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1 SOCIALNÄMNDENS ANSVAR 
 Av 2 kap 1 § SoL framgår att varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt 

område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som 
de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän. 

 Utöver detta mer övergripande ansvar för alla kommunens invånare, har 
socialnämnden ett specifikt ansvar för att stötta och hjälpa vissa grupper, bland annat 
invånare med missbruksproblematik, våldsutsatta m.m. 

 Av 5 kap 9 § SoL framgår att ”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde 
missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 
missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och 
vården och noga bevaka att planen fullföljs”. 

 Av 5 kap 11 § SoL framgår att ”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att 
den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 
förändra sin situation”.  
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2 INKOMNA UPPGIFTER 
 Uppgifter om eventuellt behov av stöd hos en vuxen i kommunen kan komma till 

socialtjänstens kännedom genom ansökan från den enskilde själv eller ombud för 
denne samt genom information från annan. 

 I samband med att uppgifter inkommer ska kontrolleras var den enskilde är bosatt 
och vilken kommun som är ansvarig kommun. Oavsett var den enskilde är 
folkbokförd eller bosatt, har vistelsekommunen ansvar för att tillgodose eventuella 
akuta behov av stöd och hjälp.  

 2.1 Ansökan 
 Om en enskild ansöker om stöd och hjälp för sitt missbruk/beroende, ska den 

enskilde erbjudas en första tid hos socialsekreterare inom en vecka från att ansökan 
inkommit.  

 Vid en ansökan om någon form av stöd från den enskilde själv inleds alltid utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL. Om det är oklart vem som bör vara huvudman skall 
socialsekreteraren undersöka detta och därefter återkomma till den enskilde. Om den 
enskilde ändå vill lämna en ansökan, har hen rätt till ett beslut och utredning ska 
inledas. Beslut att inleda utredning fattas av ansvarig socialsekreterare. För mer 
information avseende utredningsförfarandet, se under avsnittet Utredning. 

 2.2 Uppgift om oro från annan 
 I samband med att uppgifter om oro för en enskild inkommer, ska en bedömning 

göras av om det finns skäl för omedelbara insatser från socialtjänsten. Bedömning 
görs av ansvarig socialsekreterare, vid behov i samråd med kollega eller 
avdelningschef IFO. Bedömningen och motivering till denna ska noga dokumenteras.  

 2.3 Aktualisering 
 Om det inkommer uppgifter om oro för en enskild från någon annan, ska den 

enskilde snarast informeras om de inkomna uppgifterna. I samtal med den enskilde 
ska fastställas om denne önskar/behöver någon form av stöd från socialtjänsten. 

 Om den enskilde inte önskar någon form av stöd från/kontakt med socialtjänsten, ska 
en bedömning göras av om det föreligger skäl för annat än frivilliga insatser. 
Bedömning av om det föreligger skäl för annat än frivilliga insatser görs i samråd 
med kollega eller avdelningschef IFO. Om det eventuellt finns skäl att inleda 
utredning eller vidta åtgärder enligt LVM, ska denna bedömning göras i samråd med 
1:e socialsekreterare.  

 Om det inte bedöms föreligga skäl för annat än frivilliga insatser, ska aktualiseringen 
avslutas utan att utredning inleds. Beslut att inte inleda utredning fattas av 1:e 
socialsekreterare. Det är här viktigt att det framgår av aktualiseringen de 
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bedömningar som gjorts. Beslut att inte inleda utredning registreras i Lifecare, 
aktualiseringen tillsammans med dokumentation skrivs ut. 

 Oavsett om utredning inletts eller inte, ska samtliga kontakter och bedömningar i 
aktualiseringen dokumenteras i ett aktualiseringsdokument. I det fall utredning inleds 
eller det finns en akt sedan tidigare för den enskilde, läggs aktualiseringen 
tillsammans med dokumentation i akten. I det fall den enskilde inte har en akt och 
ingen utredning inleds, sätts aktualiseringen tillsammans med dokumentation i en för 
detta avsedd pärm i arkivet. 

 Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL kräver alltid samtycke från den enskilde. 
Det är viktigt att det framgår av dokumentationen att den enskilde samtyckt till att 
utredning inleds. Andra bestämmelser gäller vid utredning enligt LVM.  
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3. BARN I MISSBRUKSMILJÖ 
 Om den enskilde har barn, ska alltid göras en bedömning av om barnet har behov av 

anhörigstöd enligt 5 kap 10 § SoL utifrån att barnet befinner sig i en 
missbruksmiljö/har en missbrukande förälder.  

 I det fall det föreligger behov av anhörigstöd för barnet, finns samtalsgrupper för barn 
i åldrarna 6-18 år med föräldrar med missbruks-/beroendeproblematik på familjehuset 
Hörnan, Säffle. Till familjehuset Hörnan kan föräldrar själv söka sig tillsammans med 
sina barn utan biståndsbeslut. Man kan även som familj få kontakt med familjehuset 
Hörnan efter biståndsbeslut från barnets handläggare. 

 Om det finns en oro för barnet utifrån förälderns missbruk/beroende, överlämnas 
uppgifter till barn- och familjegruppen för vidare handläggning och bedömning.  

 Om barnet inte har egen akt och bedömning görs att det inte finns behov av 
anhörigstöd enligt 5 kap 10 § SoL dokumenteras denna bedömning i sin helhet i 
förälderns akt.  
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4 UTREDNING ENLIGT 11 KAP 1 § SoL 
 Av 11 kap 1 § SoL framgår att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av 

vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens 
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Beslut att inleda 
utredning enligt 11 kap 1 § SoL fattas av socialsekreterare. 

 Utredning enligt denna paragraf inleds alltid med samtycke av den enskilde. Om den 
enskilde inte samtycker till att utredning inleds, ska detta dokumenteras och 
utredning inleds inte. Om den enskilde under utredningens gång återtar sitt samtycke 
till utredning, ska utredningen utan dröjsmål avslutas.  

 Om det är sannolikt att åtgärder enligt LVM kan bli aktuella, ska utredning istället 
inledas enligt 7 § LVM. Vidare se under avsnittet LVM.  

 Under utredningen är viktigt att ta hänsyn till vilka andra huvudmän som kan komma 
i fråga för att den enskilde ska kunna få sina stödbehov tillgodosedda på bästa sätt, 
exempelvis regionen, kriminalvården. Vad gäller missbruks-/beroendevården finns 
lokala riktlinjer där det tydligt beskrivs vilken huvudman som har ansvar för olika 
insatser. För vidare information om vilket ansvar respektive instans har i ett särskilt 
ärende, se lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Säffle. 

 En utredningsplan ska upprättas tillsammans med den enskilde där det framgår 
utredningens syfte och frågeställningar samt vilka kontakter som kommer att tas. I 
det fall utredning bedrivs enligt 7 § LVM och kontakter tas mot den enskildes vilja, 
ska detta tydligt framgå av utredningsplan. 
 

4.1 Inhämtande av information 
 All inhämtande av information till utredning enligt 11 kap 1 § SoL kräver samtycke 

av den enskilde. Om den enskilde inte samtycker till att nödvändig information 
inhämtas, är viktigt att denne informeras om att det kan komma att påverka 
utredningen och bedömningen. I det fall information ska inhämtas från annan 
myndighet eller privatperson är det viktigt att det finns ett skriftligt samtycke från 
den enskilde. 

 Den information som inhämtas ska ligga till grund för bedömningen i utredningen 
och ska vara av vikt för att bedömning i ärendet ska kunna göras. Det är viktigt att 
inte ta kontakter eller inhämta information som inte är av vikt för de frågor som ska 
besvaras i utredningen. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och får inte göras mer 
omfattande än vad som krävs för att kunna göra en bedömning i ärendet. 
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4.2 Screeninginstrument 

4.2.1 AUDIT/DUDIT 
 Inom ramen för utredningar rörande vuxna ska den enskilde erbjudas att genomföra 

AUDIT/DUDIT, om det inte är uppenbart onödigt eller om det nyligen genomförts 
sådan.  

 AUDIT/DUDIT är ett självscreeningsinstrument avseende alkoholkonsumtion 
(AUDIT) respektive drogvanor (DUDIT) som kan genomföras av samtlig personal 
tillsammans med den enskilde. Den enskilde måste samtycka till att sådan screening 
görs. Screeningen syftar till att identifiera personer med ett riskbruk, skadligt bruk 
eller beroende av berusningsmedel. 

 I de fall då AUDIT/DUDIT visar att den enskilde har en problematisk konsumtion av 
berusningsmedel, kan ASI eller ADDIS genomföras, se nedan. 

4.2.2 NODS 
 NODS är ett bedömningsinstrument som består av 17 frågor och mäter 

svårighetsgraden utifrån kategorierna riskabla spelvanor, spelproblem samt 
spelmissbruk eller spelberoende under tidsrymden livstid, senaste året respektive 
senaste 30 dagarna. 

4.3 Utrednings- och kartläggningsinstrument 

4.3.1 ASI OCH ADDIS 
 ASI är ett utredningsverktyg som genomförs avseende personer som har ett 

identifierat riskbruk enligt AUDIT/DUDIT alternativt ett sedan tidigare känt skadligt 
bruk/beroende av alkohol, droger eller andra berusningsmedel. ASI syftar till att 
kartlägga missbruk/beroende såväl som andra delar i den enskildes liv för att på bästa 
sätt kunna matcha insatser. 

 Att genomföra en ASI förutsätter att det finns en inledd utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL alternativt 7 § LVM. Den enskilde ska samtycka till att genomgå en ASI. 

 ASI genomförs av socialsekreterare vid Livsstilsmottagningen. Efter att en ASI 
genomförts och återkopplats till en enskilde, ska samtliga handlingar avseende denna 
läggas i den enskildes akt. 

 ADDIS är ett bedömnings- och diagnosinstrument för att identifiera problem 
orsakade av alkohol och/eller andra droger. ADDIS-intervjun är uppbyggd runt både 
ICD-10:s och DSM-IV:s diagnoskriterier. 

4.4 Skriva utredning 
 I utredningsdokumentet ska framgå den information som är av vikt för att bedömning 

ska kunna göras i ärendet.  Vilka rubriker som ska tas med i utredningen beror på 
uppgifternas och/eller ansökans innehåll. Nedan redovisas förslag till rubriker samt 
vilken information respektive rubrik skulle kunna innehålla. Observera att detta 
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endast är förslag till rubriker och att rubriker kan läggas till/tas bort beroende på 
utredningens syfte och den information som inhämtats. Bedömning av vilken 
information som ska redovisas i utredningsdokumentet görs av ansvarig 
socialsekreterare. Det är inte självklart att all information i journalanteckningarna ska 
finnas i utredningsdokumentet. 

 Anledning till utredning. Under denna rubrik beskrivs kortfattat innehållet i 
ansökan eller inkomna uppgifter samt vad som framkommit i aktualiseringen och 
föranlett bedömning att inleda utredning. Här bör dokumenteras att det föreligger 
samtycke till att utredning inleds. 

 Utredningens genomförande. Under denna rubrik beskrivs kortfattat hur 
utredningen genomförts, vilka kontakter som tagits samt på vilket sätt information 
inhämtats till utredningen. Om bedömning gjorts att särskild kontakt eller 
information varit viktigt, men att samtycke inte förelegat till att inhämta dessa 
uppgifter beskrivs detta här. Eventuella konsekvenser detta fått för utredningen 
beskrivs under denna rubrik.  

 Tidigare kännedom. Här beskrivs kortfattat vilken tidigare kännedom socialtjänsten 
har om den enskilde, vilka tidigare utredningar/aktualiseringar som genomförts samt 
eventuella tidigare insatser den enskilde haft från socialtjänsten. Obs! informationen 
under denna rubrik ska vara sammanfattad och kortfattad. 

 Bakgrund. Under denna rubrik redovisas den enskildes egen beskrivning av sin 
bakgrund. Vilken information som redovisas här är en bedömning som handläggaren 
gör och som baseras på vilken information som är av intresse för utredningen och 
den bedömning som ska göras. 

 Social situation. Den enskildes nuvarande situation med arbete, boende, nätverk, 
familjesituation, sociala kontakter, eventuella professionella kontakter av intresse för 
utredningen. 

 Alkohol/Droger. I det fall utredningen gäller en enskilds bruk och behov av stöd 
utifrån detta, ska redovisas historik samt nuvarande situation vad gäller bruket. Här 
beskrivs även fysiska och psykiska effekter av bruket samt den enskildes egen syn på 
bruket och dess konsekvenser. 

 Bedömning. Här redovisas socialtjänstens bedömning. Av bedömningen ska framgå 
vilket behov av stöd den enskilde bedöms ha, vilka insatser som föreslås samt 
motiveringen till detta. Här ska även framgå om den enskilde föreslagits insatser men 
valt att inte samtycka till dessa. Även vilka konsekvenser detta bedöms kunna ge ska 
redovisas här. 

 Beslut/Förslag till beslut. Om ansvarig handläggare har delegation på det beslut 
som fattas, beskrivs här vilket beslut som fattas. Om ansvarig handläggare inte har 
delegation på aktuellt beslut, dokumenteras här det förslag till beslut som lämnas. 
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Rubrik sätts beroende på vilken situation som föreligger. Om beslut fattas av 
avdelningschef eller 1:e socialsekreterare redovisas dels förslag till beslut, vilket 
undertecknas av ansvarig socialsekreterare, dels beslut vilket undertecknas av 
avdelningschef eller 1:e socialsekreterare. 

 Om beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott alternativt socialnämnden, 
redovisas förslag till beslut vilket undertecknas av ansvarig socialsekreterare. 
Utredningen tillsammans med förslag till beslut lämnas till nämndsekreterare senast 
torsdagen, i veckan före AU-sammanträde, där beslut ska fattas. Det beslut som 
sedan kommuniceras parterna är sammanträdesprotokoll från socialnämndens 
arbetsutskott, i vilket det framgår vilket beslut som fattats. För mer information kring 
olika beslut, se under avsnittet Beslut. 

4.5 Kommunicering av utredningen 
 Innan beslut fattas ska den enskilde kommuniceras utredningen i sin helhet, inklusive 

bedömning. Den enskilde ska ha skälig tid (som regel en vecka om inte annat 
avtalats, i det fall är det viktigt att det framgår av dokumentation vad som avtalats 
med den enskilde) på sig att ta del av utredningen och lämna eventuella synpunkter 
innan utredningen går vidare för beslut. Bedömning av hur utredningen ska 
kommuniceras görs i överenskommelse med den enskilde. Den enskilde har alltid rätt 
att skriftligen ta del av utredningen. Det är även önskvärt att den enskilde muntligen 
delges utredningens bedömning samt motiveringen till denna. Om den enskilde 
erbjudits men avböjt muntlig eller skriftlig kommunicering av utredningen, är det 
viktigt att detta redovisas i dokumentationen. 

4.6 Beslut 
 Beslut om frivilliga stöd- eller vårdinsatser fattas enligt 4 kap 1 § SoL. 4 kap 2 § SoL 

kan i vissa fall användas för beslut om ansökt insats inte bedöms nödvändig för att 
den enskilde ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå, men bedömning ändå görs att 
bistånd ska beviljas av särskilda skäl. För alla de beslut som kan fattas gällande 
insatser till en enskild, ska finnas samtycke av den enskilde själv. I de fall då det 
finns behov av beslut/insatser mot den enskildes vilja, fattas beslut om dessa enligt 
LVM. 

 OBS! Oavsett beslutsfattare, är det alltid ansvarig socialsekreterare som ansvarar för 
att besluten registreras i Lifecare samt kommuniceras den enskilde. 

4.6.1 Avslagsbeslut 

 Beslut om avslag avseende en ansökan fattas i enlighet med delegeringsordning. Den 
enskilde informeras om bedömning samt förslag till beslut i samband med 
kommunicering av utredningen.  

 I det fall avslagsbeslut fattas av socialnämndens arbetsutskott informeras den 
enskilde om förslag till beslut. Den enskilde ska i samband med detta informeras om 
att hen har rätt till företräde inför beslutsfattaren och delges tid och plats för 



11 

sammanträde om hen önskar vara med. I det fall den enskilde önskar företräde inför 
beslutsfattaren, tar ansvarig handläggare kontakt med nämndsekreterare i god tid 
innan sammanträdet för att informera om detta och överenskomma om tid för den 
enskilde att anlända till sammanträdet. 

