggande utgångspunkt gäller att undantag 
från meddelarfriheten bör göras endast i de fall där sekretessintresset 
är så starkt att man knappast kan tänka sig någon situation där 
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insynsintresset väger över (Ds Ju 1975:22 s. 197–198 och 
prop. 1979/80:2 s. 110 Del A). I betänkandet föreslås en ny bestäm-
melse, 26 kap. 13 a § OSL, som föreskriver sekretess hos IVO för de 
nu aktuella uppgifterna. För att den bestämmelsen ska uppnå sitt 
syfte att kunna sekretessbelägga t.ex. adressuppgifter bör rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen inskränkas även i fråga om sådana 
uppgifter hos IVO. Ett eventuellt insynsintresse i sådana ärenden 
bör stå tillbaka för behovet av att kunna skydda uppgifterna. 
Bestämmelsen i 26 kap. 15 § OSL bör därför ändras för att detta ska 
framgå. Motsvarande inskränkning i meddelarfriheten bör till följd 
av samma överväganden gälla också för samma uppgifter som enligt 
förslaget till ny bestämmelse i 18 kap. 7 a § OSL också ska omfattas 
av sekretess hos en kommun eller en region. Det behövs dock inte 
någon ändring i OSL för att sådan inskränkning i meddelarfriheten 
ska gälla. 

I 26 kap. 15 § OSL andra stycket anges att den tystnadsplikt som 
följer av bl.a. 26 kap. 1 § inskränker rätten att meddela och offentlig-
göra uppgifter utom när det gäller verkställigheten av beslut om 
omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut om slu-
ten ungdomsvård. Det framgår av förarbetena att meddelarfriheten 
så gott som undantagslöst bör gälla uppgifter som hänför sig till 
myndighetsutövning, och det har ansetts viktigt med insyn inom det 
sociala området (prop. 1979/80:2 Del A och Ds Ju 1975:22). Mot-
svarande meddelarfrihet som gäller för verkställigheten av beslut 
utan samtycke som anges i 26 kap. 15 § OSL bör därför också gälla 
för beslut om omedelbar placering i skyddat boende. Av det skälet 
bör 26 kap. 15 § andra stycket OSL ändras.  

Socialtjänstens skyldighet att i vissa fall lämna ut uppgifter  

Enligt 12 kap. 10 § tredje stycket SoL ska socialtjänsten utan hinder 
av sekretess lämna uppgifter bl.a. om huruvida någon vistas i ett hem 
för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett stödboende, om upp-
gifterna för ett särskilt fall begärs av domstol, en åklagarmyndighet, 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller 
Skatteverket. På motsvarande sätt som gäller dem som vistas i ett 
HVB, familjehem eller stödboende bör socialnämnden utan hinder 
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av sekretess vara skyldig att lämna uppgifter om huruvida någon 
vistas i ett skyddat boende.   

Sekretesskydd i utbildningsverksamhet 

Ibland kan uppgifter om i vilken skola eller förskola ett barn går 
behöva sekretessbeläggas gentemot den ena vårdnadshavaren när 
barnet och den andra vårdnadshavaren är placerade i ett skyddat 
boende, eftersom sådana uppgifter kan röja var det skyddade bo-
endet finns. Sekretess för offentliga skolhuvudmän regleras i 23 kap. 
1–3 §§ OSL medan bestämmelser om tystnadsplikt för enskilda 
huvudmän finns i 29 kap. 14 § skollagen (2010:800).  

För barn i förskola följer det av 23 kap. 1 § OSL att uppgift om 
en enskilds personliga förhållanden bara får lämnas ut om det kan 
konstateras att uppgiften kan röjas utan att barnet eller någon 
närstående till barnet lider men. Samma sak gäller för fristående för-
skolor genom skollagens bestämmelser om tystnadsplikt. För skolor 
gäller enligt 23 kap. 2 § tredje stycket OSL att en skola kan sekre-
tessbelägga uppgifter om en enskilds identitet, adress och andra 
liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det av 
särskild anledning kan antas att barnet eller någon närstående till 
barnet lider men om uppgifterna röjs. På motsvarande sätt kan vissa 
uppgifter omfattas av tystnadsplikt för en fristående skola.  

Det kan ibland finnas anledning att inte lämna ut vissa uppgifter 
som rör barnet till barnets vårdnadshavare, t.ex. uppgifter om 
barnets skolgång. Av 12 kap. 3 § OSL framgår att om ett barn kan 
antas lida betydande men om en viss uppgift blir känd för vårdnads-
havaren omfattas uppgiften av sekretess. Sekretesskyddet kan alltså 
i sådana situationer ha företräde framför skolans skyldighet enligt 
skollagen och läroplaner att informera föräldrar och vårdnadshavare 
t.ex. om den ungas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt 
liksom andra personliga uppgifter om barnet. 

Om socialnämnden fattar ett beslut om val eller byte av förskole- 
eller skolenhet med stöd av den föreslagna nya bestämmelsen i 6 kap. 
13 a § första stycket 6 FB, har dock vårdnadshavarna enligt 6 kap. 
11 § FB rätt till partsinsyn. Det betyder att vårdnadshavarna har rätt 
att ta del av uppgifter om barnet i ärendet. Enligt 10 kap. 3 § OSL 
får sekretessen enligt huvudregeln stå tillbaka när en enskild har rätt 
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till sådan partsinsyn. Det framgår av 10 kap. 3 § OSL att sekretess 
inte hindrar att en enskild som är part i ett mål eller ärende hos 
domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställ-
ning har rätt till insyn i handläggningen tar del av en handling eller 
annat material i målet eller ärendet. Bestämmelsen innehåller dock 
ett undantag. En sådan handling eller ett sådant material får inte 
lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller 
enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i 
materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna 
parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning 
det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan 
ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda. 

I betänkandet har det bedömts att bestämmelserna i 10 kap. 3 § 
och 12 kap. 3 § OSL är tillräckliga för att vid behov kunna sekretess-
belägga uppgifter i barnets personakt hos socialnämnden om dels 
uppgifter om adress i skyddat boende, dels andra uppgifter i barnets 
dokumentation i personakten som kan missbrukas av vårdnads-
havaren på ett sätt som allvarligt skadar barnet (betänkandet s. 261–
262). På motsvarande sätt bedöms i denna promemoria att uppgifter 
som rör i vilken skola eller förskola ett barn är mottaget med stöd av 
den föreslagna 6 kap. 13 a § vid behov kan sekretessbeläggas gente-
mot en vårdnadshavare. Det framgår vidare av 10 kap. 3 § andra 
stycket OSL att sekretess aldrig hindrar en part i ett mål eller ärende 
att ta del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet. Uppgifter i 
en dom eller ett beslut kan alltså aldrig sekretessbeläggas för en part. 
Bestämmelsen innebär att det behövs särskilda överväganden om 
utformningen av en dom eller ett beslut när det finns uppgifter om 
exempelvis en part som inte bör komma till motpartens kännedom. 
Ett exempel på det är en skyddad identitetsuppgift. Av beslutet 
enligt 6 kap. 13 a § 6 FB torde det endast behöva framgå att åtgärden 
val eller byte av förskoleenhet eller skolenhet får göras med endast 
en vårdnadshavares samtycke. Av beslutet behöver det därmed inte 
framgå till vilken förskola eller skola som bytet sker. Ändringar i 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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3.3 Ändringar i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Förslag: Kommunernas ansvar för insatser enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade ska gälla även för en per-
son som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i ett skyd-
dat boende i en annan kommun.  

 

Skälen för förslaget: Enligt 16 d § lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, har en kommun 
ett ansvar enligt LSS bl.a. gentemot en person som till följd av ett 
beslut av kommunen är bosatt i familjehem eller HVB i en annan 
kommun. Också personer som omfattas av LSS kan få beslut om 
placering i ett skyddat boende. Kommunens ansvar för att tillhanda-
hålla LSS-insatser i en annan kommun bör därför även omfatta den 
som vistas i ett skyddat boende i en annan kommun. Det betyder att 
kommunens ansvar för LSS-insatser kommer att omfatta såväl barn 
som placeras i skyddat boende med en vårdnadshavare som vård-
nadshavaren själv.  

3.4 Ändringar i socialförsäkringsbalken kan behöva 
övervägas  

Bedömning: Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om barnbi-
drag, bostadsbidrag och underhållsstöd kan behöva ändras för att 
förslaget att införa skyddat boende som en ny placeringsform ska 
bli så ändamålsenligt som möjligt. Behovet av sådana ändringar 
bör dock ses över i ett annat sammanhang.  

 

Skälen för bedömningen: I 15 kap. socialförsäkringsbalken, för-
kortad SFB, regleras rätten till barnbidrag. I 15 kap. 9 och 10 §§ finns 
vissa bestämmelser om rätten till flerbarnstillägg. Enligt de bestäm-
melserna ger barn i familjehem, HVB eller stödboende inte rätt till 
flerbarnstillägg. Detta har motiverats med hänsyn till att försörjning 
erhålls från det allmänna. Det kan därmed övervägas om motsvar-
ande begränsning av rätten till flerbarnstillägg borde gälla även 
beträffande barn som vistas i skyddat boende.  
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Vidare gäller enligt 96 kap. 8 § SFB att bostadsbidrag kan lämnas 
till ett barns förälder eller föräldrar även när ett barn bor i ett familje-
hem, ett HVB eller ett stödboende om det finns särskilda skäl. 
Särskilda skäl kan exempelvis avse att familjen eller barnet är föremål 
för rehabiliterande insatser med syfte att återförena föräldrar och 
barn (prop. 1975/76:145 s. 95). Också i fråga om bostadsbidrag kan 
det övervägas om motsvarande rätt till bidrag borde gälla även för 
föräldrar med barn som vistas i ett skyddat boende. För ett barn som 
vid ingången av en viss månad vårdas i ett HVB gäller också enligt 
106 kap. 7 § SFB att det kommunala organ som svarar för vårdkost-
naden har rätt att få barnbidraget för den månaden som bidrag till 
vårdkostnaden. Om ett överskott uppkommer ska detta redovisas 
till den som annars har rätt att få bidraget. Även för barn som vistas 
i ett skyddat boende kan det övervägas om ett kommunalt organ 
borde ha rätt att få barnbidraget i motsvarande situationer. 

I fråga om underhållstöd gäller att enligt 106 kap. 8 § punkt 3 SFB 
ska underhållsstöd inte lämnas för en sådan kalendermånad då ett 
barn under hela månaden vårdas i ett familjehem, HVB eller stöd-
boende inom socialtjänsten. En motsvarande begränsning i för-
äldrars rätt till underhållsstöd kan övervägas även för barn som vistas 
i skyddat boende. 

Dock bedöms det finnas anledning att se över reglerna för rätten 
till dessa socialförsäkringsförmåner inte bara för personer som vistas 
i ett skyddat boende utan även för personer som är placerade i andra 
former. En sådan mer omfattande översyn har dock inte varit möjlig 
att göra inom ramen för denna promemoria utan bör göras samlat i 
ett annat sammanhang. För att få bättre kunskap om vilka social-
försäkringsförmåner som har betydelse i samband med att barn är 
placerade och vilka övervägande som görs av kommunen avseende 
försörjningen under placeringstiden, samt vilka konsekvenser det får 
för berörda barn, har regeringen i regleringsbrevet 2020 gett Inspek-
tionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att utreda frågan 
(regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Inspektionen för 
socialförsäkringen). Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 
2021. Sedan 2018 pågår också en omfattande översyn av reglerna för 
bostadsbidrag och underhållsstöd (dir 2018:97). En mera samlad 
översyn i enlighet med den ovan nämnda bör därför lämpligen ske 
när ISF har redovisat sin återrapportering av uppdraget och det finns 
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ett bättre kunskapsunderlag att tillgå, och när den pågående 
utredningen har slutfört sitt arbete.   

3.5 Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till 
utbildning i vistelsekommunen 

Förslag: En elev som vistas i en kommun eller i ett samverk-
ansområde för en utbildning på grund av placering i ett skyddat 
boende ska vid beslut om mottagande till programinriktat val 
som har utformats för en grupp elever eller till yrkesintroduktion 
som har utformats för en grupp elever, jämställas med den elev 
som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för 
utbildningen. 

En kommun som anordnar programinriktat val som har utfor-
mats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats 
för en enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion 
ska ta emot barn och unga som uppfyller behörighetsvillkoren för 
respektive utbildning om de vistas i kommunen eller samverkans-
området för utbildningen på grund av placering i ett skyddat 
boende. Detsamma ska gälla för en region som anordnar intro-
duktionsprogram. 

En elev som på grund av placering i ett skyddat boende, flyttar 
från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, ska 
ha rätt att fullfölja det påbörjade introduktionsprogrammet eller 
ett annat introduktionsprogram hos den kommun eller i det 
samverkansområde där det skyddade boendet finns. En elev som 
påbörjat ett introduktionsprogram hos en huvudman och som 
efter placering i ett skyddat boende återvänder till sin hem-
kommun ska ha rätt att fullfölja utbildningen på programmet 
eller på ett annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller 
i hemkommunens samverkansområde. Motsvarande ska gälla för 
en elev som har placerats i ett hem för vård eller boende. 

En kommun eller en region ska vara skyldig att ta emot en elev 
på ett individuellt program i gymnasiesärskolan om eleven vistas 
i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund 
av placering i ett skyddat boende, om hemkommunen har bedömt 
att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. 
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Bedömning: Bestämmelserna om en hemkommuns ersätt-
ning till en annan kommun som tar emot en elev, interkommunal 
ersättning, bör även att gälla när en kommun tar emot en elev som 
vistas i ett skyddat boende. Det behöver inte göras några 
ändringar i skollagen för att de bestämmelserna ska gälla. 

Skälen för förslaget och bedömningen 

Utredningens förslag om rätt till skolgång för barn och unga i skyddat 
boende avser inte alla program 

I betänkandet konstateras att många barn i skyddat boende inte får 
sin rätt till skolgång tillgodosedd. Det föreslås i betänkandet att 
vistelse i ett skyddat boende inte ska leda till ändrad folkbokföring, 
i likhet med det som i dag gäller för barn som vistas i ett hem för 
vård eller boende. För att tydliggöra barn och ungas rätt till 
skolgång, föreslås i betänkandet att en elev som vistas i ett skyddat 
boende i en annan kommun än hemkommunen ska ha rätt att bli 
mottagen i grundskolan eller grundsärskolan i den kommun där 
eleven vistas, på motsvarande sätt som redan gäller för elever som 
vistas i hem för vård eller boende. Det föreslås vidare bestämmelser 
som innebär att barn och unga som vistas i ett skyddat boende ska 
jämställas med barn och unga som är bosatta i kommunen, när det 
gäller mottagande till nationella program i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Dessutom föreslås att elever på nationella 
program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha rätt att 
fullfölja sin utbildning i den nya vistelsekommunen, och kunna 
fullfölja den tidigare utbildningen i hemkommunen om de åter-
vänder dit. Motsvarande regler gäller redan för elever som vistas eller 
har vistats i hem för vård eller boende (jfr 16 kap. 49 och 49 a §§ och 
19 kap. 42 och 42 a §§ skollagen [2010:800]).  

Statens skolverk efterfrågar en analys av om den aktuella elev-
gruppen även bör omfattas av bestämmelser om rätt till utbildning 
på introduktionsprogram i gymnasieskolan respektive gymnasie-
särskolans individuella program, på motsvarande sätt som i dag gäller 
för elever som har placerats i hem för vård eller boende. 
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Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning på 
introduktionsprogram i gymnasieskolan i vistelsekommunen 

Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program som är 
yrkesprogram eller högskoleförberedande program. I gymnasie-
skolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram 
(15 kap. 7 § skollagen). Introduktionsprogrammen är program-
inriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språk-
introduktion (17 kap. 2 § skollagen). Programinriktat val och yrkes-
introduktion får utformas för en grupp elever eller för en enskild 
elev. Övriga introduktionsprogram ska utformas för en enskild elev 
(17 kap. 4 § skollagen). 

I skollagen finns det för varje skolform inom skolväsendet 
bestämmelser om vilka som kan få utbildning inom skolformen. 
Detta gäller även de fyra introduktionsprogrammen i skolformen 
gymnasieskolan. En kommun eller en region som anordnar pro-
graminriktat val som har utformats för en grupp elever eller yrkes-
introduktion som har utformats för en grupp elever ska ta emot alla 
de behöriga sökandena till utbildningen som hör hemma i kom-
munen eller samverkansområdet för utbildningen. En elev som 
vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på 
grund av placering i ett hem för vård eller boende ska vid beslut om 
mottagande jämställas med den som är hemmahörande i kommunen 
eller samverkansområdet för utbildningen (17 kap. 19 § skollagen). 
När det gäller programinriktat val eller yrkesintroduktion som har 
utformats för en enskild elev, individuellt alternativ eller språk-
introduktion får den anordnande kommunen eller regionen ta emot 
barn och unga som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive 
utbildning oberoende av vilken kommun de kommer ifrån (17 kap. 
21 § skollagen). Kommunen är emellertid skyldig att ta emot barn 
och unga som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive 
utbildning om de på grund av placering i ett hem för vård eller 
boende vistas i kommunen eller samverkansområdet. Det gäller 
också för regioner som anordnar programinriktat val eller yrkes-
introduktion som har utformats för en enskild elev eller individuellt 
alternativ (17 kap. 21 a § skollagen). 

De bestämmelser som syftar till att säkerställa att elever som 
vistas i ett hem för vård eller boende ska få undervisning inom 
skolväsendet infördes den 1 juli 2015. Bland annat förtydligades det 
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att en elev som vistas i ett hem för vård eller boende har rätt att bli 
mottagen i en skola i vistelsekommunen. Elever på nationella 
program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har i vistelse-
kommunen även rätt att fullfölja en utbildning som påbörjats i 
hemkommunen (prop. 2014/15:43).  

När det gäller gymnasieskolans nationella program och intro-
duktionsprogram finns det bestämmelser om rätten att fullfölja en 
påbörjad utbildning (16 kap. 37–40, 49 och 49 a §§ och 17 kap. 15 § 
skollagen). Rätten kan aktualiseras exempelvis om en skola läggs ned 
eller om en elev flyttar till en annan kommun. Eftersom utbildningen 
på introduktionsprogrammen inte följer en lika tydlig struktur som 
utbildningen på de nationella programmen är rätten att fullfölja 
utbildningen på ett introduktionsprogram knuten till huvud-
mannens utbildningsplan och elevens individuella studieplan. En 
elev som har påbörjat ett introduktionsprogram i gymnasieskolan 
har alltså rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den 
plan för utbildningen som gällde när utbildningen inleddes och 
enligt den individuella studieplanen, eller på ett annat intro-
duktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny 
individuell studieplan (17 kap. 15 § skollagen). Hösten 2017 
förtydligades det att en elev har rätt att fullfölja ett introduk-
tionsprogram även efter flytt till en annan kommun. Rätten att 
fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionspro-
grammet som ett annat introduktionsprogram (prop. 2016/17:190). 
Bestämmelserna kompletterades den 1 juli 2018 (prop. 
2017/18:183). Det infördes dock inte någon rätt för elever att 
fullfölja sin utbildning på ett introduktionsprogram om flytten 
beror på att eleven vistas i ett hem för vård eller boende enligt SoL.  

Med anledning av Skolverkets påpekande föreslås att utred-
ningens förslag om att tydliggöra rätten till skolgång för barn som 
vistas i ett skyddat boende ska kompletteras med motsvarande 
förtydligande i fråga om introduktionsprogram. Det ska alltså anges 
i skollagen att en elev som på grund av placering i ett skyddat boende 
vistas i en kommun eller ett samverkansområde för en utbildning på 
programinriktat val som har utformats för en grupp elever eller 
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever, vid beslut 
om mottagande till utbildningen ska jämställas med den som är 
hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbild-
ningen. Vidare ska en kommun som anordnar programinriktat val 
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som har utformats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har 
utformats för en enskild elev, individuellt alternativ eller 
språkintroduktion ta emot barn och unga som uppfyller behörig-
hetsvillkoren för respektive utbildning om de vistas i kommunen 
eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett 
skyddat boende. Detsamma ska gälla för en region som anordnar 
introduktionsprogram. 

Även utredningens förslag om elevens rätt att fullfölja sin 
utbildning på ett nationellt program i den nya vistelsekommunen 
och om att eleven ska kunna fullfölja den tidigare utbildningen i 
hemkommunen om eleven återvänder dit bör kompletteras med 
motsvarande bestämmelser när det gäller rätten att fullfölja utbild-
ningen på introduktionsprogram. Detta innebär att en elev som har 
påbörjat utbildning på ett introduktionsprogram och därefter, till 
följd av placering i ett skyddat boende, flyttar från kommunen eller 
samverkansområdet för utbildningen, ska ha rätt att fullfölja det 
påbörjade introduktionsprogrammet eller ett annat introduktions-
program hos den kommun eller i det samverkansområde där det 
skyddade boendet finns. En elev som har påbörjat ett intro-
duktionsprogram hos en huvudman och som efter en avslutad 
placering i ett skyddat boende återvänder till sin hemkommun ska 
även ha rätt att fullfölja utbildningen på programmet eller på ett 
annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller i hem-
kommunens samverkansområde. Motsvarande ska gälla för en elev 
som har placerats i ett hem för vård eller boende. 

I likhet med vad som i vissa fall gäller för gymnasieskolans natio-
nella program föreslås fullföljanderätten även avse samverkansområ-
det för utbildningen. 

Förtydligandena i fråga om mottagande i en annan kommun ska 
införas i 17 kap. 19 och 21 a §§ skollagen. Bestämmelserna om 
fullföljande av utbildning i 17 kap. 15 § skollagen ska kompletteras 
med en ny paragraf, 15 a §. 

Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning på ett 
individuellt program i gymnasiesärskolan i vistelsekommunen  

Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och indi-
viduella program (18 kap. 8 § skollagen). Utbildning på ett indi-
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viduellt program ska erbjudas de elever som inte kan följa 
undervisningen på ett nationellt program (19 kap. 14 § skollagen). 

En kommun får ta emot en elev från en annan kommun på ett 
individuellt program i sin gymnasiesärskola under förutsättning att 
hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen 
på ett nationellt program. Även en region får ta emot en elev på ett 
individuellt program under samma förutsättning. Detta gäller dock 
endast om hemkommunen och den mottagande kommunen eller 
regionen kommer överens om ersättningen för utbildningen 
(19 kap. 40 § skollagen). 

En kommun eller en region är skyldig att ta emot en elev på ett 
individuellt program om eleven vistas i kommunen eller samverkans-
området för utbildningen på grund av placering i ett hem för vård 
eller boende, och hemkommunen har bedömt att eleven inte kan 
följa undervisningen på ett nationellt program (19 kap. 40 a § 
skollagen).  

Det är viktigt att säkerställa att elever som har placerats i ett 
skyddat boende, som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp och som 
har bedömts inte kunna följa undervisningen på ett nationellt 
program får möjlighet att bli mottagna på ett individuellt program 
på samma villkor och under samma förutsättningar som elever som 
placerats i ett hem för vård eller boende. Därför föreslås att en 
kommun eller en region ska vara skyldig att ta emot en elev på ett 
individuellt program i gymnasiesärskolan om eleven vistas i kom-
munen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av 
placering i ett skyddat boende, om hemkommunen har bedömt att 
eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. En 
bestämmelse om detta föreslås införas i 19 kap. 40 a § skollagen. 

Med en kommuns skyldighet att ta emot barn och unga i sin 
utbildning följer en rätt till ersättning från hemkommunen 

Med en kommuns skyldighet att ta emot en elev som inte är 
hemmahörande i kommunen följer en rätt till ersättning från elevens 
hemkommun. 

Av 17 kap. 26 a § och 19 kap. 44 a § skollagen följer att en 
kommun eller en region som har tagit emot en elev på ett introduk-
tionsprogram i gymnasieskolan eller ett individuellt program i 
gymnasiesärskolan på grund av att eleven vistas i ett hem för vård 
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eller boende, ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning 
av elevens hemkommun. Detsamma bör gälla i fråga om en elev som 
tagits emot på ett introduktionsprogram eller ett individuellt 
program på grund av att eleven vistas i ett skyddat boende. Det 
behöver dock inte göras någon ändring i 17 kap. 26 a § eller 19 kap. 
44 a § skollagen för att så ska bli fallet, eftersom dessa bestämmelser 
redan hänvisar till paragrafer där bestämmelser om mottagande av 
elever som vistas i ett skyddat boende föreslås införas.
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4 Ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelser 

Förslag: De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 
2022. 

Förslagen i SOU 2017:112 om tillståndsplikt för skyddade 
boenden ska kompletteras med övergångsbestämmelser som 
anger att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller 
en enskild individ som före ikraftträdandet påbörjat en verk-
samhet i form av skyddat boende ska senast den 1 mars 2022 
ansöka om tillstånd enligt socialtjänstlagen för att få fortsätta 
bedriva verksamheten. En verksamhet som påbörjats utan till-
stånd får endast fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i 
tillståndsärendet fått laga kraft. 

 

Skälen för förslaget: I betänkandet föreslås att skyddade boenden 
ska vara tillståndspliktiga. I betänkandet föreslås därför att 7 kap. 1 § 
första stycket 1 socialtjänstlagen ska ändras så att det föreskrivs där 
att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 
invid inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
yrkesmässigt får bedriva verksamhet i form av skyddat boende.  

Sundbybergs kommun framhåller att arbetet i skyddade boenden 
först efter en övergångsperiod kommer att kunna bedrivas på det 
sätt som betänkandet föreslår. Riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige (Roks) anser att jourerna måste ges möjlighet 
att ställa om sin verksamhet under minst ett års tid efter det att för-
slagen trätt i kraft för att jourerna ska kunna anpassa sin verksamhet 
till de nya kraven. Bland andra IVO och Göteborgs kommun anser 
att övergångsbestämmelser behövs i fråga om tillståndsplikten för 
att ett nära förestående ikraftträdande inte ska skapa problem för 
tillståndssökande eller för IVO. IVO anser att övergångsbestäm-
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melser ger tydlighet och bättre förutsättningar för både IVO och 
enskilda aktörer att kunna anpassa sig till de nya reglerna. IVO 
grundar sin uppfattning på erfarenheterna från när tillståndsplikt 
infördes för stödboenden utan övergångsbestämmelser.  

Det är angeläget att betänkandets förslag träder i kraft så snart 
som möjligt. Förslagen bör därför träda i kraft den 1 januari 2022. 
Med hänsyn till de argument som bl.a. IVO framfört finns dock skäl 
att införa övergångsbestämmelser för befintliga skyddade boenden. 
Det är rimligt att enskilda utförare får två månader på sig för att läm-
na in en ansökan till IVO. Det ger både de enskilda utförarna och 
kommunerna bättre förutsättningar att kunna hantera omställning-
en till tillståndsplikt på ett sätt som inte drabbar skyddsbehövande 
individer. Det föreslås därför att ett bolag, en förening, en samfällig-
het, en stiftelse eller en enskild individ som före ikraftträdandet på-
börjat verksamhet i form av skyddat boende senast den 1 mars 2022 
ska ansöka om tillstånd enligt SoL för att få fortsätta bedriva verk-
samheten. En verksamhet som påbörjats utan tillstånd ska endast få 
fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i tillståndsärendet fått 
laga kraft. 
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5 Konsekvenser 

5.1 Ekonomiska konsekvenser 

5.1.1 Kostnader för staten 

Förslaget om att socialnämnden ska ges befogenhet att fatta beslut 
om att omedelbart placera ett barn i skyddat boende tillsammans 
med en vårdnadshavare kan medföra kostnader för staten 
(avsnitt 3.1) eftersom kommunen kommer att åläggas en ny hand-
läggningsuppgift som innebär att socialnämnden ska underställa 
förvaltningsrätten sådana beslut. Beslut om omedelbar placering ska 
enligt förslaget fastställas av förvaltningsrätten, vilket även innebär 
ett nytt ärendeslag hos domstolarna. Det tillkommer också kost-
nader för offentliga biträden.  

Övriga förslag bedöms inte medföra inte några ekonomiska 
konsekvenser för staten. 

Konsekvenser för domstolar 

Antal unika barn 

Betänkandet har i konsekvensutredningen antagit att 3 500 barn och 
ungefär lika många vuxna personer årligen kan komma att vistas i 
skyddade boenden. Socialstyrelsens har i juni 2020 presenterat en ny 
kartläggning av skyddade boenden enligt vilken uppskattningsvis 
6 200 barn vistades minst en natt på skyddat boende under perioden 
från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019. Det är en 
ökning med 95 procent jämfört med en tidigare kartläggning från 
Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen kan ökningen delvis förklaras 
med att antalet skyddade boenden har ökat och att tillgången på 
platser förbättrats. I denna promemoria antas att en viss andel av den 
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uppskattade siffran avser barn som efter en kort tid i ett skyddat 
boende följer med en vårdnadshavare till ett annat skyddat boende 
inom ramen för ett och samma beslut om insatsen, exempelvis för 
att det av skyddsskäl behövs ett annat boende. Det finns uppgifter 
exempelvis från verksamheter som driver skyddade boenden för 
hedersvåldsutsatta som anger att en stor andel av de som vistas där 
avser sådana avbrutna placeringar. Av statistik från Norge framgår 
att antalet vistelser år 2018 uppgick till 1 958 avseende 1 452 barn, 
dvs. antalet unika barn uppgick endast till tre fjärdedelar av antalet 
vistelser (Bufdir, Barn på krisesenter, juni 2019). I Sverige saknas det 
personnummerbaserad statistik avseende barns och vuxnas vistelser 
i skyddat boende, och antalet unika barn som varje år vistas i skyddat 
boende är därför inte känt. En utgångspunkt för beräkningarna i 
detta avsnitt kan med ledning av det som nu redovisats vara att 4 500 
barn unika barn varje år vistas i skyddat boende. Det kan vidare antas 
att knappt 50 procent av de barn som vistas i skyddat boende 
kommer att bli föremål för omedelbar placering i skyddat boende 
enligt promemorians förslag, dvs. 2 205 barn. Antagandet baseras på 
uppskattningen att knappt 70 procent av de barn vars ena vårdnads-
havare beviljas insatsen skyddat boende har två vårdnadshavare. Det 
finns uppgifter som ger stöd för att barn som bevittnat våld eller 
barn som har skyddade personuppgifter i betydligt lägre utsträck-
ning än andra barn har två vårdnadshavare (Utveckling av bedöm-
ningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn, Anders 
Broberg m.fl., Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 
2015 och SOU 2017:6 s. 395). Det kan också antas att den nya 
bestämmelsen kommer att tillämpas i en majoritet av ärendena där 
barnet har två vårdnadshavare, med utgångspunkt i remiss-
instansernas bedömning att det ofta kan bli svårt att utverka ett 
samtycke från den andra vårdnadshavaren inför ett barns omedelbara 
placering i skyddat boende (se avsnitt 3.3.1). Det kan antas att den 
nya bestämmelsen kommer att tillämpas i runt 70 procent av 
ärendena där barnet har två vårdnadshavare.  