 Beslut om avslag kan alltid överklagas och ska kommuniceras den enskilde skriftligt 
tillsammans med besvärshänvisning. Utredningen skall hållas öppen under 
överklagningstiden som är tre veckor. Om ingen överklagan inkommit under 
överklagningstiden, dokumenteras detta i akten och utredningen avslutas. För vidare 
information kring hur överklagan från en enskild hanteras, se avsnittet överklagan.  

 Även avslag avseende del av ansökan ska hanteras som ovan. 

4.6.2 Beslut om öppna insatser 

 Beslut om intern öppenvårdsinsats enligt 4 kap 1 § SoL fattas av socialsekreterare. 

 Beslut om extern öppenvårdsinsats enligt 4 kap 1 § SoL fattas av avdelningschef IFO 
upp till en kostnad om ett basbelopp, därutöver fattas beslut av socialnämndens 
arbetsutskott. 

 Beslut om insats enligt 4 kap 1 § SoL i form av kontaktperson fattas av 
socialsekreterare.  

4.6.3 Beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL 

 Beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL fattas av avdelningschef IFO vid placeringar 
enligt delegation av dygnskostnad, därutöver fattas beslut av socialnämndens 
arbetsutskott. 
 

4.6.4 Verkställighet av beslut 

 Beslut att bevilja insats enligt 4 kap 1 § SoL ska verkställas inom tre månader efter 
fattat beslut om det inte framgår av beslutet när det ska verkställas (ex när beslut 
fattats att bevilja ansvarsförbindelse och att insatserna verkställs ett specifikt datum 
eller efter avslutad kontraktsvård från kriminalvården). 

 I det fall bifallsbeslut inte verkställts inom tre månader efter fattat beslut, ska detta 
redovisas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i samband med varje nytt 
kvartal efter att beslutet skulle verkställts. Detta hanteras av förvaltningssekreterare, 
som tillser att rapportering av icke verkställt beslut skickas till IVO var tredje månad 
tills beslut verkställts. På initiativ av förvaltningssekreterare ska ansvarig 
handläggare fylla i en blankett avseende ”icke verkställda” beslut respektive ”avbrott 
i verkställigheten”. Blanketten tillhandahålls av förvaltningssekreterare, som 
sammanställer och skickar informationen vidare till IVO.   
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5 ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT LOKALA RIKTLINJER 
FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 

 Olika instansers ansvar inom missbruks- och beroendevården i Värmland regleras i 
de regionala riktlinjerna. För Säffle finns det lokala riktlinjer. 

 I samband med första kontakten med den enskilde ska information inhämtas för att 
kunna göra en bedömning av om det är socialtjänsten som ska erbjuda den enskilde 
stöd och hjälp eller om den enskilde ska hänvisas vidare till annan instans. Om den 
enskilde hänvisas till annan instans, men ändå önskar göra en ansökan om stöd från 
socialtjänsten, ska utredning bedrivas enligt riktlinjer under rubrik 3.  

 De lokala riktlinjerna samt flödesschema finns på www.varmlandsvardforbund.se, 
under ”kunskap till praktik” – ”styrdokument”. Säffle kommun tillhör ”lokalt 
styrdokument södra”. 

5.1 Abstinensbehandling 
 Abstinensbehandling för alkohol ska hänvisas till regionen. För mer svåra komplexa 

tillstånd finns abstinensvård vid Beroendecentrum. Inskrivning vid Beroendecentrum 
förutsätter ett biståndsbeslut enligt SoL 4:1. Se punkt fyra. 

 Abstinensbehandling för läkemedel görs av regionen. 

 Abstinensbehandling av narkotika görs av regionen. Utifrån de individuella behoven 
kan det bli aktuellt med abstinensbehandling på Beroendecentrum eller via regionen. 

 Abstinensbehandling på klinik genomförs i första hand på Beroendecentrum, då det 
bedrivs i samarbete mellan Värmlands kommuner och Värmlands läns vårdförbund. I 
det fall det inte finns plats på Beroendecentrum, ska andra HVB-hem som 
kommunen har avtal med övervägas (se HVB-register för upphandling). Placering på 
Beroendecentrum eller annat HVB-hem förutsätter beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL. Kontakt initieras via telefon till Beroendecentrum, tel. nr 010-831 98 57 eller 
010-831 98 48. Om det finns plats, skickas en vårdbegäran per fax till 
beroendecentrum, fax nr 010-831 55 42. I möjligaste mån ska denna fyllas i 
tillsammans med den enskilde. Överenskommelse om när inskrivning ska ske görs 
med samordnare på beroendecentrum samt den enskilde. 

5.2 Spelmissbruk 
 Sedan januari 2018 är regionen och kommunen skyldiga att erbjuda hjälp för 

spelmissbuk eller spelberoende. 

 Socialstyrelsen anser att man bör erbjuda ; 
- kognitiv beteendeterapi (KBT) med inriktning spel om pengar. 
- kombinationen KBT med inriktning spel om pengar och motiverande samtal (MI) 
till personer som har särskilt behov av motivationshöjande insats. 

http://www.varmlandsvardforbund.se/
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5.3 Efter abstinensbehandling 
 Fortsatt behandling efter abstinensbehandlingen faller under socialtjänstens ansvar då 

det gäller skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel. 
Vilken form av behandling/insatser som är mest lämpliga för den enskilde bör 
framgå av den utredning som genomförs. Vilka insatser som kan tänkas lämpliga 
redovisas nedan, i avsnitten avseende öppna insatser respektive placering. 

6. ÖPPNA INSATSER 

6.1 Öppenvårdsinsats 
 
Under rubriken Resurser följer en redogörelse för vilka insatser som finns. Insatserna kan ges 
via ett biståndsbeslut men även utan biståndsbeslut. Där det endast kan ges via biståndsbeslut 
står detta noterat. 

 Insats enligt 4 kap 1 § SoL i form av kontakt med Livsstilsmottagningen kan beviljas 
om det bedöms finnas behov av någon form av stöd för den enskilde. Dessa insatser 
tillsätts alltid med samtycke från den enskilde. Insatserna kan avse såväl stöd utifrån 
ett pågående eller avslutat missbruk/beroende.  

 Då beslut fattats om öppenvårdsinsats, lämnas ett tydligt uppdrag till 
Livsstilsmottagningen. Ansvarig handläggare bokar inledande samtal med den som 
ska utföra insatsen och den enskilde. 

6.2 Resurser Öppenvård 
6.2.1 Urinprovs-, salivprovs- och blodprovsanalys 

 Detta upphörde den 1 juni 2020 och all provtagning hänvisas till regionen. 

6.2.2 Boendestöd 

 Beslut om insats av boendestöd kan beviljas efter utredning som handläggaren 
genomfört. Av uppdraget ska framgå den enskildes personuppgifter, uppdragets 
omfattning, när och hur ofta boendestöd skall ske samt hur länge uppdraget gäller. Det 
är viktigt att uppdraget tidsbestäms och att en uppföljning av insatsen görs. 
Handläggare har ansvar för det senare. 

6.2.3 Kuratorssamtal 

 Tillsammans med den enskilde och eventuell uppdragsgivare skall det tydliggöras 
uppdragets omfattning, när och hur ofta samtal skall ske samt hur länge uppdraget 
gäller. Det är viktigt att uppdraget tidsbestäms och att en utvärdering av insatsen görs 
kontinuerligt. Om samtalen ges som ett bistånd har handläggare ett 
uppföljningsansvar. 

6.2.4 Antabusdelning 
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 Antabusdelning vid Livsstilsmottagningen upphörde den 1 juni 2020. Klienter 
hänvisas till Region Värmland eller privat vårdcentral. 

6.2.5 Abstinensbehandling 

 Se även punkt 5.1. Livsstilsmottagningen kan stötta den enskilde vid 
abstinensbehandlingen under förutsättning att läkare bedömt detta som lämpligt utifrån 
den enskildes problematik. 

6.2.6 Väckarklockan 

 Tillsammans med Åmåls socialförvaltning erbjuds återfallsprevention i grupp där 
klienter från Åmål och Säffle kan delta. 

6.2.7 MET 

 Den enskilde erbjuds MET-programmet (Motivational Enhancement Therapy) som 
består av fem individuella samtal. 

6.2.8 HAP (Hasch Avvänjnings Programmet) 

 Personer som önskar hjälp när man slutat med cannabis erbjuds HAP. HAP är ett 
strukturerat program där man går igenom olika steg. Det pågår mellan 6-8 veckor med 
minst 18 möten (cirka 3 gånger/vecka). Mötena sker alltid individuellt (inte i grupp). 

6.2.9 KBT-behandling vid spelbereonde 

 Kurs-/behandlingsprogrammet riktar sig till personer hasardspelsproblem, spel om 
pengar, som vill förändra sina spelvanor. Det är baserat på kognitiv beteendeterapi. 
Programmet sker enskilt eller i grupp. 

6.2.10 Kontaktperson 

 Om bedömning görs att den enskilde har behov av stöd från socialtjänsten och att detta 
stöd bäst kan ges av extern kontaktperson, ska beslut fattas att bevilja sådan insats 
enligt 4 kap 1 § SoL. Beslut fattas av handläggare. 

 Beslut om kontaktperson ska verkställas inom tre månader efter att beslut fattats. Om 
biståndet inte beviljats inom denna tidsram, se under avsnittet Utredning – 
verkställighet av beslut. Kontaktpersoner ska vara utredda och godkända av 
socialtjänsten, vidare se riktlinjer för uppdragstagare. 

 Vid insats kontaktperson ska alltid finnas aktuell genomförandeplan som upprättats 
tillsammans med den enskilde samt uppdragstagaren. Genomförandeplanen ska 
beskriva syftet med insatsen samt utformning och omfattning av insatsen. Vidare ska i 
genomförandeplanen redovisas eventuella specifika uppdrag som ingår i insatsen och 
uppdraget. 

6.2.11 Anhörigstöd  
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 I det fall en enskild har ett missbruk som påverkar hans eller hennes anhöriga, har 
kommunen ett ansvar att erbjuda anhörigstöd. För detta ändamål finns flera alternativ, 
se nedan. 

 Kommunen har en samverkan med Åmåls kommun kring Anhörigstödsgrupp. 
Information om verksamheten finns på kommunens hemsida. Anhörigstödet är inte 
biståndsbedömt utan vem som helst kan upprätta en kontakt utan att det 
biståndsbedömds eller dokumenteras. Den enskilde kan själv ta en kontakt vid behov, 
kontakten är helt kostnadsfri. 

 Enskilda samtal erbjuds genom samverkan med Åmåls kommun. 

 I Karlstad finns en frivilliggrupp riktad till anhöriga till alkoholister, AL-anon. Tid 
och plats för deras möten finns på deras hemsida, under fliken möteskalender. Den 
enskilde tar själv kontakt med AL-anon. Gruppen är helt anonym och kostnadsfri.  

6.2.12 Uppföljning 

 Biståndsinsatser följs upp av handläggare enligt Vårdplan, minst var 6e månad.  

6.3 Insats på uppdrag av annan kommun 
 I vissa situationer kan socialtjänsten genomföra insatser på uppdrag av andra 

kommuner. I dessa fall ska avtal upprättas med den aktuella kommunen där det 
framgår vad uppdraget innebär samt den eventuella kostnaden för detta. Det skall även 
innefatta information om omfattning samt hur länge insatsen beräknas fortgå. Avtalen 
upprättas efter samråd med avdelningschef IFO. Avtalet ska vara godkänt och 
undertecknat av såväl beställande som utförande kommun innan insatsen påbörjats om 
inte annat beslutats av avdelningschef IFO. Vid insatser utförda på uppdrag av annan 
kommun, registreras inte information i Lifecare. Biståndsbeslutet lämnas av den 
kommun som lämnar uppdraget och det är också den kommun som är ansvarig för 
insatsen. Minnesanteckningar förs enligt överenskommelse med den kommun som 
lämnar uppdraget, ingen dokumentation förs dock för uppdragstagande kommunens 
egen del. 

7. PERSONER MED SAMSJUKLIGHET 
 Om socialtjänsten uppfattar att en klient med skadligt bruk eller beroende också har 

psykisk ohälsa eller somatisk sjukdom ska, om klienten samtycker, kontakt tas med 
primärvården eller psykiatriska öppenvården. En samordnad individuell plan ska 
upprättas. För vidare information se under avsnittet samordnad individuell plan. 

 En samtidig vård och behandling för båda problemen är viktig, samordnad 
tillsammans av regionen och kommunen. Det finns ingen evidensbaserad behandling 
för samsjuklighet specifikt, men inget talar emot att parallellt använda metoder som 
idag är effektiva för skadligt bruk och beroende respektive psykiatriska problem eller 
somatiska sjukdomstillstånd. 
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8 STÖD TILL GRAVIDA KVINNOR SOM HAR ETT 
RISKBRUK, SKADLIGT BRUK ELLER BEROENDE 
ALTERNATIVT LEVER MED EN PERSON MED RISKBRUK, 
SKADLIGT BRUK ELLER BEROENDE 

 För gravida kvinnor som själva har alternativt lever med en person som har ett 
riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller vissa läkemedel finns 
ett upprättat vårdprogram som vänder sig till regionen i Värmland, barnhälsovården, 
barn- och ungdomsmedicin, kvinnosjukvården, mödrahälsovården och socialtjänsten i 
Värmland. 

 Vårdprogrammet beskriver samarbete och ansvarsfördelning mellan regionen i 
Värmland och kommunernas socialtjänst i Värmland för stöd till gravida kvinnor med 
riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol och andra droger. I vårdprogrammet 
beskrivs också behov av uppmärksamhet kring preventivmedelsrådgivning för kvinnor 
med risk-/missbruk. Vårdprogrammet finns att ladda ner på 
www.varmlandsvardforbund.se under fliken utvecklingsområde – dokument. 

 Mödravården har vid inskrivning av gravida kvinnor ett särskilt ansvar och uppdrag att 
erbjuda screening (AUDIT) åt de blivande föräldrarna. Identifieras ett riskbruk ska 
kort rådgivning initieras enligt metoden motiverande samtal/MI. Om screeningen visar 
på mer omfattande problematik ska kontakt tas med socialtjänsten. 

9 PLACERING ENLIGT SoL 
 Beslut kan fattas om placering i familjehem eller på HVB enligt 4 kap 1 § SoL under 

förutsättning att den enskilde önskar och samtycker till sådan insats. Beslut om sådan 
insats fattas av avdelningschef IFO vid placeringar upp till en kostnad om 5 000 kr per 
dygn, därutöver av socialnämndens arbetsutskott. 

9.1 Placering i familjehem 
 Efter att utredning genomförts lämnas utredning inklusive förslag till beslut samt 

vårdplan till avdelningschef IFO för beslut. I det fall avdelningschef IFO fattar beslut 
att bevilja placering enligt 4 kap 1 § SoL i familjehem, ska beslutet verkställas senast 
tre månader efter fattat beslut.  

 Beslut gällande vuxna över 18 år ska tidsbegränsas, vad gäller 
familjehemsplaceringar. Uppföljningen ska ske sex månader efter placeringen har 
verkställts. 

 Familjehem som används av socialtjänsten ska vara utredda och godkända av 
socialnämnden.  

 Vid placering i familjehem ska upprättas en vårdplan som övergripande beskriver vad 
vården i familjehemmet ska omfatta samt en genomförandeplan som reglerar 

http://www.varmlandsvardforbund.se/
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uppdraget och det stöd som ska ges de enskilde i och med insatsen. 
Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med den enskilde. Såväl vårdplanen 
som genomförandeplanen ska undertecknas av den enskilde. 

9.2 Placering på HVB-hem 
 Vid behov av vård på HVB-hem för den enskilde fattas beslut att bevilja detta av 

avdelningschef IFO upp till en kostnad om 5 000 kr per dygn, därutöver fattar 
socialnämndens arbetsutskott beslut. Detta gäller såväl kortvariga vistelser på HVB-
hem för abstinensbehandling som långvarig behandling på behandlingshem. Efter att 
bedömning gjorts, lämnas utredningen inklusive förslag till beslut samt vårdplan till 
avdelningschef IFO för beslut alternativt till nämndsekreterare enligt gällande rutiner. 
I det fall beslut fattas att bevilja placering enligt 4 kap 1 § SoL på HVB-hem, ska 
beslutet verkställas senast tre månader efter fattat beslut.  

 Av förslag till beslut är det viktigt att det framgår med tydlighet hur länge man avser 
att placeringen ska fortgå. Vid eventuell förlängning, lämnas nytt förslag till beslut till 
avdelningschef IFO för beslut. Beslut gällande vuxna över 18 år ska tidsbegränsas, 
vad gäller placeringar vid HVB/ skyddat boende/kvinnojour. Uppföljningen ska ske 
tre månader efter placeringen har verkställts. 

 Vid placering på HVB-hem ska i första hand användas de HVB-hem som omfattas av 
kommunens ramavtal. Innan ramavtalen av olika skäl frångås, ska detta diskuteras 
med avdelningschef. De HVB-hem som omfattas av kommunens ramavtal finns 
redovisade i socialnämndens beslut (diariet). 

 Vid placering på HVB-hem ska upprättas en vårdplan som övergripande beskriver vad 
vården på HVB-hemmet ska omfatta samt en genomförandeplan som reglerar 
uppdraget och det stöd som ska ges de enskilde i och med insatsen. 
Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med den enskilde. Såväl vårdplanen 
som genomförandeplanen ska undertecknas av den enskilde. 

 Kostnaden för placeringen ska inte anges i utredningen eller förslag till beslut utan i 
ett separat dokument som bifogas. 

10 ANSVARSFÖRBINDELSE 

10.1 Beslut om ansvarsförbindelse 
 Beslut om ansvarsförbindelse från socialnämnden innebär att socialnämnden åtar sig 

ansvar för att bereda den enskilde lämpliga insatser efter avslutad kontraktsvård från 
kriminalvården alternativt efter villkorlig frigivning enligt § 34 Lagen om 
kriminalvård i anstalt. Det innebär inte per automatik att den enskilde ska beredas vård 
på behandlingshem. Bedömning av vilka insatser som anses lämpliga görs av ansvarig 
handläggare i samråd med avdelningschef IFO i samband med att ansvarsförbindelsen 
träder i kraft. 
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 Den enskilde kontaktar socialnämnden med en ansökan om ansvarsförbindelse, ofta 
med stöd av personal på frivården eller kriminalvården. Utredning inleds innan 
kontraktsvården påbörjas, då socialnämndens beslut utgör en del av grunden till 
Tingsrättens dom. I och med den enskildes ansökan inleds utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL i enlighet med de riktlinjer som beskrivs under avsnittet utredning i denna skrift. 
Det är viktigt att den enskilde informeras om att en utredning måste genomföras och 
att tid för detta måste finnas.  

 Beslut att bevilja ansvarsförbindelse fattas av avdelningschef IFO. Om det i 
utredningen görs bedömning att den enskilde bör beviljas ansvarsförbindelse, lämnas 
utredningen tillsammans med förslag till beslut till avdelningschef IFO för beslut. Det 
är viktigt att det tydligt framgår av beslutsmotiveringen vilken period biståndet avser 
samt när det beräknas verkställas. (ex NN beviljas bistånd i form av 
ansvarsförbindelse i upp till tre månader efter avslutad kontraktsvård).  

 Om beslut om ansvarsförbindelse innebär en specifik insats, såsom fortsatt behandling 
på behandlingshem eller likande, är det viktigt att detta framgår av beslutet. 

 Uppföljning av insatsen görs enligt planering i Vårdplanen. 
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11 LVM 

11.1 Kriterier för vård enligt LVM 
 Kriterierna för vård enligt LVM regleras i 4 § LVM. Av denna paragraf framgår att 

tvångsvård skall beslutas om 
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 
lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt, 
och 
3. han eller hon till följd av missbruket 
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

 Förvaltningsrätten förordnar om offentligt biträde först i samband med ett omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM eller en ansökan om vård enligt 4 § LVM. 
Anmälan om behov av offentligt biträde lämnas då i samband med att handlingarna 
skickas till Förvaltningsrätten. Offentligt biträde i samband med LVM regleras i 42 § 
LVM och där framgår att offentligt biträde inte förordnas i samband med utredning 
enligt 7 § LVM som inte föregåtts av beslut om omedelbart omhändertagande. 

11.2 Utredning enligt LVM 
 Då socialnämnden genom anmälan eller på något annat sätt har fått kännedom om att 

det finns en oro för en vuxen i kommunen, ska i första hand utredning genomföras 
enligt 11 kap 1 § SoL och insats beviljas den enskilde enligt 4 kap 1 § SoL. Om den 
enskilde inte samtycker till att utredning inleds eller inte samtycker till föreslagna 
insatser, ska bedömning göras av om det finns behov av tvingande insatser. Om 
bedömning görs att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård, ska utredning 
enligt 7 § LVM inledas. Beslut att inleda utredning enligt 7 § LVM fattas av 
avdelningschef.  

 När utredningen har inletts skall socialnämnden enligt 9 § LVM besluta om 
läkarundersökning samt utse en läkare för undersökningen. Beslut att bereda den 
enskilde läkarundersökning enligt 9 § LVM fattas av ansvarig socialsekreterare. Beslut 
att inte bereda den enskilde läkarundersökning ska endast fattas om det är uppenbart 
obehövligt. Läkaren skall i ett intyg ange missbrukarens aktuella hälsotillstånd. I det 
fall den enskildes behov av vård enligt LVM påtalats av läkare, genom s.k. vårdintyg, 
kan det anses uppenbart obehövligt med ytterligare läkarundersökning, varpå beslut 
om det inte ska fattas. Det är viktigt att en sådan bedömning dokumenteras och 
motiveras noga i journal. 

 Utredning enligt 7 § LVM bedrivs i enlighet med riktlinjer för utredning enligt 11 kap 
1 § SoL, se under avsnittet Utredning. Det som skiljer utredning enligt 7 § LVM från 
utredning enligt 4 kap 1 § SoL är att socialtjänsten kan inhämta nödvändig information 
utan den enskildes samtycke. Om information inhämtas utan den enskildes samtycke, 
ska detta noga dokumenteras och motiveras. Den enskilde ska informeras om vilken 
information som inhämtas inom ramen för utredningen. OBS: Även i utredning 
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enligt LVM får endast information inhämtas som är av vikt för bedömningen. 
Utredningen ska inte vara längre eller göras mer omfattande än vad som är 
nödvändigt för att bedömning ska kunna göras. Av utredningen ska framgå den 
enskildes förhållanden samt tidigare vidtagna och planerade åtgärder. Av utredningen 
skall också framgå i vilket hem intagning kan ske och vilken vård utanför hemmet 
som planeras, om intagning sker. 

 I samband med utredning enligt LVM, kan socialtjänsten med stöd av 7 § LVM 
inhämta de uppgifter som anses nödvändiga för att bedömning ska kunna göras. 
Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare 
har enligt samma paragraf skyldighet att lämna socialnämnden de uppgifter som 
begärs med stöd av denna paragraf. 

 För hälso- och sjukvård gäller att läkare inom sådan verksamhet har skyldighet att 
genast ska anmäla till socialnämnden, om hen i sin verksamhet kommer i kontakt med 
någon som kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande enligt 13 § eller 
vård enligt LVM och läkaren bedömer att denne inte kan beredas tillfredsställande 
vård eller behandling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och 
sjukvården. Hälso- och sjukvårdens skyldighet att anmäla gäller alltså enbart för 
läkare. Om en verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård inte har en läkare gäller 
alltså ingen anmälningsplikt. Verksamheter inom hälso- och sjukvård har inte heller 
skyldighet att på begäran lämna ut uppgifter till socialnämnden. Deras utlämnande av 
uppgifter ur behandlingsjournalerna, utöver vad som måste framgå av själva anmälan, 
måste därför prövas enligt gällande sekretessbestämmelser. 

11.3 Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 
 Kriterier för omedelbart omhändertagande: Socialnämnden får enligt 13 § LVM 

besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om 
1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag, och 
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få 
sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller 
på grund av att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt 
tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

 Innan beslut fattas om omedelbart omhändertagande, ska den enskilde genomgå 
läkarundersökning. Ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 
förutsätter att det finns ett vårdintyg från läkare. I det fall behovet av omedelbart 
omhändertagande aktualiserats av en läkare, som därigenom lämnat ett vårdintyg, är 
detta tillräckligt.  

 I det fall ovanstående kriterier är uppfyllda, ska beslut fattas om omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM. Beslut om omedelbart omhändertagande fattas av 
socialnämndens arbetsutskott. Om arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas, kan beslut 
fattas av socialnämndens ordförande, vice ordförande eller annan ledamot förordnad 
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av socialnämnden. Bedömning att föreslå omedelbart omhändertagande enligt 13 § 
LVM görs i samråd med avdelningschef IFO. 

 Mall för beslut om omedelbart omhändertagande finns under katalog L: - SN – Mallar 
- IFO  

 Om beslut av omedelbart omhändertagande fattats av socialnämndens ordförande, vice 
ordförande eller annan ledamot, ska särskild anmälan om detta lämnas till 
socialnämndens arbetsutskott vid kommande sammanträde.  

 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM kan fattas efter att 
socialnämnden lämnat en ansökan om vård enligt LVM till förvaltningsrätten under 
förutsättning att kriterierna i 13 § LVM är uppfyllda. 

 Det är förste socialsekreterares ansvar att kontrollera att erforderliga dokument skickas 
till rätt instans/instanser inom tidsfristen.  
 

11.3.1 Underställan 

 Beslut om omedelbart omhändertagande ska enligt 15 § LVM underställas 
förvaltningsrätten samma dag eller senast dagen efter att beslutet fattats. Om en 
ansökan om vård enligt 4 § LVM lämnats till förvaltningsrätten, underställs beslutet 
den rätt som prövar frågan om vård. Om beslutet om omedelbart omhändertagande 
inte underställs förvaltningsrätten inom denna tidsfrist, upphör beslutet att gälla 
omedelbart. Det är därför oerhört viktigt att dessa tidsfrister hålls. Det är handläggaren 
som ser till att beslutet verkställs som ansvarar för att dessa tidsfrister hålls. 

 OBS! Beslut om omedelbart omhändertagande är en offentlig handling och således 
ska texten i dessa beslut hållas kortfattade. Skälen för beslutet redovisas istället i 
separat PM till förvaltningsrätten i samband med underställan. 

 I underställan ska framgå den information och den bedömning som legat till grund för 
det omedelbara omhändertagandet och övriga omständigheter som är av betydelse för 
rättens prövning av om omhändertagandet skall bestå. Denna underställan ska 
motivera det omedelbara omhändertagandet, dvs varför rättens beslut inte kan 
avvaktas och är inte en ansökan om vård.  

 I samband med att beslut om omedelbart omhändertagande underställs 
förvaltningsrätten ska följande handlingar skickas in: 

o Beslutet fattat av socialnämndens arbetsutskott 

o PM med beskrivning av grunderna för det omedelbara omhändertagandet 

o Vårdintyg/läkarutlåtande  

o Övriga handlingar av betydelse för beslutet om omedelbart 
omhändertagande.  
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o Ifylld underställan av beslut om omedelbart omhändertagande (mall finns 
under katalog L: - SN – Mallar – IFO - LVM)  

 I samband med att ett beslut om omedelbart omhändertagande underställs rätten ska 
socialnämnden enligt 16 § LVM , om det är möjligt, låta den omhändertagne få del av 
handlingarna i ärendet samt underrätta honom eller henne om sin rätt att yttra sig 
skriftligt till rätten inom en viss angiven tid, begära muntlig förhandling vid rätten, och 
rätten till offentligt biträde. Den enskilde ska även informeras om att rätten kan 
komma att avgöra målet även om det inte lämnas något yttrande. 

11.3.2 Ansökan om vård efter omedelbart omhändertagande 

 Om beslut har fattats om omedelbart omhändertagande ska ansökan om vård enligt 4 § 
LVM ha kommit in till förvaltningsrätten inom en vecka från det att det omedelbara 
omhändertagandet fastställts. Om ansökan om vård inte inkommit inom denna 
tidsram, upphör det omedelbara omhändertagandet att gälla. Det är ansvarig 
socialsekreterare som ansvarar för att dessa tidsfrister hålls! 

 Beslut att ansöka om vård enligt 4 § LVM fattas av socialnämndens arbetsutskott. Om 
bedömning gjorts i samråd med avdelningschef IFO att socialnämndens arbetsutskott 
bör lämna ansökan om vård enligt LVM, lämnas utredningen med förslag till beslut 
tillsammans med vårdplan, vårdintyg/läkarutlåtande samt eventuella bilagor till 
socialnämndens arbetsutskott för beslut. På grund av mycket korta tidsfrister kan det 
bli aktuellt med extra sammanträde för arbetsutskottet utifrån ansökan om vård. Detta 
bokas in tillsammans med nämndsekreterare. Handlingarna lämnas till 
nämndsekreterare enligt överenskommelse. Den enskilde ska informeras om rätten till 
företräde inför beslutsfattare. Om den enskilde önskar företräde, tar ansvarig 
handläggare kontakt med nämndsekreterare i god tid innan sammanträdet för att 
informera om detta samt göra upp om tid för den enskilde att komma till 
sammanträdet. 

 Efter att socialnämndens arbetsutskott beslutat att ansöka enligt 11 § LVM om vård 
enligt 4 § LVM, ska ansökan skickas till förvaltningsrätten tillsammans med de 
handlingar som lämnats till socialnämndens arbetsutskott inför beslut.   

11.3.3 Upphörande av omedelbart omhändertagande 

Ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM upphör att gälla  

 om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten senast dagen efter beslutet om 
omedelbart omhändertagande  

 om ansökan om vård enligt LVM inte gjorts inom en vecka från att det omedelbara 
omhändertagandet fastställdes  

 när rätten avgör frågan om vård, eller 
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 om den omhändertagne häktas.  

 Om det inte längre finns skäl för omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM, ska 
beslut omedelbart fattas att det omedelbara omhändertagandet upphör och den 
enskilde ska omedelbart informeras om detta. Om bedömning gällande detta görs 
innan ansökan om vård ska ha inkommit till förvaltningsrätten, kan man alltså inte 
”vänta in” att det omedelbara omhändertagandet upphör. 

11.4 Ansökan om vård enligt LVM 
 Om man i utredningen gör bedömning att den enskilde har behov av vård enligt LVM 

utifrån kriterierna i 4 § LVM, lämnas ansökan om vård till förvaltningsrätten enligt 11 
§ LVM. Beslut att ansöka om vård enligt LVM fattas av socialnämndens arbetsutskott.  

 I samband med ansökan om vård ska följande handlingar skickas till 
förvaltningsrätten: 

o Utredning tillsammans med förslag till beslut 

o Vårdintyg/läkarutlåtande från läkare  

o Vårdplan  

o Eventuella bilagor  

 Handingarna lämnas till nämndsekreterare senast en vecka innan sammanträde. Om 
beslut inte kan avvaktas tills socialnämndens arbetsutskott sammanträder, tillkallas 
extra sammanträde.  

 Om socialnämndens arbetsutskott beslutar att ansöka enligt 11 § LVM om vård för 
den enskilde, skickas utredningen till förvaltningsrätten tillsammans med vårdplan, 
vårdintyg/läkarutlåtande, eventuella bilagor samt beslut från socialnämndens 
arbetsutskott. Om ansökan till förvaltningsrätten inte innehåller ett läkarintyg eller om 
det behövs av något annat skäl, får förvaltningsrätten besluta om läkarundersökning. 

11.5 Vård enligt LVM 
 Efter beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM alternativt vård enligt 

4 § LVM ska socialnämnden utan dröjsmål se till att den enskilde bereds vård på ett 
hem särskilt avsett att ge vård enligt LVM (regleras i 22 § LVM). Om det är aktuellt 
utifrån den enskildes hälsa ska vården inledas på sjukhus. Om den enskilde efter att 
denne är färdigbehandlad fortfarande bedöms vara i behov av vård enligt LVM, ska 
vården fortsätta på ett hem särskilt avsett för att ge vård enligt LVM. 