Antal mål i domstol 

Av 14 § Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvalt-
ningsrätt om registrering av mål i Vera framgår att vid underställning 
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av LVU-mål beträffande flera barn till samma vårdnadshavare ska ett 
mål registreras oavsett om flera underställningar kommer in sam-
tidigt till förvaltningsrätten. Motsvarande princip bör göra sig gäll-
ande även för mål om omedelbar placering i skyddat boende. Det är 
vanligt förekommande att en vårdnadshavare har fler än ett medfölj-
ande barn i det skyddade boendet. Vid ett antagande att en vårdnads-
havare i medeltal har två medföljande barn i det skyddade boendet, 
blir det 0,5 mål i domstolen per barn. Enligt en sammanställning från 
Unizon för de sex åren 2013–2018 bodde 9 494 våldsutsatta barn och 
7 803 kvinnor i kvinnojourernas boenden, vilket innebär 1,2 barn per 
kvinna. I den siffran ingår emellertid även kvinnor utan medföljande 
barn. Det betyder att 1 102 mål (2 205./. 2) kommer att bli föremål 
för underställande i förvaltningsrätten.  

Kostnader 

Den genomsnittliga styckkostnaden i förvaltningsrätten och kam-
marrätten bedöms ligga på ett medelvärde mellan styckkostnaden 
för mål enligt socialtjänstlagen och styckkostnad för målkategorin 
övriga mål (7 835 kronor respektive 5 249 kronor). Medelvärdet blir 
då 6 542 kronor, vilket leder till en sammantagen årlig kostnad om 
runt 7 200 000 kronor. Det kan vidare antas att cirka hälften av 
målen i förvaltningsrätten kommer att överklagas till kammarrätten. 
Medelvärdet för genomsnittlig styckkostnad i kammarrätten för mål 
enligt socialtjänstlagen och styckkostnad för målkategorin övriga 
mål (8 257 kronor respektive 17 538 kronor) blir knappt 12 898 
kronor, vilket leder till en sammantagen årlig kostnad om 
7 107 000 kronor.   

5.1.2 Kostnader för offentliga biträden  

I 39 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
förkortad LVU, finns bestämmelser om när offentligt biträde ska 
förordnas. I promemorian föreslås att bestämmelsen i tillämpliga 
delar ska gälla även när ett barn placeras omedelbart i skyddat boen-
de. Det får till följd att domstolen enligt promemorians förslag ska 
förordna ett offentligt biträde i mål om ett barns omedelbara place-
ring i skyddat boende. Offentligt biträde ska förordnas för den som 
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åtgärden avser och för dennes vårdnadshavare om det inte måste 
antas att behov av biträde saknas. Om det behövs offentligt biträde 
både för barnet och dennes vårdnadshavare ska de förordnas ett ge-
mensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen dem 
emellan. Det har ovan antagits att knappt 50 procent av ärendena blir 
föremål för prövning i domstol och då kommer att handläggas av 
förvaltningsrätten. Hälften av dessa mål kommer att handläggas av 
kammarrätten. Antalet mål i förvaltningsrätten har ovan antagits 
uppgå till 1 102. Antalet förordnande offentliga biträden för barn 
antas uppgå till samma siffra. Detta eftersom barn med samma vård-
nadshavare i regel också kommer att förordnas samma offentliga 
biträde. Det antas att antalet förordnade offentliga biträden för varje 
ärende i snitt kommer att uppgå till 3 givet att det i de flesta fall 
kommer att saknas förutsättningar för att förordna gemensamt bi-
träde för vårdnadshavarna. I regel torde barnet och den vårdnads-
havare som barnet placeras tillsammans med inte förordnas gemen-
samt biträde. Tidsåtgången för det offentliga biträdet avseende dels 
den vårdnadshavare som barnet i det skyddade boendet placeras 
tillsammans med, dels den andra vårdnadshavaren, beräknas uppgå 
till i snitt fyra timmar per förordnande. Även för barnets eller 
barnens mål bedöms tidsåtgången uppgå till fyra timmar. Timersätt-
ningen för offentliga biträden är fr.o.m. 1 januari 2020 1 404 kronor 
exkl. mervärdesskatt (2 § förordningen [2009:1237] om timkost-
nadsnorm inom rättshjälpsområdet). Vid detta antagande uppgår det 
sammanlagda antalet arbetade timmar för offentliga biträden för 
målen i förvaltningsrätten till 13 224 och kostnaden blir då omkring 
18 560 000 kronor. Tidsåtgången i kammarrätten beräknas uppgå till 
i snitt två timmar per förordnande. Om hälften av målen i förvalt-
ningsrätten överklagas till kammarrätten blir kostnaden för 
förordnande av offentligt biträde i kammarrätten hälften av hälften 
av denna summa, dvs. runt 4 640 000 kronor.   

5.1.3 Konsekvenser för kommuner 

I betänkandet föreslås att skyddat boende ska bli en ny placerings-
form. Barn föreslås kunna placeras i skyddat boende tillsammans 
med en vuxen vårdnadshavare. Bestämmelser om utredning, vård-
plan och genomförandeplan föreslås i betänkandet gälla på mot-
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svarande sätt som för exempelvis placeringar i hem för vård eller 
boende. Den tillkommande arbetsuppgiften att underställa förvalt-
ningsrätten ett beslut om omedelbar placering av barn i skyddat 
boende bedöms ovan aktualiseras för uppskattningsvis hälften av det 
unika antalet barn (avsnitt 5.1.1). Sett till utredningsförfarandet som 
helhet, bedöms den tillkommande arbetsuppgiftens karaktär vara av 
mindre omfattning och därför inte föranleda någon ökad utred-
ningskostnad för barn som placeras i skyddat boende.  

I samband med införandet av 2 a kap. SoL infördes en bestäm-
melse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL respektive i lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
förkortad LSS (prop. 2010/11:49). Enligt 2 a kap. 4 § SoL behåller 
en kommun ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd 
av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun av skäl som 
anges i 1–6, t.ex. familjehem eller hem för vård eller boende 
(punkterna 1 och 2). I punkten 2 ingår numera även stödboende 
(prop. 2015/16:45). Av 16 d § framgår att en kommun har ansvar 
enligt LSS gentemot en person som till följd av ett beslut av 
kommunen är bosatt i en annan kommun i t.ex. familjehem eller hem 
för vård eller boende (punkten 2). I punkten 2 ingår numera även 
stödboende (prop. 2015/16:45). I betänkandet föreslås att 
bestämmelsen i 2 a kap. 4 § SoL ska omfatta även skyddat boende. I 
denna promemoria föreslås ett motsvarande tillägg i 16 d § LSS. Vid 
införandet av bestämmelserna i 2 a kap. 4 § SoL och 16 d § LSS 
bedömde regeringen att förslagen inte innebar några nya uppgifter 
för kommunerna (prop. 2010/11:49 s. 82). Skäl saknas att i denna 
promemoria göra en annan bedömning.  

Enligt skollagen är det elevens hemkommun, dvs. i huvudsak den 
kommun där eleven är folkbokförd, som har skyldighet att anordna 
skolgång för eleven. Det innebär att elevens hemkommun bär kost-
nadsansvaret för elevens utbildning. Förslaget om att ungdomar i 
skyddat boende ska ha rätt till mottagande på introduktionsprogram 
i gymnasieskolan och på individuella program i gymnasiesärskolan 
innebär en skyldighet för en kommun att ta emot en elev som vistas 
i kommunen till följd av placering i ett skyddat boende. I den mån 
det finns en skyldighet enligt skollagen för en kommun att ta emot 
en elev som är folkbokförd i annan kommun har den mottagande 
kommunen enligt skollagen som huvudregel rätt till ersättning för 
sina faktiska kostnader. Regler om skyldigheten att ta emot elever 
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från en annan kommun finns i nuvarande lagstiftning och förslaget 
om att barn och unga i skyddat boende ska ha rätt att tas emot på 
individuella program i gymnasiesärskolan följer huvudregeln vid 
sådan skyldighet i skollagen. I denna promemoria görs bedömningen 
att reglerna om interkommunal ersättning är tillämpliga även för 
elever på introduktionsprogram och individuellt program som bor i 
skyddat boende i en annan kommun än hem-kommunen. Reglerna 
om interkommunal ersättning bedöms dock komma att tillämpas för 
ett mycket begränsat antal elever. Förslagen kan leda till en ökning 
eller minskning av en enskild kommuns kostnad, men förslagen 
leder varken till ökade eller minskade kostnader för kommunerna 
som helhet. 

5.1.4 Samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt 

Denna promemoria syftar till att förbättra det omedelbara stödet till 
barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnads-
havare. Enligt forskningen är konsekvenserna av att som barn 
bevittna våld mycket allvarliga. De negativa effekterna av våldet 
riskerar att försvåra barnets förutsättningar inom alla livsområden, 
exempelvis möjligheten att tillgodogöra sig undervisning i skolan. 
Självskadebeteende och kriminalitet är vanligare hos dessa barn 
jämfört med andra barn. Vidare ökar risken för att som vuxen själv 
utsättas eller utsätta andra för våld. Forskningen tyder på att våldets 
följdverkningar kan reduceras väsentligt genom tidiga stöd- och 
behandlingsinsatser. Uteblivna omedelbara insatser för att bearbeta 
upplevelser av våld medför att utsatta barn löper en stor risk att 
behöva framtida insatser till följd av fysisk eller psykisk ohälsa. Det 
finns därmed mycket som talar för att kostnader som möjliggör 
nödvändiga insatser för barn som vistas i skyddat boende kan be-
traktas som en social investering som resulterar i lägre utgifter inom 
hälso- och sjukvården och inom en rad andra områden i samhället. 

5.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen  

Enligt 14 kap. 2 § regeringsformen, förkortad RF, sköter kom-
munerna lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på 
den kommunala självstyrelsens grund. Enligt 14 kap. 3 § RF bör en 
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inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som 
är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den. 
Förslaget om omedelbar placering av ett barn i skyddat boende 
tillsammans med en vårdnadshavare är en ny skyldighet för kom-
munerna och innebär därför en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen. Förslaget måste därför ställas i proportion till dess 
inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Förslaget syftar till att 
möjliggöra att ett barn vid behov omedelbart ska kunna få tillgång 
till insatsen skyddat boende om beslutet inte kan avvaktas med 
hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa. Alternativ till 
lagstiftning saknas (se avsnitt 3.1.1). Socialnämnden har enligt SoL 
ett ansvar att verka för att barn och unga växer upp under trygga och 
goda förhållanden. Socialnämnden har vidare ansvar för att barn som 
utsatts för våld liksom barn som bevittnat våld får det stöd och den 
hjälp som de behöver. Förslaget om ett barns omedelbara placering 
i skyddat boende är en nödvändig insats till skydd och stöd för 
utsatta barn. Bedömning är att syftet med föreslagna åtgärder står i 
proportion till den inskränkningen i den kommunala självstyrelsen 
som förslaget medför.  

Förslaget om konsekvensändringen i 16 d § LSS innebär ingen ny 
skyldighet för kommunerna.  

Förslaget till förtydligande bestämmelser om skolgången för 
elever i skyddat boende medför att reglerna för interkommunal er-
sättning kan komma att tillämpas. Detta kan ses som ett en inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen. Dock får inskränkningen anses 
vara befogad mot bakgrund av att vistelsekommunen föreslås få en 
förtydligad skyldighet att ta emot elever som inte är folkbokförda i 
kommunen med anledning av placering i skyddat boende. 

5.3 Konsekvenser för barn 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har 
ratificerats av Sverige och konventionen är numera svensk lag sedan 
den 1 januari 2020. Samhället har en skyldighet att skydda barn som 
far illa eller riskerar att fara illa. Genom förslaget säkerställs att ett 
barn som har ett omedelbart behov av vård i skyddat boende till-
sammans med en vårdnadshavare ska kunna få det. Därmed stärks 
skyddet för barn i denna situation. Förslaget möjliggör tidiga 
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insatser för barn för att motverka de negativa effekterna av våld 
vilket bedöms ha positiva effekter för de utsatta barnens psykiska 
och fysiska hälsa på såväl kort som lång sikt. En av barnkon-
ventionens grundprinciper är barnets rätt till utveckling (artikel 6) 
som också har nära samband med barnets rätt till utbildning (artikel 
28). Genom promemorians förslag till förtydligande bestämmelser 
om rätten till skolgång ökar likvärdigheten i fråga om rätten till 
utbildning för elever i skyddat boende och hem för vård eller 
boende. Möjligheterna ökar för dessa barn att få den utbildning de 
har rätt till. I det enskilda fallet kan det dock fortfarande finnas för-
svårande faktorer som kan påverka att rätten till utbildning till-
godoses, såsom akuta skyddsaspekter.  

5.4 Konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet 

Det är känt att barn som upplevt våld i nära relationer i högre ut-
sträckning än andra barn själva utövar våld i vuxen ålder. Likaså visar 
forskningen att personer med denna erfarenhet oftare begår krimi-
nella handlingar. Att möjliggöra för barn att omedelbart få vård i 
skyddat boende innebär för barnets del att barnet kommer bort från 
våldet och får tillgång till verktyg och stöd att bearbeta sina upple-
velser. Tidiga insatser är avgörande för att påverka utvecklingen på 
sikt. Även om det inte är möjligt att i ekonomiska tal ange hur för-
slagen kommer att påverka brottsligheten finns skäl att anta att möj-
ligheten till omedelbara insatser är ett led i att långsiktigt minska 
mäns våld mot kvinnor liksom kriminellt beteende i övrigt.  

5.5 Konsekvenser för jämställdhet 

Regeringen har ställt upp sex delmål för sitt arbete för jämställdhet. 
Kvinnor är mer utsatta än män för våld av närstående. Förslagen för-
väntas innebära att våldsutsatta barn i högre utsträckning än tidigare 
får tillgång till vård och omsorg som motsvarar deras behov. Detta 
kan bidra till att förhindra våldsutsatthet och våldsutövande i nästa 
generation och därmed på sikt bidra till att uppnå det jämställd-
hetspolitiska delmålet om jämställd hälsa liksom delmålet att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra.  
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5.6 Övriga konsekvenser 

Förslagen kan i viss omfattning medföra ökad sysselsättning för 
offentliga biträden.  

Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för små företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i för-
hållande till större företags. Inte heller bedöms förslagen ha några 
EU-rättsliga konsekvenser.
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6 Författningskommentar 

6.1 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

6 kap.  
 
13 a § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker en-
dast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att 
åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs 
med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller  

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som om-
fattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453), 

3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § 
första stycket socialtjänstlagen, 

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, 

5. en placering i ett sådant boende som avses i 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen 
eller 

6. val eller byte av förskoleenhet eller skolenhet i anledning av att barnet 
placerats i ett sådant boende som avses i 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen. 

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får 
dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.4.  

Paragrafen reglerar i vilka situationer som socialnämnden kan be-
sluta om vissa hälso- och sjukvårds- och socialtjänstinsatser för ett 
barn trots att båda vårdnadshavarna inte är överens om att åtgärden 
i fråga ska få vidtas.  

Genom den nya bestämmelsen i första stycket femte punkten ges 
socialnämnden möjlighet att besluta att ett barn ska placeras i skyd-
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dat boende. Den nya sjätte punkten i första stycket ger socialnämnden 
en motsvarande möjlighet i fråga om val eller byte av förskoleenhet 
eller skolenhet med anledning av att barnet placerats i ett skyddat 
boende.  

Beträffande den prövning som enligt bestämmelsens första stycke 
ska göras av barnets bästa gäller enligt tidigare förarbeten till be-
stämmelsen generellt att det bör ske en prövning av barnets behov 
med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Inställ-
ningen hos den vårdnadshavare som inte samtycker till stödåtgärden 
och bakgrunden till detta får vägas mot åtgärdens betydelse för 
barnet. Vidare måste det finnas ett påtagligt och tydligt behov av 
insatsen i det enskilda fallet samtidigt som barnets inställning ska 
beaktas. Det bör vidare beaktas om beslutet är nödvändigt för att 
förhindra att barnets tillstånd förvärras (prop. 2011/12:53. s. 26 
och 27). Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2015 ref. 5 
förtydligat att vårdnadshavarens rätt till privat- och familjeliv ska 
tillmätas större vikt än barnets rätt till hälsa i situationer där barnets 
behov av en vårdåtgärd inte kan bevisas vara påtagligt och tydligt och 
i enlighet med barnets bästa. 

Beträffande prövningen av vad som är barnets bästa i fråga om en 
placering i skyddat boende är det främst vad som kommer fram i 
barnavårdsutredningen enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen 
(2001:453) som är utgångspunkten för prövningen. Uppgifter att 
beakta är vårdnadshavarnas, och när så är möjligt, barnets berättelse 
om det inträffade och uppgifter om barnet från exempelvis skola, 
förskola eller hälso- och sjukvård. Också Polismyndigheten kan ha 
relevanta uppgifter även i de fall då någon polisanmälan inte har 
gjorts. Konsekvenserna för barnet av att bevittna våld eller själv 
utsättas för våld bör också beaktas. Liksom när det gäller andra 
beslut som rör barn behöver även barnets egen vilja beaktas med 
hänsyn tagen till hans eller hennes ålder och mognad. Även risken 
för att barnet hamnar i en lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna bör 
beaktas. 

Vid prövningen av vad som är barnets bästa när det gäller val eller 
byte av förskoleenhet kan omständigheterna vara sådana barnet till 
följd av vistelsen i skyddat boende behöver välja ny eller byta för-
skoleenhet för att barnets skydd och säkerhet ska kunna garanteras. 
Bestämmelsen blir därmed tillämplig bara i de fall då barnet har 
placerats tillsammans med en vuxen vårdnadshavare i ett skyddat 
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boende. Att socialnämnden i en sådan situation fattar beslut om val 
eller byte av förskoleenhet torde i regel kunna vara förenligt med 
barnets bästa. Detsamma gäller om en placering i skyddat boende 
innebär ett inte oväsentligt ökat avstånd till barnets förskola. 

Ikraftträdandebestämmelse  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 4. 

Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari 
2022.  

6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) 
om allmänna förvaltningsdomstolar 

18 § En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam  
1. vid åtgärder som endast avser måls beredande, 
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvalt-

ningsrätt,  
3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller 

annat uppenbart förbiseende, och  
4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.  
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid 
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.  

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av så-
dant slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon annan 
som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän 
förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen 
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter 
om detta.  

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av  
1. mål av enkel beskaffenhet,  
2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfaran-

delagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152), om en uppgifts eller handlings undantagande från kontroll 
enligt skatteförfarandelagen eller någon annan skatteförfattning, 

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om omedelbar placering i 
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skyddat boende enligt 6 b § samma lag, mål om vård vid en låsbar enhet enligt 
15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om vård i 
enskildhet enligt 15 d § samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 
27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i enskildhet 
enligt 34 a § samma lag, mål om avskildhet enligt 34 b § samma lag, mål om 
vård vid en låsbar enhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av 
sluten ungdomsvård, mål om vård i enskildhet enligt 14 a § samma lag, mål 
om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 
3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 33 § 
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 
3-5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats med särskild ut-
skrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål 
om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt straff-
tidslagen (2018:1251), mål enligt fängelselagen (2010:610) och mål enligt 
lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge 
angående verkställighet av straff m.m., 

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt 
eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteför-
fattningarna,  

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen 
(2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om 
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,  

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock 
endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften 
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,  

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och  
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311) 

om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.  
 
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.2.  

Paragrafen reglerar i vilka situationer som en förvaltningsrätt är 
domför med en lagfaren domare.  

Ändringen i paragrafens fjärde stycke tredje punkt innebär att när 
en förvaltningsrätt i sak avgör ett mål enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga är förvaltningsrätten 
domför med en lagfaren domare ensam i mål om omedelbar place-
ring i skyddat boende. Det gäller enligt andra stycket i bestämmelsen 
dock enbart om det inte av särskild anledning är påkallat att målet 
prövas av en fullsutten rätt.  
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Ikraftträdandebestämmelse  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4. 

Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari 
2022.  

6.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samför-
stånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestäm-
melserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt 
för den unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om nå-
gon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att 
behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som 
har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 
20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga för-
hållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att 
behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 6 b, 22 och 24 §§. 
Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgö-

rande.  

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.3.  

Bestämmelsen anger vissa generella förutsättningar för frivillig 
vård respektive tvångsvård inom ramen för socialtjänstens verksam-
het. Enligt bestämmelsen ska socialtjänstinsatser för barn och unga 
som utgångspunkt genomföras i samförstånd med den unge och 
hans eller hennes vårdnadshavare. Paragrafen anger samtidigt vilka 
åtgärder som trots det får vidtas utan samtycke. Genom ändringen i 
fjärde stycket upplyses om att en åtgärd i form av en omedelbar place-
ring i skyddat boende får vidtas utan samtycke.  
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Omedelbart omhändertagande och omedelbar placering  

6 b § Om socialnämnden har beslutat att den ena av ett barns två vård-
nadshavare ska placeras i ett sådant boende som avses i 6 kap. 1 a § social-
tjänstlagen (2001:453), får nämnden besluta att barnet omedelbart ska pla-
ceras i boendet tillsammans med den vårdnadshavaren om det är sannolikt att 
barnet behöver vård där tillsammans med vårdnadshavaren och placeringen 
inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa, och  

1. den andra vårdnadshavarens samtycke till placeringen inte kan inhämtas 
före placeringen eller särskilda skäl talar emot att samtycket inhämtas före pla-
ceringen, eller  

2. den andra vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen av barnet.  
Placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som barnet place-

ras tillsammans med samtycker till barnets placering. Har barnet fyllt 15 år får 
placeringen beslutas endast om barnet självt samtycker till det. 

Den omedelbara placeringen i skyddat boende får pågå under högst fyra 
veckor från det att beslutet fattades. 
 
Rubriken närmast före paragrafen är ändrad. Paragrafen är ny och 
behandlas i avsnitt 3.1.1.  

Paragrafen ger socialnämnden möjlighet att under vissa förutsätt-
ningar omedelbart placera ett barn som har två vårdnadshavare i 
skyddat boende tillsammans med endast den ena av vårdnadshavar-
na.  

En grundförutsättning för en placering är enligt första stycket att 
det är sannolikt att barnet behöver vård i skyddat boende till-
sammans med en vårdnadshavare. Sannolikhetsbedömningen som 
nämnden ska göra ska gälla barnets behov av skydd och stöd till följd 
av hot, våld eller andra övergrepp. Omständigheter som allmänt får 
anses tala för att det är sannolikt att barnet behöver skydd och stöd 
i skyddat boende kan vara att barnet bevittnat våld mot en förälder 
eller på annat sätt upplevt konsekvenserna av våld mot en förälder, 
exempelvis genom att föräldern har skador eller är rädd, möbleman-
get sönderslaget eller liknande, eller att barnet själv har utsatts för 
våld. Sådana omständigheter kan ha långtgående negativa effekter på 
barnets fysiska och psykiska hälsa på både kort och lång sikt. Efter-
som bedömningen måste grundas på det beslutsunderlag som nämn-
den har tillgång till i det akuta skedet kan en ganska hög grad av 
osäkerhet behöva accepteras.  

För att ett beslut om omedelbar placering ska kunna fattas måste, 
enligt första stycket, risken för barnets hälsa också bedömas vara 
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akut och ställas i relation till vad som kan hända barnet om barnet 
inte placeras i skyddat boende. Situationer då det bör kunna anses 
att en placering inte kan avvaktas kan t.ex. vara om barnet annars 
riskerar att få bo kvar hos den vårdnadshavare som samtidigt är miss-
tänkt våldsutövare. Nämnden behöver i det sammanhanget ta hän-
syn till risker för såväl fysiskt som psykiskt våld och den psykiska 
belastning som det kan innebära för barnet att bo kvar hos en vård-
nadshavare som utsatt den andra vårdnadshavaren för våld, hot eller 
andra övergrepp. I riskbedömningen bör nämnden även väga in bar-
nets upplevelser av våld eller hot och konsekvenserna för barn av att 
bevittna eller utsättas för våld eller hot. I det akuta skedet kan barnet 
i första hand behöva få trygghet och komma bort från en situation 
som har varit skadlig för barnet. Likaså behöver de negativa konse-
kvenserna för barnets hälsa brytas. 

Om vårdnadshavaren har flera barn behöver nämnden bedöma 
varje barns individuella behov av omedelbar placering.  

I regel torde bedömningen av barnets behov av vård i skyddat bo-
ende grunda sig på samma uppgifter som legat till grund för beslutet 
att placera vårdnadshavaren i skyddat boende. Det kan exempelvis 
gälla vårdnadshavarens berättelse om det inträffade, orosanmälnin-
gar avseende barnet eller uppgifter från polisen.  

Utöver att barnet sannolikt ska behöva vård i skyddat boende 
krävs som en av två ytterligare förutsättningar enligt första stycket 
första punkten antingen att samtycke inte kan inhämtas eller av sär-
skilda skäl inte bör inhämtas. En anledning till att samtycke inte kan 
inhämtas kan vara att vårdnadshavaren inte går att få tag på. Särskilda 
skäl för socialnämnden att inte inhämta ett samtycke från den andra 
vårdnadshavaren kan vara att det innebär säkerhetsrisker för den 
vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans med och därmed 
indirekt för barnet om en sådan kontakt skulle tas. Så kan exempelvis 
vara fallet vid uppgifter om allvarligt våld eller när hotbilden mot 
vårdnadshavaren är framträdande.  

Också i de fall vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen av 
barnet kan det enligt första stycket andra punkten finnas möjligheter 
att besluta om omedelbar placering. Utöver situationen när den and-
ra vårdnadshavarens klart uttryckt för nämnden att han eller hon inte 
samtycker, bör nämnden kunna besluta om omedelbar placering när 
nämnden redan från början mot bakgrund av aktuella och konkreta 
omständigheter i det enskilda fallet känner till att den andra vård-
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nadshavaren inte samtycker. Nämndens uppfattning om ifall sam-
tycke finns eller ej ska dock inte bygga på subjektiva antaganden.  

Av bestämmelsens andra stycke framgår att placeringen får beslu-
tas endast om den vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans 
med samtycker till barnets placering. Har barnet fyllt 15 år krävs 
förutom den vårdnadshavarens samtycke även samtycke från barnet 
självt.  

Av bestämmelsens tredje stycke framgår att placeringen får pågå 
under högst fyra veckor från det att beslutet om omedelbar placering 
fattades. Något beslut om att förlänga en omedelbar placering till att 
gälla mer än fyra veckor får därför inte fattas. Både under en sådan 
fyraveckorsperiod och därefter kan socialnämnden dessutom i vissa 
fall besluta om ett barns placering i skyddat boende med endast en 
av två vårdnadshavares samtycke, med stöd av förslaget till 6 kap. 
13 a § första stycket 5 föräldrabalken.  
 
6 c § Vid handläggningen av ärenden om omedelbar placering enligt 6 b § 
tillämpas även det som föreskrivs om omedelbart omhändertagande i 

– 6 § andra stycket om rätten för socialnämndens ordförande eller någon 
annan ledamot som nämnden har förordnat att besluta om omedelbart 
omhändertagande, 

– 7 § första–tredje styckena om underställning och prövning av beslut om 
omedelbart omhändertagande, 

– 9 § andra stycket och tredje stycket första meningen om hinder mot 
verkställighet av och om upphörande av omedelbart omhändertagande,  

– 39 § första, andra och fjärde styckena om offentligt biträde. 

 
Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 3.1.2.  

Paragrafen anger vilka av de bestämmelser som gäller i ärenden 
om omedelbart omhändertagande enligt LVU som ska tillämpas i 
ärenden som gäller omedelbar placering i skyddat boende. I första 
strecksatsen hänvisas till bestämmelserna om rätten att besluta om 
omedelbart omhändertagande för socialnämndens ordförande eller 
någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Vidare ska, enligt 
den andra strecksatsen, bestämmelserna som gäller för omedelbart 
omhändertagande om underställning och prövning av beslut tilläm-
pas vid handläggningen av ärenden om omedelbar placering. Av den 
tredje strecksatsen följer att bestämmelserna i LVU om upphörande 
av ett omedelbart omhändertagande och om häktning som hinder 
mot verkställighet också ska tillämpas vid en omedelbar placering. 
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Skäl för att en omedelbar placering ska upphöra kan vara om den ena 
vårdnadshavaren beslutar sig för att samtycka till att barnet placeras 
i skyddat boende, om den vårdnadshavare som barnet vistas tillsam-
mans med i det skyddade boendet har fått ensam vårdnad om barnet 
eller om nämnden har fattat beslut om barnets placering i skyddat 
boende med stöd av betänkandets förslag till ny bestämmelse i 6 kap. 
13 a § föräldrabalken. Även i det fall som vårdnadshavaren själv 
väljer att avsluta sin placering i det skyddade boendet finns skäl för 
att låta den omedelbara placeringen upphöra. Den fjärde strecksatsen 
anger vilka av LVU:s bestämmelserna om offentligt biträde som ska 
gälla i mål och ärenden om omedelbar placering.  
 
37 § Vid handläggning i kammarrätten av andra mål enligt denna lag än mål 
om omedelbart omhändertagande, omedelbar placering i skyddat boende och 
tillfälligt flyttningsförbud ska nämndemän ingå i rätten. 
 

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.2. 
Bestämmelsen anger när nämndemän ska ingå i handläggningen 

av LVU-mål i kammarrätt. Genom ändringen slås fast att när mål om 
omedelbar placering i skyddat boende handläggs i kammarrätt ska 
nämndemän inte ingå i rätten. Paragrafen har även ändrats språkligt.  
 
40 § Beslut om omedelbart omhändertagande, om omedelbar placering i 
skyddat boende, om förebyggande insatser eller om tillfälligt flyttningsför-
bud gäller omedelbart. 

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om 
nämnden inte förordnar något annat. 

Rätten får förordna att andra beslut som rätten har meddelat ska gälla 
omedelbart. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.2.  

Bestämmelsen reglerar vilka beslut enligt LVU som gäller ome-
delbart. Ändringen i paragrafens första stycke slår fast att ett beslut 
om omedelbar placering i skyddat boende gäller omedelbart. Än-
dringen i paragrafens tredje stycke är endast språklig.  

Ikraftträdandebestämmelse  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4. 
Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari 

2022.  

6.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 

16 d § En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till 
följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i 

1. familjehem, stödboende, skyddat boende eller hem för vård eller 
boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453), 

2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller 
tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller  

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 
1 § första stycket 2 socialtjänstlagen. 
 

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.3.  
Paragrafen anger i vilka situationer som en kommun behåller an-

svaret för en persons rätt till insatser enligt lagen när en kommun i 
en annan kommun har verkställt ett beslut om någon av de 
boendeinsatser enligt socialtjänstlagen som anges i paragrafens 
första till tredje punkt.  

Ändringen i paragrafens första stycke första punkt utökar kommu-
nens ansvar för LSS-insatser till att även gälla när en person till följd 
av kommunens beslut är bosatt i ett skyddat boende i en annan kom-
mun.  

Ikraftträdandebestämmelse  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4. 

Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari 
2022.  
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6.5 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

7 kap.  
 
1 § Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt 
bedriva 

1. verksamhet i form av stödboende, skyddat boende eller hem för vård 
eller boende enligt 6 kap., 

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 
5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket, 

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård, 
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en 

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,  
5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå fa-

miljehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till 
sådana hem som tar emot barn, eller 

6. hemtjänst. 
Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket 

1–4 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg 
innan verksamheten påbörjas. 

 
Paragrafen, vars förslag till övergångsbestämmelse behandlas nedan 
i denna promemoria, behandlas i betänkandet och i avsnitt 4.  

Paragrafen reglerar vilka former av socialtjänstverksamhet som 
kräver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få be-
drivas av de privata aktörer som anges i paragrafen. Genom ändrin-
gen i första stycket första punkten införs en tillståndsplikt för verk-
samhet i form av skyddat boende.  
 
10 kap.  
 
4 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en sär-
skild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden 
som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 6 a, 6 b, 8 och 11 a-13 §§ 
denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje styc-
ket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare 
i vissa fall. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.2.  
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Paragrafen anger vilka av nämndens beslut enligt socialtjänstla-
gen, LVU och lagen om vård av missbrukare i vissa fall som social-
nämnden vid delegering endast får delegera till förtroendevalda. Av 
ändringen i paragrafen följer att begränsningen också ska gälla för 
beslut om omedelbar placering i skyddat boende.  
 
12 kap.  
 
10 § Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas 

1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, 
skyddat boende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt 
fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket, 

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folk-
bokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), 

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende 
om att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet. 
 
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2.  

Paragrafen ändras på så sätt att första och andra styckena tas bort. 
Ändringarna innebär att de tidigare hänvisningarna till bestämmelser 
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, tas 
bort. Hänvisningarna upplyste om att vissa bestämmelser i OSL var 
tillämpliga. Att hänvisningen tagits bort innebär inte någon ändring 
i sak beträffande de bestämmelsernas tillämpning.  

Ändringen i tredje stycket första punkten slår fast att offentlighets- 
och sekretesslagens bestämmelser om socialtjänstsekretess inte gäl-
ler uppgifter om huruvida någon vistas i ett skyddat boende om upp-
gifterna begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndighe-
ten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket 
för ett särskilt fall.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse  

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ 
som före ikraftträdandet påbörjat verksamhet i form av sådant skyddat boende 
som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1, ska senast den 1 mars 2022 ansöka om 
tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad 
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verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut 
i tillståndsärendet fått laga kraft. 

 
Paragraferna behandlas i avsnitt 4. 

Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft 
den 1 januari 2022.  

Av övergångsbestämmelsen följer att ett bolag, en förening, en 
samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som påbörjat verk-
samhet i form av skyddat boende före det att lagändringen om till-
ståndsplikt trätt i kraft senast den 1 mars 2022 måste ansöka om till-
stånd enligt SoL för att få fortsätta bedriva verksamheten. Av över-
gångsbestämmelsen följer också att en verksamhet som påbörjats 
utan tillstånd endast får fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut 
i tillståndsärendet fått laga kraft. 

6.6 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400)  

18 kap.  
 
Skyddade boenden 
 
Adressuppgifter 
 
7 a § Sekretess gäller hos kommun eller region för uppgift om adress till hem 
för vård eller boende enligt 6 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen (2001:453) som be-
driver verksamhet som motsvarar skyddat boende eller skyddat boende enligt 
6 kap. 1 a § socialtjänstlagen om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 
att syftet med verksamheten skadas. 

Sekretess gäller även för uppgift om beteckning på fastighet där verksamhet 
bedrivs i form av sådana boenden som avses i första stycket. Sekretess gäller 
också för uppgift om tomträtt i fastighet där sådan verk-samhet bedrivs.  

För uppgift i en allmän handling gäller sekretess i högst 40 år. 

 
Paragrafen och rubrikerna närmast före paragrafen, som är nya, be-
handlas i avsnitt 3.3.  

Paragrafen innebär att kommuner och region i vissa fall ska 
sekretessbelägga adressuppgifter, uppgifter om fastighetsbeteckning 
och uppgifter om tomträtt i fastighet för verksamhet som bedriver 
verksamhet i form av skyddat boende eller hem för vård eller boende 

Page 235 of 384



Författningskommentar Ds       

106 

vars verksamhet motsvarar skyddat boende. Med ett sådant hem för 
vård eller boende avses ett hem för vård eller boende som har 
tillstånd att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende 
enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 SoL och har en verksamhetsin-
riktning som är skyddat boende. Skyldigheten gäller oavsett i vilket 
sammanhang som uppgifterna förekommer hos kommunen eller 
regionen. Bestämmelsen är utformad med ett omvänt skaderekvisit 
vilket innebär att utgångspunkten är att uppgifterna omfattas av 
sekretess. 

Av andra stycket framgår att sekretessen för uppgifterna i en 
allmän handling ska gälla i högst 40 år.  
 
Sekretessbrytande bestämmelse 
 
7 b § Sekretess enligt 7 a § hindrar inte att uppgift lämnas från en kommun 
eller en region till en socialnämnd om uppgiften kan antas ha betydelse för 
socialnämndens verkställighet av beslut om placering av enskild i sådana boen-
den som avses i 7 a § första stycket.  

 
Paragrafen och rubriken närmast före paragrafen, som är nya, be-
handlas i avsnitt 3.3.  

Bestämmelsen gör det möjligt att bryta sekretessen för uppgifter 
om adress, fastighetsbeteckning och tomträtt i fastighet som sekre-
tessbelagts med stöd av förslaget till ny 7 a §, om ett brytande av 
sekretessen kan antas ha betydelse för en socialnämnds verkställig-
het av ett beslut i ett individärende där en enskild placeras i ett skyd-
dat boende. Exempel på sådana situationer kan vara uppgiftslämnan-
de i samband med upphandlingar, om upphandlingen görs av en an-
nan nämnd än den socialnämnd som ska fatta och verkställa beslut 
om placering i skyddat boende, om flera kommuner gemensamt 
upphandlar skyddade boenden eller kommunen av säkerhetsskäl 
behöver verkställa ett beslut om placering i skyddat boende utanför 
den egna kommunen eller i ett skyddat boende som kommunen har 
ingått ramavtal med.  
 
26 kap.  
 
7 § Sekretessen enligt 1 § gäller inte  

1. beslut om omhändertagande av en enskild, 
2. beslut om vård utan samtycke, 
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3. beslut om omedelbar placering i skyddat boende, 
4. beslut om sluten ungdomsvård, 
5. beslut i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och sjukvård eller 

dess personal, eller 
6. beslut i ärende enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). 
Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhänderta-

gande eller återlämnande av personakt. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2.  

Bestämmelsen anger för vilka myndighetsbeslut som socialtjänst-
sekretessen enligt 1 § inte gäller. Ändringen i första stycket tredje 
punkten innebär att socialtjänstsekretessen inte ska gälla för beslut 
om omedelbar placering i skyddat boende. Precis som i fråga om 
övriga beslut som anges i 7 § är det dock bara själva beslutet och 
skälen för beslutet som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan 
därför fortfarande gälla för andra uppgifter i det ärende som beslutet 
gäller.  

Övriga ändringar i paragrafens första stycke är endast redaktio-
nella.  
 
15 § Den tystnadsplikt som följer av 5, 13, 13 a och 14 a §§ inskränker 
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten 
att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om 
annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om omedel-
bar placering i skyddat boende, beslut om vård utan samtycke eller beslut om 
sluten ungdomsvård. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2.  

Bestämmelsen reglerar i vilka situationer den grundlagsskyddade 
meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefri-
hetsgrundlagen inskränks genom OSL:s bestämmelser om social-
tjänstsekretess, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. Än-
dringen i paragrafens första stycke slår fast att meddelarfriheten inte 
gäller i fråga om uppgifter hos myndighet som utövar särskild tillsyn 
över socialnämndens verksamhet, dvs. hos Inspektionen för vård 
och omsorg, för adressuppgift eller uppgift om beteckning på fastig-
het eller uppgift om tomträtt i fastighet där verksamhet bedrivs i 
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form av skyddat boende eller i form av hem för vård eller boende 
som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende.  

Genom ändringen i paragrafens andra stycke inskränks meddelar-
friheten beträffande uppgifter om socialnämndens beslut om ome-
delbar placering i skyddat boende, såvida det inte gäller uppgifter om 
verkställigheten av ett sådant beslut.  

Ikraftträdandebestämmelse  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4. 

Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari 
2022.  

6.7 Förslaget till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

17 kap.  
 
1 § I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–15 a §§), 
– bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en 

gymnasieskola med offentlig huvudman (16–27 §§), och 
– bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en 

fristående gymnasieskola (28–36 §§). 
 
I paragrafen anges innehållet i kapitlet.  

Ändringen i den första strecksatsen föranleds av att det införs en 
ny paragraf under mellanrubriken allmänna bestämmelser  

 
15 a § En elev som på grund av placering i ett hem för vård eller boende enligt 
6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett skyddat boende enligt 6 kap. 
1 a § samma lag flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbild-
ningen, har rätt att fullfölja utbildningen på ett påbörjat introduktionsprogram 
eller på ett annat introduktionsprogram hos den kommun eller i det 
samverkansområde där hemmet eller boendet finns. Utbildningen ska i ett 
sådant fall fullföljas enligt den nya huvudmannens utbildningsplan och en ny 
individuell studieplan.  
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Under de förutsättningar som anges i 29 och 30 §§ har eleven rätt att 
fullfölja utbildningen hos en huvudman för en fristående gymnasieskola enligt 
den huvudmannens utbildningsplan och en ny individuell studieplan. 

En elev som påbörjat ett introduktionsprogram hos en huvudman och som 
efter en avslutad placering i ett hem för vård eller boende eller i ett skyddat 
boende återvänder till hemkommunen har rätt att fullfölja utbildningen på 
programmet eller på ett annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller 
i hemkommunens samverkansområde enligt hemkommunens utbildningsplan 
och en ny individuell studieplan. 

 
Paragrafen, som är ny, kompletterar 15 § och innehåller bestämmel-
ser om rätten att fullfölja utbildning på ett introduktionsprogram 
för elever som vistas i ett hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen eller i ett skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § samma 
lag i en annan kommun än hemkommunen. Paragrafen behandlas i 
avsnitt 3.5. 

I första stycket anges att en elev som har påbörjat ett introduk-
tionsprogram i en kommun och som på grund av placering i ett hem 
för vård eller boende eller i ett skyddat boende flyttar från kom-
munen eller samverkansområdet för utbildningen har rätt att full-
följa utbildningen i vistelsekommunen. Det är den nya huvud-
mannens utbildningsplan och en ny individuell studieplan som ska 
gälla för den fortsatta utbildningen. Bestämmelser om utbildnings-
plan och individuell studieplan finns i 7 §. Rätten att fullfölja utbild-
ningen gäller såväl på det påbörjade introduktionsprogrammet som 
på ett annat introduktionsprogram. Denna rätt gäller i första hand 
hos den nya vistelsekommunen eftersom bara kommuner har ett 
ansvar för att erbjuda alla behöriga ungdomar i kommunen intro-
duktionsprogram.  

En elev har dock enligt andra stycket rätt att fullfölja utbildningen 
hos en enskild huvudman under de förutsättningar som anges i 
29 och 30 §§. Det innebär att en huvudman för en fristående 
gymnasieskola som anordnar yrkesintroduktion, individuellt alter-
nativ eller språkintroduktion är skyldig att ta emot en elev till utbild-
ningen, om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit 
överens om det bidrag som kommunen ska betala för utbildningen. 
När det gäller programinriktat val som har utformats för en grupp 
elever är huvudmannen skyldig att ta emot så många elever som har 
rätt till den sökta utbildningen och som det finns platser för. Detta 
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gäller dock inte en elev i behov av särskilt stöd, om hemkommunen 
har beslutat att inte lämna bidrag för eleven i form av tilläggsbelopp. 

Av tredje stycket framgår att en elev som har påbörjat ett intro-
duktionsprogram hos en huvudman och, som efter att en placering i 
ett hem för vård eller boende eller i ett skyddat boende upphört, 
återvänder till sin hemkommun har rätt att fullfölja utbildningen på 
programmet eller på ett annat introduktionsprogram hos hem-
kommunen eller i hemkommunens samverkansområde. Detta gäller 
oavsett om huvudmannen för den påbörjade utbildningen är 
hemkommunen, vistelsekommunen eller en enskild huvudman. Det 
är hemkommunens utbildningsplan och en ny individuell studieplan 
som gäller för den fortsatta utbildningen. 
 
19 § En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som har 
utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats 
för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande till utbildningen 
som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbild-
ningen på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som 
avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett skyddat boende enligt 
6 kap. 1 a § samma lag ska vid beslut om mottagande enligt första stycket 
jämställas med den som är hemmahörande i kommunen eller sam-
verkansområdet för utbildningen. 

Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska 
tas emot enligt första och andra styckena har antagits, får kommunen eller 
regionen ta emot andra behöriga sökande till utbildningen. 

 
I paragrafen finns bestämmelser om en kommuns eller regions 
skyldighet mottagande till programinriktat val som har utformats 
för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats för en 
grupp elever. Paragrafen behandlas i avsnitt 3.5. 

Ändringen i andra stycket innebär att en elev som vistas i kommu-
nen eller i samverkansområdet för utbildningen på grund av place-
ring i ett skyddat boende enligt socialtjänstlagen, på motsvarande 
sätt som gäller för en elev som vistas i ett hem för vård eller boende, 
ska jämställas med den som är hemmahörande i kommunen eller i 
samverkansområdet, när kommunen fattar beslut om mottagande 
till utbildningen (jfr propositionen Utbildning för elever i samhälls-
vård och på sjukhus [prop. 2014/15:43 s. 55 f.]). Eleven får alltså 
konkurrera om de platser som finns på utbildningen i vistelse-
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kommunen på lika villkor som de som är hemmahörande i 
kommunen. En förutsättning för det är dock att eleven är behörig 
till programmet. Utöver de gemensamma behörighetsvillkoren för 
gymnasieskolan i 15 kap. 5 och 6 §§ finns bestämmelser om 
behörighet i 10 och 11 §§. Bestämmelser om interkommunal 
ersättning finns i 26 a §. 
 
21 a § En kommun som anordnar sådan utbildning som avses i 21 § första 
stycket ska ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för res-
pektive utbildning om de på grund av placering i ett sådant hem för vård 
eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett 
skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § samma lag vistas i kommunen eller sam-
verkansområdet för utbildningen. Det gäller också för en region som an-
ordnar sådan utbildning som avses i 21 § andra stycket. 

 
Paragrafen innehåller bestämmelser om när en kommun i vissa fall 
är skyldig att ta emot ungdomar som inte är hemmahörande i kom-
munen till vissa introduktionsprogram i gymnasieskolan. Paragrafen 
behandlas i avsnitt 3.5. 

En kommun som anordnar programinriktat val som har utfor-
mats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för 
en enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion får en-
ligt 21 § första stycket ta emot ungdomar som uppfyller behörig-
hetsvillkoren för respektive utbildning även om de inte kommer från 
kommunen. Ändringen i paragrafen innebär att en kommun som 
anordnar sådan utbildning som anges i 21 § första stycket är skyldig 
att ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren om de på 
grund av placering i ett skyddat boende enligt socialtjänstlagen vistas 
i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen, på mot-
svarande sätt som gäller för ungdomar som är placerade i ett hem för 
vård eller boende. Det gäller också för en region som anordnar pro-
graminriktat val som har utformats för en enskild elev, yrkes-
introduktion som har utformats för en enskild elev eller individuellt 
alternativ. Utöver de gemensamma behörighetsvillkoren för gym-
nasieskolan i 15 kap. 5 och 6 §§ finns bestämmelser om behörighet i 
10–12 §§. Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 26 a §. 
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19 kap.  
 
40 a § En kommun eller en region ska ta emot en elev på ett individuellt 
program om 

1. eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen 
på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 
6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett skyddat boende enligt 6 kap. 
1 a § samma lag, och 

2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen 
på ett nationellt program. 

 
Paragrafen innehåller bestämmelser om när en kommun eller en regi-
on ska ta emot en elev på ett individuellt program i gymnasiesärsko-
lan. Paragrafen behandlas i avsnitt 3.5. 

Ändringen i första punkten innebär att kommunen eller regionen 
ska ta emot en elev om eleven vistats i kommunen eller i samverkans-
området för utbildningen på grund av placering i ett skyddat boende 
enligt socialtjänstlagen, på motsvarande sätt som gäller för en elev 
som vistas i ett hem för vård eller boende. En förutsättning är att 
hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen 
på ett nationellt program i gymnasiesärskolan, vilket framgår av 
andra punkten. Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 
44 a §. 

Ikraftträdandebestämmelse  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 

 
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4. 

Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari 
2022.  
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Departementsserien 2020
Kronologisk förteckning

 

 1. Ett nytt brott om olovlig befattning 
med betalningsinstrument. Genom-
förande av non-cash-direktivet. Ju.

 2. Uppenbart ogrundade ansökningar 
och fastställande av säkra ursprungs-
länder. Ju.

 3. Konkurrensverkets befogenheter. N.

 4. Klimatdeklaration för byggnader. Fi.

 5. Kompletterande bestämmelser  
till utträdesavtalet mellan Förenade  
kungariket och EU i fråga om  
medborgarnas rättigheter. Ju.

 6. Material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel. N.

 7. Inkomstpensionstillägg. S.

 8. En ny växtskyddslag. N.

 9. Utökad målgrupp för Allmänna  
arvsfonden. S.

 10. Ny lag om källskatt på utdelning. Fi.

 11. Säkerhetsskyddsreglering för Regerings-
kansliet, utlandsmyndigheterna  
och kommittéväsendet. Ju.

 12. Registrering av kontantkort, m.m. Ju.

 13. Stärkt skydd för vissa geografiska 
beteckningar och ändringar i den  
känneteckensrättsliga regleringen av 
ond tro. Ju.

 14. Genomförande av arbetsvillkors-
direktivet. A.

 15. Reglering av undersköterskeyrket  
– kompetenskrav och övergångs-
bestämmelser. S.

 16. Stärkt barnrättsperspektiv för barn  
i skyddat boende – förslag till  
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skolgång. S.
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Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. 
[14]

Finansdepartementet

Klimatdeklaration för byggnader. [4]

Ny lag om källskatt på utdelning. [10]

Justitiedepartementet

Ett nytt brott om olovlig befattning med 
betalningsinstrument. Genomförande 
av non-cash-direktivet. [1]

Uppenbart ogrundade ansökningar  
och fastställande av säkra ursprungs-
länder. [2]

Kompletterande bestämmelser  
till utträdesavtalet mellan Förenade  
kungariket och EU i fråga om  
medborgarnas rättigheter. [5]

Säkerhetsskyddsreglering för Regerings- 
kansliet, utlandsmyndigheterna  
och kommittéväsendet. [11]

Registrering av kontantkort, m.m. [12]

Stärkt skydd för vissa geografiska  
beteckningar och ändringar i den  
känneteckensrättsliga regleringen  
av ond tro. [13]

Näringsdepartementet

Konkurrensverkets befogenheter. [3]

Material och produkter avsedda att komma 
i kontakt med livsmedel. [6]

En ny växtskyddslag. [8]

Socialdepartementet

Inkomstpensionstillägg. [7]

Utökad målgrupp för Allmänna  
arvsfonden. [9]

Reglering av undersköterskeyrket  
– kompetenskrav och övergångs-
bestämmelser. [15]

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende – förslag till bestämmelser 
rörande bl.a. omedelbar placering, 
sekretess och skolgång. [16]
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t Regeringskansliet 

Socialdepartementet 

Remiss 

2020-07-01 
S2020/05758/SOF 

Remittering av departementspromemorian St~irkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till 
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och 
skolgång (Os 2020: 16) 

Departementspromemorian ska komplettera beredningsunderlaget till 
betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i 

skyddat boende (SOU 2017:112). Efter avslutad remittering kommer 

ärendet, med utgångspunkt i betänkandet och departementspromemorian, 

att beredas vidare inom Regeringskansliet. 

Remissinstanser 

Akademikerförbundet SSR 

Alingsås kommun 

Barnombudsmannen 

Brottsofferjouren Sverige 

Brottsoffermyndigheten 

Dals-Ed kommun 

Datainspektionen 

Domstolsverket 

Familjerättssocionomernas riksförening - FSR 

Telefonväxel: 08-405 1 0 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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Friskolornas riksförbund 

Funktionsrätt Sverige 

Föreningen grävande journalister 

Föreningen PappaBarn 

Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR) 

Föreningen Sveriges skolchefer 

Föreningen Sveriges socialchefer 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Förvaltningsrätten i Umeå 

Göteborgs kommun 

Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete) 

Hultsfreds kommun 

Hässleholms kommun 

Hörby kommun 

Ideburna skolors riksförbund 

Inspektionen för socialförsäkringen 

Inspektionen för vård och omsorg 

Journalistförbundet 

Justitiekanslern GK) 

Jämställdhetsmyndigheten 

2 (7) 

Page 246 of 384



Jönköpings kommun 

Kalix kommun 

Kammarrätten i Stockholm 

I<:iiuna kommun 

Kriminalvården 

Kristianstads kommun 

Köpings kommun 

Landskrona kommun 

Lerums kommun 

Linköpings stadsmission 

Linköpings universitet (Barnafrid-nationellt kunskapscentium) 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Länsstyrelsen Jönköping 

Länsstyrelsen Östergötland 

Malmö kommun 

Migrationsverket 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
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MÄN 

Norrköpings kommun 

Nätverket unga för tillgänglighet 

Piteå kommun 

Polismyndigheten 

Region Gävleborg 

Region Norrbotten 

Region Stockholm 

Region Uppsala 

Region Västra Götaland 

Region Örebro 

Riksdagens ombudsmän 00) 

Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (BRIS) 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 

Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap (HARO) 

Riksorganisationen Sveriges Makalösa föräldrar 

Rädda Barnen 

Rädda Barnens Ungdomsförbund 

Rättviks kommun 

Röda korset 

Sigtuna kommun 

4 (7) 
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Skara kommun 

Skatteverket 

Socialstyrelsen 

Somaya kvinno- och tjejjour 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 

Statskontoret 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

Stockholms kommun 

Stockholms Stadsmission 

Stockholms universitet (Institutionen för socialt arbete) 

Sundbybergs kommun 

Svenska barnläkarföreningen 

Sveriges Advokatsamfund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Kvinnolobby 

Södertälje kommun 

Tierps kommun 

TRIS - Tjejers rätt i samhället 

Trollhättans kommun 

5 (7) 
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TU Medier Sverige 

Uh-icehamns kommun 

Umeå universitet Quridiska institutionen) 

UNICEF 

Unizon 

Uppsala universitet (Nationellt centmm för kvinnofrid) 

Vingåkers kommun 

Vision 

Åklagarmyndigheten 

Ängelholms kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Östra Göinge kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 
den 13 november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. 

Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia 

till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/05758/SOF och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

6 (7) 
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Frågor under remisstiden besvaras av Marit Birk, Socialdepartementet, 

Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, telefon 08-405 88 81, 

e-post marit. birk@regeringskansliet.se. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter. 

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regenngen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regermgen.se. 

;~()ÄC/ 
Malin Larsson 

Ämnesråd, tf enhetschef 

Kopia till 

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm 
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Ärende 8   
 
Nya taxor avseende avgifter 
inom socialtjänsten 2021 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-06 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN174 

 
 

Taxor 2021 inom Socialtjänsten 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 
Ändringen gäller från 2021-02-01 

Ärendebeskrivning 
Uppräkning av nya avgifter inför 2021. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 
ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI).  
Inför 2021 innebär det en höjning av 0,9 procent (prel. 2021 OPI i dagsläget) på årets 
hemtjänstavgifter.  
 
                                                                                       2020  2021 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.)           271 kr/tim   273 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull   216 kr/tim      218 kr/tim 
Ledsagningsavgift    271 kr/tim      273 kr/tim 
 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 
boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. 
Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska 
ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 
Inför 2021 innebär det en höjning av 0,9 procent (prel. 2020 OPI i dagsläget). 
 
   2020  2021 
Individuell kostnad    359 kr/månad/boende  362 kr/månad 
                                                                 488 kr/månad/parboende  492 kr/månad 
 
Övriga taxor förblir oförändrade 2021. 
Ny omräkning på dessa taxor görs inför år 2022. 

Beslutsunderlag 
Taxa inom Socialtjänsten 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Anna Duvmo 
Handläggare 
Socialförvaltningen
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Taxa inom Socialtjänsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Taxa inom Socialtjänsten Taxa 2019-12-18 §  
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Socialförvaltningen 5  2022-01-31 
Dokumentinformation Taxor inom socialförvaltningen 
Dokumentet gäller för Brukare inom socialförvaltningen 
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Omvårdnadsavgifter särskilt boende: 
 
Äldreomsorgen: 2 139 kr/mån* för alla boenden även medföljande make 
Stöd och omsorg:  2 139 kr/mån* 
 
Socialnämnden hemställer till Kommunfullmäktige att uppräkning av nya hemtjänstavgifter ska ske årligen, med 
start januari 2018, enligt Omsorgsindex (OPI) från SKL.  
 
Hemtjänstavgifter: 
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift inom ramen för 
maxtaxan är 2 139 kr/mån*. 
 
Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.)  273 kr/tim 
 
Omvårdnadsinsatser (dusch, morgon-och kvällshjälp,  
Nattpatrull, mm)    218 kr/tim 
 
Hemsjukvård     250 kr/mån 
 
Hembesök/utprövning av distriktssköterska, sjuksköterska, 
Arbetsterapeut eller fysioterapeut   200 kr/tillfälle 
 
Sjukvårdande behandling (ex. medicinsk sjukvård)  200 kr/tillfälle 
 
Ledsagning 
Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift inom ramen för 
maxtaxan är 2 139 kr/mån*. 
 
Ledsagningsavgift    273 kr/tim 
 
Trygghetslarm 
Varje person debiteras utifrån biståndsbeslut. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är  
2 139 kr/mån*. 
 
Avgift GSM larm    300 kr/mån 
 
Teknisk utrustning 
Borttappad eller skadad teknisk utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till 
självkostnadspris. 
 
Äldreboende och Stöd-och omsorgsboende 
Månadsavgift för boendet    2139 kr/mån 
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Utredning-och korttidsboende, korttidsplatser Parken Debitering enligt  
Vistelse vid Äldrecentra utrednings-och avlastningsenhet Fastighets- och  
    Servicenämndens beslut 
Hjälpmedel i hemmet 
Hjälpmedel (ex. hygienhjälpmedel, rollator, mm) 300 kr 
 
Utprovning och utkörning av hjälpmedel  200 kr 
 
Avgift för hämtning av hjälpmedel   500 kr 
 
Familjerådgivning 
Besök hos familjerådgivare (maxtaxa 1000 kr)  200 kr/tillfälle 
Indexuppräkning  
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att Socialnämnden varje kalenderår får besluta 
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats enligt 
omsorgsprisindex från SKL (OPI). Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari 2018.  
 
Ikraftträdande  
Taxan träder i kraft 2021-02-01 
 
 
*Avser maxtaxa för 2021. Avgifterna får högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor. 
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Ärende 9   
 
Nygården 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-09-10 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN147 

 
 

Nygården 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att avveckla 
Nygården från och med den 1/12 2020 

Ärendebeskrivning 
Nygården startade under 1980-talet och riktar sig till män i aktivt missbruk. Nygården består 
av åtta boenderum med tillhörande toaletter samt gemensamt kök och tvättstuga. 
Socialtjänsten hyr ut dessa rum i form av andrahandsavtal. En boendeplats på Nygården är 
inte kopplat till någon biståndsbedömd insats vilket innebär att vi inte kan planera, 
dokumentera och följa upp innehåll och måluppfyllelse. Idag bor det två personer på 
Nygården. Det har periodvis varit mycket oroligt på Nygården och vaktbolag ronderar 
regelbundet. Det finns två anställda årsarbetare samt en vakant tjänst. Personal upplever stora 
fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöbrister. Lokalerna har brister i tillgänglighet 
och är inte anpassade för denna typ av verksamhet. Det skapar stigmatisering och försvårar 
för enskilda individer att leva nyktert genom att bo så tätt samman. Vi behöver individanpassa 
vårt stöd till denna målgrupp samt säkra dagens krav på rättssäkerhet, god omvårdnad enligt 
gällande lagstiftning.  

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-09-11 
 

Beslutet skickas till 
Monica Wiklund Holmström 
 
 
 
Monica Wiklund Holmström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen
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    2020-09-11   

Utredning 

Nygården     
Nygården är en icke lagstadgad verksamhet. Det är ett kollektivboende som härstammar från tidigt 
80-tal och motsvarar inte dagens förväntningar och krav på rättssäkert, god omsorg och omvårdnad 
enligt gällande lagstiftning. Då de som bor där inte har ansökt om, eller har beslut om några insatser 
från socialtjänsten kan vi inte planera, dokumentera och följa upp den enskildes behov eller 
verksamhetens måluppfyllelse. Det uppstår även brister i intern och extern samverkan då det 
uppfattas som en bostad med särskild service men där vi inte har befogenheter att utföra insatser, 
t.e.x. medicinhantering, delta vid SIP:ar osv. Detta drabbar den enskilde negativt.  

Lokaler 
Socialtjänsten hyr fastigheten av Fastighetsförvaltningen och de boende hyr i sin tur ett rum med 
toalett med andrahandsavtal. Det finns en mycket liten tvättstuga, ett gemensamt vardagsrum och 
kök. Det finns även ett mindre kontor för personal. Lokalerna är illa medfarna och dåligt anpassade 
ur ett tillgänglighetsperspektiv. Sedan den 11 september-2020 är verksamheten tillfälligt stängd för 
reparation av bl.a. en omfattande vattenskada.  
 