 Genom ändringar i 24 § LVM klargörs att det är en skyldighet för verksamhetschefen 
på sjukhusenhet att hindra den omhändertagne från att lämna sjukhuset i avvaktan på 
att denna kan föras till ett LVM-hem. Skyldigheten förutsätter inte att den enskilde 
tagits in på sjukhus för slutenvård, det räcker med att den omhändertagne vistas vid en 
sjukhusenhet för sådan vård. 
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 Om beslut har fattats om tvångsvård eller omedelbart omhändertagande enligt LVM 
tas kontakt med Statens institutionsstyrelse (SIS). Blanketten ”anmälan om behov av 
plats” fylls i elektroniskt via hemsidan för SIS platsansökan, varpå de ansvarar för att 
anvisa den enskilde till plats på LVM-hem. Statens institutionsstyrelse får besluta att 
en intagen skall flyttas till ett annat LVM-hem, om det anses lämpligt från 
vårdsynpunkt. SIS måste dock samråda med socialtjänsten innan sådan omplacering 
sker. 

 Vården anses påbörjad när den enskilde på grund av beslut om omedelbart 
omhändertagande eller tvångsvård inställt sig vid eller förts till ett särskilt hem som är 
avsett för vård enligt LVM eller till ett sjukhus. 

 Om det inte längre finns skäl för vård enligt LVM, skall socialnämnden genast besluta 
att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av rätten. 
Tvångsvården ska upphöra så snart syftet med vården är uppnått och senast när vården 
har pågått i sex månader (vårdtid). Beslut om vårdens upphörande fattas av 
socialnämndens arbetsutskott. Bedömning om att föreslå att vården ska upphöra görs i 
samråd med avdelningschef IFO. 

 Av 21 § LVM framgår att som vårdtid räknas inte den tid då missbrukaren 
1. olovligen vistas utanför LVM-hemmet eller 
2. är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt. 

Detta innebär att de sex månader som den enskilde kan beredas vård enligt LVM avser 
tid då den enskilde befinner sig i aktiv vård. 

 Socialnämnden ska aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och 
arbete eller utbildning samt se till att han eller hon får personligt stöd eller behandling 
för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk. Under tiden för vård enligt LVM ska 
ansvarig socialsekreterare tillsammans med den enskilde upprätta en planering för den 
enskildes situation och stödinsatser efter avslutad vårdtid. Det är viktigt att det finns 
en tydlig planering för den enskilde efter avslutad vård. Socialnämnden har ett 
omfattande ansvar för att tillse detta. Den dag den enskilde inte längre vårdas enligt 
LVM kan dock hen när som helst avsäga sig de planerade vårdinsatserna. Om detta 
sker, är det viktigt att göra en bedömning av om det finns skäl att återigen inleda en 
utredning enligt LVM. Bedömningen ska dokumenteras i journal. 

11.6 Uppföljning 
 Uppföljning av vård med stöd av LVM ska ske regelbundet men minst två gånger 

under vårdtiden. Uppföljning kan, förutom besök hos den enskilde, ske med hjälp av 
telebild eller telefon. 

 

12 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP) 
  Av 2 kap 7 § SoL framgår att när den enskilde har behov av insatser både från 

socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med 
landstinget upprätta en samordnad individuell plan. Planen ska upprättas om 
kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina 
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behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet 
med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

 Det är den part som först gör bedömning att ett samarbete behöver komma till stånd 
avseende den enskilde som initierar kontakt utifrån en samordnad individuell plan.  

 Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte 
motsätter sig det. 

 Av planen ska det framgå  

1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.  

 Efter att kommunen eller regionen tagit en kontakt utifrån en samordnad individuell 
plan, ska arbetet med den individuella planen påbörjas snarast. I normalfallet ska detta 
ske inom några dagar. 

 Den som initierat arbetet med en samordnad individuell plan har ett 
uppföljningsansvar och ska kalla till ett uppföljningsmöte inom två till tre månader 
efter det första mötet. I det fall det under det första mötet beslutas att insatser från den 
sammankallande parten inte kommer att bli nödvändiga, ska skrivas in i planen vilken 
part som istället ansvarar för uppföljning. 

 Blanketter för sekretessmedgivande vid samordnad individuell plan, kallelse till 
samordnad individuell plan samt Samordnad individuell plan finns på 
www.varmlandsvardforbund.se, under fliken utvecklingsområde – dokument. 

 

  

http://www.varmlandsvardforbund.se/
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13 ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN  
 Om man under kontakten med en enskild uppfattar att den enskilde har behov av en 

god man, finns för socialtjänsten en skyldighet att anmäla behov av god man till 
överförmyndarnämnden. Delegation på sådan anmälan har ansvarig handläggare. 

 En sådan anmälan ska göras om det framkommer att den enskilde har behov av stöd 
och hjälp för att klara av sin vardag, har behov av omfattande stöd avseende att bevaka 
sin rätt, förvalta sin egendom samt sörja för sin person. 

 I möjligaste mån ska en sådan anmälan upprättas i samverkan med den enskilde och 
med den enskildes samtycke. DOCK finns en skyldighet att lämna en sådan anmälan 
även i det fall den enskilde inte samtycker. 

 Vida anmälan om behov av god man ska socialtjänsten överlämna till 
överförmyndarnämnden: 

o Ifylld anmälan om behov av god man, undertecknad av den enskilde om denne 
samtycker 

o Läkarutlåtande upprättat på särskild blankett (denna finns hos läkarna). Det är 
viktigt att läkaren informeras om syftet med läkarundersökningen så att rätt 
blankett används. 

o Social utredning där det framgår varför den enskilde anses ha behov av god 
man samt hur situationen ser ut runt den enskilde. 
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14 SEKRETESS 

14.1 Sekretess 
 Grundregeln är att sekretess föreligger gentemot alla utom den enskilde avseende all 

information som gäller den enskilde. Det finns dock ett antal sekretessbrytande regler 
som redovisas i Offentlighets- och sekretsslagen, (OSL). Dessa beskrivs nedan. För 
mer information om detta, se OSL. 

 Den huvudsakliga sekretessbrytande bestämmelsen är att sekretess inte föreligger som 
den enskilde samtycker till att sekretessen bryts. Det är mycket viktigt att den 
enskildes samtycke noga dokumenteras. Samtycke kan med fördel upprättas 
skriftligen och finnas i den enskildes akt. Av dokumentation/skriftligt samtycke ska 
framgå vad den enskilde samtycker till.  

 Sekretess hindrar inte att uppgifter om den enskilde lämnas till annan myndighet inom 
socialtjänst eller hälso-och sjukvård i det fall det behövs för att den enskilde ska kunna 
ges behövlig vård, behandling eller annat stöd och den enskilde fortgående missbrukar 
alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Detta regleras i 26 kap 9 § OSL.  

 Av 10 kap 19 § OSL framgår att sekretessen inte är ett hinder när det gäller att 
förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott. Vilka brott detta avser 
framgår av ovanstående lagparagraf. 

 Även i det fall socialtjänsten får information om ett redan begånget brott, kan det i 
vissa fall vara tillåtet att lämna information till polis, åklagarmyndighet eller annan 
som har till uppgift att hantera sådana brott. Detta gäller dock endast för brott som 
enligt straffskala kan ge ett straff om minst ett års fängelse, försök till brott som enligt 
straffskala kan ge över två års fängelse samt försök till brott som kan ge över ett års 
fängelse om brottet innefattar försök till spridning av allmänfarlig sjukdom. Vidare se 
10 kap 23 § OSL. 

 Sekretessen hindrar inte att uppgifter om en enskildes adress, telefonnummer, 
fotografi eller liknande lämnas till andra myndigheter om information behövs för att 
mottagande myndighet ska kunna genomföra en delgivning enligt delgivningslagen. 
Man kan alltså inte lämna ut en enskilds kontaktuppgifter om det inte framgår 
uttryckligen att det handla om en delgivning, ex om polisen söker en enskild för 
information eller liknande.  

 Då information om en enskild lämnas ut i enlighet med ett befintligt samtycke eller 
med stöd av någon av de sekretessbrytande bestämmelser som redovisas i OSL, är det 
mycket viktigt att noga dokumentera i akten vilken information som lämnats ut samt 
om det skett i enlighet med samtycke. Om det inte skett i enlighet med samtycke, ska 
noga dokumenteras vilken sekretessbrytande bestämmelse som motiverar att uppgiften 
lämnats ut. Det är dessutom mycket viktigt att den enskilde noga informeras om vilken 
information som lämnats om denne och i vilket syfte.  
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15 YTTRANDE KÖRKORTSFRÅGOR 
 Transportstyrelsen kan begära ett yttrande av socialnämnden om det finns frågor kring 

om den enskilde är lämplig att inneha körkort. 
 

 De är då intresserade av socialtjänstens uppfattning om det finns något skäl att det inte 
är lämpligt att den enskilde innehar eller får möjlighet att ta körkort utifrån den 
kännedom som finns om den enskilde på socialförvaltningen.  

 
 Utifrån en begäran om yttrande, inleds utredning enligt SoL 11 kap 1 §. Av begäran 

framgår vilka uppgifter som bör framgå av yttrandet. 
 

 Information inhämtas genom samtal med den enskilde samt utdrag ur socialregistret. 
Om anledningen till Transportstyrelsens begäran om yttrande är ett pågående eller 
tidigare missbruk hos den enskilde får hen själv uppsöka en läkare som erbjuder 
urinprovsanalys.  
 

 Den information som inhämtats redovisas tillsammans med socialtjänstens bedömning 
i ett yttrande som kommuniceras den enskilde innan det skickas vidare till 
Transportstyrelsen. Delegation på sådant yttrande har ansvarig handläggare.  
 

 Det är viktigt att information om annan person av sekretesskäl ej finns i yttrandet. Det 
är även viktigt att yttrandet är så kortfattat som möjligt, då yttrandet kommer att läsas 
av tjänstemän på annan myndighet. Information som inte är av vikt för den aktuella 
frågan, ska inte redogöras för i yttrandet. 
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16 DOKUMENTATION 
 Samtlig dokumentation skall återfinnas i journalanteckningar. Hela ärendet skall 

kunna följas i journalanteckningar, i såväl utredningsskedet som under insatsen. 
Utredningsdokumentet är en sammanfattning av inkomna uppgifter och inhämtad 
information under utredningstiden. 
 

 Journalanteckningar ska dokumenteras i akt utan dröjsmål och senast 1-2 veckor efter 
vidtagen åtgärd/förda samtal. 

 
 Det är mycket viktigt att man alltid gör och dokumenterar en bedömning då det 

inkommer uppgifter eller uppstår situationer i pågående ärende. Som exempel kan 
nämnas att uppgifter inkommer avseende oro för en enskild under pågående utredning 
eller insats. Om man då som ansvarig handläggare bedömer att inga åtgärder behöver 
vidtas eller om den enskilde inte önskar att utredning inleds eller att vidare insatser är 
nödvändiga, är det av mycket stor vikt att detta framgår i journalanteckningar, dels de 
inkomna uppgifterna, dels den bedömning som gjorts och motiveringen till denna.  
 

 Vid användande av tolk i vidtagna åtgärder/förda samtal ska tolkens namn framgå av 
dokumentationen. 

17 ÖVERKLAGAN  

17.1 Enskilds överklagan av socialnämndens beslut 
 Beslut om avslag på ansökan om bistånd i form av insatser eller andra beslut som går 

emot den enskildes ansökan kan överklagas. Beslut fattat av socialnämnden kan 
överklagas enligt 22 § förvaltningslagen.  
 

 Överklagan görs då till förvaltningsrätten. Överklagan lämnas till socialtjänsten inom 
tre veckor efter att den enskilde fått beslutet tillhanda, varpå en bedömning skall göras 
av huruvida beslutet omprövas av socialnämnden. Bedömning att ompröva beslutet 
eller ej fattas av delegat i ursprungsbeslut. 

 
 Om överklagan inte föranleder omprövning av beslutet och om överklagan inkommit i 

rätt tid, skickas överklagan tillsammans med det överklagade beslutet, utredning och 
ett följebrev till förvaltningsrätten. Detta skall göras snarast efter att överklagan 
inkommit. Av följebrevet skall framgå följande: 
- Vilket beslut överklagan avser 
- Om överklagan inkommit i rätt tid 
- Om överklagan föranleder omprövning av beslutet 
- Om socialnämnden begär möjlighet att yttra sig över överklagan 
- Om socialnämnden vill anmäla behov av offentligt biträde för parterna och om det 
finns några rekommendationer avseende biträde för barnet (lämpligt att barnet får 
samma biträde om det finns ett biträde som sedan tidigare har kännedom om barnet 
och tidigare förhandlingar och i så fall har möjlighet att på bästa sätt tillvarata barnets 
intressen).  

 
 Om socialnämnden begärt möjlighet att yttra sig i ärendet, kommer förvaltningsrätten 

att skicka en begäran om yttrande till socialnämnden innan beslut fattas i ärendet.  
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 Den beslutsfattare som fattat det ursprungliga beslutet har delegation på att avge 

sådant yttrande. I det fall ursprungsbeslutet fattats av socialnämnd alternativt 
socialnämndens arbetsutskott, har socialnämndens ordförande delegation på att avge 
yttrande. Ansvarig socialsekreterare skriver yttrandet i samråd med avdelningschef 
IFO. 
 

 Om överklagan inte inkommit i rätt tid, ska socialnämnden enligt 24 § 
förvaltningslagen avvisa överklagan. Detta gäller med undantag för om förseningen 
beror på att socialnämnden lämnat felaktig besvärshänvisning eller om överklagan 
inkommit i rätt tid till den domstol som ska pröva överklagandet. Domstolen skall då 
översända handlingen till beslutsfattande myndighet för fortsatt handläggning. Beslut 
att avvisa överklagan fattas av delegat i ursprungsbeslut. Om ursprungsbeslut fattats 
av ansvarig handläggare, motiveras beslutet att avvisa överklagan i en skrivelse som 
upprättas av ansvarig handläggare i samråd med avdelningschef. Om ursprungsbeslut 
fattats av SN alt SN-au, upprätta skrivelse med förslag att avvisa överklagan samt 
motivering till detta av ansvarig handläggare. Skrivelsen lämnas till SN alt SN-au för 
ställningstagande. Beslut att avvisa överklagan fattas med stöd av 24 § 
förvaltningslagen och är överklagningsbart. Beslutet ska tillsammans med 
besvärshänvisning meddelas den enskilde i samband med att beslut fattats. 
 

17.2 Socialnämnden överklagar förvaltningsrättens beslut 
 I det fall förvaltningsrätten fattat beslut som går emot socialnämnden, har 

socialnämnden som part i ärendet möjlighet att överklaga beslutet till kammarrätten. 
Beslut att överklaga förvaltningsrättens beslut fattas av delegat i ursprungsbeslut efter 
samråd med avdelningschef. Om ursprungsbeslut fattats av SN alt SN-au har SN-ordf 
delegation på detta beslut. Beslutet tillsammans med förslag till överklagan samt 
grunderna för överklagan lämnas i dessa fall till nämndsekreterare inför sammanträdet 
i sedvanlig ordning.  
 

 Efter att socialnämndens arbetsutskott alternativt annan delegat i ursprungsbeslutet, 
beslutat att överklaga, skickas överklagan till förvaltningsrätten. Delegation på 
överklagan samt yttrande gällande överklagan av beslut där Förvaltningsrätten ändrat 
nämndens beslut, har beslutsfattaren av ursprungsbeslutet. I det fall ursprungsbeslutet 
fattats av socialnämnd eller socialnämndens arbetsutskott, har socialnämndens 
ordförande samt vice ordförande delegation på detta om nämndens beslut inte kan 
avvaktas. Överklagan ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det 
att socialnämnden fått kännedom om beslutet samt besvärshänvisning. Om överklagan 
inte inkommit inom rätt tid, kommer den att avvisas och beslutet kommer inte att 
prövas. Det är därför viktigt att ta ställning till huruvida ett beslut ska överklagas i 
direkt anslutning till att beslutet kommer till socialnämndens kännedom. Det är 
ansvarig handläggares ansvar att se till att en bedömning om detta görs och att 
eventuella handlingar inkommer i tid, oavsett vem som fattat ursprungsbeslutet. 

18 AVSLUTA ÄRENDEN 
 Insatser avseende en enskild ska avslutas utan dröjsmål om den enskilde återtar sitt 

samtycke eller inte medverkar till insatsen. I det fall det finns en stor oro för den 
enskildes liv och hälsa och man bedömer att det kan bli aktuellt med insatser mot den 
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enskildes vilja, ska utredning inledas och bedrivas enligt 7 § LVM. Vidare se under 
rubrik LVM. 
 

 Om bedömning görs att en insats skall avslutas, hålls ett avslutningsmöte där den 
enskilde, ansvarig handläggare samt representant från insatsen medverkar. 

 
 Alla kontakter som tas i samband med avslutning av ärendet, skall dokumenteras i 

journal. 
 

 Bedömning samt beslut att avsluta ärendet dokumenteras i journalanteckning. Vid 
avslutande av insats ska tydligt framgå i dokumentationen om målen med insatsen är 
uppfyllda eller inte samt vilken bedömning som görs.  

 
 Beslut att avsluta ärendet registreras i datorn. Utöver att registrera beslutet, måste 

ärendet avslutas manuellt genom att gå in på ikonen för insatsen och välja avsluta 
insats/verkställighet. 

 
 Samtliga journalanteckningar samt händelseförteckning skrivs ut och läggs i akten 

efter att samtliga moment är klara i datorn. 
 

 Se över att samtliga handlingar i insatsen är utskrivna och finns i pappersakten. 
 

 Om samtliga insatser i ärendet ska avslutas, avslutas även verkställigheten och akten 
läggs arkiveras. 

 
 Om det finns flera insatser och det kommer att finnas fortsatt öppna insatser, avslutas 

insatsen. Verkställigheten lämnas öppen och akten förvaras fortsatt hos ansvarig 
handläggare. Den/de öppna insatserna handläggs i enlighet med riktlinjer. 

 

19 UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR 
 Den enskilde har enligt 16 § förvaltningslagen rätt att ta del av uppgifter som tillförts 

ärendet. Den enskilde har alltid rätt att få ut samtliga handlingar i ett ärende. Det är 
dock viktigt att tillse att det inte finns information som berör annan i de handlingar 
som lämnas ut. Det är därför mycket viktigt att man noga ser över handlingar innan de 
lämnas ut samt sekretessbelägger de delar som rör annan enskilt. 

 
 Den enskilde har rätt till en kopia av den färdiga utredningen om de så önskar. Denna 

ska lämnas ut kostnadsfritt. De handlingar som tidigare inte lämnats ut, lämnas utan 
dröjsmål ut till den enskilde kostnadsfritt.  

 
 I samband med att handlingar lämnas ut till den enskilde, ska personen skriftligt 

kvittera ut handlingarna samt uppvisa giltig legitimation alternativt på annat sätt styrka 
sin identitet. Kopia av identitetshandlingen ska finnas i akten tillsammans med 
kvitteringen. 
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19.1 Beslut att ej lämna ut handling  
 Grundregeln är att sekretess råder gentemot den som inte är part i ärendet. Den 

enskilda kan enligt 12 kap 2 § första stycket OSL samtycka till att sekretessen helt 
eller delvis efterges. OBS!  
 

 Om bedömning görs i samråd med avdelningschef IFO att en handling inte kan lämnas 
ut till den enskilde, ska detta meddelas muntligt. I samband med detta meddelande ska 
den sökande informeras om att hen har rätt att få saken prövad av myndigheten och att 
det krävs ett skriftligt beslut för att ärendet ska kunna överklagas. Det är den 
tjänsteman som tar emot sådan begäran som ska se till att den kommer till rätt instans. 
Överklagan av ett sådant beslut lämnas till Kammarrätten. I sedvanlig ordning ska 
överklagan inlämnas till beslutande myndighet (socialnämnden) som prövar om 
överklagan föranleder omprövning av beslutet och i annat fall vidarebefordrar beslutet 
tillsammans med överklagan till Kammarrätten. 

 
 Bedömning kan även göras att inte lämna ut valda delar av handling. Även detta ska 

hanteras i enlighet med ovanstående punkt, den enskilde kan överklaga beslut att inte 
lämna ut valda delar av de begärda handlingarna. Prövning samt överklagan av beslut 
att inte lämna ut handlingar regleras i 6 kap 1-3 §§ samt 7-9 §§ OSL 
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20 TILLSYNSÄRENDEN 
 I de fall ett ärende genomgår tillsyn av tillsynsmyndighet ska ärendet diarieföras i det 

allmänna diariet och inte bara i den enskildes personakt. De sekretessbeläggs helt eller 
delvis i diariet. 
 

 När ett tillsynsärende kommer till socialnämnden, lämnas detta till avdelningschef för 
handläggning.  
 

 Kontrollera att det framgår av handlingen att den är diarieförd i det allmänna diariet. 
Om detta inte framgår, kontrollera med nämndsekreterare och skicka för diarieföring 
till henne om så inte redan gjorts. 
 

 Verksamhetsutvecklare (VU) skriver ett förslag till yttrande som ska undertecknas av 
förvaltningschef om inte annat framgå av begäran från tillsynsmyndigheten. 
 

 Yttrandet lämnas tillsammans med begäran till förvaltningschef för genomläsning och 
underskrift (om det inte av begäran framgår att yttrandet ska avges av socialnämnden). 
  

 Yttrandet skickas (tillsammans med ett beslut från socialnämndens arbetsutskott att 
anta yttrandet om så krävs enligt begäran från tillsynsmyndighet) tillsammans med de 
handlingar som efterfrågats i begäran till tillsynsmyndigheten. Kopia lämnas för 
diarieföring. 
 

 Kopia av yttrandet lämnas tillsammans med begäran till socialnämndens arbetsutskott 
för kännedom.  
 

 I det fall det finns ett pågående ärende, sker dokumentationen av yttrandet samt 
vidtagna åtgärder direkt i akt. OBS! Det ska framgå vilka handlingar som bifogats 
yttrandet. Kopia av yttrandet samt eventuellt beslut från socialnämndens arbetsutskott 
läggs i fysisk akt. 
 

 I det fall det inte finns ett pågående ärende, läggs kopia av skriftligt yttrande 
tillsammans med eventuellt beslut från socialnämndens arbetsutskott att anta yttrandet 
och en skriftlig beskrivning av de åtgärder som vidtagits och vilka handlingar som 
bifogats yttrandet i den fysiska akten. 
 

 Då beslut inkommer från tillsynsmyndighet, skickas det till socialnämndens 
arbetsutskott för kännedom. Därmed kommer handlingen att diarieföras i det allmänna 
diariet. 
 

 Beslutet läggs tillsammans med de andra handlingarna i fysisk akt.
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Revidering av samlade riktlinjer för handläggning barn 
och familj inklusive ensamkommande barn 
Sammanfattning 
Utifrån gällande regler om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
har det tidigare framtagits ett samlat riktlinjedokument för att underlätta 
handläggningen för handläggarna, för öka rättssäkerheten för den enskilde 
samt tillse att ovan nämnda regler efterföljs i kommunen. Riktlinjen är nu i 
behov av revidering.   

Bakgrund 
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 januari 2012. 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. Enligt föreskriften ska den som bedriver 
socialtjänst ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. 
Ledningssystemet ska stödja verksamhetens arbete med att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Ledningssystemet består bland annat av att det ska finnas aktuella och 
antagna rutiner och riktlinjer för arbetet som bedrivs i verksamheten. Som ett 
led i detta har riktlinjer upprättats för handläggning av ärenden avseende 
barn och familj inom individ- och familjeomsorgen. Riktlinjerna bygger på 
gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter samt nuvarande rutiner 
för arbetet i Säffle kommun.  

Ärendets beredning 
Riktlinjerna har utarbetats i samarbete med handläggare och avdelningschef 
för individ- och familjeomsorgen och har även kommunicerats med tidigare 
förvaltningschef. Revideringen har genomförts av förste socialsekreterare för 
barn och familj.   

Beslutsunderlag 
Se bifogat dokument. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Det är viktigt att riktlinjer och rutiner upprättas för förvaltningens 
verksamheter för att tillse att man inom kommunen bedriver en enhetlig och 
rättssäker handläggning i förhållande till dem vi möter. Det är även en 
förutsättning för att gällande föreskrifter ska kunna anses uppfyllda av 
kommunens verksamheter.  
 
Styrkan i ett samlat riktlinjedokument är att det ger en tydlig röd tråd, en 
användarvänlighet för de medarbetare som ska använda dokumentet och en 
lättillgänglighet. Revidering av riktlinjer och rutiner är en förutsättning för 
att kunna bedriva verksamheten. 

Konsekvenser 
Att inte uppdatera och revidera riktlinjer skulle innebära en högre belastning 
på medarbetarna, som inte får ett fullgott stöd i sin handläggning. Det skulle 
även innebära en minskad rättssäkerhet för den enskilde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att socialnämnden beslutar att anta föreslagna ändringar i riktlinjer för 
handläggning avseende barn och familj inklusive ensamkommande barn 
inom individ- och familjeomsorgen.  
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1. INLEDNING 
 Riktlinjerna är en del av kommunens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 
 Riktlinjerna är även tänkt som ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid 

bedömning av insatser barn och unga. Det är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), Socialstyrelsens föreskrifter, socialnämndens riktlinjer 
och den enskildes behov som ska styra den bedömning som görs. Insatser med stöd eller skydd 
för barn och unga ska tillförsäkra barnet eller den unge en skälig levnadsnivå.  

 
 Informationen i riktlinjerna grundar sig på 

o Socialtjänstlag (2001:453) 
o Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
o SOSFS 2014:5 – dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS 
o Ensamkommande barn och unga – handbok om socialtjänstens ansvar och uppgifter  
o Förvaltningslagen (1986:223) 
o Befintliga och föreslagna lokala rutiner i Säffle kommun. 

1.1 Syftet med riktlinjerna 
 Riktlinjerna ska generera rättsäkerhet och likvärdig handläggning för de barn och unga som 

berörs av socialtjänstens utredningar och insatser 
 

 Riktlinjerna ska vara vägledning och stöd för handläggaren, från inkommen anmälan eller 
ansökan om insats till att ett ärende avslutas. 
 

 Individuell bedömning ska alltid göras utifrån lagstiftningen med riktlinjerna som stöd. 

2 INKOMNA UPPGIFTER 
2.1 Förhandsbedömning 

 Uppgifter om eventuellt behov av stöd eller skydd för ett barn kan komma till socialnämndens 
kännedom genom ansökan från den enskilde och/eller vårdnadshavare, anmälan från förälder 
som inte är vårdnadshavare, annan myndighet, socialnämnden själv, via anvisning från 
migrationsverket (gällande ensamkommande barn) eller från någon annan 
 

 Oavsett var uppgifterna kommer ifrån ska en förhandsbedömning göras 
o Om uppgifterna kommer från någon annan än den enskilde och/eller vårdnadshavare 

ska bedömning göras av om utredning ska inledas eller ej.  
o Om uppgifterna är en ansökan från den enskilde/vårdnadshavare ska utredning ALLTID 

inledas.  
o Om uppgifterna är en anvisning från migrationsverket angående ensamkommande barn 

ska utredning ALLTID inledas. 
 

 Anmälan/ ansökan tas i första han emot av dagjouren men också av IFO chef, förste 
socialsekreterare och/eller socialsekreterare. Om det finns en handläggare utsedd i ärendet 
sedan tidigare kan den direkt ta emot anmälan/ansökan men informera på nästkommande barn-
och familjegrupp om anmälan/ansökan 
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 Om anmälan görs av en annan myndighet i samtal ska de uppmanas att komplettera med en 
skriftlig anmälan.  OBS! Den muntliga anmälan ska hanteras per omgående, man kan inte vänta 
på att den skriftliga kommer in. 
 

 Efter att uppgifterna inkommit, tar dagjouren emot för omgående skyddsbedömning och 
därefter överlämnas de för hantering enligt följande: 

o Om ärendet är aktuellt/ känt lämnas uppgifterna till den handläggare som har ärendet 
o Nytt ärende som inte är aktuellt hanteras fortsatt av dagjouren för förhandsbedömning. 

Om utredning inleds lämnas ärendet till förste socialsekreterare för utdelning i 
arbetsgruppen. 

 
 Om det finns behov av förtydligande av uppgifterna, bör anmälaren omgående kontaktas för 

kompletterande uppgifter. (Såvida anmälaren inte är anonym).  
 

 En skyddsbedömning ska göras av dagjouren angående barnets situation genast SAMMA DAG 
en anmälan kommit in. Det ska även framgå av dokumentationen att en sådan bedömning 
gjorts, när den gjorts och vem som gjort den. Det är viktigt att bedömningen görs och motiveras 
individuellt, slentrianmässigt formulerade bedömningar får inte göras.  
 

 Under en förhandsbedömning bör kontakt ske med båda vårdnadshavarna och den unge om det 
inte anses olämpligt. Om samtal inte genomförs med alla parter under förhandsbedömning, ska 
detta dokumenteras tillsammans med motivering. 

 
 Hembesök ska inte förekomma inom ramen för en förhandsbedömning om inte den enskilde 

efterfrågat detta. I sådana falla ska detta dokumenteras. Om man bedömer att det finns behov 
av att genomföra hembesök för att kunna bedöma barnets eventuella behov av stöd eller skydd, 
ska utredning inledas. 
 

 För dokumentation och beslut av nya anmälningar när utredning inte pågår, skall alltid 
formulär ”förhandsbedömning” i BBIC användas. (Gäller även om verkställighet pågår.) 
 

 Beslut om att inleda eller inte inleda utredning skall ske inom 14 dagar från det anmälan 
inkom. Datum för ställningstagandet att inte inleda utredning ska framgå av dokumentationen. 
Om det gäller nya anmälningar i pågående utredningar ska skyddsbedömning göras avseende 
barnet. Vidare ska dokumenteras att anmälan hanteras inom ramen för pågående utredning.  

 
2.2 Barnmisshandel och sexuella övergrepp 
 

Se även rutiner för förhandsbedömning och utredning barn och unga, 2.1 
 

 Konsultation kan ske innan samråd med samordnarna på Barnahus. 
 

 Beställ tid på Barnahus för samråd. Tel tid mån-fred 8-16, 054/ 540 49 09, 070 637 00 22, 070 
632 00 28. samråden sker måndag och torsdag em varje vecka och kan ske via högtalartelefon 
eller på barnahus, Karlbergsgatan 2A Karlstad. Vid samråden deltar representanter från polis, 
åklagare, BUP, läkare samt samordnarna på barnahuset. 
 

 En polisanmälan (som förslagsvis lämnas vid samrådet) om misstanke om brott är ett beslut 
som tas av IFO chef (enligt delegation). Använd socialstyrelsens blankett SoSB 50385, från 
deras hemsida www.socialstyrelsen.se. För förberedelse inför samråd, se barnahusets 
”uppgifter som socialtjänsten bör ha tagit reda inför ett samråd”. 
 

http://www.socialstyrelsen.se/
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 Vid samrådet är det viktigt att bestämma vad som skall ske härnäst hos de olika myndigheterna, 
ex vem som skall förhöras och när och vad som kan sägas till vårdnadshavare eller om ingen 
information skall ges överhuvudtaget och om vårdnadshavare kan följa med till Barnahus eller 
inte vid förhör av barnet. 
 

 Vid barnförhöret (som sker av polis) beslutar åklagaren att utse ett juridiskt ombud – särskild 
företrädare att företräda barnet (istället för vårdnadshavaren) som beslutar att barnet skall 
förhöras utan sina vårdnadshavare. Den särskilda företrädaren är med i medhörningsrummet 
(ett rum bredvid där vi kan ta del av förhöret direkt) tillsammans med åklagare, BUP och 
socialtjänst. 
 

 OBS! Endast juridiska ombud med uppdrag som särskild företrädare har möjlighet att fatta 
beslut å barnets vägnar i vårdnadshavares ställe. Om barnet ”endast” tillförordnats ett offentligt 
biträde, är det vårdnadshavare som fattar beslutet. 
 