Boende 
På Nygården bor det idag två män med missbruksproblem (plats för åtta personer). En person utöver 
dem, har i samband med placering på Strandgården i Luleå sagt upp sitt hyresavtal på Nygården. 
Personen vill inte bo kvar på Nygården men klarar inte att hitta bostad på egen hand. Periodvis så har 
det varit mycket stökigt på Nygården, frekvent förekommer det hot om våld samt skadegörelse.  
De som idag bor på Nygården har bott där i flera år. Trots att det alltid varit meningen att det ska 
vara en tillfällig lösning har vi inte lyckats stödja dem till ett självständigt boende. De boende saknar 
möjlighet att få ett förstahandsavtal beroende på att de antingen inte har stått tillräckligt länge i 
bostadskö eller att de har skulder. Även deras missbruk spelar in och gör att hyresvärdar nekar att ta 
emot dem som hyresgäster. De boende är idag till viss del hospitaliserade av mångårigt 
kollektivboende och har behov av dagligt stöd och trygghet från personal. De har svårigheter att klara 
ett självständigt liv vad gäller deras behov av vardagligt stöd som stöd vid personlig hygien, 
matlagning och städ. I samband med den tillfälliga stängningen så har en person valt att säga upp sitt 
hyresavtal och lösa boendesituationen på egen hand. En person har ansökt om och fått beslut om 
bostad med särskild service. En person är på utredningsplats och en person är inlagd på sjukhuset. 
 
Personal 
Verksamheten bemannas med tre årsarbetare. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, dagtid samt 
helg. Personal stödjer de boende i deras vardag och försöker motivera dem att klara sin vardag och 
skapa meningsfull fritid. Det finns stora fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöbrister. Det 
ställer stora krav på personalen att möta målgruppen. Det har under de senaste åren varit mycket 
svårt att rekrytera medarbetare som vill jobba på Nygården och idag arbetar de dubbelbemannat 
utifrån arbetsmiljöaspekten. Vaktbolag ronderar regelbundet under dygnet och svarar också på larm 
från verksamheten. I samband med den tillfälliga stängningen så är personal tillfälligt inplacerade på 
vikariat iom avdelningen. 
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Lagstiftning 
Det finns inga bestämmelser i socialtjänstlagen som ger personer rätt till att få en bostad av 
socialtjänsten. Däremot kan socialtjänsten i särskilda fall vara skyldig att tillhandahålla en bostad som 
bistånd efter ansökan, utredning och beslut. Det kan vara personer som har speciella svårigheter att 
på egen hand skaffa en bostad. De boende på Nygården hyr rum av socialtjänsten utan 
biståndsbeslut. Med hänvisning till likställighetsprincipen, en kommunrättslig princip som säger att 
kommuner ska behandla sina medlemmar på ett likvärdigt sätt finns det inte fog för att vissa av våra 
kommunmedborgare erbjuds boende vid Nygården då det inte gäller för alla och inga beslut om 
insatser finns. Trots det så har vi anställd personal på plats som inte kan planera, dokumentera eller 
följa upp verksamheten.  
 
Ekonomi 
De boende betalar hyra på 1706-2509 kronor per månad samt 1850 kronor per månad för mat till en 
hushållskassa som personal ansvarar för. 
Årsbudget 2020: 1,6 miljoner. År 2019 gjorde Nygården ett underskott på ca 600 000 kronor. Vi ser 
att kostnader för sanering har ökat rejält och prognos för 2020 blir ett underskott på ca 100 tkr. 
Kostnader för vakthållning och utryckning ökar kraftigt utifrån att vi måste trygga personalens 
arbetsmiljö, utfall för vakthållning 2020 ca 120 tkr.  
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden tar beslut om att avveckla Nygården till den 1/12 
2020. Nygården är inte ett värdigt boende och genom att avveckla verksamheten och hitta 
individuella lösningar för de som bor där kan vi stödja dem till en bättre livssituation och ett 
fullvärdigt boende med insatser som vi även kan planera och följa upp.  
 
De som bor där har inga biståndsbeslut som gör att det är omöjligt och inte rättssäkert att bedriva 
verksamheten. Det är stigmatiserande att bo i kollektivboende och främjar inte ett nyktert och 
hälsosamt liv.  
Vi har i många år bedrivit Nygården som ett kollektivboende vilket innebär att de boende idag har 
behov av dagligt stöd och trygghet från personal. De har svårigheter att klara ett självständigt liv. 
Socialtjänsten har ansvar att ombesörja en trygg och god boendemiljö för de som bor på Nygården 
och utifrån att vi tidigare har beviljat andrahandskontrakt och boende på Nygården så har vi i 
socialtjänsten tagit ansvar för att stödja dessa personer i boendesituationen.  
 
Vi ska arbeta för individuella lösningar som främjar en bättre livssituation för dem. Alternativa 
lösningar kan vara att den enskilde ansöker och beviljas insatser i form av bostad med särskild service 
inom avdelningen för psykosocialt stöd alternativt hemtjänst med andrahandskontrakt och får 
lägenhet i anslutning till särskilda boenden inom avdelningen för Psykosocialt stöd. Det kan även vara 
ett alternativ att den enskilde anskaffar lägenhet i ordinärt boende på egen hand om det är dennes 
önskemål. Under den tid det tar att hitta bra alternativa boenden så erbjuder socialtjänsten de 
boende på Nygården placering vid Strandgården i Luleå alt. utredningsplats inom avdelningen. En 
placering på Strandgården kostar 875 kronor per dygn. Den enskilde betalar en vårdavgift till 
socialtjänsten i Piteå på 180 kronor på dygn.   
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Det finns stora brister när det gäller den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön för personal 
som arbetar på Nygården och utifrån det så finns det skäl att avveckla Nygården. Personal 
omplaceras till andra tjänster enligt den rutin som Piteå kommun har.  
 
Dialog pågår med Fastighetsförvaltningen angående hyresavtal och ev. återställningskostnader för 
Nygården. 
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Ärende 10   
 
Nulägesanalys 
dataskyddsarbete Piteå 
kommun 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-09-24 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN155 

 
 

Information gällande nulägesanalys dataskyddsarbete hos 
socialtjänsten 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden godkänna informationen 

Ärendebeskrivning 
Kommunens dataskyddsombud har genomfört en nulägesanalys av dataskyddet kopplat till 
samtliga förvaltningar och bolag. 
 
Målet med att utöva kontroll genom tillsyn, rådgivning och stöttning, är att alla verksamheter 
uppnår ett medvetet, strukturerat och systematiskt säkerhetsarbete som ska mynna ut i att 
värna om våra medborgares personuppgifter 
 
Analysen täcker nedan områden: 
1. Kommunikation och utbildning 
2. De registrerades rättigheter 
3. Personuppgiftsincidenter  
4. Registerförteckningar 
5. Risk- och konsekvensbedömningar 
6. Dataskydd och säkerhet 
7. Biträdesavtal 
8. Leverantörer och underleverantörer 
9. Dataskyddsorganisation och kultur 
 
Baserat på rapporten som vårt dataskyddsombud har sammanställt utifrån analysen 
presenteras resultatet samt det arbete som socialtjänsten har utfört och vad som vi fortsatt 
arbetar med inom området för dataskydd. Arbetet med dataskydd är en löpande process som 
omfattar hela verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Klara Wallin 
IT-strateg 
Socialförvaltningen
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Org: Socialförvaltningen

Frågor Ja/Nej/
Delvis

Socialtjänsten enbart  - Kommentarer från socialtjänstens 
personuppgiftssamordnare

Kommunen som helhet - Kommentarer från centralt dataskyddsombud

1. Kommunikation och utbildning Socialtjänsten Kommunen som helhet
Fråga 1.1 Har personalen i organisationen fått grundläggande 

kunskaper och förståelse och hur man ska förhålla sig till 
Delvis Förvaltningens utbildningsmaterial har skickats ut i samtliga led. Ingår i intro till 

nyanställda via bemanningen. Krav på chefer att ta på APT samt med 
50% ja och 50% Delvis

Fråga 1.2 Finns det en medvetenhet för dataskyddet i er 
organisation? Uppskatta hur stor medvetenheten är 
genom att ange ett procentvärde i kommentarsfältet

Delvis 95% Eftersom vi hanterar sekretess ständigt finns en god grundläggande 
kunskap. Incidenter som sker beror oftast på att man är nyanställd, inte förstår 
system/teknik/processer eller har bråttom förstås.

Medelvärde för kommunen är 75% 

Fråga 1.3 Kommunicerar ni ut till allmänheten vad som gäller för 
dataskyddsrutiner inom er organisation? Ange i 
kommnetarsfältet  var man kan ta del av den 
informationeni så fall.

Nej* Inte externt mer än det som står på kommunens centrala sida. Däremot har vi 
det internt till viss del. https://insidan.it.pitea.se/grupper/socialforvaltningen/it-
stod/gdpr-och-informationssakerhet/ Ska kompletteras med nya materialet där 
DISA ingår men blev uppsjutet pga Corona situationen

2. De registrerades rättigheter Socialtjänsten Kommunen som helhet
Fråga 2.1  Har ni i er organisation processer/rutiner för den 

registrerades rättigheter så som kan tänkas ställa krav på i 
Delvis Rutin finns men är ej beslutad, behöver även ses över. Delvis

Fråga 2.2 Har er organisation haft inkomna ärenden gällande 
begäran av registerutdrag, rättelser och radering under 
2019? Ange hur många i kommentarfältet.

Ja 1 men det var egentligen en förfrågan om registerutdrag för att kunna visa sig 
lämplig som familjehem som kom in "fel" väg.

Totalt 4st. Ärenden under 2019 enligt inkomna svar, notera dock att vissa 
har inte uppgett ett värde i sitt svar

Fråga 2.3 Har någon av dessa ärenden inte besvarats i tid? Ange hur Nej 0
3. Personuppgiftsincidenter Socialtjänsten Kommunen som helhet
Fråga 3.1 Har  er organisaion drabbats av några 

personuppgiftsincidenter? Ange hur många i 
kommentarsfältet

Ja 4 st under 2018 (nov)  och fram till idag som bedömts som incident och anmälts 
till datainspektionen. 2 st potentiella incidenter som rapporterats men som sen 
inte bedömts vara det.

26 kända ärenden varav 5 till Datainspektionen under perioden 2018 och 
fram till nu. Det man kan fundera på i de fall man uppgett att man inte 
har några incidenter alls är, har man en fungerande och känd 
incientrapporteringsmodell och vet man vad som är en 
personuppgiftsincident ute i verksamheterna?

Fråga 3.2 Vad har varit enskilt största orsaken till dessa? Skriv i 
kommentarsfältet

Mänsklig faktor - skickat fel, fax/mail samt lämnat papper på olämplig plats. 
Nyanställda som inte hunnit ta del av alla rutiner.

Övergripande incidenter med röjda personuppgifter där handläggare gjort 
fel, t.ex. personuppg.i mail, felskickade mail/fax och utskrfter. Orsak kan 
vara bristande rutiner och kunskaper

Fråga 3.3 Har nödvändiga åtgärder vidtagits för att undvika att det 
inträffar igen?

Delvis Rutiner har lyfts fram igen, information till grupperna men sen handlar det 
också om att strypa i infrastrukturen så att man inte ska kunna välja fel. Löser 
sig med follow-me-print eller om vi kan ersätta fax med lösning som ger bättre 
kontroll.

Man har vidtagit rutinuppdateringar, spridit information för att 
medvetengöra, kommit med centrala åtgärdsförslag och man inväntar 
säker epost för enklare kommunikation med allmänheten.

Nulägesanalys Dataskyddsarbetet för 2020 (perioden januari - maj)
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Fråga 3.4 Har organisation dragit lärdommar av dessa incidenter? Delvis Ofta är det nyanställda som har missat. Vi har stor personalomsättning och 
mycket som en nyanställd ska hinna ta del av. Eftersom det är så många nya 
saker en anställd ska hinna ta in och många rutiner behöver vi konstant se över 
mängden information till en nyanställd. Det är en form av prioritering och 
tydlighet som måste vara under ständig utveckling.

Har man hög personal omsättning så brister det oftast i utbildningsfrågan 
varpå incidenter sker.

4. Registerförteckning över behandlingarna Socialtjänsten Kommunen som helhet
Fråga 4.1 Hur många identifierade behandlingar har ni i er 

organisation? Ange hur många i kommentarsfältet
Delvis 1681 fördelat på 93 olika grupper med en ansvarig person för varje register 

(dvs. ca 93 olika personer som håller listorna aktuella). Det är 8 grupper som 
inte har upprättat sitt register ännu trots flera påminnelser. Se flik för nuläge 
våren 2020.

Totalt 3410 behandlingar registrerade vi sammanställningen.

Fråga 4.2 Hur många av dess behandlingar är i ostrukturerad form? 
Ange hur många i kommentarsfältet

1619 Varav 2970 behandlingar är i ostrukterad form

Fråga 4.3 Uppfyller organisationens registreförteckningen de krav 
som artikel 30 ställer i dataskyddsförordningen, dvs. har 
man besvarat följande:

Delvis Alla har inte alltid fyllt i samtliga kolumner men så gott de har kunnat. 
Personuppgiftssamordnare har bett dom boka tid om de behöver stöd.

Ja - Majoriteten uppger att man uppfyller samtliga krav på en godkänd 
registerförteckning enligt nedanstående följdfrågor

Beskrivning av ändamålen med behandlingen Delvis Alla har inte alltid fyllt i samtliga kolumner men så gott de har kunnat. 
Behandlingen omfattar kategorier av registrerade personer Delvis Alla har inte alltid fyllt i samtliga kolumner men så gott de har kunnat. 
Behandlingen omfattar följande typer av personuppgifter Delvis Alla har inte alltid fyllt i samtliga kolumner men så gott de har kunnat. 
Kategorier av mottagare av personuppgifterna internt och Delvis Alla har inte alltid fyllt i samtliga kolumner men så gott de har kunnat. 
Dokumentation om överföring av personuppgifter sker till Delvis Alla har inte alltid fyllt i samtliga kolumner men så gott de har kunnat. 
Tidsfrister för radering Delvis Alla har inte alltid fyllt i samtliga kolumner men så gott de har kunnat. 
 Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska Delvis Alla har inte alltid fyllt i samtliga kolumner men så gott de har kunnat. 

5. Risker och konsekvensbedömningar Socialtjänsten Kommunen som helhet
Fråga 5.1 Har det genomförts risk- och konsekvensbedömningar på 

de behandlingar som omfattas av känsliga eller 
skyddsvärda personuppgifter eller behandlingar med en 
omfattande mängd av personuppgifter?

Delvis De vi hunnit, med fokus på införande av nya informationssystem eller liknande 
funktioner med känslig information. Under 2019-2020 har 7 riskanalyser utförts 
inom förvaltningen + den mot Office 365 som gjordes gemensamt.

Delvis - Frågan är ifall det sker på det sätt som lagstiftningen kräver och i 
så fall är det högst osäkert ifall det sker som utfallet påstår. Här krävs det 
djupare analys för att bringa klarhet i frågan

6. Dataskydd och säkerhet Socialtjänsten Kommunen som helhet
Fråga 6.1 Klassificerar organisationen information utifrån Delvis Delvis
Fråga 6.2 Tillämpar organisationen MSB:s modell för 

informationsklassning?
Nej Däremot genomför vi KLASSA på nya system samt på verksamhetssystemet där 

man på ett sätt klassar informationen som ingår där.

Ej att förväxla med KLASSA verktyget som handlar om att säkerhetklassa 
IT-system. Kommunens modell för informationsklassning är inte allmänt 
känd hos alla och behöver kommuniceras ut bättre.

Fråga 6.3 Har organisationen vidtagit organisatoriska och tekniska 
skyddsåtgärder?

Ja Där det går och vi har råd, tid, säkrar vi upp Övervägande nej eller att man inte förstår frågan

Fråga 6.4 Finns det i organisationen en tydlig och fungerande process Delvis För system genom årlig utvärdering lokaliserar vi kan lyfta och åtgärda största Delvis
7. Biträdesavtal Socialtjänsten Kommunen som helhet
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Fråga 7.1 Har organisationen tecknat biträdesavtal för samtliga 
behandlingar där man identifierat ett biträdesförhållande?

Delvis Väntar svar från ett antal bland annat Tunstall och Cambio Delvis - Förhandling med leverantörerna är oftast segslitna och drar ut på 
tiden då man inte kan komma överens om enskilda avtalspunkter. Man 
blandar ofta ihop affärsmässiga uppgörelser som regleras i huvudavtalet 
med personuppgitsbiträdesavtalet som endast ska reglera 
säkerhetsfrågorna kring behandlingen av personuppgifter. Förekommer 
ofta att man försöker förhandla bort sitt ansvar som biträde, så även 
ekonomiska ansvar som krävs enligt lagstiftningen.

Fråga 7.2 Har så även skett med underbiträden? Ja De ingår i bilagan via leverantör. Nej - Denna fråga blev otydlig och svår att förstå. Det som menades var 
att man har kollat upp att biträdet har underbiträdesavtal tecknade. 
Frånse dessa svar och använd punkten som diskussionsunderlag för 
kommande kontroller med biträdet att så har skett.

Fråga 7.3 Följer avtalen den standardmall som är framtagen för 
organisationen?

Delvis Se nedan. JA - I de flesta fall förlikar man sig med avtalets standard text, eller så 
förlikar man sig på punkter som genererar mindre skada och anpassar 
avtalstexten.

Fråga 7.4 Hur många avviker från standardmallen? Ange antal i 
kommentarsfältet

1 Ej kommit tillbaka efter påskrift men justerat avtal med Cambio runt Viva efter 
diskussion med jurister och DSO.

12 kända avtal som avviker från standard text. Att avvika ifrån 
avtalstexten kan innebära ett risktagande för kommunen.

8. Levarntörer och underleverantörer Socialtjänsten Kommunen som helhet
Fråga 8.1 Har organisationen kontrollerat 

leverantörerna/underleverantörerna i någon form att dom 
lever upp till ett strukturerat och inbyggt dataskydd?

Nej Nej - Här saknas det resurser och tid att utföra sådant arbete ute i 
organisationerna

Fråga 8.2 Hur många av samtliga är kontrollerade? Ange antal i 0 0
Fråga 8.3 Har man fått ta del av deras rutiner för 

personuppgiftsincidenter och hur fungerar dom?
Nej I ett fall har lev. delgivit deras rutiner.

9.Dataskyddsorganisation oh kultur Socialtjänsten Kommunen som helhet
Fråga 9.1 Har er organisation en fungerande 

dataskyddsorganisation?
Delvis Vi är stora och spridda så det är inte alltid så enkelt att nå ut/få gehör. Måste 

anpassa takt och omfattning så att det funkar för verksamheten.
50% Delvis och 50% Ja  - I de större verksamheterna är det svårt att 
överblicka och nå ut till alla 

Fråga 9.2  Finns det en utsedd personuppgiftssamordnare? Ja Ja
Fråga 9.3 Har denne mandat att arbeta med frågorna? Ja Ja - Däremot upplever vissa en kompetensbrist och otydlig 

ansvarsfördelning och för lite utrymme att arbeta med frågorna

Fråga 9.4 Har denne ledningens stöd i organisationen? Ja Ja
Fråga 9.5 Kan denne rapportera till organisationens ledning Ja Löpande vid incindenter och förändringar, samt till ledning och politiker en Ja
Fråga 9.6 Har man en fungerande samordning med berörda parter Ja Vi har en intern GDPR-grupp Ja
Fråga 9.7 Ges det möjlighet till utbildning för personer inom 

organisationen som arbetar med dataskyddet?
Delvis Planerat framåt Delvis - Det åligger varje verksamhet att ordna kompetensutveckling till 

sin personal. Från Centralt håll ges rekomenndationer på lämpliga 
utbildningar och konferenser att delta och samverka på.
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Fråga 9.8 Finns det en fungerande omvärldsbevakning och bevakning 
av lagstiftning inom området dataskyddsfrågor?

Delvis Så långt jag infosäk/personuppgiftsamordnare räcker till 50% delvis och 50% Ja  - Omvärldsbevakning ges bland annat via lokal 
samverkan i DSG (dataskyddsgruppen) men det åligger även varje 
verksamhet att själva driva egen omvärldsbevakning
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Ärende 11   
 
Sammanträdesplan 2021 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-08-27 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN170 

 
 

Förslag på sammanträdesdatum för Arbetsutskottet och 
Socialnämnden 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden fastställer datum för 
Arbetsutskottets och Socialnämndens sammanträden 2021. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden sammanträder 11 gånger per år (undantaget augusti månad). Det till nämnd 
förberedande arbetsutskottet sammanträder 10 gånger per år. Förslag till sammanträdesplan 
för Arbetsutskottet och Socialnämnden har upprättats enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesplan för arbetsutskottet och socialnämnden 2021  
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunrevisionen 
 
 
 
Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen
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Förslag på sammanträdesdatum för Arbetsutskottet och 
Socialnämnden 2021 

 
 
 
Arbetsutskott 1 (AU1) – 
förberedande till nämnd 
+ individärenden  

Socialnämnden Arbetsutskott 2 (AU2) – 
individärenden + tema 

7 januari  
  
10 februari 
 
10 mars 
 
14 april 
 
11 maj 
 
9 juni 
 
22 juni (bara 
individärenden) 
 
14 juli (bara 
individärenden) 
 
4 augusti (bara 
individärenden) 
 
18 augusti  
 
8 september (bara 
individärenden) 
 
13 oktober  
 
10 november  
 
8 december 
 
21 december (bara 
individärenden) 
 

18 januari – Lokal:  
 
24 februari – Lokal:  
 
24 mars – Lokal:  
 
28 april – Lokal:  
 
26 maj – Lokal:  
 
23 juni – Lokal:  
 
 
 
 
28 juli – Lokal:  
 
 
 
 
 
 
 
7 september – Lokal:   
 
 
27 oktober – Lokal:  
 
24 november – Lokal:  
 
22 december – Lokal:  

27 januari  
 
25 februari 
 
31 mars 
 
29 april 
 
27 maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 september 
 
 
28 oktober 
 
25 november 
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Ärende 12   
 
Avslagsbeslut med anledning 
av begärda handlingar  
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-09-29 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN173 

 
 

Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och 
med oktober 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Beslut tagna av tjänstepersoner om att delvis eller helt avslå begäran om utlämnande av 
handling i enlighet med 2 kap 3 och 7 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 26 kap 1 § 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).   
 
Datum                        Delegat                                                       Avslaget gavs till 
2020-09-29               Monica Wiklund-Holmström                      Piteå-Tidningen 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Ina Järlesjö 
Administratör 
Socialförvaltningen
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Ärende 13   
 
Ändring av delegationsordning 
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Ärende 14   
 
Information om beredskap för 
Covid-19 inom Socialtjänsten 
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Socialtjänstens kamp     1

Socialtjänstens 
kamp mot 
COVID-19
MARS-SEPTEMBER 2020
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2     Socialtjänstens kamp

Inledning 3
Återblick 4
Skyddsutrustning och provtagning 4
Bemanning 6
Smittspridning 8
Kommunikation 10
Utmaningar i samverkan med andra 11
Vilka lärdomar och erfarenheter tar vi med oss? 12
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Socialtjänstens kamp     3

INLEDNING
Från mars till september 2020 har socialtjänsten i Piteå kommun stått inför 
en utmaning vi aldrig tidigare mött. En global pandemi lamslog världen och 
drabbade socialtjänstens verksamheter hårt. Ord som smittspridning,  
isolering, basala hygienrutiner, coronasäkert avstånd och handsprit 
blev allas vår vardag. 

Vi vill här i kronologisk ordning dela med oss av vår kamp mot corona- 
viruset genom att beskriva vårt arbete med skyddsutrustning, provtagning, 
bemanning och smittspridning samt utmaningarna med kommunikation och 
samverkan. Vi avslutar med att berätta vilka lärdomar vi dragit och vilka 
erfarenheter vi tar med oss i vårt fortsatta arbete inom socialtjänsten.
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4     Socialtjänstens kamp

ÅTERBLICK
Det första svenska fallet av coronaviruset covid-19 bekräftades den 31 januari 2020 i Jönköping. 

Den 6 mars bekräftades inhemsk smittspridning i Stockholm, och det första dödsfallet skedde den 

11 mars, även det i Stockholm. Samma dag konstaterade Världshälsoorganisationen att virus- 

utbrottet är en pandemi. Piteå kommun klev in i stabsläge 16 mars och socialtjänsten formade 

samtidigt sin egen krisledningsstab - då var pandemin redan ett faktum. 

SKYDDSUTRUSTNING OCH  
PROVTAGNING
Brist på skyddsutrustning och rädslan för att pandemin skulle slå ut all personal var över-

hängande i samband med att socialtjänsten upprättade sin stabslogg den 17 mars. Dessa två 

orosmoln delade vi med hela Sverige och även med Region Norrbotten som också stod inför 

samma utmaning att minimera risken för smittspridning i verksamheten, såväl bland personal 

som bland omsorgstagare/patienter. 

Oron kring skyddsutrustning var initialt befogad då det rådde stor brist på så väl andningsskydd, 

yt- och handdesinfektion, visir och långärmade skyddsrockar i hela världen. Vi fattade snabbt beslut 

om att upprätta en central funktion kopplad till skyddsutrustning där vi omfördelade resurser 

från verksamheterna. Vi tillsatte en resursgrupp som fick huvudansvaret för koordinering av 

skyddsutrustning; både beställaransvar och fördelning av material. Under de första månaderna 

översköljdes vi av information från såväl säljare som myndigheter om vilken skyddsutrustning 

som hade ”rätt” säkerhetsklassning. Samhället ställde snabbt om och vi fick erbjudande av såväl 

privata aktörer som privatpersoner om egentillverkade visir och munskydd. Resursgruppen 

gjorde ett gediget arbete kopplat till skyddsutrustning och inventerade marknaden samt tog 

hjälp av inköpsavdelningen för att sondera terrängen bland alla säljbrev. 

Parallellt med Resursgruppen arbetade chefer och personal ute i våra verksamheter febrilt för 

att få tag på skyddsutrustning. Vissa verksamheter skapade egentillverkade visir och många åkte 

runt till lokala företag i Piteå för att få tag på andningsmasker och visir. Resursgruppen kunde 

endast fördela ut små mängder eftersom vi inte fick allt material vi beställde. Detta bidrog till 

att många arbetade för att omfördela skyddsutrustning till de verksamheter som hade störst 

behov. Jakten på skyddsutrustning medförde en mycket pressad situation för såväl chefer som 

medarbetare. 

I slutet på april började läget stabiliseras något och Resursgruppens arbetssätt hade börjat gå 

på rutin. Resursgruppen beställde material, byggde upp ett centrallager i Bryggans gamla lokaler 

och disponerade ut till de verksamheter som signalerade behov. Arbetet medförde ett lugn i 
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Socialtjänstens kamp     5

organisationen och en tilltro till att skyddsutrustning fanns att tillgå. 

I slutet av maj uppdagades det att stor del av den skyddsutrustning vi köpt eller fått som gåva 

visat sig vara utan korrekt säkerhetsklassning. Forskningsinstitutet RISE hjälpte oss att utreda 

vilket material vi kunde använda. Detta ledde fram till en viss fördröjning av utlämning av mate-

rial men vi hade samtidigt fått igång beställningar från Länsservice så vi stod aldrig utan godkänd 

skyddsutrustning, detta tack vare stort arbete med att omfördela material mellan verksam-

heterna. Riktlinjerna för säkerhetsklassning reviderades flera gånger under pågående pandemi 

vilket periodvis ledde till stor osäkerhet.

Provtagning för att utreda konstaterad smitta var länge en nationell fråga innan Regionen fick 

uppdraget att påbörja provtagning. På grund av brist på provtagningsmaterial var det strikta 

begränsningar av vilka som skulle provtas. Osäkerheten kring hanteringen var stor. Initialt togs 

prover endast på patienter som var så svårt sjuka att de blev inlagda på sjukhuset. Detta bidrog 

till stor oro och osäkerhet kring huruvida det förekom en smittspridning i våra verksamheter. 

Röster höjdes från en samlad äldreomsorg och efter massiv nationell kritik stod det klart att 

brukare inom särskilt boende för äldre med förkylningssymtom skulle prioriteras. När prov-

tagning av brukare i våra verksamheter började kunde också det första bekräftade fallet av 

covid-19 konstateras den sista helgen i mars.

 

I samband med att vi fick konstaterad smitta på ett av våra boenden började diskussionen om 

provtagning av personal att ta fart. Under våren har många möten med Regionen handlat om 

just provtagning och att få till en fungerande samverkan kring prioriteringar av såväl brukare 

som personal. Provtagning av misstänkt smittad brukare utförs i dag av Regionen och fungerar 

bra. De initiala problemen med provtagning fick dock påtagliga konsekvenser för äldreboende-

na. Osäkerheten kring provtagning och eventuell smitta spred stor oro bland personal, brukare 

och anhöriga. 

I början på sommaren ökade efterfrågan på antikroppstester, både nationellt, regionalt och lokalt. 

Regionen informerade i början på sommaren att man hade för avsikt att påbörja testerna i augusti 

och efterfrågade då stöd från kommunens hälso- och sjukvård för att möjliggöra testning i stor 

skala. Vi beslutade under sommaren att inte utföra provtagning för antikroppar för vår personal 

då det är ett ansvar som åligger Regionen – samt att statliga medel fördelats till Regionen för 

att genomföra antikroppstester. Under sommaren har frågan fortsatt att diskuteras och i början 

på september påbörjade Regionen provtagning för antikroppar i primärvården. 
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6     Socialtjänstens kamp

BEMANNING
Att säkerställa bemanning i våra verksamheter var en av de första utmaningarna som identifie-

rades och som varit ständigt aktuell under coronapandemins utveckling. En sänkt tröskel för när 

man ska vara hemma från arbetet innebar en kraftig ökning av sjukfrånvaro i många verksam-

heter inom socialtjänsten. I de verksamheter som är mest personalkrävande arbetar man också 

närmast personer som på ett eller annat sätt befinner sig i en riskgrupp – särskilt boende för 

äldre, hemtjänst, gruppbostäder och personlig assistans. Snabbt blev det klart att karensavdraget 

slopades vilket kunde trygga många medarbetare att faktiskt följa Folkhälsomyndighetens upp-

maningar om att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. I och med detta kunde vi också 

se en stor ökning av frånvaro i våra verksamheter. Definitionen av vad som klassades som för-

kylningssymtom blev till en början en svår avvägning för såväl enskilda medarbetare som chefer 

i våra verksamheter och mycket stöd efterfrågades från såväl personalkontoret som kommun- 

och förvaltningsledning. Den personal som kan jobba hemifrån försågs med tekniska lösningar i 

ett mycket tidigt skede för att förse verksamheten med förutsättningar inför ett eventuellt krav 

på hemmaarbete. Ett besked som aldrig kom. Kommunens riktlinje om att gå på jobbet så länge 

man är frisk gjorde att behovet och efterfrågan lugnade sig och efter några veckor stabiliserades 

läget kring frånvaro i många verksamheter. 