 Barnahus har som regel att det är socialsekreterarens uppgift att hämta barnet till förhöret, om 
inte vårdnadshavaren kan göra det. För att vårdnadshavare inte skall veta att barnet blir hämtat 
till förhör brukar det oftast ske på skolan, under skoldagen OBS! Innan barnet hämtas för 
förhör utan vårdnadshavares kännedom eller samtycke ska barnets särskilda företrädare ha 
fattat formellt beslut om transporten. Kontakta särskild företrädare vid behov för att säkerställa 
att beslutet är fattat. Om vårdnadshavaren efteråt framför kritik emot detta kan de hänvisas till 
barnets särskilda företrädare. 
 

 Anledning till att flera myndighetspersoner tar del av förhöret i medhörningsrum är att barnet 
inte skall behöva upprepa sin berättelse till olika myndighetspersoner vid flera tillfällen samt 
att vi som handläggare har att ta ställning till om barnet behöver omedelbart skydd eller inte 
och för att ta ställning till om omhändertagande enligt § 6 LVU är nödvändigt. 
 

 Om vårdnadshavare inte samtycker till att utredning inleds, kan utredning bedrivas med stöd av 
11 kap 2 §. Vårdnadshavare och barnet ska omgående informeras om att utredning inletts. Om 
det inte bedöms lämpligt att informera vårdnadshavare omgående utifrån ärendets art samt 
eventuell polisutredning, ska dokumenteras att information inte lämnats till vårdnadshavare 
samt anledningen till detta. Vårdnadshavare ska informeras så snart det anses lämpligt. Vi kan 
inte underlåta att berätta om inledd utredning under en längre tid med hänvisning till 
polisutredningen. 

 
2.3 Uppgifter rörande barn som utsatts för eller bevittnat våld 

 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande våld i nära relationer (SOSFS 
2014:14) framgår att socialtjänstens skyldigheter skärpts ytterligare rörande barn som 
misstänks ha varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående eller som utsatts för att 
bevittna våld eller andra övergrepp av/mot närstående. Enligt dessa bestämmelser gäller att i de 
situationer som beskrivs ovan, SKA socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning om 
barnets behov av stöd och hjälp. 
 

 Detta innebär att det inte genomförs en regelrätt förhandsbedömning i dessa ärenden utan att 
utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds i direkt anslutning till att uppgifterna inkommit. Dock 
ska dokument förhandsbedömning i BBIC användas för att dokumentera inkomna uppgifter, 
skyddsbedömning samt att utredning inletts. 
 

 OBS! Innan vårdnadshavare informeras om att utredning inletts, ska samråd genomföras med 
barnahus, vidare se ovan. Vidare ska en bedömning göras tillsammans med förste 
socialsekreterare alternativt avdelningschef om huruvida det finns skäl att sekretessbelägga 
uppgifter gentemot vårdnadshavare samt om barnet har behov av skydd innan uppgifter lämnas 
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till vårdnadshavare. Om bedömning görs att sekretessbelägga uppgifter i förhållande till 
vårdnadshavare, ska formellt beslut fattas med stöd av 26 kap 1 § OSL. Beslutet fattas av 
avdelningschef enligt gällande delegeringsordning. 
 

 I ovanstående föreskrifter och allmänna råd gällande våld i nära relationer framgår vidare att i 
situationer som anges ovan, SKA socialnämnden genomföra en bedömning av risken för om 
barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld. Denna riskbedömning ska finnas 
tydligt dokumenterad och skall inte förväxlas med den samlade risk- och skyddsbedömningen 
som sker i analysen i beslutsunderlaget. 

 
 Från och med 1 juli 2021 är det straffbart att utsätta barn för att bevittna våld mellan närstående 

eller tidigare närstående personer (både gärningsman och offer skall vara ”närstående” till 
barnet, ex kan mammans fd. man/ sambo vara en tidigare närstående.) Detta innebär att vi 
kan/bör polisanmäla brott mot barn som har bevittnat våld. Grundbrottet, dvs misshandeln mot 
kvinnan måste vara styrkt för att det skall kunna dömas till Barnfridsbrott men kan prövas i 
samma rättegång. Bevittnat innebär att barnet upplevt våldet, barnet behöver inte enbart ha sett, 
de kan ha hört och barnet skall inte kunna behöva uttrycka detta på egen hand.  

 
 Samråd med Barnahus kan/ bör ske i Barnfirdsbrott, på samma sätt som i ärenden där barnet är 

misstänkt för att vara direkt utsatt för våld. (Se Brottsbalken 4 kap, 3 § 2:a och 3:de styckena 
gällande barnfridsbrott och grov barnfridsbrott.)  

 
 Samråden med Barnahus har även BUP representanter och om barnet bör genomgå 

traumabedömning sänder socialtjänsten en vårdbegäran till BUP. Om barnet är eller kan bli 
aktuell för Trappan samtal (för barn som bevittnat våld) bör kontakt ske innan Trappan 
samtalen inleds med de som representerar BUP i samråden. 

 
2.4 Anvisning från migrationsverket rörande ensamkommande barn 

 När anvisning inkommer, lämnas den till dagjouren eller 1:e socialsekreterare 
 Ansvarig socialsekreterare ansvarar för att 

o Registrera inkommen anvisning i verksamhetssystem 
o Registrera person och skapa hushåll i verksamhetssystem 
o Aktualisera ärendet (viss information om barnet finns i anvisning) 

 Ansvarig socialsekreterare ansvarar för att inleda utredning. Utredning inleds alltid i samband 
med att ungdomen anländer till kommunen. Vidare se under rubrik utredning.  

 Ansvarig gör bedömning om var placering ska ske. I första hand ska bedömning göras om 
möjlighet att bo hos eventuell släkting om sådan finns. 

 Socialsekreterare registrerar beslut om placering. För placering på HVB-hem eller i familjehem 
har AVD-chef delegation på tillfällig placering, högst fyra månader, i avvaktan på utredning. 
Ärendet ska sedan lämnas till AU för beslut om fortsatt placering.  

 
2.5 Barn i missbruksmiljö 

 
 Om det kommer till socialnämndens kännedom att ett barn vistas i en missbruksmiljö/har en 

förälder med missbruksproblem, ska alltid göras en bedömning av om barnet har behov av 
anhörigstöd enligt 5 kap 1 § SoL. 
 

 Om det finns en pågående utredning/insats avseende barnet alternativt om bedömning görs att 
utredning ska inledas, dokumenteras denna bedömning i barnets egen akt. Viktigt att det 
framgår tydligt att denna bedömning gjorts, ex skriva bedömning enligt 5 kap 1 § SoL i 
rubriken på aktanteckningen. 
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 Om barnet inte har egen akt och bedömning görs att det inte finns behov av anhörigstöd enligt 
5 kap 1 § SoL dokumenteras denna bedömning i sin helhet i förälderns akt.  
 
Se även 2.1 Förhandsbedömning 
 

2.6 Beslut att ej inleda utredning 
 Efter att man samlat in tillräcklig information rörande ärendet, görs en bedömning av huruvida 

utredning ska inledas eller ej.  
 

 Beslut om att utredning inte skall inledas skall motiveras av handläggaren i en bedömning med 
förslag till beslut. Beslutet tas av IFO chef, som även läggar in beslutet i verksamhetssystemet.  

 
 Formellt beslut att inte inleda utredning behövs inte när uppgifterna hanteras inom ramen för 

pågående utredning (SoL 11 kap 1 a §).  De inkomna uppgifterna, skyddsbedömning vidtagna 
åtgärder samt bedömning ska dokumenteras i journal.  

 
 Aktualiseringen sätts tillsammans med dokumentation samt de inkomna uppgifterna i slask-

pärmen i arkivet om familjen ej är aktuell sedan tidigare.  
 

 Finns en personakt sedan tidigare, läggs aktualiseringen med tillhörande dokumentation i denna 
akt. 

 
 En förhandsbedömning behöver inte kommuniceras om det leder till beslut att inte inleda 

utredning. Förhandsbedömningen förvaras i akten eller sätts i ”slaskpärm” om det inte finns 
akt. 

 
2.7 Om ärendet ska handläggas av annan kommun 

 Om det inkommer uppgifter avseende ett barn/en familj som hör till annan kommun, skickas 
handlingarna vidare till aktuell kommun. 
 

 Ta först en kontakt med handläggare i den andra kommunen för att säkerställa att handlingarna 
hamnar rätt.  

 
 Sätt sedan en kopia av de inkomna uppgifterna i ”slask-pärmen” i arkivet tillsammans med en 

kort redogörelse för samtal med den andra kommunen samt när och hur handlingarna 
översänts. Signera dessa handlingar så att det framgår vem som gjort det. 

 
3 RUTIN VID VÅRDNADSHAVARES DÖD 

 Om en förälder, som är ensam vårdnadshavare, har avlidit ska den andre föräldern utredas.  
Särskild förordnad vårdnadshavare ska tillsättas, om barnets vårdnadshavare är döda eller 
varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Socialnämnden ansvarar för att barnet får 
en vårdnadshavare. Tingsrätten tar upp frågan efter socialnämndens anmälan om behov av 
vårdnadshavare eller efter ansökan av en efterlevande förälder. 
 

 I båda fallen ska det prövas vad som är bäst för barnet. Rätten ska höra socialnämnden eller 
bereda nämnden tillfälle att yttra sig. 
 

 Kontrollera var barnet är folkbokfört och barnet och föräldrarnas socialregister. Gör en 
bedömning av om barnet har det tillfredsställande under en övergångsperiod. Kontakta 
eventuellt kollegor för diskussion om familjehemsplacering är aktuell. 
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 Kontakta överförmyndaren i avvaktan på beslut från tingsrätten gällande ny vårdnadshavare. 
Rekommendationen är att förmyndaren är en utomstående person. 
 

 Den efterlevande föräldern, som inte är vårdnadshavare, har företräde till att bli 
vårdnadshavare, men möjligheten finns att anförtro vårdnaden till någon annan, om det bedöms 
vara det bästa för barnet. Det behöver inte betyda att föräldern är olämplig. 
 

 Om båda föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare efter 
föräldrarnas död, ska den personen förordnas om det inte är olämpligt. 
 

 Socialnämnden har ett ansvar att försöka att ta reda på om föräldrarna har upprättat en handling 
med sådana önskemål eller muntligen framfört sina önskemål till en vän eller en släkting. Finns 
det en handling upprättad, bör denna bifogas framställningen till domstolen. 

 
3.1 Utredning enligt SoL 11 kap 1 §  

 För att fastställa om den efterlevande föräldern kan tillgodose barnets behov, inleds utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL. Utredningen genomförs avseende barnets situation enligt BBIC.  
 

3.2 Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare  
 Särskilt förordnad vårdnadshavare kan bli aktuellt om barnet inte har någon vårdnadshavare 

som kan utöva sitt vårdnaden för barnet. 
 Socialnämnden ska enligt föräldrabalken (FB) väcka talan om särskilt förordnad 

vårdnadshavare i samband med att ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd. De 
undantagsfall som skulle kunna bli aktuella är om den unge fyller arton år inom en kort tid efter 
att den unge fått uppehållstillstånd. 

 
 Om det finns behov av att föreslå särskilt förordnad vårdnadshavare, ska anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare och förslag på särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap 8 a§ FB lämnas till domstol. Socialnämnden fattar beslut om att anmäla behovet till 
domstol. 

 
 Av utredningen ska framgå 

o Vem ärendet avser 
o Ärendets handläggning 
o Inom ramen för utredningen ska inhämtas polisregisterutdrag, socialregisterutdrag från 

den egna samt eventuellt annan kommun samt eventuellt andra registerutdrag. 
o Beskrivning av den särskilt förordnade vårdnadshavarens bakgrund och aktuell 

situation, dennes inställning i vårdnadsfrågan och kontakt med barnet. 
o Om en efterlevande förälder finns, ges en kort beskrivning av denne och hans/hennes 

inställning i vårdnadsfrågan, kontakt mellan barnet/den unge och den efterlevande 
föräldern 

o Sammanfattande beskrivning av den blivande särskilt förordnade vårdnadshavaren. Det 
är endast uppgifter om den/de som föreslås som vårdnadshavare som behöver redovisas, 
samt skälen till varför de bör anförtros vårdnaden.  

o Förslag till beslut 
 

3.3 Handläggning i socialnämnd och domstol 
 Efter att utredning är klar och bedömningen kommunicerats med parterna, ska utredningarna 

(avseende särskilt förordnad vårdnadshavare samt barnet) tillsammans med tjänsteskrivelse 
skickas till socialnämnden. Begär vid behov omedelbar justering i ärendet. 
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 De ev efterlevande föräldern är part och ska därför kommuniceras utredningen, samt bjudas in 
till socialnämndens arbetsutskotts sammanträde. Tingsrätten kan också komma att inhämta 
yttrande från den efterlevande föräldern. 

 
 När beslut inkommer från nämnden, lämnas ärendet vidare till tingsrätten för beslut. 

Tingsrätten ska ha protokollsutdrag, utredningarna (avseende barnet samt särskilt förordnad 
vårdnadshavare), personbevis på samtliga berörda samt skriftligt samtycke från alla berörda om 
möjligt. 
 

 Socialnämnden är också skyldig att göra en utredning på remiss från tingsrätten. Liksom i 
”vanliga” vårdnadsärenden kan domstolen begära upplysningar inför ett interimistiskt beslut 
(utan förslag) samt en utredning inför ett avgörande om vårdnad (med förslag). 
 

 Innehållet i utredningen ska innehålla samma information som i ”utredning av den efterlevande 
föräldern” ovan.  
 
 
 

4 UTREDNING 
 Utredning ska alltid inledas om det som kommit till nämndens kännedom kan föranleda någon 

åtgärd av nämnden. Beslut att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL fattas av 
socialsekreterare. I de fall parterna inte samtycker till att utredning enligt SoL 11 kap 1 § 
inleds, ska bedömning göras av om det föreligger skäl att bedriva utredning mot parternas vilja. 
Om sådana skäl bedöms föreligga, fattas beslut om detta av 1:e socialsekreterare barn och 
familj. Bedömning att fortsatt bedriva utredning enligt SoL 11 kap 2 § samt motiveringen till 
denna bedömning dokumenteras i journal. 

 
 Den kommun i vilken vårdnadshavarna är folkbokförda är utredningsberättigad kommun 

avseende barnet. Om vårdnadshavarna är folkbokförda i olika kommuner, är barnets 
folkbokföringskommun utredningsberättigad kommun. I det fall barnet stadigvarande vistas i 
annan kommun än folkbokföringskommunen, är viktigt att ta ställning till vilken kommun som 
ska anses som bosättningskommun och därmed är utredningsberättigad. Det är mycket viktigt 
att någon av aktuella kommuner tar på sig uppgiften att bedöma behovet av att inleda 
utredning, varför det i svårbedömda situationer är önskvärt att föra en dialog med den andra 
aktuella kommunen eller ta kontakt med socialstyrelsen för att fastställa var ansvaret för att 
utreda barnets situation ligger. 

 
 Då utredning bedrivs enligt 11 kap 2 § SoL, ska parterna informeras om följande: 

o Anledningen till utredningen 
o Vad en utredning innebär 
o Handläggarens namn och kontaktuppgifter. Den som berörs bör även få erbjudande om 

tid och plats för ett möte för att göra en utredningsplanering. 
 

 Om bedömning görs att det inte föreligger skäl att bedriva utredning mot parternas vilja, ska 
detta dokumenteras i aktualiseringen samt framgå av bedömningen. Aktualiseringen avslutas 
utan vidare åtgärder.  
 

 En utredning kan som längst fortgå i fyra månader från inledningsdatum. Inom denna 
utredningstid ska utredningen i sin helhet inkl. analys och bedömning kommuniceras med 
föräldrarna samt den unge. Om han eller hon är över femton år ska barnet/den unge ges 
möjlighet att kommuniceras med utredningen. Om barnet/den unge är under femton år ska 
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kommunicering ske utifrån det aktuella barnets ålder och mognad. I de fall barnet inte 
kommuniceras, skall motivering till detta skrivas i utredningen. 

 
 Vid behov lämnas utredningen till kollega, förste socialsekreterare alternativt avdelningschef 

för genomläsning samt eventuella korrigeringar innan utredningen kommuniceras barnet/den 
unge eller vårdnadshavarna.  

 
 Alla utredningar ska vid behov innehålla en riskbedömning, som tydligt ska dokumenteras och 

motiveras. Om det bedöms föreligga en risk för barnet/den unge, ska det tydligt motiveras och 
dokumenteras vilka åtgärder som vidtagits eller vilka insatser som föreslagits. Dessutom ska 
tydligt framgå av dokumentation varför föreslagna insatser inte kommit till stånd och den 
bedömning som gjorts gällande övervägda alternativa insatser. Detta dokumenteras i analysen i 
beslutsunderlaget, under risk- behov och mottaglighet. Se vidare 4.7. 

 
 Utredning av ensamkommande barn ska bedrivas enligt samma bestämmelser som utredningar 

gällande andra barn och unga. Det som kan skilja utredningarna åt är att socialsekreteraren kan 
behöva använda tolk samt att man kan behöva involvera den gode mannen istället för föräldrar. 
Att föräldern inte befinner sig i Sverige utesluter dock inte möjligheten att föräldern kan eller 
bör vara delaktig i utredningen. Om och hur föräldern kan vara delaktig måste bedömas i varje 
enskilt ärende.  

 
4.1 Förlängning av utredningstiden 

 Om det av någon anledning finns särskilda skäl att förlänga utredningstiden, kan detta göras 
med stöd av SoL 11 kap 2 §. Denna bedömning görs i samråd med 1:e socialsekreterare barn 
och familj. Delegation för beslutet har 1:e socialsekreterare barn och familj. Beslutet fattas 
formellt i verksamhetssystem samt dokumenteras i aktanteckning. Beslut om förlängd 
utredningstid får inte fattas i avvaktan på sammanträde i socialnämndens arbetsutskott. 
 

 Vårdnadshavarna och eventuellt barnet/den unge (om han/hon är över femton år gammal) 
informeras snarast om att beslut fattats att förlänga utredningstiden samt motiveringen till 
beslutet. Det är viktigt att det framgår av dokumentationen att parterna informerats om att detta 
beslut fattats. Beslut att förlänga utredningstiden är inte ett överklagningsbart beslut.  

 
(4.2 Borttagen- Om BBIC dokument Grunduppgifter, används inte). 
 
4.3 Ungdomar över 18 år men ej fyllda 21 år som söker egen lägenhet 

 Ansökan om hjälp till bostad handläggs av socialsekreterare vid Försörjningsstöd med hjälp av 
socialsekreterare vid Barn och familj. Gemensamt besök av den enskilde och gemensam 
bedömning är lämpligt. 
 

 Föräldrar har försörjningsskyldighet tills den unge fyllt 18 år eller gått ut gymnasieskolan, upp 
till 21 år. 

 
 Om den unge förutom hjälp med bostad ansöker om övrigt bistånd, tex boendestöd eller 

kontaktperson, ska det ärendet handläggas av socialsekreterare vid Barn och familj med hjälp 
av socialsekreterare vid Försörjningsstöd. 

 
 En bedömning görs utifrån om behovet kan tillgodoses på annat sätt och om ansökt insats är 

nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå.  I utredningen ska bedömas om den unges 
hemsituation är sådan att hen behöver egen bostad. En bedömning ska göras om den unges 
relation med föräldrarna kan bearbetas och att situationen för den unge löses på så sätt. En 
bedömning ska även göras av om den unge är kapabel att klara ett eget boende. En bedömning 
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ska också göras av föräldrarnas möjlighet att själva ordna med egen bostad för den unge. Om 
den unges behov kan tillgodoses på annat sätt ska inte bistånd till egen bostad beviljas av 
nämnden. 

 
 Se vidare i rutiner Försörjningsstöd handläggning av sociala bostadskontrakt. 

 
4.4 Planera utredning 

 I samband med att man inleder utredning skall en utredningsplan upprättas. Denna syftar till att 
hjälpa handläggaren att strukturera upp utredningsarbetet samt ge de berörda parterna en 
överblick över vilka kontakter som ska tas under utredningstiden samt vilka frågeställningar 
utredningen ska besvara.  
 

 Utredningsplanen ska besvara frågorna Vad ska utredas? Samt Hur ska svaren hittas? Av 
utredningsplanen ska framgå vilka områden inom barnets behov samt föräldrarnas förmåga och 
familj och miljö man har för avsikt att belysa i utredningen. Vidare ska framgå vilka kontakter 
som kommer att tas under utredningstiden samt vilka ytterligare sätt som kommer att användas 
för att inhämta information till utredningen. 

 
 Parterna ska vara delaktiga i upprättandet av utredningsplanen samt kommuniceras den färdiga 

utredningsplanen. Önskvärt är att man tillsammans går igenom den skriftliga utredningsplanen.  
Om parterna inte samtycker till att utredning bedrivs enligt SoL 11 kap 1 §, är det mycket 
viktigt att det framgår av dokumentationen att utredningsplanen kommunicerats samt när detta 
gjorts och parternas uppfattning om utredningsplanen.  

 
 I utredningsplanen ska tydligt framgå hur barnet informerats samt fått möjlighet att uttrycka sin 

åsikt. Om barnet inte varit delaktig i utredningsplaneringen, ska detta tydligt motiveras i 
dokumentationen (både utredningsplanen och journalanteckningar). Om bedömning gjorts av 
socialtjänsten att det inte varit lämpligt att involvera barnet i utredningsplanen, ska detta tydligt 
dokumenteras och motiveras. 

 
 I det fall det inkommer nya uppgifter som gör att utredningsplanen förändras, ska noga 

dokumenteras varför och på vilket sätt utredningsplanen reviderats. Om förändringarna är 
omfattande, upprättas ny utredningsplan. Vårdnadshavarna och eventuellt barnet/den unge 
informeras om den reviderade utredningsplanen.  

 
4.5 Inhämtande av information 

 Man bör eftersträva att inhämta den information som krävs för man ska kunna göra en 
bedömning av den enskildes behov och formulera ett uppdrag till den utförare som ska utföra 
eventuella insatser för att tillgodose den enskildes behov. Enligt gällande lagstiftning, ska 
utredningen inte göras mer omfattande än ärendet kräver. 
 

 I utredningen ska utredningssamtal hållas med barnets föräldrar. Utredningssamtal hålls med 
föräldrarna separat eller gemensamt, beroende på vad som anses mest gynnsamt för ärendet.  I 
det fall man av någon anledning väljer att inte samtala med en av eller båda föräldrarna, skall 
anledningen till denna bedömning dokumenteras noga. Detsamma gäller om någon av 
föräldrarna väljer att inte medverka till utredningen. 
 

 Vidare bör man inom ramen för en utredning göra minst ett hembesök för att möta barnet och 
föräldrarna i deras hemmiljö, om detta inte är uppenbart olämpligt av något skäl. Om så är 
fallet, ska detta noga dokumenteras. 
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 I samband med utredning bör utredarna träffa barnet/den unge både med och utan 
vårdnadshavarna för att genom samtal och observationer bilda sig en uppfattning om barnets 
situation. 

 
 Samtal med barnet/den unge  

 
Bör hållas om det inte är uppenbart olämpligt med anledning av exempelvis barnets ålder. Det 
är av yttersta vikt att barnet får möjlighet att komma till tals, dock ska detta naturligtvis ske 
utifrån barnets ålder och mognad. Det är viktigt att komma ihåg att barnet har rätt att uttrycka 
sin uppfattning, men inte skyldighet. Barnet har alltid rätt att avböja samtal. Det är viktigt att 
det framgår av dokumentation varför samtal inte förts med barnet och vilka åtgärder som 
vidtagits för att så långt som möjligt klarlägga barnets inställning. Vid mycket låg ålder hos 
barnet, kan man få information från barnet exempelvis genom observation av barnet 
tillsammans med sina föräldrar. Om föräldrarna inte samtycker till att samtal förs med barnet, 
kan samtal ändå föras med barnet enligt 11 kap 10 § 3 st. SoL. Det ska då föreligga särskilda 
skäl och det är viktigt att noga dokumentera varför man beslutat att samtala med barnet mot 
föräldrars vilja. En bedömning att samtala med barnet utan vårdnadshavarnas vilja ska alltid 
föregås av samråd med förste socialsekreterare alternativt avdelningschef. 

 
 I de fall det framkommer, eller finns tidigare kännedom om att barnet haft en kontakt med 

socialtjänst i annan kommun, kan information inhämtas från den tidigare kommunen. I 
möjligaste mån ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare och den unge om han eller hon är 
över femton år. Samtycke att inhämta tidigare information bör undertecknas skriftligt och 
förvaras i akten. Begäran om handlingar enligt 14 kap 1 § SoL med anledning av utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL ska lämnas skriftligen till den kommun från vilken handlingarna begärs.  

 
 Andra kontakter som tas är ex konsultation med förskola/skola, referenssamtal till barn- och 

ungdomspsykiatrin, BVC, MVC eller andra aktörer som kan ha uppgifter som är av intresse för 
utredningen. Vid behov skickas utlåtande till skola/förskola.  

 
 Vilka kontakter som tas under utredningen i övrigt styrs av de frågeställningar utredningen ska 

besvara. I första hand tas de kontakter parterna samtycker till. 
 

 I det fall någon/några av parterna inte samtycker till att vissa kontakter tas, görs en bedömning 
av om det föreligger skäl att inhämta uppgifter mot parternas vilja. Sådan bedömning görs i 
samråd med förste socialsekreterare alternativt avdelningschef. Det krävs att de inhämtade 
uppgifterna är av stor vikt för utredningen för att ett sådant beslut ska fattas. Information 
inhämtas då i enlighet med SoL 11 kap 2 §. Denna bedömning dokumenteras, parterna 
informeras om att uppgifter kommer att inhämtas, om det inte är uppenbart olämpligt att 
informera parterna om detta. Om man av någon anledning väljer att inte informera parterna om 
att uppgifter inhämtas enligt SoL 11 kap 2 §, ska detta noga dokumenteras i akten tillsammans 
med den bedömning som föranleder detta ställningstagande. Beslut att inhämta uppgifter enligt 
11 kap 2 § SoL är inte överklagningsbart. 

 
4.5.1 För ensamkommande barn gäller särskilt 

 Vilka delar av den enskilde ungdomens liv som ska utredas ska bedömas i varje enskilt fall, 
dock kan vissa delar inte generellt väljas bort för en grupp barn eller ungdomar, såsom ex 
föräldrarnas förmåga när det gäller ensamkommande barn. 

 
 Om informationen gällande föräldrarnas situation och förmåga bara kommer från barnet, ska 

det framgå av dokumentationen.  
 

4.6 Bedöma behov och förutsättningar för olika beslut 
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 Efter att information samlats in ska bedömning göras av barnets behov samt utredningens 
frågeställningar besvaras. För att kunna göra en uttömmande bedömning av det enskilda 
barnets eventuella behov av stöd eller skydd från socialtjänsten krävs att en analys samt en 
bedömning görs. 

 
4.7 Analys och bedömning 

 Analys och bedömning består av att redogöra för vilka risk- och skyddsfaktorer som kan 
identifieras i utredningen.  
 

 I analysen ska utredaren redogöra för på vilket sätt vissa händelser, situationer eller 
omständigheter utgör riskfaktorer eller skyddsfaktorer för barnet. Mer information om analys 
finns att läsa i socialstyrelsens bok ”barn och unga i socialtjänsten”. 

 
 I analysen kan med fördel barnets situation kopplas till rekvisit i lag, aktuell relevant forskning 

och/eller litteratur. 
 

 Analys och bedömning görs i tre steg, bedömning av risk, bedömning av behov samt 
bedömning av mottaglighet. Dessa tre steg beskrivs närmare nedan. 

 
4.7.1 Bedömning av risk 

 Här ska redogöras vilka riskfaktorer som kunnat identifieras i barnets situation. Det är viktigt 
att ha med i beräkningen att riskfaktorer har en kumulativ effekt, dvs att ju fler riskfaktorer som 
finns, desto större blir den sammantagna risken. Två riskbedömningar ska göra avseende 
barnets situation. Den första riskbedömningen avser barnets nuvarande situation och fastställer 
om barnet far illa i sin nuvarande situation och har behov av insatser. Den andra 
riskbedömningen handlar om framtida risker, dvs hur stor risken är att familjens problem 
kommer att fortsätta eller förstärkas och hur hög risken är att barnet utvecklar psykosociala 
problem på sikt. 
 

 För att man ska kunna göra en rättvisande bedömning gällande barnets situation, är det viktigt 
att även ta hänsyn till de skyddsfaktorer som finns i barnets liv och hur de kan påverka de 
identifierade riskfaktorerna. Det är den samlande risken som ska utgöra grund för valet av 
insatser. 

 
4.7.2 Bedömning av behov 

 Behovsprincipen innebär att väja ut och fokusera på förändringsbara riskfaktorer. För att kunna 
ta reda på vilka faktorer som upprätthåller en problematik och som därmed behöver förändras 
görs en bedömning av de centrala behoven. Med centrala behov menas de risker som gör att 
problemen fortsätter (även kallade upprätthållande faktorer) och de skyddsfaktorer som 
motverkar problematiken (även kallade motverkande faktorer). 
 

 De risker som bedöms göra att problemen fortsätter och som inte motverkas av skyddsfaktorer 
är de riskfaktorer som ska ligga till grund för eventuella insatser. 

 
4.7.3 Bedöma mottaglighet 

 Det tredje steget innebär att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att insatserna ska 
kunna tas emot och få önskade effekter. Mottaglighetsprincipen eller responsivitetsprincipen 
innebär att de mest effektiva insatserna ska erbjudas. Insatserna ska anpassas utifrån barnets 
eller familjens förutsättningar. 
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 För att insatserna ska vara så effektiva som möjligt, krävs att familjen är delaktiga och 
motiverade till förändringsprocessen. Detta uppnås mest effektivt genom att familjen är med 
och utformar insatsen så att den passar dem och fungerar i deras livssituation. 
 

4.8 Bedömning 
 Bedömning av om behov av stöd eller skydd föreligger samt vilka insatser/åtgärder som 

föreslås görs av respektive handläggare tillsammans med eventuell medhandläggare. 
Bedömning görs med fördel i samråd med utredningsgrupp. 
 

  Då utredningen avslutas utan åtgärd, skall detta ske i samråd med avdelningschef IFO, som 
även har delegation avseende detta beslut. Avdelningschef IFO skall även underteckna 
beslutsdokument tillhörande beslutsunderlaget tillsammans med ansvariga handläggare.  

 
 I de fall man bedömer att det finns en oro för barnets situation samt ett behov av insatser, men 

vårdnadshavarna inte samtycker till sådana insatser, ska socialtjänstens bedömning av behovet 
samt förslag till beslut framgå av bedömningen. Varför bedömda insatser inte är aktuella, 
beskrivs då under rubriken ”övervägda alternativa insatser”. Här ska även beskrivas vilka 
konsekvenser som riskerar att uppstå om barnet/den unge inte får de insatser som bedömts 
nödvändiga för att han/hon ska kunna få sina behov tillgodosedda. 

 
 Det är viktigt att utredningens analys och bedömning besvarar utredningens frågeställningar, 

som redovisats i utredningsplanen. 
 

 I det fall utredningen avslutas med beslut om placering, ska nätverksplacering ALLTID 
övervägas. Det ska tydligt framgå av dokumentation att bedömning gjorts samt varför det 
eventuellt inte bedöms vara aktuellt med nätverksplacering. 

 
4.9 Sammanställa beslutsunderlaget 

 I utredningen skall framgå den information som samlats in under utredningstiden och som 
bedöms viktig för att kunna göra en bedömning. Utredningen skall skrivas i enlighet med BBIC 
och det är viktigt att all information av vikt finns redogjord i utredningen. Var man väljer att 
skriva respektive information är inte det primära, utan att all information finns redogjord för på 
en plats i utredningen och att man inte upprepar informationen i utredningen. OBS! Det är inte 
nödvändigt att all information i journalanteckningar finns i utredningsformuläret. Det är 
ansvarig handläggare som bedömer vilken information som ska redogöras för i 
utredningsdokumentet. Utredningen kan med fördel lämnas för genomläsning till kollega eller 
förste socialsekreterare under utredningens gång för stöd i denna bedömning. 
 

 Beslutsunderlaget ska användas flexibelt. De rubriker som finns i beslutsunderlaget är tänkt 
som ett stöd och ska inte uppmana till att utreda mer än nödvändigt. 
 