I våra vård- och omsorgsverksamheter har sjukfrånvaron förblivit hög under hela våren. På de 

enheter som drabbades av konstaterad covid-19 hos brukare eskalerade sjukfrånvaron och man 

hade stora svårigheter att säkerställa bemanningen under de första veckorna. På varje särskilt 

boende för äldre där covid-19 konstaterades har samma mönster upprepats. Man har kunnat 

konstatera en kraftig ökning av sjukfrånvaro som har hållit i sig över en tid, för att sedan plana 

ut. Innan provtagning kom i gång på riktigt i mitten på april var frånvaron högre än normalt och 

skapade också en hel del oro i verksamheterna. 

För att säkerställa bemanning i våra verksamheter togs beslutet att införa kraftig restriktivitet 

kring planerad semester. Detta för att kunna använda resurser till oplanerad frånvaro. Planerade 

och godkända ledigheter över påsk ställdes inte in men inga nya ansökningar beviljades. Det 

fanns en stor oro inför påskhelgen men bemanningen förblev stabil och ingen kraftig frånvaro 

uppstod. I samband med beslutet om återhållsamhet kring planerad frånvaro fattades beslutet 

att endast bevilja fyra veckors semester under sommaren. Ett beslut som gällde all personal i 

socialförvaltningen.

Inför sommaren såg vi ett högre intresse för sommarvikariat som undersköterska/vårdbiträde 

och en viss överbemanning anställdes inför sommaren. På grund av risk för smittspridning 

mellan verksamheter beslutades att begränsa bemanningspoolens rörlighet. Poolen fördelades 

i mindre grupper mot olika verksamheter vilket i sig resulterade till att de i lägre utsträckning 

kunde täcka frånvaro i verksamheterna. Resursgruppen rekryterade servicetjänster/städtjänster 
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till hemtjänst och särskilt boende för att kunna renodla vårdarbetet för personer med rätt 

kompetens. Vi fick även hjälp av personal från andra förvaltningar för att avlasta medarbetare på 

våra särskilda boenden, en hjälp som var mycket uppskattad. Avdelningen för särskilt boende för 

äldre rekryterade särskilda servicevärdar som ett sätt att förstärka verksamheten. Oron inför ett 

eventuellt utbrott under sommaren ökade. En stor andel ny personal skulle påbörja sommarvikariat 

samtidigt som hälften av vår ordinarie personal gick på semester. Vi lade därför en stor vikt vid 

introduktion och utbildning i basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning.

Ansvaret för utbildning och central inskolning av servicetjänster och personer som kom från 

andra verksamheter inom kommunen låg på Resursgruppen för att avlasta första linjens chefer. 

Enhetschefer på plats inom verksamheten gjorde ett enastående arbete med att utbilda och 

upprepa vikten av rutiner på daglig basis. En synnerligen svår uppgift med tanke på att rutinerna 

från Region Norrbotten ständigt uppdaterades, ibland dagligen. En utvärdering av städtjänster 

genomfördes i början på juli där man inte kunnat urskilja om införandet av städtjänsterna påverkat 

behovet av vikarier i verksamheten då man ser en ökning av vikariebehov under samma period, 

vilket i sig kan vara kopplat till ökad sjukfrånvaro. 

Inför sommaren fanns en stor oro för hur vi skulle klara av att utbilda/introducera våra sommar- 

vikarier. Vi valde därför att utföra övergripande utbildning/introduktion digitalt för att säker-

ställa att rätt kompetens fanns på plats innan ny personal introducerades ute i verksamheterna. 

Arbetet med en digital utbildningsplattform för socialtjänsten skyndades nu på för att få allting 

på plats innan sommaren. 

Vi har i perioder under våren haft ett flertal tomma lägenheter inom särskilt boende för äldre. 

Det beror delvis på ett tillfälligt inflyttningsstopp på grund av smittspridning och delvis på att 

några personer tvekat inför att flytta in under pågående pandemi. Ansvaret för att tömma och 

städa ur en lägenhet ligger normalt på närstående men på grund av besöksförbudet har detta inte 

varit möjligt. Här krävdes nya lösningar där man å ena sidan följde besöksförbudet, å andra sidan 

kunde tillgodose anhörigas behov av att hantera tillhörigheter efter en nära anhörigs bortgång. 

För att få igång inflyttningen på särskilt boende, utan att trotsa besöksförbudet, anlitades en 

extern städfirma för att genomföra säker flyttstädning av de boendes lägenheter. Socialtjänsten 

har inte åtdragit sig betalningsansvar eller en ökad köbildning på grund av ändrade rutiner vid 

särskilt boende. 

Inför sommaren såg vi ett högre söktryck av vikarier till våra verksamheter. Det innebar att 

vi i ett tidigare skede kunde slutföra rekryteringsprocessen inför sommaren. Sjukfrånvaro och 

vikariebehov har varit relativt normal under denna sommar och det man har kunnat se är att 

det varit vissa verksamheter som drabbats hårdare i perioder. Det har varit förknippat med 

förkylningssymtom bland brukare och personal. 
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SMITTSPRIDNING 
I början av mars började dialogen om det nya viruset ta fart lokalt i Piteå. I samband med detta 

intensifierades vårt förebyggande arbete med att förhindra smittspridning. Vi började se över 

tillgång till skyddsutrustning och förstärkte information om basala hygienrutiner i samtliga 

verksamheter. När sedan kommunen och socialtjänsten aktualiserade krisstabsläge i mitten av 

mars blev arbetet mer centraliserat och stödet med riktat mot särskilt utsatta verksamheter. 

Sista helgen i mars konstaterades första fallet av covid-19 på ett av våra boenden för äldre. 

Smittförebyggande åtgärder så som kohortvård gjorde att smittan bromsades upp och ingen 

fler testades positivt på det boendet. Med kohortvård menas att man isolerar en brukare samt 

avgränsar personal att endast arbeta med brukare som har konstaterad, eller misstänkt, smitta. 

Enhetscheferna beskrev ett lugn hos medarbetarna som arbetade på den aktuella enheten och 

påtalade vikten av ett nära ledarskap. Förstärkt ledningsstöd tillsattes för att enhetscheferna 

skulle kunna ges möjlighet att vara närvarande, även helgerna bemannades med chefer under en 

period. Enhetscheferna såg också att det var viktigt med tydlighet i information och att säkerställa 

korrekt skyddsutrustning. Daglig avstämning mellan chefer och medarbetare var centralt för att 

sprida aktuell information och nya riktlinjer kring smittskyddsarbete, som ändrades dagligen. 

Den första april, dagarna efter vi fick vårt första konstaterade fall, beslutade regeringen 

om nationellt besöksförbud på särskilt boende för äldre. Redan veckan innan hade vi infört 

besöksvärdar på varje boende för att uppmana till besöksrestriktioner utifrån rådande läge. 

Besöksvärdarna bemannades av personal från hela förvaltningen. I samband med det nationella 

beslutet om besöksförbud började även arbetet med distansteknik att utformas så att anhöriga 

kunde bibehålla kontakten med sina äldre. Varje boende fick tillgång till Ipads med Skype och 

FaceTime. Anhöriga informerades om möjligheten till att nyttja distansteknik där det var möjligt 

och personal ägnade mycket tid åt att vara behjälpliga i detta. 

Tidigt under våren började vi föra daglig statistik över antalet personer med förkylningssymtom 

samt antal bekräftat sjuka i covid-19. Tydliga instruktioner gick ut till våra verksamheter om 

att direkt isolera brukare vid minsta förkylningssymtom i väntan på provtagning och svar. Vid 

eventuell konstaterad covid-19 gällde två dygns feberfrihet plus allmän förbättring, men minst 

14 dygn sedan symtomdebut innan isoleringen kunde upphävas. Det har varit ett gediget arbete 

för personal i våra verksamheter att bibehålla isolering av brukare som har lindriga symtom i 

väntan på provtagning. Centrala delar i det smittskyddsförebyggande arbetet har varit att tidigt 

aktivera kohortvård vid lindriga förkylningssymtom samt ett konstant arbete med att säkerställa 

följsamhet till basal vårdhygien. 

Efter kontakt med andra kommuner samt med enheten för vårdhygien, påbörjades också arbetet 

med hur vi skulle kunna förbereda oss för ett större sjukdomsutbrott med ökat antal sjuka brukare. 

Därför började avdelningen för särskilt boende att planera för ett tillfälligt korttidsboende för 
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sjuka personer med konstaterad covid-19. En enhet på Ängsgården utsågs till lämplig lokal och 

ett intensivt förberedelsearbete tog fart. Ansvariga chefer gjorde ett omfattande arbete med att 

få detta på plats. 

Den 18-26 maj kom nästa våg av covid-19 in på våra boenden för äldre. Inom två veckor hade 

vi smitta på två olika boenden. Då hade också provtagningen kommit i gång ordentligt och 

man tog prover på samtliga brukare på båda husen för att säkerställa smitta utan symtom. Det 

kunde konstateras att om smitta kom in på ett boende så blev situationen snabbt mycket svår. 

Läget gick från grönt till rött över en dag och enhetschefer på plats fick arbeta hårt för att lösa 

bemanningssituationen. 

Efter två månader av besöksförbud på särskilt boende höjdes nu röster runt om i landet men 

också inom kommunen, från anhöriga som önskade träffa sina närstående äldre. Behovet av 

att träffas kunde inte tillgodoses av den distansteknik som fanns på plats. Man uttryckte starka 

önskemål om fysiska möten. För att säkerställa att inte smittspridningen tog fart igen, och för 

att skydda våra äldre, byggdes skärmar av plexiglas för att tillmötesgå behovet av fysiska möten. 

Mötena schemalades utomhus och uppskattades av såväl de äldre som deras närstående. 

Nationellt konstaterades att trots besöksförbud på särskilda boenden för äldre fick smittan 

fäste. Då covid-19 inte alltid ger symtom var detta svårt att förebygga smittspridning och dis-

kussionerna om detta duggade tätt i riksmedia. Frågan bereddes inom socialtjänsten huruvida vi 

skulle komplettera basala hygienrutiner med ytterligare skyddsutrustning i förebyggande syfte. 

Med bakgrund av Folkhälsomyndighetens råd fattade socialtjänstens stabsledning ett inriktnings-

beslut den 4 juni, som förstärkt skyddsåtgärd. Beslutet innebar att personal i vårdnära (närmare 

än 2 meter) arbete med personer över 70 år, ska använda visir. 

Ett gediget arbete med smittförebyggande åtgärder ledde fram till att vi den 26 juni kunde 

friskskriva den sista personen under våren med konstaterad covid-19 i våra verksamheter. Före 

sommaren fanns en stor oro för ökad smittspridning i takt med att 300 vikarier skulle komma 

in i verksamheterna. Trots detta har vi kunnat bibehålla det stabila läget och ingen smitta har 

konstaterats under sommaren. Den 14 augusti är första dagen som hemsjukvården rapportera-

de att förvaltningen inte har någon brukare med förkylningssymtom i ordinärt boende. I slutet 

av september fattades beslutet att stänga korttidsboendet för covid -19 därför att behov inte fanns.
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KOMMUNIKATION
I samband med socialtjänstens krisstabsorganisation utsågs ett sekretariat för coronarelaterade 

frågor. Sekretariatet såg tidigt ett behov av att sortera och prioritera bland alla inkomna frågor 

och därför upprättades en stabslogg. Initialt inleddes varje vardagsmorgon med ett berednings- 

möte som handlade om inkomna ärenden, uppföljningar, beslutspunkter mm. Tillsammans 

med stabsledning, sekretariat och kommunikatör sorterades och prioriterades ärenden inför 

stabsmötet som följde efter varje beredning. På stabsmötena deltog samtliga avdelningschefer, 

förvaltningsledning, sekretariat, samt andra viktiga nyckelfunktioner. Varje stabsmöte avslutades 

med att säkerställa vilken kommunikation som behövde göras för dagen, internt och externt. 

Efter stabsmötet skickade sekretariatet ut minnesanteckningar till alla berörda. En beslutslogg 

upprättades för att enkelt kunna följa de beslut som fattats under pandemin. 

Redan i början av mars gick socialtjänsten ut med rekommendationen externt (pressmeddelande, 

nyhet på pitea.se, inlägg på Piteå kommuns Facebooksida och meddelande i Piteåappen) att det 

inte är tillåtet att besöka våra verksamheter med förkylningssymtom som hosta, andningssvå-

righeter, feber eller magsjuka. Kommunikationsavdelningen byggde en extern samlingssida på 

www.pitea.se: Information om coronaviruset, som riktade sig till alla pitebor och en intern sida med 

samma namn på kommunens intranät Insidan som riktade sig till alla anställda i Piteå kommun. 

Kategorin Så här påverkas Socialtjänsten fanns på både den externa och den interna informa-

tionssidan.

Sekretariatet fick tidigt ta emot många frågor som var övergripande men specifika för social-

tjänstens medarbetare. Ett behov av att formulera frågor och svar internt riktat till förvaltning-

ens personal ledde till bygget av en egen sida på Insidan – Coronaviruset socialtjänsten. Där public-

erades en intern FAQ - Vanliga frågor och svar. Det är inte alla anställda som använder Insidan 

dagligen men vi ansåg att det var viktigt att ha ett uppdaterat samlingsställe för socialtjänstens 

personal att kunna hänvisa chefer och medarbetare till.

Efter hand såg vi ett likande behov av att bemöta frågor externt och med hjälp av kommuni-

katör lanserades en extern FAQ på coronasidan på pitea.se, som också kommunicerades via 

sociala medier. 

Samtidigt brottades avdelningarna med att sortera i den stora mängd av information som flö-

dade in från olika myndigheter och andra aktörer till såväl funktionsbrevlådor som personliga 

inkorgar. Sekretariatets dagliga beredning måndag till fredag följt av stabsmöten har varit ett 

viktigt arbetssätt för att navigera rätt i det höga informationsflödet och välja ut kommunikativa 

budskap att sprida via chefsled, fånga upp på intranätet och dela i extern kommunikation till 

medborgarna.
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Kommunikatören spelade en viktig roll i informationsspridningsarbetet och höll hela tiden 

intranätet och hemsidan uppdaterad i takt med att nya riktlinjer, rutiner och förhållningssätt  

aktualiserades. Det har varit en utmaning att nå ut i linjeorganisationen med all information 

då informationsflödet varit enormt högt och förvaltningen omfattar cirka 2000 medarbetare.  

Avdelningschefer och enhetschefer tog ett stort ansvar för att kommunicera, bland annat 

infördes en systematisk styrning och löpande möten både på avdelningsnivå och på enhetsnivå. 

Samtliga chefer i organisationen har också gjort en riskbedömning utifrån arbetsmiljö veckovis 

samt en månatlig riskbedömning utifrån verksamhet. Arbetet med riskbedömning har därför 

präglat och legat till grund för vårt sätt att tänka och agera under pågående pandemi. 

UTMANINGAR I SAMVERKAN  
MED ANDRA 
Vi har en global spridning av covid-19 där Sverige drabbats så väl som alla andra. Detta har 

inneburit krav på en omfattande omvärldsbevakning, både internationellt, nationellt och  

regionalt. När pandemin konstaterades var frågorna många och svaren duggade tätt från olika 

håll. Det som var nytt en dag kunde helt förändras dagen efter. Att hålla sig uppdaterad på 

den senaste informationen var utmanande och vi delade upp olika ansvarsområden kopplat 

till omvärldsbevakning. 

Den bevakning vi prioriterade var: 

• Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens 

• Länsstyrelsens regionala konferens, en gång i veckan (Alla  

 myndigheter, kommuner och Region Norrbotten) 

• Närsjukvårdsträff 

• Länsservice om skyddsutrustning och säkerhetsklassning

• Samverkansträff för länets MAS:ar (MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska)  

 tillsammans med Norrbottens kommuner, Smittskydd och Vårdhygien.

Övrig omvärldsbevakning har inneburit kontakt med andra kommuner, myndigheters hemsidor m.m. 

Rapportering av statistik har skickats in veckovis till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Där har 

vi återgivit socialtjänstens situation och rådande läge. 

Regional samverkan i kristider då många verksamheter med olika huvudmän står inför liknande 

utmaningar ställer samarbetsförmågan på sin spets. Våren har inneburit stora prövningar för 

såväl kommuner som region och där exempelvis provtagning har varit en het fråga. Innan prov-

tagningen kom i gång och allt material var på plats fanns en stor rädsla i våra verksamheter som 

tog sig uttryck i frustration och besvikelse då vi upplevde att provtagning prioriterades inom 

Regionens egna verksamheter. Behovet av nära samverkan uppstod tidigt och när det väl kom 
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på plats kunde många frågor redas ut innan frustration uppstod. Många gånger under denna vår 

har vi stött på utmaningar där vi själva inte har suttit på lösningen eller ägt mandat för lösning. 

Regeringen har gjort snabba lagändringar som varit kommuner till gagn men exempelvis besöks- 

förbudet inom särskilt boende har utmanat våra medarbetare i mötet med äldre och deras 

närstående. Detta har också gått att följa i den nationella debatten. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör under hösten en nationell tillsyn där Piteå är 

föremål för en fördjupad granskning. Granskningen handlar om en kontroll av den omfattande 

nationella kritiken att många som har bott på särskilda boenden inte har beretts plats på sjuk-

hus trots att det har funnits behov. 

Trots många utmaningar i samverkan med andra har också mycket goda exempel funnits. Den 

ofrivilliga isoleringen har slagit hårt mot många målgrupper i samhället och en av grupperna 

som har lyfts fram är personer som lever i våldsutsatthet. I Frankrike lanserade man ett sam-

arbete med apoteken där den våldsutsatta kunnat säga ”mask-19” i kassan och då fått kontakt 

förmedlad till polis. Vi följde exemplet och upprättade ett samarbete med apoteken och 

biblioteken i Piteå för att hjälpas åt att finna forum för våldsutsatta att komma i kontakt med 

socialtjänsten. Personal från vår verksamhet har utbildat personal på apotek och bibliotek och 

upprättat en tydlig arbetsgång för att förenkla kontakt. Pressmeddelande om samarbetet har 

gett bra spridning i lokal media (press, radio och TV) och informationen finns med på corona- 

sidan på pitea.se under rubriken Sjuk eller orolig? Gör så här.

VILKA LÄRDOMAR OCH  
ERFARENHETER TAR VI MED OSS?
• Vår personal är vår viktigaste resurs. När det verkligen gäller har alla medarbetare  

 verkligen klivit fram och visat på en stor flexibilitet och förmåga att ställa upp och ställa  

 om. Den kraftsamling som hela förvaltningen visade när vi fick in covid-19 i verksamheten  

 visar vilken potential som finns hos oss alla! Värt att ta med sig att vi kan åstadkomma  

 mycket när vi arbetar tillsammans, ensam är inte stark.

• En socialtjänst måste kunna anpassa sig till nya förhållanden. Det är viktigt att snabbt kunna  

 ställa om från traditionella arbetssätt till nya, inte minst med stöd av digital teknik. Vi har  

 lärt oss mycket om detta och är mer rustade för digitala arbetssätt och metoder i dag än  

 vi var före pandemin. Vår digitala mognad har tagit stora kliv framåt. 

• Ett fungerande kommunikationssystem har stor betydelse för både verksamhet och  

 arbetsmiljö. Att kommunicera på ett enkelt och begripligt sätt har varit en av våra största  

 utmaningar. Vi borde i tidigare skede ha vågat prioritera och sortera information internt  

 innan vidare spridning ut i linjeorganisationen för att skapa ett lugn och tydlighet, vilket  
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 varit svårt och utmanande. Vår kommunikation (både intern och extern) har hängt  

 samman med andra aktörer på både regional och nationell nivå vilket emellanåt gjorde  

 det svårt att sortera och hinna kommunicera innan nya riktlinjer/beslut fattats av  

 Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen eller Region Norrbotten. 

 Stöd från Kommunikationsavdelningen med kommunikatör i socialtjänstens stabsledning  

 har varit en viktig hjälp i navigeringen bland budskapen som synkats med kommunöver- 

 gripande kommunikation. Att upprepa budskapen är en framgångsfaktor då det under en  

 kris är svårt att nå ut med information så att alla verkligen förstår och tar den till sig.  

 Kommunikationsfrågorna är fortsatt prioriterade inom socialtjänsten och genom stabs- 

 metodiken i kris har behovet av att alltid ha med kommunikationsperspektivet blivit tydligare.

• En sammanhållen socialtjänst med tydlig arbetsfördelning, tydliga ansvarsområden och  

 beslutsmandat är oerhört viktigt under en extraordinär händelse. Ett arbete som stabs- 

 metodiken stöttade och synliggjorde. 

• Vikten av en daglig lägesbild och att socialtjänsten som helhet har ”koll på läget”. Införandet  

 av systematisk och daglig rapportering i våra verksamheter skapade ordning och ordning  

 skapar trygghet.

• Det är genom samverkan och samagerande som vi lyckas även när uppdraget prövar oss  

 som mest. 

• Förebygga och bryta ensamhet måste prioriteras i allt högre grad i framtiden. Den ofrivilliga  

 isolering som många har utsatts för under pandemin har slagit hårt mot många, och fram- 

 förallt mot de äldre. Socialtjänsten har lagt ner mycket arbete på kommunikation mellan  

 närstående och äldre som bor på särskilt boende (möten via digital teknik och säkra  

 möten utomhus med plexiglas) men arbetet med att motverka de negativa effekterna av  

 ofrivillig isolering behöver fortsätta.

• Tydlighet när det gäller ansvar och beslutsmandat är oerhört viktigt under en extraordinär  

 händelse. 

• Värdet av att vi jobbar i team och att även som chef utöva sitt ledarskap som en del av den  

 gemenskapen med stor närvaro och tillgänglighet för både sina medarbetare och chefskollegor 

• Det är inte alltid så bråttom som man tror. Det är lätt att det uppstår en stress och en  

 obefogad ”bråttom”-attityd i krisläget. Att stanna upp och ibland ta ett djupt andetag visade  

 sig vara klok. 

• Underskatta inte oro och den rädsla som uppstår hos oss som människor och organisation  

 när vi möter något okänt och svårt. Oro måste bemötas och hanteras. Vikten av god kom- 

 munikation och närvarande och trygga chefer i ett nära ledar- och teamskap med sina  

 medarbetare kan inte nog betonas.
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• Återhämtning, vila och reflektion är viktig och att vi som både medarbetare, arbetslag och  

 socialtjänst i efterhand får möjlighet att återkoppla både individuellt och i grupp men även som  

 organisation kring det som var verkligt påfrestande för oss som människor och verksamhet. 

• Vikten av att följa de basala hygienrutinerna. Hela vår socialtjänst har i dag bättre följsamhet  

 till de hygienrutiner som gäller i vår verksamhet och har en bättre rutin och kunskap kring  

 användandet av skyddsutrustning. Pandemin har synliggjort och rättat till en bristande kunskap  

 om vikten av basal vårdhygien för att förebygga smittspridning.  

• Under press föds kreativitet och ökad förmåga till att samarbeta. Vi har under pandemin  

 haft en bättre förmåga att arbeta tillsammans, organisatoriska gränser har inte känts av lika  

 tydligt och vi har hittat nya sätt att överbrygga nya eller gamla problem. 

• Vår schemaläggning och bemanning är både vår styrka och svaghet. 

• Mycket tid har gått åt till att lösa bemanningsfrågor och det har gjort att framförallt   

 chefers tid har gått åt till detta. Genom att stärka stödet till chefer i olika bemannings- 

 frågor så lämnas mer utrymme för att kunna prioritera ett närvarande ledarskap och att  

 vara en problemlösare för- och tillsammans med våra medarbetare  

• Om vi samarbetar mer mellan verksamheter och professioner kan våra besök hos våra  

 brukare bli färre i antal (olika) personer per dag. Sjuksköterskans, undersköterskans och  

 vårdbiträdets kompetens, samspel och planering mot olika omsorg- och vårdbehov har  

 stor betydelse för hur vi lyckas med att möta både ökade behov och att förebygga  

 smittspridning. 

• Vår medvetenhet har ökat om att vi lever i en allt mer föränderlig omvärld som ställer  

 krav på att en socialtjänst ska kunna anpassa sig och ställa om sin verksamhet vid behov.  

 Det är av vikt att inte glömma bort betydelsen av att ha en beredskap för det oväntade  

 och vara förberedda inför andra krissituationer som kan uppstå i framtiden.
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16     Socialtjänstens kamp

KONTAKT

Fredrik Sjömark, socialchef
Telefonnummer: 0911-69 62 66
E-post: fredrik.sjomark@pitea.se

Socialtjänsten
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/piteakommun
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Ärende 15   
 
Delgivningar oktober 2020 
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Kost- och servicenämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2020-09-07 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 27 
 

Avvikelserapportering måltidsservice 
Diarienr 20KSN6 
 
Beslut 
Kost- och servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
Kost- och servicenämnden uppdrar till ledningsgruppen/Öjebyns produktionskök att, vid 
behov, löpande vidta åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter. 
 
Socialnämnden, Luleå kommun delges redovisningen. 
 
Socialnämnden, Piteå kommun delges redovisningen. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Kost- och servicenämnden producerar mat till ordinärt boende i Piteå kommun och i Luleå 
kommun samt till särskilt boende i Luleå kommun. 
 
Det finns ett gemensamt system för Piteå kommun och Luleå kommun avseende rapportering 
av avvikelser, en gemensam e-tjänst, där berörda i respektive kommun dokumenterar 
inträffade avvikelser. Avvikelserna utgör underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive 
förvaltning. 
 
Det finns system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan socialtjänsten i respektive 
kommun och Fastighets- och serviceförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning avvikelser måltidsleveranser tertial 1 2020 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
Plats och tid Via Zoom, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00             

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Siv Forslund, SN 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå  
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 
Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden 
 

 
Övriga deltagande 

 
Lena Enqvist, omsorgschef 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid  
Samhällsplanering och Anna Eriksson, fysioterapeut, utredningsteam, 
socialförvaltningen 

Utses att justera 
 

Eva Lundström, Allergiföreningen 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 12 - 23 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Eva Lundström   
    

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2020-09-17  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 12 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
______ 
 
 
KTR § 13 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
________ 
 
 
KTR § 14 
Val av justerare 
Till justerare utses Eva Lundström, Allergiföreningen. 
 
________  
 
 
KTR § 15 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 27 februari 2020 lades till handlingarna. 
 
______ 
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KTR § 16 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare 
välkommen. Anna berättar att de har en tillgänglighetsgrupp på kommunen. 
 
Anna har tagit upp med samhällsbyggnad om funktionsrättorganisationerna 
skulle kunna få nyttja en yta i någon lokal vid Stadsporten för att ställa ut 
hjälpmedel för utprovning, men har fått nej från samhällsbyggnad. 
 
______ 
 
Det har varit en tillgänglighetsvandring förra veckan. Två politiker var in-
bjudna, Britt Fäldt och personer från funktionsrättsorganisationerna kom. 
Vandringen gick vid Nördfjärden, Norrstrand, boulebanan, isbanan och konst-
parken. De gjorde olika stopp under vägen och personerna kom med olika öns-
kemål och synpunkter, exempelvis att ha ett räcke ner till stranden vid Norr-
strand, göra toaletten till en RWC-toalett med längre öppettider, kunna boka 
sparkar i förväg soliga dagar, ofta är sparkarna redan upptagna, ordna ett räcke 
vid Tages bro vid vattnet. 
 
Ett planprogram för fortsatt utveckling av området vid Nördfjärden ska tas 
fram. Därför bjuder kommunen in till medborgardialog kring upplevelsen och 
användning av gröna områden kring Nördfjärden under alla årstider. Resultatet 
kommer att användas som ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med 
att utveckla området, se information och svara på enkäten, senast 22 september 
2020 
Länk till mer information  
Länk till enkäten 
 
Elisabeth Lindberg, K&F berättar att hon skulle ha varit med på tillgänglig-
hetsvandringen, men kunde inte delta. Har tagit emot en rapport på synpunkter 
där en del rör kultur och fritid. Elisabeth tar med sig det till sin förvaltning. 
Tanken är att rusta upp toaletten vid Norrstrand så man kan använda den dyg-
net runt, men det finns inte utrymme i 2021:s budget. 
 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen betonar vikten av att det är viktigt att så 
många som möjligt fyller i enkäten. 
 
______ 
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KTR § 16, forts  
Tillgänglighet 
Anna Stamblewski säger att de är med på olika samråd på kommunen, gör till-
gänglighetsvandringar, varit i kontakt med funktionsrättsorganisationerna an-
gående Tallen, utformning av Rådhustorget, konstparken, Stadsberget med 
flera och på kommunala tillgänglighetsrådet. Kan man göra på annat sätt eller 
är det bra som det är? 
 
Fråga 
-  Inre Kraft har sitt kontor på torget i f d Lek och Hobbys lokaler, saknar ramp 
 
Svar: Tillgängligheten ska alltid lösas inom den egna fastigheten. Det betyder 
att BD-fastigheter som fastighetsägare har ansvaret att ordna tillgängligheten.  
 
Inre Kraft fick ett tillfälligt bygglov för att ha en ramp under 2-3 års tid som 
löpte ut någon gång under 2017/2018. Under tiden rampen fick vara på plats 
hade fastighetsägaren haft möjlighet att ordna tillgängligheten inom fastigheten 
Stjärnan 4. När det tillfälliga bygglovet har gått ut har fastighetsägaren inte 
vidtagit några åtgärder, rampen stod kvar. Rampen har nu i samband med om-
byggnationen av Rådhustorget rivits.  
 
Rampen till grannfastigheten Stjärnan 13 (också ägd av BD fastigheter) stod 
tidigare på Rådhustorget och har flyttats till den egna kvartersmarken.  
 
______ 

 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro säger att stadsarkitekten tyckte att de 
skulle sätta rampen på baksidan av huset. Det finns en ramp på baksidan till en 
annan ingång och den tar upp så mycket plats att det inte ryms någon mer, då 
måste det göras ett större ingrepp som att slå hål i väggen och bygga en ny 
ramp.  
 
______ 
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KTR § 16, forts  
Tillgänglighet 
 
Information 
-  Tillgänglighetsanpassning av formulär på webben 
 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare i rådet berättar att det finns en ny lag som 
styr tillgänglighetsanpassning av webben, därför har vi fått bygga om våra 
formulär på pitea.se så att de är godkända. 
 
De blir då en hybrid som liknar en e-tjänst men det är fortfarande blanketter 
man hämtar på samma ställe som tidigare. Bifogar länk till blanketterna på 
webben. https://www.pitea.se/Medborgarservice/sjalvservice/ 
 
______ 
 
Information 
 -   Pallplats för pitea.se bland kommunwebbar 
 
Piteå kommun har fått 3:e pris för tillgänglighet på vår hemsida av 289 
kommunwebbar som ingick i undersökningen. 
Kolla här Pallplats för pitea.se bland kommunwebbar - Resultat och kvalitet 

 
______ 
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KTR § 17 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från HjärtLung Piteå 
 
Frågor från HjärtLung Piteå 
* Rökförbud  
2012 beslutade Piteå kommun om ett rökförbud för all personal under arbetstid.  

- Hur efterlevs beslutet idag?  

- Om det finns brister, hur ska de åtgärdas?  

- Finns det skillnader i efterlevnad mellan förvaltningarna? 

Citat från Folkhälsomyndighetens hemsida: 

”Ett minskat tobaksbruk är ett mål i regeringens samlade strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings och tobakspolitiken (ANDT-strategin). Regeringen 
har ställt sig bakom målet om ett Rökfritt Sverige 2025 vilket innebär att ande-
len som röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025”. Riksförbun-
det HjärtLung driver denna fråga på många olika sätt och HjärtLung Pite stöd-
jer ”Ett rökfritt Sverige”. 
 
Svar: Ingen uppföljning har gjorts. 
 
Piteå kommun har en riktlinje om rökfri arbetstid som lyder: Inom Piteå 
kommun råder rökfri arbetstid eftersom vi vill att alla ska må bra. Vi vill inte 
heller att någon som inte vill, ska bli utsatt för passiv rökning eller oönskad 
lukt. 

Det innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid eller under kortare 
pauser som är på betald arbetstid. Om du trots allt behöver röka kan du göra det 
på din lunchrast eller genom att flexa ut. 

Vi kan inte tvinga dig att sluta röka, det är ett personligt beslut, däremot kan vi 
hjälpa dig och underlätta för dig att få ett rökfritt liv. Kontakta  Anna-Karin 
Nordström på personalavdelningen, tel 0911-69 60 51, för mer information. 
 
Helena Lindehag, folkhälsostrateg har informerat att: 
• I dagsläget är det främst samhällsbyggnadsförvaltningen genom enheten 

Miljö- och hälsoskydd som arbetar med frågan, då bland annat kopplat till 
tobakslagen.  
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Bland annat genom tillsyn av:  

- skolgårdar  
- försäljningsställen 
- rökfria miljöer offentliga platser etc.  

 
Den 19 september kommer representanter från kommunen möta medborgare på 
Byxtorget  för att höra deras tankar och synpunkter om nedskräpning, rökning, 
hälsa och miljö, (man har tagit bort flesta askkopparna på Storgatan för att inte 
möjliggöra rökning vid entréer etc.).  
 
• Vissa skolor arbetar med metoden ”Tobak fri duo” där man uppmanar för-

äldrar/vuxna att lova tillsammans med en elev att vara tobaksfri. 
 
Detta är några exempel på det som görs i nuläget.  
 
______ 
 

Elisabeth Vidman, KS säger att de ännu inte har gått vidare med rökförbud i 
kommunstyrelsen. 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung driver frågan om ”Ett rökfritt Sverige” och 
Anita berättar att hon gjort en egen liten undersökning, frågat vänner, anhöriga, 
föräldrar och personal hur det är med rökning i förskolan, grundskolan åk 1-6, 
högstadiet och i äldreomsorgen.  
 
Anita kan då konstatera att rökning förekommer mycket oftare inom äldre-
omsorgens boenden än på förskola, grundskola och högstadiet. Anita anser att 
kommunen som arbetsgivare borde ta tag i rökfrågan.  
 
Anita Berglund undrar om Piteå kommun stödjer ”Ett rökfritt Sverige”? 
 
______ 
 
Elisabeth Vidman, KS säger att det Piteå kommun har beslutat om, är att det 
ska vara en rökfri arbetstid och det rör bara vår egen kommun.  
 
______ 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå tycker att frågan ska lyftas i kommun-
styrelsen. 
 
Beslut: Elisabeth Vidman, KS tar med sig frågan till kommunstyrelsen att de 
borde ställa sig bakom ”Ett rökfritt Sverige”. 
 
______ 

* Coronapandemin 
- Information om hur kommunens strategi ser ut inför hösten och vintern. 
 
Svar: Lena Enqvist, omsorgschef informerar om att i tisdags bestämdes att det 
nationella besöksförbudet på äldreboenden hävs från och med 1 oktober. 
 
- Kommer anhöriga som kan visa att de har antikroppar att få besöka boende? 
 
Svar: Antikroppstester kom igång för 2 ½ vecka sen, viss osäkerhet hur säkra  
de är, kan man återinsjukna, i början valt att hålla besöksförbudet. Jobbar nu 
inför att kunna öppna den 1 oktober med säkra besök. 
 
- Hur tycker man det fungerat fram till dags dato? 
- Har alla boende beretts tillfälle att komma ut, inte bara på balkong utan även 
 på markplan? 
 
Svar: Magdalena Jonsson, avd chef för särskilt boende har sagt att utifrån de 
förutsättningar de har, har det gjort vad som kunnat göras. Den som har en an-
hörig eller vän boende på någon av Piteå kommuns äldreboenden har kunnat 
boka in besök som genomförs med plexiglas som skydd. Det har också funnits 
värdar, har varit uppskattade, men den begränsade bristen på fysiska möten har 
varit negativ för de boende. Försökt lösa att de har fått vistats ute vid de sär-
skilda boendena. Ordna trivsel trots de jobbiga effekterna. 
______ 
 
Diskussion i rådet där vissa uttrycker missnöje över att alla inte har haft möj-
lighet att få komma ut på markplan och att man inte har fått ta med sig hembakt 
till den boende. 

Lena Enqvist svarar att alla boendechefer har försökt att följa rutinerna, men att 
vi under sommaren har prövats på många sätt. Lena tar med sig synpunkterna.  
 
______ 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
- Hur är tillgängligheten till biståndshandläggarna? 
  Det är väldigt lång tid i telefonkö för ett första samtal och sen obestämd 
  väntan på nästa kontakt. 
 
Svar: Lena Enqvist, omsorgschef säger att det är åtta biståndshandläggare som 
handlägger ärenden. Det är en mottagningshandläggare som har telefontid 
måndag till fredag kl 10-12. De flesta samtalen inkommer mellan kl 10-11. I de 
flesta fall sker återkoppling skyndsamt, men det kan även ta upp till tre veckor. 
Vid behov av prioritering av ärenden är den första: Är det fara för liv och hälsa 
o s v. Det som också prioriteras är personer som skrivs ut från sjukhus. Kom-
munen har tre dagar på sig att ordna med insatser före hemgång. 
Kommunen har haft ett telefonväxelbyte under våren som också kanske har 
ställt till det. 
______ 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå upplyser om att det är långa kötider i 
telefon, fick vänta 30 minuter, fick ingen respons, kanske går att lösa tekniskt. 
Man förväntar sig återkoppling, rör det sig om en vecka eller tre. 
 
Beslut: Lena Enqvist, omsorgschef har full respekt och förståelse för situat-
ionen och tar med sig synpunkterna om tillgänglighet till biståndshandläg-
garna och lång telefonkö. 
 
______ 
 
- Kommer läkarkontakt på vissa/alla äldre- demensboenden ske digitalt, trots 
svårigheter för dementa boende att förstå vad det handlar om? 
Finns utvärderingar på hur det fungerar? 
 
Svar: Christer Grahn, hemsjukvårdschef säger att det inte är äldreboendena 
eller personal som har efterfrågat digitala läkarronder utan det är primärvården 
som har infört detta och vill utöka. Det nya arbetssättet med digitala läkarron-
der började när Ängsgården startade och sen Berggården. De tillhör samma 
hälsocentral och har ansvaret för de båda boendena. I grund och botten tycker 
de att fysisk rond är bättre än digital. Det ser olika ut, vissa hälsocentraler har 
digitala ronder, vissa blandar. När pandemin kom, började regionen med digi-
tala ronder. Ingen utvärdering är gjord. Vid vissa rondärenden där en läkare 
eventuellt måste klämma på magen för personen har ont i magen, kommer en 
läkare till boendet.  
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att Ängsgården har varit igång 
1 år, konstigt att det inte har gjorts någon utvärdering, hur de dementa upplever 
när det inte får träffa doktorn fysisk.  
 
Christer Grahn säger att de inte har framkommit några signaler på att det har 
varit problem, men det är intressant för socialtjänsten också och viktigt att de 
boende får en säker vård. Christer uppmanar Funktionsrätt Piteå att kontakta 
Regionen direkt. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå svarar att det gör de. 
 
______ 

 
Maria Platni, BUN undrar, vad innebär en rond inom äldreomsorgen, är det 
varje dag eller påkallar man vid behov? 
 
Christer Grahn säger att man har stående rondtider varje vecka där man sätter 
upp ärenden som man vill lyfta. Primärvården har även ett ansvar jourtid.  
 
______ 
 
Eva Lundström, Allergiföreningen berättar om sin demente och multisjuke  
man som för ett antal år sedan fick veta när han vistades vid Sunderby sjukhus 
att en viss medicin fick absolut inte ordineras till honom, trots detta blev han 
ordinerad samma medicin vid ett senare tillfälle av en annan läkare på hälso-
centralen. Eva är rädd att sånt här kan hända när man inte känner patienterna. 
 
Christer Grahn säger att primärvården och specialistvården måste arbeta på ett 
patientsäkert sätt. 
 
Eva anser att läkaren på hälsocentralen borde ha vetat det. Vet de anhöriga om 
vilka mediciner de boende får? 
 
Christer Grahn svarar att vissa anhöriga förmodligen är väl informerade om 
sina anhöriga, andra är kanske inte så intresserade, beror på vad man vill veta. 
 
______ 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Maria Platni förstår problemet och speciellt för en multisjuk, ta upp det med 
regionen, det finns ju en varningsknapp på journalen - kvalitetssäkring. 
 
Christer Grahn säger att det är viktigt för regionen att kvalitetssäkra, undrar hur 
man säkerställer att ordination av läkemedel följs när man skrivs ut från sjuk-
hus till särskilt boende. 
 
______ 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att hon inte känner sig säker när en an-
hörig blir utskriven från sjukhus hem till sitt särskilda boende att ordinationen 
av läkemedel är densamma vid utskrivningen som vad personalen vid boendet 
har fått.   
 
Christer Grahn säger att vid utskrivning ska en aktuell läkemedelslista med-
följa. 
 
______ 
 
- Har samma "regler" (bedömningsgrunder) rått på alla boenden för besök 
under Coronapandemin? 
 
Svar: Lena Enqvist, omsorgschef säger att det har gällt ett generellt besöksför-
bud på samtliga särskilda boenden. På vardagar beslutar ansvarig chef och på 
helger finns alltid en chef i beredskap, så om det behövs göra avsteg, till exem-
pel vid palliativ vård så beslutar chefen det. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar om det inte har funnits några 
riktlinjer. Då besöksförbudet upphävs, vem tar beslut om det behöver stängas 
igen? 
 
Lena Enqvist säger att det är socialtjänsten. 
 
______ 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
 
Information från förvaltningarna 
Elisabeth Vidman, KS berättar att de jobbar mycket med översiktsplanerna, 
gått ut med ett stort underlag för landsbygdscentra, stadsdelscentra - Öjebyn, 
sen kommer Bergsviken. Den 2 oktober är det budgetberedning. 
 
______ 
 
Elisabeth Lindberg, K&F säger att de har kämpat med pengar allmänt: igår sas 
det att badhuset i Hortlax ska stängas, men alla badhus blir kvar. Idrott och 
kultur påverkas mycket under corona, många går på knäna.  
 
Kulturföreningarna får också mindre intäkter på grund av färre arrangemang. 
Hoppas på pengar från staten så att föreningarna får hjälp.  
 
Den 12 maj 2021 firar Piteå 400 år. Det ska firas med pompa och ståt, förbere-
delserna är i full igång. På nyårsafton så kommer firandet att sändas på TV. 
Lyktor som inte är miljöfarliga ska skickas iväg, det ska slå världsrekord.  
 
______ 
 
Pågår förberedelse inför SM-veckan sista veckan i mars 2021. Mer information 
kommer. 
 
______ 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung berättar att Korpen har kontaktat fritidsför-
valtningen om en upprustning av hälsans stig. HjärtLung står för konceptet, det 
är för lite upplysningsskyltar.  
 
Elisabeth Lindberg, K&F säger att eftersom det har varit hemester så har 
mycket upptäckts ute i naturen på friluftsområden. 
______ 
 
Mari Platni, BUN säger att de har ungefär samma läge som andra förvaltningar 
och nämnder. 
 
Inte många i rådet som har samröre med skolan. Det finns ett stort behov av att 
renovera skollokaler. 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Marianne Hedkvist, F&S berättar att kost- och servicenämnden har tagit nya 
kostriktlinjer mellan Piteå och Luleå, hur man ska jobba, se bilaga 1. 
 
Under ”Hållbarhetsveckan” uppmärksammar avdelningen för måltidsservice 
hållbarhetsveckan genom att väga hur mycket mat som slängs i Piteå kommuns 
skolor. 
 
Avdelningen för måltidsservice kommer att köpa närodlade grönsaker; vitkål, 
grönkål och morötter, från Argo Park. Det är Hushållningssällskapet, som via 
olika projekt, erbjudit dem att köpa grönsaker. Hushållningssällskapet har möj-
lighet att leverera till några kök men inte till alla.  
 
______ 
 
Sven-Gösta Pettersson, SN berättar att socialtjänsten har en ekonomisk hand-
lingsplan att spara totalt 15 miljoner kronor på avdelningarna samt 20 miljoner 
kronor på bemanningsstrategi. Varje avdelningschef jobbar med sitt område för 
att få ned kostnaderna. Fått en del pengar till äldreomsorgen, budgetutspel hur 
det kommer att påverka internbudgeten. 
 
______ 
 
Siv Forslund, SN säger att den nya omorganisationen borde ha börjat sätta sig 
så att socialtjänsten kan börja jobba utifrån den nya organisationen. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar om det finns någon planerad 
utvärdering av den nya organisationen för politiken borde ju vilja veta? 
 
Sven-Gösta Pettersson och Lena Enqvist vet ingenting om det. 
 
______ 
 
Monica Nyman Björklund, HRF undrar vad det blev med anhörigstöd? 
 
Lena Enqvist, omsorgschef har fått ett uppdrag att göra en översyn av anhö-
rigstöd, utredning och förslag till beslut till ledningsgruppen och socialnämn-
den. Det ska bli lättare att utgå från behov av stöd och ska gälla lika för alla 
åldersgrupper. 
 
______ 
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KTR § 18 
Framtidens Stöd och omsorg 
Sven-Gösta Pettersson, ordf berättar att ingenting har händer under  
coronapandemin. 
 
______ 
 
Utvärdering är gjord på Trädgårdens äldrecentra – den punkten tas på nästa 
möte. 
 
______ 
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KTR § 19 
Information om nya taxor och avgifter inom måltidsser-
vice fr o m 1 februari 2021 
Sven-Gösta Pettersson berättar att de olika avgifterna höjs årligen enligt om-
sorgsprisindex, (OPI), se bilaga 2.  
 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Marianne Hedkvist, F&S välkom-
men.  
 
Marianne informerar om: Tidigare fastställda taxor och avgifter måltidsservice, 
se bilaga 3 samt om: Justerat beslut om taxor och avgifter måltidsservice. 
Beslutet börjar gälla från den 1 februari 2021, se bilaga 4.  
 
______ 
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KTR § 20 
Presentation av chefer för särskilt boende och psyko-
socialt stöd och daglig verksamhet 
- Ny gruppbostad 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Monica Wiklund Holmström,  
avd chef välkommen.  
 
Monica Wiklund Holmström berättar att hon jobbar som avd chef sen januari 
2020 för LSS målgrupp och SoL – psykiatrin. Det finns två boenden där det 
bor personer med samsjuklighet och det är på Småstugegränd 3 och 5.  
 
118 brukare i LSS-boenden, 6 dagliga verksamheter + SAVO, totalt 150 bru-
kare samt 80 brukare placerade ute på företag. SoL- och psykiatriboende har 45 
brukare. Sex personer står i kö för LSS-boende. I väntan på plats har de fått 
behov av att starta en ny verksamhet. I Norrfjärden har regionen en lokal som 
skulle kunna vara bra.  
 
Kommer ca 4-5 personer nya sökande varje månad. Tre gruppbostäder har en 
äldre generation som bor med fysiska krämpor och utvecklingsstörning. 
 
Sven-Gösta Pettersson säger att Blåbärsskogen har varit på gång för ett nytt 
gruppboende, men Monica såg att det inte var lämpligt som LSS-boende. 
 
Magdalena Jonsson, avd chef för särskilt boende för äldre skulle också ha varit 
med idag för en presentation, men ett missförstånd uppstod, så den presenta-
tionen utgick. 
 
______ 
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KTR § 21 
Övriga frågor 
Sessionssalen är bokad för nästa sammanträde i december. Kan vi ta det 
fysiskt? 
 
Beslut: Beslutar att vi tar nästa sammanträde den 3 december fysiskt. 
Lokal: Sessionssalen. 
 
______ 
 
 
KTR § 22 
Nästa möte 
OBS! Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 19 
november 2020, klockan 13:00 i Ovalen, stadshusets entré. 
Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag den 3 december 2020, klockan 
08:30 i Sessionssalen vid stadshusets entré.  
 
______ 
 

KTR § 23 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet.  
 
______ 
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Justerat beslut om taxor och avgifter måltidsservice. 

Beslutet börjar gälla från 1 februari 2021 
Sammanträdesprotokoll 17  

Sammanträdesdatum 2020-09-08 Fastighets- och servicenämnden Signatur justerare 

Utdragsbestyrkande § 53 Taxor och avgifter måltidsservice 2021 Diarienr 20FSN69  

Beslut Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och föreslår 
en höjning av måltidsabonnemanget (tre mål + mellanmål per dag) inom äldreomsorgen med 60 kr 
till 3 966 kr per månad (93,1% kostnadstäckningsgrad). Fastighets- och servicenämnden föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i kraft 1 februari 2021. Ärendebeskrivning Det 
nya priset motsvarar en prisökning med 60 kr/månad avseende måltidsabonnemang, vilket innebär 
en månadskostnad på 3 966 kr och en kostnad per dag på 132 kr. Ingående kostnadsslag är löner, 
hyra, livsmedel, transporter, förbrukning och övriga kostnader. Totalt är antalet måltidsabonnemang 
oförändrat inför 2021 i jämförelse med 2020. I ett måltidsabonnemang ingår per dag 3 mål plus 2 
mellanmål. Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 §255, att fastställa målsättning om 93%-96% 
täckning för Fastighets- och serviceförvaltningens kostnader för måltidsabonnemang avseende 
särskilt boende inom äldreomsorgen. Höjningen innebär 93,1% kostnadstäckningsgrad. Övriga 
avgifter lämnas oförändrade. 
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Tidigare fastställda taxor och avgifter måltidsservice 
  

Ordinärt boende, 100% kostnadstäckningsgrad Exklusive moms   

Matservice 62 kr per måltid   

 

Stöd och omsorg, 100% kostnadstäckningsgrad  Exklusive moms   

Varm måltid, utan tillbehör 62 kr per måltid   

 

Ej biståndsbeslut, 100% kostnadstäckningsgrad  Inklusive moms   

Gäst (betala för 10 kuponger få en gratis) 69 kr per måltid   

Frukost (betala för 10 kuponger få en gratis) 34 kr per måltid  
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Kostpolitiska riktlinjer Kost- och 
servicenämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Kostpolitiska riktlinjer Kost- 
och servicenämnden Riktlinjer 2020-09-07 §26 Kost- och 

servicenämnden 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kostchef Måltidsservice 2 20KSN23 Tills vidare 
Dokumentinformation  
Dokumentet gäller för Öjebyns produktionskök 
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Uppdrag 

Kost-och servicenämnden är en gemensam nämnd mellan Luleå och Piteå kommun. Uppdraget 
är att producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter vid Öjebyn 
produktionskök till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt samt särskilt boende i Luleå 
kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning inom 
området. Vidare har nämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur verksamheten ska arbeta för 
att främja närodlat och ekologiskt. 

Syfte 
Syftet med de kostpolitiska riktlinjerna är att ge uttryck för nämndens övergripande 
viljeriktning och ambitionsnivå vad gäller kvaliteten på mat, mathantering och service. 
Riktlinjerna ska vara vägledande för att säkerställa kvalité och fungera som stöd för 
verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. 
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  Sid 2 
 
 

 

Måltidsmodellen  
En måltid är mer än bara maten på tallriken. Därför har livsmedelsverket tagit fram 
måltidsmodellen, en modell som används för att skapa måltider av hög kvalitet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Modellen utgår från sex olika delar vilka syns nedan.  

 
Kost- och servicenämnden ska arbeta enligt måltidsmodellen och ska bidra till de olika delarna 
enligt nedan: 
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  Sid 3 
 
 

 

Goda måltider 

• Maten ska vara välsmakande 
• Menyn ska vara varierad och dagligen erbjuda flera alternativ 
• Vid menyplanering ska hänsyn tas till matgästernas behov och synpunkter  

Säkra måltider 

• Lagar, förordningar och livsmedelsverkets föreskrifter ska följas 
• Öjebyns produktionskök ska ha ett fungerande system för egenkontroll  
• Specialkost och konsistensanpassad kost ska erbjudas 

Näringsriktiga måltider 

• Ett brett och varierat utbud ska erbjudas för att tilltala samtliga matgäster 
• Verksamheten ska verka för val av hälsosamma livsmedel vid livsmedelsupphandlingen 

Hållbara måltider 

• Minska matsvinnet genom aktiva åtgärder för att främja klimat och ekonomi 
• Vid menyplanering och inköp främst välja livsmedel med så liten klimatpåverkan som 

möjligt 
• Välja lokalproducerade livsmedel för att främja lokal livsmedelsproduktion  
• Välja certifierade fiskar och skaldjur för att främja hållbart fiske 
• Erbjuda växtbaserade alternativ 
• Minska andelen hel- och halvfabrikat och laga så mycket mat som möjligt från grunden  
• Vid livsmedelsupphandling verka för att leverantörer av närodlade, lokalproducerade 

och svenska produkter kan lägga anbud 
• Svensk lagstiftning för djurskydd ska gälla vid upphandling av kött 

Trivsamma måltider 

• Maträtterna ska bidra till ett positivt avbrott i vardagen och locka till ätande  
• Information om maträtterna ska finnas  

Integrerade måltider 

• Matgäster ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter gällande maten 
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Kommunala pensionärsrådet 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom 

  Onsdag 16 september kl. 09:00-11:10 

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande  

Christina Oscarsson, PRO 

Benny Edlund, PRO 

Per-Olof Hedman, SKPF 

 Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

Brith Fäldth, Samhällsbyggnadsnämnden  

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 

Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen  

 Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

 Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och 

servicenämnden 

 
Övriga deltagare Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende  

Petra Stridsman, enhetschef myndighetsutövning 

Zara Berg, sekreterare 

          

      
 

Utses att justera Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

 
       Paragrafer §35 - §49 

 

Sekreterare Zara Berg 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson, (SN) 

 
 

Justerande Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

 

Förvaringsplats för  

protokollet                          Socialförvaltningen 
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§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

 

 

§36 

Val av justerare 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna, utses att justera dagens protokoll. 

 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns.  
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§38 

Tidig demens men tackar nej till hjälp – oroliga anhöriga 

Petra Stridsman 

 

Det man kan göra är en orosanmälan hos Socialtjänsten. Orosanmälan ligger under barn och 

familj men man gör även sin anmälan där då det gäller en vuxen person. Även hälsocentralerna 

kan ta emot orosanmälningar. Man kan också boka ett hembesök från Socialtjänsten för att få 

stöttning. Det finns inga tvångslagar, så man kan inte tvinga någon att ta emot hjälp. Man måste 

jobba mycket med motivationsarbete säger Petra. Om en person som inte bör köra bil gör 

det så vänder man sig till polisen.  

 

Sven-Gösta lägger till att anhörigstöd utreds och att det ska bli lika, inte äldreomsorgen och 

stöd och omsorg som det förut varit. En ingång. 

 

Petra bifogar ett material från Socialstyrelsen där man kan läsa mer. 

Se bilaga 1. 

 

 

§39 

Nytt SÄBO för äldre 
Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO för äldre, var inbjuden men hade fått förhinder.  

Helena Magnusson tar punkten.  

 

Tomten för bygget ligger på Strömnäsbacken och planeras vara klart hösten 2023. 

Det blir ett demensboende med 80 platser. 40 av de platserna kommer fyllas upp av boende 

från Munkberga då det boendet ska avvecklas då det inte längre håller dagens mått. Huset 

förväntas bli 2-3 våningar högt och att man då har de boende på markplan och våning 1.  

En detaljplan ska upprättas och beräknas vara klar nästa vår. 

 

Trygghetsboende kommer på tal och Marita Björkman-Forsman säger att det på Fastighets 

diskuteras om att man kanske kan bygga om gamla skolor som står tomma till 

trygghetsboenden men hon vill förtydliga att det handlar om trygghetsboende, inte särskilt 

boende.  

 

Brith Fäldth berättar att Norrfjärdens församling, PiteBo och Piteå kommun vill starta ett 

planarbete om de fastigheter som finns närmast kyrkan. En detaljplan för bostäder.  

 

 

 

 

 

 

Page 321 of 384



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-09-16 

4  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§40 

Besöksförbud SÄBO 
Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO för äldre, var inbjuden men hade fått förhinder. 

Helena Magnusson tar punkten. 

 

Det har jobbats mycket med rutiner, säkra möten samt säkra besöksrum. En förändring från 1 

oktober står klart och det kommer komma riktlinjer.  

 

En viss oro finns över att släppa på besöksförbudet på ett säkert sätt. 

 

 

§41  

Lägesrapport Covid-19 särskilt boende och ordinärt boende  
Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO för äldre, var inbjuden men hade fått förhinder.  

Helena Magnusson talar för ordinärt boende.  

 

Sven-Gösta Pettersson berättar att man är mycket nöjd med hur allt har gått med Covid-19.  

I dagsläget finns ingen smitta i någon av våra verksamheter.  
 

Helena säger att det inte funnits något bekräftat fall i ordinärt boende. Tittar man bakåt i tiden 

så har det varit en otrolig anspänning och hög sjukfrånvaro bland personalen, 30 % frånvaro i 

hemtjänsten. Sommaren med sommarvikarier har lyckats bra. Alla har fått hjälp. Helena är 

imponerad.  

 

 

§42 

Kontantfritt på bussarna 
Brith Fäldth 

 

Det har inte varit några reaktioner kring kontantfritt på bussarna, det har funkat bra. Ingen 

som har haft synpunkter.  
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§43 

Kompetensförsörjning 
Helena Magnusson 

 

7,6 miljoner kronor 2021.  

 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna, ställer frågan hur man ska använda pengarna i 

äldreomsorgslyftet. Helena svarar att äldreomsorgslyftet har startats för att man vill satsa på 

redan anställda som saknar den formella utbildningen, så att de får tillgång till en 

undersköterske-utbildning. 140 anställda inom kommunen saknar usk-utbildning. Man vill 

använda pengarna på ett smart sätt och därför finns denna möjlighet.  

 

Man har fått pengar till ett EU-projekt - validerad SSK. 

 

Sven-Gösta tillägger att 2 miljoner kronor ska vara använda 2020. Det finns en klar plan hur vi 

ska arbeta. Pengar som kommer sent hinns inte alltid användas.  

 

 

§44 

Möta olika personer i hemtjänsten Covid-19 

Helena Magnusson 

 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna, har tidigare ställt frågan hur man minskar detta med att olika 

personer kommer? Helena svarar att man inte har hunnit jobba så mycket med frågan. Det 

viktigaste är att säkerhetsställa att personal finns till alla insatser så att alla kan få hjälp, så då 

kan det blir att 15 olika personer kommer. Det är inte en enkel sak att minska. 

 

Det är en jätteutmaning att fortsätta vara effektiva, jobba mot heltidstjänster, dela upp 

sysslorna så att de med rätt utbildning gör vissa insatser och andra utan utbildning kan göra 

servicetjänster. I sommar har man testat servicetjänster för att frigöra för undersköterskor. 

Det är en väldigt komplex fråga. 

 

Brith Fäldth flikar in med att ett uppdrag kommer att ges till kommunchefen, och det är att 

tillsätta en Corona-kommission. Att använda kunskapen för att bygga kommunen för 

framtiden. Utveckla samverkan med andra organisationer.  
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§45 

Digitalt samhälle – svårt för dementa och äldre 
Hur gör man om man saknar kunskap? Till vem vänder man sig, och hur? 

Tjänster saknas till exempel hos banker.  

 

Kan studieförbunden på ett organiserat sätt sätta ihop kurser eller studiecirklar?  

 

Marita säger att man har granskat 1177. Det som är intressant där, som kommer från 
sjukvården, är en åldersfråga med digitalt utanförskap. Det har inte med åldern att göra utan 

det handlar om vana och erfarenhet. Det som granskats på 1177 är att man har hänvisat 

människor dit. För de som inte är vana har det varit ett enda stort hinder. Det som setts är 

att så fort det handlar om mer än två klick, så ger man upp. Det måste vara användarvänligt 

och det är inte en generationsfråga, snarare en klassfråga. Alla människor har inte råd med en 

dator eller en läsplatta och då är det svårt att lära sig.  

 

För människor med minnesproblematik är det svårt att minnas koder. Då kan det vara bra om 

det finns möjlighet att identifiera sig med Face-ID eller avtryck från ens finger.  

 

Elisabeth Lindberg säger att en person är anställd 50 % på biblioteket som hjälper till med 

enklare digitala hjälpmedel.  

 

Det borde vara en självklarhet med internetuppkoppling på Piteå kommuns särskilda boenden.  

 

 

§46 

Avgifter KPR 2021 

Underlag från Anna Duvmo, avgiftshandläggare  

 

Se bilaga 2. 

 

 

§47 

Måltidstaxa 2021 
Marita Björkman-Forsman 

 

Kostnadstäckningsgraden måste ligga på 93-96 %. Beslutat av kommunfullmäktige.  

 

Måltidsabonnemang på SÄBO kommer höjas med 2 kr/dag och hamnar på 60 kr i månaden.  

Ordinärt boende och stöd och omsorg höjs inte i år.  

 

Christina Oscarsson, PRO, godtar inte höjningen och vill att det skrivs in i protokollet. Mona 

Wilsson, SPF Seniorerna, instämmer med Christina. 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§48 

Nämnderna har ordet 

 
Fastighets- och servicenämnden 

Denna vecka så är det hållbarhetsveckan. Matsvinn mäts, det börjas på skolorna. Man jobbar 

på att minska svinnet. Närodlade grönsaker till hälften av köken. En del av de äldre kommer 

att få. Man jobbar med att leverera mer lokalproducerat. Kostpolitiska riktlinjer, man kommer 

prata med elevråden.  
 
Städet städar vidare. Resultatansvarsenhet fortsätter.  

 

Nytt SÄBO på gång. Frågan ska väckas till liv ifall man kan bygga om tomma skolor till 

trygghetsboende med en gemensam matsal. 

 

Matsvinn på SÄBO. Kökssvinn och tallrikssvinn. Man beställer till de antal som ska ha, ibland 

beställs det även lite mer. Men skolor är i fokus först. 

 

Marita tar till sig om mer mat till de äldre.  

 

Kommunstyrelsen 

Ny budget och VEP. Brukar ha tagits före midsommar men på grund av Covid-19 så blir det 

inte förrän nu, den 2/10-2020. Ny budgetberedning under rådande omständigheter. 

 

Nytt näringslivsprogram utarbetat tillsammans med företagarna i Piteå. 

Köpt fastighet av Lindbäcks i Öjebyn. 

 

Man fortsätter med lagkamrat. 

 

Kommunfullmäktige - Utbildning för alla ledamöter i barnkonventionen.  

  

Socialnämnden 

Fullt fokus på nämnden på den ekonomiska handlingsplanen. Den togs i våras men ska 

kompletteras med fler siffror. Ska brytas ned till avdelningsnivå. Arbete pågår. 

 

Projekt med samverkan mellan socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Personal från 

biblioteket till särskilda boenden för äldre och läsa tidningar och hålla i aktiviteter. 

Kulturutövare. Mer information kommer. 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Spar på 1 miljon kronor. Nämnden säger nej till att lägga ner ett badhus. Pengar tas från annat 

istället.  

 

Man laddar för SM-veckan, sista veckan i mars 2022.  

 

Piteå firar 400-årsjubileum 2021. Firandet inleds på nyårsafton i år. Man hoppas på 

världsrekord med ljuslyktor som ska skickas upp i himlen på tolvslaget. Godkända lyktor i 

bambu. Digitalt firande kommer att bli aktuellt.   

 

Pandemin har ställt till bekymmer för föreningar. Många föreningar går på knä för att dem inte 

fått intäkter, speciellt hembygdsgårdar. Det är ett jobb att reda upp alla pengar som kommer 

från staten. Bidrag till kultur- och idrottsföreningar.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ingenting från Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

§49 

Övriga frågor 
Noterar att anhörigstöd ska vara med på dagordningen på kommande sammanträde i 

december. Utöver det, ingen övrig fråga. 

 

 
 

 

Mötet avslutas. 
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Datum 
2020-09-07 

 

 
 

   

 

 

 
  

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85  PITEÅ   Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 62 67 socialtjansten@pitea.se  www.pitea.se/kommun 

 

  
Information om nya taxor 2021 

Ärendebeskrivning 

Uppräkning av nya avgifter inför 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle 

hemtjänstavgifterna inom ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex 

(OPI). Inför 2021 innebär det en höjning på 0,9 procent för årets hemtjänstavgifter  

(prel. 2020 OPI i dagsläget).  

 

                                                                                       2020  2021 

Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.)           271 kr/tim   273 kr/tim 

Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull   216 kr/tim      218 kr/tim 

Ledsagningsavgift    271 kr/tim      273 kr/tim 

 

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet 

för boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. 

Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya 

avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 

Inför 2021 innebär det en höjning på 0,9 procent för den individuella kostnaden 

(prel. 2020 OPI i dagsläget). 

 

   2020  2021 

Individuell kostnad    359 kr/månad/boende  362 kr/månad 

                                                                 488 kr/månad/parboende  492 kr/månad 

 

Övriga taxor förblir oförändrade även år 2021.  

Ny omräkning på dessa taxor görs inför år 2022. 

 

Ärendet har ej varit upp i nämnd ännu. 

 

 

 

Anna Duvmo 

Handläggare 

Socialförvaltningen 
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Din rätt till vård  
och omsorg

Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre 
(artnr 2016-5-5) kan beställas från  
Socialstyrelsens publikationsservice. 
www.socialstyrelsen.se/publikationer 
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se 
Fax: 035-19 75 29

Publikationen kan även laddas ner från www.socialstyrelsen.se

En vägvisare för äldre
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Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen.  
Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier  
och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. 

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats.  
Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran.  
Frågor om alternativa format skickas till alternativaformat@socialstyrelsen.se  

ISBN 978-91-7555-377-1 
Artikelnr 2016-5-5

Tryck Edita Bobergs AB, Falun, september 2016
Foto omslag och sid. 9 Marcus Lundstedt, Scandinav Bildbyrå, sid. 5 och 19 Matton, 
sid. 27 Bildarkivet, Andreas Hillerborg, sid. 34 Bildarkivet, Calle bredberg

Personerna på bilderna har ingen koppling till innehållet
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Här kan du skriva ner saker som du vill komma ihåg
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Vem kan få hjälp?

Ditt hjälpbehov avgör 
Hälso- och sjukvården och socialtjänstens äldreomsorg är delar 
av den svenska välfärden. De regleras av lagar som ställer den 
enskildes behov av vård och omsorg i centrum. Hälso- och 
sjukvårdslagen talar om vård på lika villkor för hela befolk-
ningen. Den som har störst behov av sjukvård ska få företräde 
till vården. Socialtjänstlagen ger dig rätt till bistånd i form av 
hemtjänst, bostad i ett så kallat äldreboende (i lagen kallas det 
särskilt boende) eller annan hjälp och stöd som du kan behöva 
och som du inte kan få på annat sätt. 

Vem kan få service och omsorg? 
Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att  
ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. För att få reda 
på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste du 
ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att 
utreda alla ansökningar. Vanligen tar en biståndshandläggare 
hand om ditt ärende. Om handläggaren kommer fram till att 
du inte har rätt till den hjälp du ansökt om, har du rätt att få ett 
beslut som du kan överklaga till domstol (läs mer om hur du 
söker bistånd på sid. 33). 

När du träffar en biståndshandläggare och har svårt att prata 
svenska eller kommunicerar med teckenspråk kan du begära att 
få stöd av en tolk. 
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I vissa områden i Sverige, så kallade förvaltningsområden, har 
de nationella minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli 
en särställning.  Detta med stöd av lagen om nationella  
minoriteter och minoritetsspråk. Om du pratar samiska, finska 
eller meänkieli och bor i ett förvaltningsområde har du rätt 
att ta kontakt med myndigheter muntligen och skriftligen på 
ditt minoritetsspråk. Även utanför förvaltningsområdet ska du 
kunna använda ditt språk om myndigheterna har personal som 
kan dessa språk.

Rätten till bistånd 

I 4 kap. 1 § socialtjänstlagen står det: 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov  
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.”

Frivillighet är en grundregel 
Anhöriga eller personal kan anmäla att du behöver hjälp. Då 
ska kommunen göra en så kallad förhandsbedömning. Det 
innebär att kommunen kontaktar dig och frågar om du vill ha 
någon hjälp. Du har alltid rätt att tacka nej. 

Uppgifter om dig skyddas av sekretess 
Uppgifter om dina personliga förhållanden skyddas av  
bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess. De anteckningar  
som handläggaren gör i samband med biståndsbedömningen 
och genomförandet av de hjälpinsatser som du har beviljats,  
är skyddade. Det betyder att de varken får läsas eller lämnas 
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ut till någon obehörig utan ditt samtycke. Däremot har du själv 
rätt att läsa och kopiera anteckningarna. 

Olika utförare men gemensamma regler 
Det är bara kommunen som får utreda och fatta beslut om 
bistånd. Att utföra biståndet får däremot flera andra göra.  
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Enskilda företag, kooperativ och stiftelser får alltså bedriva 
omsorg på uppdrag av kommunen. Landstinget och kommu-
nen har huvudansvaret för hälso- och sjukvården. Den kan 
också utföras av privata vårdgivare, det vill säga enskilda 
företag, kooperativ och stiftelser. Oavsett vem som bedriver 
vård och omsorg gäller samma regler för bland annat sekre-
tess, tystnadsplikt och tillsyn.

Ordförklaringar 

Bistånd – hjälp enligt socialtjänstlagen, till exempel  
hemtjänst, bostad i äldreboende, deltagande i  
dagverksamhet. 

Socialtjänst – samlingsnamn för den sociala verksamhet 
som kommunerna är skyldiga att bedriva, till exempel 
äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till  
personer med funktionsnedsättning och individ- och familje- 
omsorg. Denna verksamhet regleras bl.a. av socialtjänst-
lagen (SoL) och kommunerna har det yttersta ansvaret. 

Hälso- och sjukvård – Kommunernas och landstingens 
hälso- och sjukvårdsansvar regleras av hälso- och sjuk-
vårdslagen (HSL). Kommunerna och landstingen har ett 
ansvar för att se till att hälso- och sjukvården uppfyller 
kraven på god vård. De ska också erbjuda rehabilitering, 
habilitering och hjälpmedel till äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt förebygga ohälsa. Patient-
lagen, som trädde i kraft 2015, stärker bland annat  
patientens möjlighet att få  information och välja  
offentligt finansierad primärvård. 
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Vad kan man få hjälp med?

Vilken slags hjälp du kan få beror på vilka behov du har.  
Du har rätt att ansöka om vad du vill, även om den hjälp du 
vill ha inte nämns i de kommunala riktlinjerna där du bor.  
Om du vill överklaga, är det ytterst domstolarna som avgör 
vilken slags hjälp du har rätt till (läs mer om att söka bistånd 
på sid. 33). Den hjälp du har rätt att få ska stärka dina möjlig-
heter att bo kvar i din bostad eller att på andra sätt leva ett 
självständigt liv. Lagen talar om att kommunernas bistånd ska 
”utformas och genomföras tillsammans med den enskilde”. 
Du har alltså rätt att framföra dina synpunkter på hur du vill 
ha det och bli lyssnad på. Hemtjänsten underlättar vardagen 
för dig Om du behöver hjälp med hushållsarbetet eller med 
personlig omvårdnad kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst 
kan du få både i ordinärt boende och på ett äldreboende.  
Till hemtjänstens uppgifter hör städning, inköp och andra 
hushållssysslor. Hemtjänstpersonalen kan även följa med dig 
på promenader eller sociala aktiviteter. De kan hjälpa dig med 
olika omvårdnadsuppgifter, till exempel personlig omvårdnad 
som morgontoalett och matning. Hemtjänsten har kvälls- och 
nattpatruller så du kan få tillsyn och hjälp dygnet runt.

Tryggare med trygghetslarm 
Med trygghetslarm når du personal dygnet runt, något som 
kan kännas tryggt både för dig och för dina anhöriga. Trygg-
hetslarmet installeras i din bostad och kopplas till telefonen. 
Har du fått ett larm installerat är det viktigt att du alltid 
meddelar larmcentralen om du byter operatör eller byter till 
bredbandstelefoni. 
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Flytta till ett äldreboende (särskilt boende) 
Om du behöver mer omfattande vård och omsorg kan du 
ansöka om att få flytta till ett äldreboende, ett så kallat särskilt 
boende, som det står i socialtjänstlagen. 

Även i ett äldreboende kan du få hjälp av hemtjänsten med det 
du behöver i vardagen och oftast finns där en sjuksköterska 
och annan vårdpersonal som är tillgänglig dygnet runt. Många 
äldreboenden har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och 
en fast läkarkontakt för de boende, men den som vill har rätt 
att behålla sin egen läkare. 

Även om du bor i ett äldreboende är det ditt eget hem och 
personalen ska respektera ditt privatliv. Här är det du som 
bestämmer när någon ska hälsa på. 

Ett äldreboende eller särskilt boende kan också kallas grupp-
boende, sjukhem eller vård- och omsorgsboende. Många 
kommuner kallar alla dessa former av boende för äldreboende. 
Oavsett vad boendet kallas ska vården och servicen i det 
särskilda boendet vara anpassade till dina behov av trygghet, 
gemenskap och självbestämmande. 

Olika boenden 

Särskilt boende för äldre (äldreboende) =  
bistånd enligt socialtjänstlagen 

Trygghetsboende = boende på öppna marknaden 
med mycket begränsad tillgång till personal 

Seniorboende, 55+ boende = boende på öppna  
marknaden som är inriktat på äldre
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Garanti för par att bo tillsammans 
Äldre par som levt ihop länge ska inte behöva flytta isär 
bara för att en av dem börjar behöva mer vård och omsorg. 
Det handlar om att garantera livskvalitet och trygghet för de 
par som vill fortsätta att leva tillsammans. Den som beviljas 
bostad i ett äldreboende har rätt att bo ihop med sin make eller 
sambo. Detta kallas parbogaranti. Förutsättningen är att paret 
har bott ihop en längre tid eller, om den ena parten redan bor i 
ett äldreboende, att paret dessförinnan har bott ihop en längre 
tid. 

Det är bara den som behöver ett äldreboende som ska stå som 
sökande till boendet, även om han eller hon vill ha med sig sin 
partner. 

Även äldre par där båda har beviljats bostad i ett äldreboende 
har rätt att bo tillsammans. Detta förutsätter att paret vill  
fortsätta leva tillsammans. 

Du har rätt att ansöka om bistånd

Kommunens biståndshandläggare kan informera om 
vilken hjälp som finns att få där du bor. Du kan alltid 
ansöka om den hjälp du tycker att du behöver.  
Av 4 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SoL) följer att man 
har rätt att ansöka om bistånd oavsett vad som står  
i de kommunala riktlinjerna.

Stöd till grupper med särskilda behov 
Kommunens stöd till äldre kan vara riktat till grupper som har 
särskilda behov. Syftet med gruppboenden kan ofta vara att de 
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boende ska känna trygghet och gemenskap och samvaron står 
därför i centrum. 

Dagverksamheter för personer med demenssjukdomar inriktar 
sig ofta mot aktiviteter som deltagarna känner är betydelsefulla  
för att kunna ha en meningsfull tillvaro. Det kan till exempel 
vara musik och sång, trädgårdsarbete eller samtal. Även här 
spelar samvaron med personer i samma situation en stor roll. 
Andra dagverksamheter lägger till exempel tonvikten på  
fysisk träning och rehabilitering och vänder sig till personer 
som drabbats av exempelvis benbrott eller stroke. 

Äldreomsorg med personal  
som talar minoritetsspråk 
Sveriges nationella minoriter är judar, romer, samer, sverige-
finnar och tornedalingar. Jiddisch, romani chib, samiska, 
finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk.  
Som nationell minoritet har man vissa särskilda rättigheter  
kopplade till språket. Dessa rättigheter anges i lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
Syftet med lagen är att skydda minoritetsspråken och att  
minoriteter ska kunna bibehålla och utveckla sin kultur.  
Kommuner och myndigheter i Sverige har en skyldighet att 
informera om lagen och dess rättigheter. 

I vissa områden i Sverige, så kallade förvaltningsområden, har 
samiska, finska och meänkieli en särställning. Om du pratar 
samiska, finska eller meänkieli och bor i ett förvaltnings- 
område har du rätt att ta kontakt med myndigheter muntligen 
och skriftligen på ditt minoritetsspråk. Även utanför förvalt-
ningsområdet ska du kunna använda ditt språk om myndig- 
heterna har personal som kan dessa språk.
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Lagen säger att om du begär det ska du kunna få hela  
eller delar av äldreomsorgen av personal som pratar samiska, 
meänkieli eller finska. Även om du bor i en kommun som inte 
ingår i förvaltningsområdet har du rätt till äldreomsorg på 
ditt språk om det finns personal som behärskar språket. Vilka 
kommuner som är förvaltningsområden hittar man på hemsi-
dan minoritet.se som drivs av sametinget.

Vänd dig till din kommun om du vill veta vilka regler som 
gäller för att få äldreomsorg på ditt språk. 

Har du ett annat hemspråk än svenska eller något av minoritets- 
språken? I en del kommuner kan det finnas äldreomsorg som 
utförs av personal som talar ditt hemspråk. Tala med en  
biståndshandläggare!

Tolkning till andra språk 
När socialtjänsten ska ge dig individanpassad information 
ska personalen ta hänsyn till bland annat vilken kulturell och 
språklig bakgrund du har. Det innebär att personalen, om det 
behövs, bör använda tolk när de informerar. 

Även om ingen frågar dig, så kan du själv begära att få en tolk 
om du behöver en sådan. Då vänder du dig till kommunen, 
som har ansvar för tolkar. Även om du har en anhörig som kan 
tolka, rekommenderas du ändå att använda en officiell tolk 
som kommunen ordnar med. 

Kulturella skillnader och skillnader i värderingar mellan  
personer från olika länder gör att det i en del situationer kan 
vara bra att ha någon oberoende som tolkar. 

Du har rätt att behandlas värdigt 
Sedan den 1 januari 2011 finns en nationell värdegrund inom 
socialtjänstens omsorg om äldre. Med värdegrund menas de 

Page 341 of 384



13

Vad kan man få hjälp med?

DIN RÄTT TILL VÅRD OCH OMSORG – EN VÄGVISARE FÖR ÄLDRE
SOCIALSTYRELSEN

etiska värden och normer som ska vara själva grunden för 
arbetet inom äldreomsorgen. Du ska få stöd och hjälp på ett 
värdigt sätt och du ska kunna känna välbefinnande. Så långt 
det är möjligt ska du kunna välja när och hur du ska få stöd, 
hjälp och service. 

Allt fler kommuner har börjat använda sig av lokala värdighets- 
garantier. Garantierna ser olika ut i olika kommuner men syf-
tet är detsamma: Värdighetsgarantierna ska tydliggöra för dig 
hur äldreomsorgen tar hänsyn till och värnar om ditt privatliv, 
din kroppsliga integritet, din rätt till självbestämmande och 
delaktighet med mera. 

Din kommuns lokala värdighetsgarantier ska ses som försäk-
ringar eller löften till dig. En värdighetsgaranti måste inne-
hålla ett löfte utöver vad man har rätt till enligt lag eller redan 
har beviljats. Om äldreomsorgen inte håller vad den lovar kan 
du klaga. Vänd dig till din kommun för att få veta vilka lokala 
värdighetsgarantier som gäller. Observera att kommunerna 
inte måste ha egna värdighetsgarantier. 

Kommunen är skyldig att ge stöd till anhöriga
Kommunen är skyldig att stödja anhöriga. Hemtjänsten är 
ofta till nytta för den som vårdar en anhörig i hemmet. Om 
du vårdar en anhörig kan du söka bistånd för din egen del. Du 
har rätt att få ett beslut som säger om du beviljats bistånd eller 
inte. Du har också rätt att överklaga kommunens beslut. 

Det finns oftast avlösarservice i hemmet och dagverksamheter 
för personer med demenssjukdomar. Annat stöd är mer direkt 
riktat till anhöriga, till exempel samtalsgrupper, utbildning 
och stödkontakt med handläggare. 

I vissa kommuner kan den äldre få ekonomiskt stöd när en 
anhörig sköter omvårdnaden. Det kallas ofta hemvårdsbidrag. 
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Anhörig- och patientföreningar erbjuder ofta utbildningar om 
bland annat den sjukdom som personen som du vårdar har. 
Utbildningarna ger också tillfälle att träffa andra som vårdar 
sina anhöriga.

Hjälpmedel och bostadsanpassning 
Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva hjälpmedel 
som underlättar ditt dagliga liv och gör att du känner dig  
säkrare. Hjälpmedel och annat stöd kan också behövas som en 
del i din behandling eller rehabilitering. Exempel på hjälp-
medel som du kan få genom en arbetsterapeut är rullstol,  
rollator och strumppådragare. En del hjälpmedel är gratis  
men andra får du betala för. Vissa hjälpmedel kan du låna  
och andra får du hyra. Det är ofta läkare, arbetsterapeuter,  
distriktssköterskor, sjukgymnaster och logopeder som  
skriver ut hjälpmedel. 

Bostadsanpassning kan underlätta för dig i din bostad och 
göra det säkrare att vistas och leva där. Vanliga åtgärder är 
att ta bort trösklar så att man lättare tar sig fram med rollator 
eller rullstol. Bostadsanpassning kan också handla om större 
ingrepp, som att installera en hiss eller bygga om toalett och 
badrum. Vänd dig till kommunen för mer information.

Personlig assistans 
Personlig assistans kan du få om du omfattas av lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). I de flesta fall 
beviljas ersättning till personlig assistans av Försäkringskassan 
enligt socialförsäkringsbalken. Om du har haft personlig assis-
tans före 65 års ålder får du behålla den livet ut om det behövs, 
men du kan inte få fler assistenttimmar efter att du fyllt 65 år. 
Man kan inte söka personlig assistans efter 65 års ålder. 
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Färdtjänst istället för buss 
Färdtjänst är en tjänst för den som på grund av funktions-
nedsättning inte kan ta bussen eller andra kollektiva färd-
medel. Den som använder rullstol kan åka särskilt anpassade 
minibussar. Transportföretag kör färdtjänstturer på uppdrag 
av kommunen. Man betalar för resorna och man har oftast rätt 
till ett begränsat antal resor. Genom Riksfärdtjänst finns det 
möjlighet att göra längre resor inom Sverige. Mer information 
kan du få i din kommun, din region eller ditt landsting. 

God man och förvaltare 
Om du är sjuk eller av något annat skäl inte längre kan sköta 
din privatekonomi eller tillvarata dina rättigheter inom vård 
och omsorg, kan du få hjälp av en god man. Den gode mannen 
(som även kan vara en kvinna) ansvarar för att dina räkningar 
betalas och kan ge stöd vid biståndsbedömningar och i andra 
sammanhang. 

Om du har beviljats en god man har du ändå samma rätt som 
tidigare till självbestämmande. 

Om du är sjuk eller av något annat skäl inte kan ta hand om 
dig själv eller din egendom kan du få hjälp av en förvaltare. 
En förvaltare har mer långtgående befogenheter än en god 
man. En förvaltare bestämmer själv över din egendom och 
företräder dig i allt som ingår i uppdraget. 

Gode män och förvaltare ska alltid handla på det sätt som är 
till mest nytta för dem som de arbetar för. Har du en god man 
eller en förvaltare ska han eller hon alltid fråga dig vad du 
tycker i viktiga frågor. Om det inte är möjligt kan den gode 
mannen eller förvaltaren vända sig till din make eller sambo. 

Har du frågor om god man och förvaltare ska du vända dig till 
överförmyndaren i din kommun. Det är tingsrätten som fattar 
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beslut om att en person ska få en god man eller en förvaltare. 
Överförmyndaren övervakar att gode män och förvaltare  
fullgör sina skyldigheter.

Servicetjänster som inte kräver behovsprövning
Enligt lagen om vissa kommunala befogenheter får en kom-
mun erbjuda vissa servicetjänster till personer som är 67 år 
eller äldre (eller en annan ålder som kommunen har bestämt) 
utan att någon särskild behovsprövning krävs. Personlig  
omvårdnad kan däremot inte ges enligt denna lag. 

Det är kommunen som bestämmer vilka servicetjänster som 
ska erbjudas och i vilken utsträckning de ska erbjudas.  
Kommunen bestämmer också vilka avgifter som ska tas ut. 
När det gäller servicetjänster har kommunen ingen skyldighet 
att dokumentera eftersom det inte är fråga om biståndsinsat-
ser. Det går inte heller att överklaga beslut om servicetjänster. 

Ett exempel på en servicetjänst är en så kallad fixartjänst.  
Det är en tjänst som hjälper äldre med praktiska saker, till 
exempel att byta lysrör och hänga upp gardiner. Tjänsten kan 
vara kostnadsfri eller ha en mindre kostnad. 

Hushållsnära tjänster med skattereduktion 
Du kan själv välja att använda hushållsnära tjänster med  
skattereduktion. Du som äldre eller är ett vuxet barn till en 
äldre person kan köpa hushållstjänster direkt hos ett privat 
företag. Företaget begär sedan skattereduktion för den kostna-
den. Exempel på sådana tjänster är städning, fönsterputsning, 
tvätt och snöskottning. Det kan också vara hjälp med person-
lig hygien och på- och avklädning. 

De hushållsnära tjänsterna hör inte till socialtjänstens område. 
Skatteverket har mer information om detta.
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Vart ska man vända sig?

Kommunen prövar din ansökan Hemtjänst, bostad i äldre-
boende och annan äldreomsorg kan du ansöka om i din  
kommun. Be att få tala med en biståndshandläggare! Din  
läkare eller distriktssköterska kan också hjälpa dig att få  
kontakt med kommunen. 

Om du ska åka på semester till en annan kommun ska din 
hemkommun ansvara för de stöd- och hjälpinsatser du  
behöver. Semesterkommunen eller den så kallade vistelse-
kommunen är skyldig att hjälpa din hemkommun med att 
utreda vilka insatser du behöver och att sedan utföra dem. 

Om du vill flytta till en annan kommun ska du vända dig till 
den kommunen. Din ansökan ska bedömas på samma sätt 
som för dem som redan bor där permanent. Om du på grund 
av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har 
ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser, 
kan du alltså ansöka om insatser i den kommun som du vill 
flytta till. Din ansökan om bistånd ska då bedömas på samma 
sätt som för dem som redan bor i kommunen.

Biståndshandläggaren utreder dina behov 
Biståndshandläggarna arbetar på uppdrag av kommunen och 
beslutar om och i vilken omfattning du kan beviljas hjälp. 
Biståndshandläggare finns i alla kommuner men kallas ibland 
biståndsbedömare, hemtjänstassistent eller något annat. 

Din ansökan om bistånd behöver inte vara skriftlig. Det räcker 
att du berättar för biståndshandläggaren vad du behöver hjälp 
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med. Boka tid för ett möte. Du kan ta med dig din maka, din 
make eller andra anhöriga om du vill. Det kan vara bra att ha 
någon med sig när man ska få mycket ny information. Om du 
har svårt att förstå svenska kan du be om att få en  tolk.  

Under mötet ska biståndshandläggaren ta reda på varför du 
söker hjälp, vilka sysslor du klarar av och vad du behöver hjälp 
med. Biståndshandläggaren ska informera dig om vilka insat-
ser kommunen har att erbjuda. 

Ibland kan det finnas flera möjliga sätt att få hjälp. Till exem-
pel kan hemtjänst kombinerad med dagverksamhet vara ett 
alternativ till bostad i äldreboende. Biståndshandläggaren ska 
i största möjliga mån ta hänsyn till dina önskemål. 

Valfrihet inom hemtjänsten 
Vissa kommuner erbjuder valfrihet inom äldreomsorgen.  
Det innebär att du själv får välja vem som ska utföra de 
insatser som du har beviljats. Biståndshandläggaren ger dig 
information om vilka utförare som du kan välja emellan. Om 
du inte vill eller inte kan välja själv ska biståndshandläggaren 
hjälpa dig genom att erbjuda hjälp av den utförare som  
kommunen anlitar för personer som inte väljer själva.

Äldreguiden 
I Äldreguiden kan du jämföra äldreboenden och hemtjänst i 
hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksam-
heter finns med.  
Besök Äldreguiden på www.socialstyrelsen.se/aldreguiden 
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Rättssäker bedömning 
Du har rätt att ställa krav på ett gott bemötande och en rätts-
säker handläggning. Biståndshandläggaren ska vara noggrann, 
saklig, rättvis och ska bemöta dig med respekt. De anteck-
ningar som biståndshandläggaren gör under utredningen har 
du rätt att ge synpunkter på innan biståndsbeslutet fattas. 
Beslutet ska alltid dokumenteras. Ett beslut kan vara  
tidsbegränsat eller gälla tills vidare. 

Ett avslagsbeslut ska alltid vara skriftligt och det ska vara 
tydligt motiverat. Biståndshandläggaren ska informera dig om 
hur beslutet kan överklagas till domstol. Läs mer på sid. 34.
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Kommunen beslutar om bistånd 

Vänd dig till kommunens biståndshandläggare  
när du behöver hemtjänst eller annat bistånd  
av kommunen. 

När du ansöker har du alltid rätt att få ett  
skriftligt beslut. 

Avslagsbeslut ska alltid vara skriftliga. 

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga  
till domstol.

Du kan ansöka om hjälp flera gånger 
Om du anser att kommunen inte har beviljat dig tillräckligt  
med hjälp kan du ansöka om mer eller annan hjälp. Det 
finns ingen gräns för hur många gånger du kan söka bistånd. 
Grundregeln är att ett beslut om bistånd gäller tillsvidare eller 
till det datum som kommunen har bestämt. I undantagsfall 
kan kommunen ompröva beslutet om ditt behov av hjälp  
påtagligt förändrats. 

Frivilligverksamhet är både komplement  
och alternativ 
Vid sidan av kommunernas socialtjänst finns det i många 
kommuner frivilliga verksamheter. Kyrkor, Röda korset,  
anhörig- och pensionärsföreningar erbjuder utbildning, 
ledsagning, väntjänst, utflykter och andra sociala aktiviteter. 
Frivilligorganisationerna samarbetar ibland med socialtjänsten 
och kan fungera som ett komplement till socialtjänsten.  
De kan också vara ett alternativ för dig som inte önskar  
eller inte har rätt till hjälp av kommunen.
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Patientsäkerhet och delaktighet

Inom primärvården har du rätt att gå till vilken vårdgivare du 
vill. Hälso- och sjukvården är skyldig att ge dig information 
som är anpassad för dig som individ. Du ska bland annat få 
information om ditt hälsotillstånd, de metoder som finns för 
aktuell undersökning och vård samt om möjliga behandlingar. 
Vård och behandlingar ska så långt som möjligt ”genomföras 
i samråd med patienten”. Du kan välja att avbryta eller avstå 
från föreslagna behandlingar. 

Tolkning till andra språk 
När hälso- och sjukvårdspersonalen ska ge dig individanpas-
sad information ska personalen ta hänsyn till bland annat 
vilken kulturell och språklig bakgrund du har. Det innebär  
att personalen, om det behövs, ska använda tolk när de infor-
merar. 

Även om ingen frågar dig, så kan du själv begära att få en tolk 
om du behöver en sådan. Då vänder du dig till kommunen, 
som har ansvar för tolkar. Även om du har en anhörig som kan 
tolka, rekommenderas du ändå att använda en officiell tolk 
som landstinget eller kommunen ordnar med. 

Kulturella skillnader och skillnader i värderingar mellan  
personer från olika länder gör att det i en del situationer kan 
vara bra att ha någon oberoende som tolkar. 
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Teckenspråkstolk och vardagstolkning 
För personer som är döva från barndomen (barndomsdöva), 
dövblinda, vuxendöva och hörselskadade är landstingen 
skyldiga att erbjuda dem som är bosatta inom landstinget och 
stadigvarande vistas där, tolktjänst för så kallad vardags- 
tolkning. I detta ingår bland annat sjukvårdsbesök.

SECOND OPINION (en andra bedömning) 

I vissa fall har du rätt till en Second opinion, det vill 
säga en andra bedömning av en specialist, förutom 
den bedömning som din egen läkare har gjort.  
Det kan gälla 

 •  om du står inför svåra medicinska  
 ställningstaganden 

 •  om du har en livshotande eller särskilt allvarlig  
 sjukdom 

 •  om den medicinska behandlingen kan innebära  
 särskilda risker för dig 

 •  om ditt val har särskilt stor betydelse för din   
 framtida livskvalitet 

 •  om det inte står helt klart vilken behandling som  
 är lämpligast i just ditt fall. 

Observera: Rätten till en Second opinion gäller inte 
tandvården.
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Din vård och behandling dokumenteras  
i en journal 
Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra 
till en god och säker vård. Journalen ska bland annat innehålla 
uppgifter om vilken information du har fått och vilka beslut 
som har tagits om din vård och behandling. Om du inte skulle 
förstå något i journalen, så be att någon förklarar. Om du 
tycker att något i journalen är felaktigt eller inte helt stämmer, 
kan du påpeka det. Detta ska antecknas i journalen.  
Du kan tala med den läkare eller sjuksköterska som ansvarat 
för anteckningen.

SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING 

Syftet med en sammanhållen journalföring är att 
hälso- och sjukvården ska få en mer samlad bild 
av dina vårdbehov för att ge dig bästa möjliga 
vård. För att din vård ska bli så säker som möjligt 
kan därför flera som deltar i vården behöva läsa i 
din journal. Vården av dig kan innefatta kontakter 
med olika delar av vården och med sammanhållen 
journalföring kan uppgifter i din journal överföras 
mellan olika verksamheter. Du slipper också att 
upprepa din vårdhistoria varje gång du träffar en ny 
vårdgivare. Uppgifter om din hälsa eller andra  
personliga förhållanden får som huvudregel inte 
lämnas ut till andra vårdgivare utan ditt godkän-
nande. Om du ger ditt samtycke är det endast den 
personal som deltar i vården av dig som får ta del 
av uppgifterna i din journal.
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En fast vårdkontakt 
Du ska kunna känna dig trygg och säker och din hälso- och 
sjukvård ska vara så sammanhängande och samordnad som 
möjligt. Du har därför rätt att få en så kallad ”fast vårdkon-
takt” som kan hjälpa dig på olika sätt. Den fasta vårdkon-
takten kan till exempel samordna vårdens insatser och vara 
kontaktperson gentemot andra delar av hälso- och sjukvården. 
Den fasta vårdkontakten kan också hjälpa dig i kontakten med 
andra berörda myndigheter såsom socialtjänsten eller  
Försäkringskassan. En fast vårdkontakt kan vara någon bland 
hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en läkare, sjuk-
sköterska eller psykolog, eller en person med en mer adminis-
trativ funktion. En fast vårdkontakt utses när de som ansvarar 
för din vård anser att du behöver det, eller när du själv begär 
att få det. 

Den fasta vårdkontakten spelar också en central roll när en 
patient har ett tillstånd som på grund av sjukdom eller skada 
medför fara för patientens liv. Den fasta vårdkontakten håller  
i kontakterna som rör den livsuppehållande behandlingen. 

Hälso- och sjukvård i hemmet 
Du kan få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser i hemmet vid 
enskilda tillfällen eller för längre tid, så kallad hemsjukvård. 
Ansvarig för hemsjukvården är antingen landstinget eller 
kommunen. Personal på vårdcentralen eller din biståndshand-
läggare kan ge information om hur det är i din kommun. Din 
läkare eller distriktssköterska på vårdcentralen kan ge dig mer 
information om vilka möjligheter som finns för att utforma 
hemsjukvården utifrån dina behov. Flertalet kommuner har 
numera ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende. 

För hemsjukvård i särskilt boende ansvarar alltid kommunen.
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Munhälsobedömning och nödvändig tandvård 
Om du har ett varaktigt behov av omfattande vård- och  
omsorgsinsatser har du rätt till en bedömning av din munhäl-
sa. Landstinget erbjuder en kostnadsfri undersökning av tand-
läkare eller tandhygienist. I det särskilda tandvårdsstödet för 
äldre personer som behöver omfattande vård- och omsorgs-
insatser ingår också erbjudande om nödvändig tandvård. 

Avgifterna är desamma som vid besök inom hälso- och sjuk-
vården. Högkostnadsskyddet gäller. Du har rätt till nödvändig 
tandvård även om du inte har genomgått en munhälsobedöm-
ning.

Rätt till läkemedelsgenomgång 
Det är viktigt att dina läkemedel fungerar bra tillsammans 
och att du mår bra av dem. Genom en läkemedelsgenomgång 
kan man bättre bedöma ditt hälsotillstånd och effekterna av de 
läkemedel du tar. Man kan också bedöma risker med läkemed-
len och eventuella biverkningar. En läkemedelsgenomgång ska 
göras minst en gång per år om du är 75 år eller äldre (oavsett 
om du bor i ordinärt boende eller på ett äldreboende) om du är 
ordinerad fem eller fler läkemedel eller om du misstänker eller 
vet att du har problem som beror på de läkemedel du tar.

Om du råkat ut för en vårdskada
Om du drabbas av en vårdskada ska vårdgivaren  
snarast informera dig om 

•  att det har inträffat en händelse som har medfört  
en vårdskada 

•  vad vårdgivaren tänker göra för att en liknande  
händelse inte ska inträffa igen 
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•  att du kan anmäla klagomål till Inspektionen för  
Vård och Omsorg (IVO) 

•  att du kan begära ersättning från patientförsäkringen 

•  att det finns patientnämnder som har till uppgift  
att stödja och hjälpa patienter. 

 
Vårdgivaren ska som regel också informera dig om att de gjort 
en anmälan till IVO av en händelse som medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada för dig (lex Maria). 
Du ska då också få möjlighet att beskriva din upplevelse av 
händelsen.

IVO ska granska om hälso- och sjukvården utrett händelsen 
tillräckligt och om man vidtagit lämpliga åtgärder för att  
förhindra att händelsen kan inträffa igen. 

Om inte du själv kan ta emot informationen ska den ges till en 
närstående.

OM DU VILL KLAGA PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

Patientsäkerhetslagen som trädde i kraft den  
1 januari 2011 syftar till att vården ska bli säkrare. 
Om du blivit felbehandlad kan du göra en anmälan. 
Även anhöriga har rätt att klaga på vården.  
Klagomålen kan bidra till att vården blir bättre  
och säkrare för alla. 

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) är  
tillsynsmyndighet för både hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. Om du vill klaga på vården ska du vän-
da dig till Inspektionen för Vård och omsorg  (IVO). 
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VEM GÖR VAD I VÅRDEN OCH OMSORGEN? 

Distriktsläkare/husläkare: Utreder, ställer diagnoser, 
behandlar och skriver ut läkemedel. Slussar dig 
vidare till specialistläkare om så behövs. Läkarna  
är ofta knutna till en vårdcentral eller en husläkar-
mottagning. 

Sjuksköterska: Ansvarar för det patientnära  
omvårdnads- och behandlingsarbetet.  
Sjuksköterskor finns både i landstingets primärvård 
och i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Page 356 of 384



28

Patientsäkerhet och delaktighet 

DIN RÄTT TILL VÅRD OCH OMSORG – EN VÄGVISARE FÖR ÄLDRE
SOCIALSTYRELSEN

 
Undersköterska/vårdbiträde: Utför praktiska omsorgs-
sysslor och vissa sjukvårdsuppgifter. Undersköterskor 
och vårdbiträden får dela ut läkemedel endast om 
den ansvariga sjuksköterskan har delegerat den 
uppgiften till dem. 

Biståndshandläggare: Utreder hjälpbehov och beslutar 
om och i vilken omfattning hemtjänst eller annan  
äldreomsorg ska beviljas. Biståndshandläggarna  
är anställda av kommunen. 

Enhetschef/arbetsledare: Ansvarar för verksamheten 
och dess personal inom exempelvis ett hemtjänst-
distrikt eller ett äldreboende. 

Arbetsterapeut: Provar ut och ger råd om hjälpmedel 
och lägger upp träningsprogram.  
Arbetsterapeuter är ofta inkopplade vid bostads-
anpassning. 

Dietist: Ger kostråd till personer som behöver  
anpassa sin kost, till exempel på grund av en  
viss sjukdom. 

Logoped: Utreder och behandlar problem som är 
kopplade till språk och tal samt utreder ät- och  
sväljsvårigheter och ger rekommendationer om 
anpassningar. 

Sjukgymnast: Arbetar med rehabilitering. Behandlar 
och lägger upp träningsprogram. Provar ut vissa 
hjälpmedel.
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Hur mycket kostar det?

Vanligtvis får du betala för sjukvård, läkemedel och äldre- 
omsorg. Hur mycket du måste betala beror på var i landet du 
bor. Vad som ingår i avgifterna varierar också. Avgifter för 
vård och omsorg bestäms inom varje kommun och landsting. 
Det finns bestämmelser i lag som skyddar mot för höga avgifter. 

Landstingets öppna hälso- och sjukvård 
Landstingens öppna hälso- och sjukvård omfattar vård och  
behandling på sjukhusmottagning och vårdcentraler, lands-
tingsbedriven hemsjukvård samt vård på andra vårdinrättning-
ar som drivs eller finansieras av landstinget. Landstinget an-
svarar alltid för läkarinsatser. Under ett år behöver ingen betala 
mer än upp till en viss gräns (högkostnadsskyddet). Vänd dig 
till din vårdcentral för att få information om beloppsgränsen. 

För den som är berättigad till nödvändig tandvård ingår även 
besök hos tandläkare och tandhygienist i högkostnadsskyddet. 
Munhälsobedömning är alltid kostnadsfri. När man är inlagd 
på sjukhus (sluten hälso- och sjukvård) får landstinget ta ut 
en högsta dygnsavgift. Denna avgift ingår inte i landstingets 
högkostnadsskydd.

Läkemedel 
Även för läkemedel finns det en övre gräns för hur mycket 
man behöver betala under ett år. Om du vill undvika stora  
engångsutgifter finns möjligheter att fördela kostnaden på 
flera inbetalningar. Delbetalningssystemet innebär att egen-
avgiften kan delas upp under ett år från det första köpet och 
betalas med ett visst belopp per månad. Fråga på ditt apotek! 
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Kommunal vård och omsorg 
Kommunen får ta ut avgifter för bland annat hemtjänst och 
dagverksamhet samt för kommunal hälso- och sjukvård. 
Kommunen ansvarar alltid för hälso- och sjukvården i särskilt 
boende. I flertalet kommuner har man också tagit över ansva-
ret för hemsjukvården. I socialtjänstlagen finns bestämmelser 
som reglerar hur kommunen ska beräkna den enskildes  
avgifter. Avgiftsreglerna är desamma oavsett om verksam-
heten drivs i kommunal eller enskild regi. 

A Inkomstberäkning 
Avgiftsreglerna i socialtjänstlagen anger bland annat vilka  
inkomster som en kommun får ta hänsyn till när den fast-
ställer avgiften. Det är inkomst av tjänst (främst pensioner), 
inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av kapital  
(t.ex. räntor, aktieutdelningar).  Däremot får kapitalet i sig  
inte påverka avgiften. Bostadstillägg räknas som inkomst.  
För att kunna bedöma vilken avgift som just du ska betala 
måste kommunen räkna ut ditt avgiftsutrymme.

B Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet ska täcka normala levnadskostnader  
(se faktaruta sid. 31) och den faktiska bostadskostnaden. 
Förbehållsbeloppet innebär att du har rätt att behålla en lägsta 
summa av dina inkomster innan avgifter får tas ut. Det är 
olika minimibelopp beroende om du är ensamstående eller 
sammanboende. Med ledning av ett lagstadgat minimibelopp 
ska kommunen beräkna ditt förbehållsbelopp. Vänd dig till 
kommunens avgiftshandläggare för att få uppgift om aktuellt 
belopp.
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C Högkostnadsskydd 
Socialtjänstlagen anger en högsta månadsavgift som kom-
munen får ta ut. Högkostnadsskyddet styrs av prisbasbeloppet 
som ändras årligen. Du behöver aldrig betala mer än det  
belopp som har beräknats individuellt för dig. Som mest  
betalar man det belopp som motsvarar högkostnadsskyddet. 

Observera: Nivån för högkostnadsskyddet och förbehålls-
beloppet ändras varje år.

Normala levnadskostnader

Normala levnadskostnader som minimibeloppet  
ska täcka: 

• livsmedel, alla måltider 

• kläder och skor 

• fritid 

• hygien 

• förbrukningsvaror 

• dagstidning, telefon, TV-avgift 

• möbler och husgeråd 

• hemförsäkring 

• hushållsel 

• resor 

• läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård.
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Om du inte har medel till boendekostnaden och normala  
levnadskostnader kan du söka ekonomiskt bistånd/försörj-
ningsstöd. Vänd dig till kommunen. 

Vad betalar man i särskilt boende? 
Bestämmelserna för avgiftsberäkning är desamma oavsett om 
du bor i ordinärt boende eller i särskilt boende. Om du bor 
i särskilt boende betalar du oftast hyra för bostaden. Hyres-
lagens regler för hyressättning gäller och du bör se till att  
du får ett hyresavtal.

Om du bor i ett flerbäddsrum betalar du istället en avgift för 
boendet. För sådant boende finns det en lagstadgad gräns för 
hur mycket kommunen får ta ut. För att få reda på vad det hög-
sta beloppet är, kan du vända dig till avgiftshandläggaren i din 
kommun. När du bor i särskilt boende betalar du en hyra för 
bostaden, en avgift för vården och omsorgen samt en avgift 
för maten. 

Observera: Din make, maka eller sambo ska inte behöva 
hamna i en oskäligt försämrad ekonomisk situation för att du 
måste flytta till ett äldreboende. 

Mer information 
För att få mer information om hur dina avgifter räknas ut kan 
du vända dig till avgiftshandläggaren i din kommun.
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Om du inte är nöjd

Beslut om socialtjänstinsatser går att överklaga 
Om du får avslag på din ansökan om att få flytta till ett äldre-
boende kan du få saken prövad i domstol. Det kan du också få 
om du beviljas mindre hemtjänst än du ansökt om eller har fått 
avslag på din ansökan. Alla beslut om avslag på en ansökan 
om bistånd går att överklaga. Det gäller både helt avslag och 
delvis avslag. Även beslut om avgifter går att överklaga. 

Beslut om sjukvård kan inte överklagas 
Någon liknande rätt att överklaga finns inte inom hälso- och 
sjukvården. Det är läkare, sjuksköterska med flera som avgör 
om du kan få en viss behandling eller inte. Du kan framföra 
missnöje och kritik men det finns ingen domstol som prövar om 
du har rätt till en viss behandling eller annan sjukvårdsinsats.

Du kan överklaga beslut 

•  om du inte beviljas någon hjälp alls 

•  om du beviljas mindre hjälp än du ansökt om 

•  om du inte beviljas den hjälp som du har ansökt om, 
(t.ex. att du beviljas hemtjänst istället för bostad  
i äldreboende) 

•  om kommunen minskar eller drar in tidigare  
beviljat bistånd 

•  om du är missnöjd med avgiftens storlek. 
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Så här överklagar du 
När du fått ett avslagsbeslut – som ska vara skriftligt – har du 
tre veckor på dig att överklaga. Överklagandet ska lämnas till 
kommunens socialnämnd. Socialnämnden prövar om det finns 
skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras som du begärt, 
ska din överklagan vidarebefordras till förvaltningsrätten. 

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom finns det 
möjlighet att gå vidare till kammarrätten och, i sista hand, till 
Högsta förvaltningsdomstolen. För att ditt ärende ska tas upp 
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i någon av dessa instanser krävs prövningstillstånd. Ett sådant 
tillstånd ges exempelvis om ditt ärende är viktigt och kan ge 
vägledning om hur liknande fall i framtiden ska bedömas. 

Även kommunen har rätt att överklaga om den anser att  
förvaltningsrättens eller kammarrättens dom är felaktig.

Rätt till ersättning 
Om du eller din egendom skadas i samband med att hemtjänst 
utförs i ditt hem eller i det äldreboende som du bor på, kan du ha 
rätt till ersättning från kommunen eller den enskilda verksamhet 
som utför hemtjänsten. 

Om du blir skadad inom sjukvården, till exempel i samband med 
en behandling, kan du begära ekonomisk ersättning. Uppkommer 
skadan inom den landstingsdrivna sjukvården och tandvården ska 
du kontakta Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). 
Detsamma gäller om skadan uppkommer hos en privat vårdgiva-
re som efter avtal med landstinget bedriver hälso- och sjukvård. 
Där kan du ofta få råd och vägledning direkt. Om du vill klaga på 
en tandläkare som är medlem i branschorganisationen Privattand-
läkarna, kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen. 

Om skadan inträffar inom den kommunala eller privata  
sjukvården ska du vända dig till vårdgivarens försäkringsbolag. 
Patientförsäkringsföreningen kan hjälpa dig att hitta rätt. 

Om du skadats av ett läkemedel, kan du vända dig till  
Läkemedelsförsäkringen. 

Om du blir illa bemött eller om utlovad hjälp uteblir 
Hemtjänsten kan komma för sent. Hjälpmedelscentralen kan 
leverera fel typ av rullstol. Misstag beror ofta på missuppfatt-
ningar och många problem löser man enklast genom att tala med 
berörd personal. Om felen upprepas, om du blir illa bemött eller 
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inte kommer överens med personalen bör du vända dig till  
arbetsledaren. Om du vill gå vidare med klagomålet kan 
du vända dig till den som är ansvarig för verksamheten, till 
exempel en chef. Det ska finnas lokala rutiner för vem som tar 
emot klagomål. Du kan givetvis alltid kontakta de lokala poli-
tikerna som har ett övergripande ansvar för vård och omsorg. 

Om din rätt att överklaga och om äldreomsorgens 
skyldighet att rapportera 

• Avslagsbeslut om hemtjänst, äldreboende  
 och annat bistånd går att överklaga. 

• Beslut om avgifter för vård och omsorg  
 går att överklaga. 

• Hälso- och sjukvård går inte att överklaga. 

• Patientnämnder kan ge råd och stöd  
 om du har vårdfrågor. 

• Pensionärs- och anhörigföreningar kan ge råd  
 och stöd och mer allmän information. 

• All personal inom äldreomsorgen är skyldig  
 att rapportera missförhållanden och risker för  
 missförhållanden som rör enskilda som får  
 äldreomsorg till den som är ansvarig för  
 verksamheten (Lex Sarah).

I kommuner som infört valfrihetssystem inom äldreomsorgen 
kan du byta utförare om du inte är nöjd. Biståndshandläggaren 
kan informera dig om hur det går till.

Om du inte är nöjd med den vårdcentral som du har valt har 
du enligt lag rätt att byta vårdcentral. 
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Anmälan till Justitieombudsmannen 
Du kan klaga hos Justitieombudsmannen (JO) om du anser att 
du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller av en 
tjänsteman vid handläggningen av ett ärende. JO:s uppgift är 
att övervaka att myndigheter och tjänstemän hos statliga och 
kommunala myndigheter följer lagar. 

Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen 
Du kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen 
(DO) om du upplever att du har blivit diskriminerad och att 
det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller  
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning, ålder m.m. 

Här kan du få råd och stöd 
Patientnämnder finns i samtliga kommuner eller landsting, 
men de är organiserade på olika sätt. Information om hur 
patientnämnderna är organiserade kan man få från respektive 
kommun och landsting. Patientnämnderna ska stödja och hjäl-
pa enskilda patienter samt ge råd om hur man kan gå vidare 
med klagomål. De ska också bidra till kvalitetsutveckling och 
hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. 

I en del kommuner finns det även äldreombudsmän och  
anhörigkonsulenter med liknande arbetsuppgifter. Aktuella 
telefonnummer ska finnas hos kommunen. 

Även handikapporganisationer och pensionärs- och anhörig-
föreningar kan ge råd och stöd. Inom dessa finns det ofta 
personer som har goda kunskaper om äldres rättigheter i vård 
och omsorg.
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Ordlista

Bistånd Hemtjänst, särskilt boende och annan  
kommunal hjälp till bland andra äldre människor. 
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen.  
Bistånd beviljas efter en individuell prövning  
(behovsbedömning) av kommunen. 

BTP Bostadstillägg för pensionärer. Finansieras av  
staten och administreras av Pensionsmyndigheten.  

Dagverksamhet Samlingsnamn för verksamheter  
som bedrivs under dagtid, ibland även på helger. 
Inriktningen varierar från rehabilitering till samvaro 
och gemenskap. En del vänder sig till särskilda  
diagnosgrupper, till exempel personer med  
demenssjukdom. 

Delegering Innebär att överlåta rätten att utföra vissa 
arbetsuppgifter på en lägre ansvarsnivå.  
Exempel: Undersköterska delar ut läkemedel  
på delegation av sjuksköterska efter individuell 
bedömning av undersköterskans kunskaper.  

Entreprenad Kommun och landsting lägger ut  
utförande av hemtjänst eller driften av ett äldre-
boende eller en vårdcentral på en annan utförare. 
Exempel: Ett privat företag driver en vårdcentral  
på uppdrag av landstinget.  
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Förbehållsbelopp Med förbehållsbelopp menas det 
belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av 
sina egna inkomster innan en avgift får tas ut.  
Förbehållsbeloppet består av ett lagstadgat  
minimibelopp, eventuellt med tillägg av ett  
individuellt prövat minimibelopp samt den  
faktiska aktuella bostadskostnaden.

Geriatrik Läran om åldrandets sjukdomar. Vid  
geriatriska kliniker vårdas äldre med omfattande och 
komplicerade vård- och rehabiliteringsbehov.  

Hemsjukvård Hälso- och sjukvård som bedrivs i  
hemmet. Organiseras av både landsting och  
kommun. På en del håll finns avancerad hemsjuk-
vård som drivs av sjukhuskliniker. 

Hemtjänst Kommunalt stöd som ska underlätta för 
äldre i deras hem, till exempel hjälp med personlig 
omvårdnad, städning, matdistribution, social  
samvaro och medicinutdelning 

Högkostnadsskydd Den lagstadgade högsta  
månadsavgift som kommunen får ta ut för sin vård 
och omsorg. Högsta avgift för hemtjänst, ordinärt 
och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal  
hälso- och sjukvård beräknas så här:  
0,48 x prisbasbeloppet/12. Högsta avgift för vård 
och omsorg samt boende i flerbäddsrum beräknas 
så här: 0,50 x prisbasbeloppet/12. 

Korttidsboende Samlingsnamn för olika former av 
tillfälligt boende för exempelvis rehabilitering eller 
avlösning för anhöriga (se växelvård).  
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MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering. En sådan, 
särskilt utsedd person finns  i vissa kommuner och 
har till uppgift att specifikt värna om säkerhet och 
kvalitet för rehabilitering inom kommunal hälso- och 
sjukvård. 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Har till uppgift 
att värna säkerhet och kvalitet inom hälso- och 
sjukvård. Enskilda företag kan ha egna masar.  
När det saknas en MAR i kommunen har MAS 
också ansvaret för rehabilitering 

Offentlighets- och sekretesslagen Reglerar bland 
annat vilka uppgifter som omfattas av sekretess 
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten  
(som bedrivs av kommuner och landsting). 

Ordinärt boende Boende som inte är särskilt  
boende, till exempel villa eller lägenhet i ett vanligt 
flerfamiljshus.  

Patientjournal Anteckningar om patientens hälso- 
tillstånd, förskrivna läkemedel etc. Läkare och  
annan legitimerad sjukvårdspersonal är skyldiga 
att föra journal. Journalen skyddas av sekretess. 

Primärvård Hit hör bland annat vårdcentraler och i 
vissa kommuner hemsjukvård. Primärvården ska 
tillgodose medborgarnas grundläggande behov  
av hälso- och sjukvård. 

Prisbasbelopp Fastställs varje år av regeringen med 
utgångspunkt från förändringar av levnads- 
kostnaderna. Styr nivån på bland annat förbehålls-
belopp, högkostnadsskydd och pensioner.  
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Rätt att överklaga Rätten att överklaga beslut till 
domstol, till exempel ett avslag på en ansökan om 
hemtjänst. Rätten att överklaga omfattar  
äldreomsorgen (socialtjänsten) men inte hälso-  
och sjukvården.  

Sekretess och tystnadsplikt Innebär att uppgifter och 
handlingar inte får lämnas ut till en utomstående  
utan tillstånd från den enskilde. Sekretess och tyst-
nadsplikt gäller inom både hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg (socialtjänst), oberoende av vem som 
driver verksamheten. 

Seniorboende Bostäder utformade för äldre.  
Räknas inte som särskilt boende eftersom de inte 
prövas som bistånd enligt socialtjänstlagen  
(se särskilt boende).

Slutenvård Hälso- och sjukvård när man är inlagd  
på sjukhus. 

Särskilt boende Socialtjänstlagens namn för bostäder 
som är anpassade för äldre och som beviljas som 
bistånd enligt socialtjänstlagen. Kallas vid flera 
andra namn, beroende på boendets karaktär,  
till exempel: gruppbostad, servicehus, sjukhem, 
ålderdomshem eller vård- och omsorgsboende. 

SBTP Särskilt bostadstillägg för pensionärer.  
Bostadstillägg till pensionärer med mycket låg  
pension. Handläggs av Pensionsmyndigheten. 
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Tillsyn Kontroll av IVO att lagstiftningen följs.  
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är tillsyns-
myndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
IVO kan förelägga dem som ansvarar för verksam-
heter att avhjälpa missförhållanden eller allvarliga 
brister. Om verksamheterna inte rättar till detta,  
kan IVO förbjuda fortsatt verksamhet.  

Växelvård Innebär att den äldre varvar hemma-
boende med periodvis vistelse på korttidsboende. 
Syftet kan vara rehabilitering och/eller avlösning 
för anhöriga. 

Äldreförsörjningsstöd Kan sökas av personer som  
är 65 år och äldre och som har mycket låg inkomst 
eller ingen alls. Handläggs av Pensionsmyndig-
heten.  

Öppenvård Hälso- och sjukvård som inte innebär  
inläggning på sjukhus utan som utförs av exempel-
vis husläkare eller distriktssköterska vid vårdcentral, 
av sjuksköterska i ett äldreboende eller på  
mottagning vid sjukhus.

Page 371 of 384



DIN RÄTT TILL VÅRD OCH OMSORG – EN VÄGVISARE FÖR ÄLDRE
SOCIALSTYRELSEN

43

Några viktiga lagar

Socialtjänstlagen (SoL) Reglerar kommunernas  
äldreomsorg och annan socialtjänst. Reglerar 
bland annat den enskildes rätt till bistånd. 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Reglerar hälso-  
och sjukvården och beskriver kommunernas ansvar 
för hälso- och sjukvården. 

Lag om behandling av personuppgifter inom  
socialtjänsten (SoL- PuL) Reglerar behandling  
av personuppgifter inom socialtjänsten. 

Lag om bostadsanpassningsbidrag  Reglerar bland 
annat vilka åtgärder som bostadsanpassningsbidrag  
kan användas till och hur ansökningar om detta 
handläggs. 

Lag om färdtjänst Kommunen eller landstinget/ 
regionen ansvarar för att färdtjänst anordnas för 
personer med funktionsnedsättning som inte kan 
resa med allmänna kommunikationer. 

Lag om förfarandet vid skattereduktion för  
hushållsarbete Reglerar villkor och underlag  
för skattereduktion samt vilka som kan få  
skattereduktion. 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Reglerar bland annat bestämmelser om nationella 
minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltnings-
områden och rätten att få äldreomsorg på minoritets- 
språken finska, meänkieli och samiska. 
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Lag om riksfärdtjänst Reglerar ersättning för  
reskostnader för personer som till följd av ett stort 
och varaktigt funktionshinder måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt när de reser utanför den  
egna kommunen eller länet.

Lag om vissa kommunala befogenheter Reglerar 
att en kommun utan individuell behovsprövning får 
tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 
67 år. 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) Reglerar särskilt stöd och service till vissa 
grupper av personer med omfattande och var- 
aktiga funktionsnedsättningar. Gäller främst de som 
fått funktionsnedsättningen innan de fyllt 65 år. 

Lag om valfrihetssystem (LOV) Ger kommunerna 
och landstingen möjlighet att låta dig välja mellan 
olika utförare inom äldreomsorgen eller primär-
vården. 

Förvaltningslagen Reglerar bland annat hur landets 
myndigheter ska handlägga ärenden som rör  
enskilda personer. 

Kommunallagen Reglerar bland annat vad kommuner 
och landsting får göra och inte göra. 

Patientlagen Lagen syftar till att stärka och tydliggöra 
patientens ställning inom hälso- och sjukvården. 

Patientdatalagen Reglerar hur personuppgifter och 
journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och 
sjukvården. 
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Patientdatalagen reglerar vilka rättigheter och 
skyldigheter patienter och sjukvården har rörande 
patientjournaler. Både privat och offentlig sjukvård 
omfattas. 

Patientsäkerhetslagen Lagen syftar till att främja hög 
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och 
innehåller även regler om tystnadsplikt inom den 
privata hälso- och sjukvården. 

Personuppgiftslagen (PUL) Reglerar hur myndigheter 
och företag får hantera personuppgifter. Syftet är 
att skydda den personliga integriteten genom att 
personuppgifter behandlas på ett riktigt sätt. 

Samtliga lagtexter kan beställas från  
Kluwers kundtjänst telefon 08 598 191      
Lagtexterna går även att ladda ner kostnadsfritt 
från internet. 

Gå till www.regeringen.se eller till www.notisum.se.
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Telefonnummer & länkar 

FASS Allmänhet (information om läkemedel)  
www.fass.se 

Läkemedelsupplysningen, telefon 0771-46 70 10 

Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177, www.1177.se

Myndigheten för delaktighet, www.mfd.se,  
tel 08 600 84 00  

Socialstyrelsen, telefon 075-247 30 00,  
www.socialstyrelsen.se 

Äldreguiden, www.socialstyrelsen.se/aldreguiden 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO),  
telefon 010-788 50 00, www.ivo.se 

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget  
(följer upp minoritetspolitiken i Sverige),  
telefon 08-785 40 00, www.lansstyrelsen.se/stockholm/ 
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Här kan du skriva ner saker som du vill komma ihåg
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-09-23 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN20 

 
 

Delegationsbeslut september 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner anmälda 
delegationsbeslut 2020-09-01 - 2020-09-30. 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut fattade 2020-09-01 - 2020-09-30 anmäls.     

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-09-23 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN18 

 
 

Återkoppling av ärendebevakningslistan oktober 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för oktober 2020 

Ärendebeskrivning 
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020 
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
hösten 2020 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen
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Ärendebevakningslistan oktober 2020 
 
Besluts-
datum 

§ Uppdragsbeskrivning Klart senast Ansvarig 

2017-10-25 Sn Slutföra Framtidens stöd och omsorg Hösten 2020 Socialnämndens 
ordförande 

19-12-18  Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart 
anhörigstödverksamhet  

Redovisas till SN 
vårterminen 2020 

Chef En ingång 
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