 Under respektive rubriker ska redogöras vårdnadshavares/barnets/andra aktörers uppgifter, inte 
socialtjänstens egna tolkningar. Socialtjänstens iakttagelser redovisas uteslutande under 
rubriken med samma namn. Reflektioner och bedömningar redovisas under rubrikerna analys 
och bedömning. 

 
 I utredning samt journalanteckningar ska tydligt framgå hur barnet informerats och fått 

möjlighet att uttrycka sin åsikt. Om detta inte skett, ska tydligt framgå en bedömning samt 
motivering varför detta inte skett. 
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 I bedömningen ska beskrivas hur socialtjänsten uppfattar barnets situation, hur risk- och 
skyddsfaktorer balanseras i barnets situation samt om det föreligger behov av skydd och stöd 
för barnet samt vilka insatser/åtgärder socialtjänsten föreslår.  

 
 Man kan använda metodstöd i BBIC som stöd i utredningsskrivandet. Där framgår hur man 

från socialstyrelsens sida tänkt att informationen ska fördelas i en utredning. Dessa finns att 
hämta under rubriken dokument i verktygsfältet för BBIC i Lifecare. 

 
 Om man under utredningsprocessen gör bedömning att det troligen kommer att behövas vård 

enligt LVU för barnet/den unge, ska omedelbart en anmälan om behov av offentliga biträden 
skickas till förvaltningsrätten. Ansvarig handläggare ansvarar för att anmälan om behov av 
offentliga biträden skickas till förvaltningsrätten. Dokumentera i akten att sådan anmälan 
skickats till förvaltningsrätten. Samtliga handlingar som ska skickas till förvaltningsrätten kan 
skickas via säker e-post man behöver sedan inte skicka samma handlingar per post, e-post är 
tillräckligt. 

 
4.10 Kommunicering 

 Utredningen i sin helhet inklusive analys och bedömning samt förslag till beslut skall 
kommuniceras med vårdnadshavarna/god man/förvaltare samt barnet/den unge innan 
utredningen avslutas. Det finns en möjlighet för socialtjänsten att inte kommunicera 
utredningens bedömning, om det föreligger en hotbild eller andra mycket starka skäl som talar 
för att man inte kommunicerar bedömningen. Bedömning att inte kommunicera bedömningen 
görs i samråd med förste socialsekreterare alternativt avdelningschef. 
 

 Önskvärt är att utredningen kommuniceras muntligt samt skriftligt på socialförvaltningen. Av 
dokumentation ska framgå på vilket sätt parterna kommunicerats utredningen, alternativt hur de 
erbjudits kommunicering. Om föräldrarna vill ha utredningen hemskickad, skickas utredningen 
per post, alternativt kvitteras ut skriftligt i socialtjänstens reception. Det är handläggarens 
ansvar att se till att skriftlig kvittering finns tillgänglig samt informera personalen i receptionen 
om att det ska kvitteras ut. Vid utlämning av handlingarna ska personen legitimera sig eller på 
annat sätt styrka sin identitet. En kopia av identitetshandlingen kan med fördel läggas 
tillsammans med skriftlig kvittering i akten. Detta gäller inte om vårdnadshavare får med sig 
kopia hem i samband med kommunicering av utredningen. 

 
 I utredningsdokument samt journalanteckningar ska framgå hur barnet informerats, 

kommunicerats samt fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. Om barnet inte informerats eller getts 
möjlighet att uttrycka sin åsikt, ska det tydligt framgå såväl motivering till detta samt den 
bedömning som ligger till grund för ställningstagandet.  

 
 Det ska tydligt framgå av såväl utredningsdokument som journalanteckningar att handläggaren 

gått igenom utredningen tillsammans med parterna samt parternas uppfattning. Om detta inte 
skett, ska detta tydligt motiveras i dokumentation. 

 
 I det fall vårdnadshavarna tar med sig utredningen alternativt får den hemskickad, ska de 

informeras om att utredningen tillhör barnet och att det är känsliga, sekretessbelagda uppgifter 
som hanteras i utredningen. Det ska framgå av dokumentation när och på vilket sätt parterna 
kommunicerats utredningen. I det fall föräldrarna tagit med sig utredningen är det viktigt att det 
framgår av dokumentation att de informerats om uppgifternas känslighet samt vikten av att 
handlingarna förvaras säkert. 

 
4.11 Beslut 
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 Beroende på delegationsordningen, fattas beslut av respektive socialsekreterare, förste 
socialsekreterare, avdelningschef, socialnämndens arbetsutskott eller socialnämnden. I de fall 
då beslut skall fattas av annan än aktuell handläggare, gör handläggaren ett förslag till beslut, 
vilket dokumenteras i utredningen. Oavsett vem som fattar beslutet, ska detta efter fattat beslut 
registreras i verksamhetssystemet.  
 

 Vid beslut som ska fattas av socialnämndens arbetsutskott eller socialnämnden, ska underlag 
för detta beslut samt förslag till beslut läggas i särskild korg i arkivet till nämndsekreterare 
angiven tid innan AU. Om detta av särskilda skäl inte är möjligt, ska en kontakt tas med 
nämndsekreteraren avseende detta. 
 

 Vid beslut som går emot den enskildes vilja och som är överklagningsbara, ska beslutet 
kommuniceras skriftligt tillsammans med besvärshänvisning. Om beslutet fattats av 
socialnämndens arbetsutskott, ska sammanträdesprotokoll från arbetsutskottets sammanträde 
bifogas. Det ska framgå av dokumentation att beslutet kommunicerats skriftligt samt att 
besvärshänvisning lämnats.  

 
4.12 Beslutsmotivering 

 Enligt 20 § förvaltningslagen ska alltid en beslutsmotivering göras. Detta är därför inte en 
rubrik som kan väljas bort ur utredningen. Det ska framgå vad som ligger till grund för det 
beslut som fattas. Mer att läsa om detta finns i boken ”Barn och unga i socialtjänsten” samt i 
boken ”Handläggning och dokumentation”.  

 
5 ÖPPNA INSATSER 

 Om det finns skäl att tro att insatsen endast är tillfällig, fattas beslut om tidsbegränsad insats. 
Tidsbegränsning av beslut får inte göras utan att det är motiverat. I det fall beslutet 
tidsbegränsats, görs en omprövning i samband med att beslutet går ut. Bedömning ska då göras 
av hur det fortsatta behovet av insatser ser ut innan en fortsättning av insatsen beviljas. För att 
kunna avsluta insatsen krävs att man kan visa att behovet av insatsen inte längre föreligger, 
oavsett om beslutet är tidsbegränsat eller inte. Tidsbegränsningen ska dokumenteras, dels i det 
formella beslutet i verksamhetssystemet, dels i journal. Det är viktigt att barnet/den unge och 
vårdnadshavare informeras om att beslutet är tidsbegränsat och vad det innebär. 

 
5.1 Information 

 I samband med att insatser enligt 4 kap 1 § SoL inleds och verkställs, ska tydligt framgå att 
handläggaren gått igenom bedömning samt förslag till insats med parterna och fått samtycke.  

 
 I samband med att insatser enligt 4 kap 1 § SoL inleds och verkställs, ska det tydligt framgå av 

dokumentation hur barnet informerats samt fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. I det fall detta 
inte skett, ska tydligt dokumenteras och motiveras varför. 

 
5.2 Öppenvårdsinsatser 

 Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av öppenvårdsinsats (ex kontaktfamilj/ 
kontaktperson, familjebehandlare) fattas av förste socialsekreterare för barn under 18 år och av 
handläggare för de över 18 år. 
 

 I samtliga öppna insatser, ska finnas en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska 
genomföras, vem som ansvarar för olika områden i genomförandeplanen samt tid för 
uppföljning.  

 
 Efter att beslut fattats om bistånd enligt SoL 4 kap 1 § i form av öppenvårdskontakt, lämnas ett 

uppdrag till samordnare för utdelning i behandlingsgruppen. Utsedd kontakt i 
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behandlingsgruppen gör en genomförandeplan för ärendet. När familjebehandlare utsetts sker 
ett inledande möte med ansvarig handläggare, den enskilde/vårdnadshavaren samt 
familjebehandlare. I detta möte fastställs hur insatsen ska utformas samt genomföras. Eventuell 
revidering av uppdraget och/eller genomförandeplanen kan vara nödvändig efter att det 
inledande mötet hållits.  

 
5.3 Kontaktperson/kontaktfamilj 

 Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av kontaktperson/kontaktfamilj fattas av förste 
socialsekreterare. Sådana insatser kräver alltid samtycke från vårdnadshavarna och, om den 
unge fyllt 15 år, av den unge själv. 
 

 För barn som har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även utan 
vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det. Detta 
regleras i 3 kap 6a § SoL. I det fall beslut fattas mot vårdnadshavares vilja, ska detta samt 
motiveringen till beslutet framgå av dokumentationen. 

 
 Efter att beslut fattats om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av kontaktperson/kontaktfamilj, 

genomförs ett inledande samtal med barnet/den unge, vårdnadshavare samt uppdragstagare och 
ansvarig handläggare. Det är ansvarig handläggare som ansvarar för att mötet kommer till stånd 
samt som ansvarar för mötets utformning. Under mötet ska upprättas en genomförandeplan 
som ska styra insatsen. Genomförandeplan är obligatorisk och ska finnas i alla insatser. 

 
 Kontaktpersonen/kontaktfamiljen ska vara utredda av socialtjänsten och det ska upprättas ett 

avtal som reglerar vad uppdraget ska innehålla.  
 

 Vilken familj som tillsätts som kontaktfamilj utifrån det beviljade biståndet är ett 
verkställighetsbeslut och därför inte överklagningsbart. Socialtjänsten beslutar vilken familj 
som ska ges uppdrag som kontaktfamilj. I de fall vårdnadshavarna har önskemål om en specifik 
familj, ska de informeras om att hänsyn kommer att tas till deras önskemål, men att de inte kan 
välja vilken kontaktfamilj som socialtjänsten ska ge uppdrag åt. Av bedömning ska framgå att 
socialtjänsten bedömer att barnet kan få behoven tillgodosedda med den föreslagna familjen 
och att det bedöms vara i enlighet med barnets bästa. I det fall familjens önskemål om utförare 
inte kan tillgodoses, lämnas ett delavslag tillsammans med biståndsbeslutet tillsammans med 
besvärshänvisning. Eventuell inkommen överklagan hanteras i sedvanlig ordning. Det är sedan 
upp till Förvaltningsrätten att besluta om eventuell avvisning av överklagan. 

 
 I de fall vårdnadshavarna är missnöjda med handläggningen eller beslutet, ska de informeras 

om att de kan välja att lämna in klagomål om de är missnöjda med hanteringen av ärendet. 
Klagomål kan lämnas till kommunen med hjälp av blankett för klagomål som finns att hämta i 
socialtjänstens reception, muntligen till representant för socialnämnden eller via e-tjänst på 
kommunens hemsida. Den enskilde ska alltid ges tillgång till klagomålsblankett i samband med 
uttalande av muntligt klagomål. Klagomål kan även lämnas till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Den enskilde ska informeras om denna möjlighet. 

 
5.4 Verkställighet av beslut 

 Inför verkställighet av beslutet, ska ett uppdrag skickas till den utförare som ska verkställa 
insatsen. Använd blankett uppdrag i BBIC. 

 
 Det ska tydligt framgå av dokumentation NÄR man verkställt beslutet. Beslut om insats ska 

verkställas inom tre månader från fattat beslut. Detta innebär att insatsen i praktiken ska ha 
startat upp inom denna tidsram.  
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 Uppföljning av insats görs kontinuerligt, minst var sjätte månad. Vid uppföljning av 
öppenvårdsinsats samt kontaktfamilj/kontaktperson, görs uppföljning enligt överenskommelse 
samt vid behov. Vid uppföljning närvarar vårdnadshavare samt eventuellt barnet/den unge, 
handläggare samt utförare av insatsen (kontakt i öppenvården/kontaktperson/kontaktfamilj). 
Samtal med barnet/den unge bör ske enskilt.  
 

 I samband med uppföljning ska följande ingå: 
o Gå igenom mål, delmål i Uppdraget, vilka mål har uppfyllts och eventuella nya mål 

som tillkommer. 
o Gör en bedömning om insatsen fortfarande behövs eller om den skall avslutas. 

 
 För att en insats ska kunna avslutas, krävs att barnet/den unge och/eller vårdnadshavare önskar 

och samtycker till avslut av insatsen alternativt att det tydligt kan visas i dokumentation att det 
inte längre föreligger behov av insatsen. Detta oavsett om beslutet tidsbestämts eller om det är 
ett tillsvidarebeslut. 
 

 I samband med uppföljning, dokumenteras uppföljningsmötet i akt. Minst var sjätte månad ska 
formuläret uppföljning av öppenvårdsinsatser fyllas i. Vidare ska eventuellt en ny 
genomförandeplan upprättas. Av uppföljning ska framgå om insatsen ska förändras och i så fall 
hur, hur omfattningen ska vara fram till nästa uppföljningsmöte samt vad som motiverar 
eventuell förändring av omfattningen. Eventuella nya identifierade behov och insatser kan 
läggas till i uppföljningsdokument. 
 

 Omprövning av insatsen registreras i verksamhetssystem genom att fatta beslut om omprövning 
av insatsen. Detta beslut dateras med datum för omprövningen. Inför omprövning, tas ärendet 
upp för diskussion i utredningsgrupp för en gemensam bedömning, vid behov. 

 
5.5 Avslut 

 Vid insatsens avslut ska tydligt framgå en motivering till att insatsen avslutas, dvs om insatsen 
avslutas på grund av att det inte längre föreligger ett samtycke eller om det inte längre 
föreligger ett behov av insatsen. En bedömning ska göras av om målen uppnåtts. Vidare ska 
dokumenteras om det finns kvarvarande behov som gör att ett fortsatt motiveringsarbete ska 
föras gentemot den enskilde. 

 
6 PLACERING 

 Placering ska genomföras i samförstånd med barnet/den unge och vårdnadshavare/särskilt 
förordnad vårdnadshavare och/eller God man.  
 

 I samband med att insatser enligt 4 kap 1 § SoL inleds och verkställs, ska tydligt framgå att 
handläggaren gått igenom bedömning samt förslag till insats med parterna och fått samtycke. 
Detta gäller även i samband med varje enskilt moment, såsom läkarundersökning och liknande. 

 
 I samband med att insatser enligt 4 kap 1 § SoL inleds och verkställs, ska det tydligt framgå av 

dokumentation hur barnet informerats samt fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. I det fall detta 
inte skett, ska tydligt dokumenteras och motiveras varför. Detta gäller även i samband med 
varje enskilt moment, såsom läkarundersökning. 

 
 Utredningen om barnet (BBIC) ska till AU för beslut (4:1 SoL eller att ansökan om LVU)  

 
o Vid familjehemsplacering bifogas familjehemsutredning, som AU i samband med 

beslut om placering, samtidigt ger familjehemmet medgivande att ta emot just den 
ungdomen i sitt hem. Beslutet som fattas av socialnämndens arbetsutskott ska 



20

20 

registreras i verksamhetssystem. Ansvarig socialsekreterare ansvarar för att registrera 
beslutet i verksamhetssystemet. 

 
 Vårdplan (BBIC) ska bifogas utredningen till arbetsutskottet. Vårdplanen upprättas enligt den 

mall som finns i BBIC och ska undertecknas av vårdnadshavare.  
 

 Genomförandeplan (BBIC) ska alltid upprättas för barn och unga som vårdas i familjehem och 
på HVB-hem. Av genomförandeplanen ska framgå hur insatserna ska bedrivas, vilka åtgärder 
som planeras vad gäller skolgång och stöd i umgänget med anhöriga och andra närstående. 
Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med barnet/den unge och vårdnadshavare, 
kopia lämnas till berörda parter. 

 
 Avtal (arvode/omkostnad) ska skrivas med familjehemmet (vidare se rutin för utredning av 

uppdragstagare) 
 

 Underlag ersättning skall till lönekontoret (vidare se rutin för utredning av uppdragstagare) 
 

 I samband med placering i familjehem, ska överlämningsmöte genomföras med aktuell skola. I 
det fall placeringen innebär byte av skola, ska mötet genomföras med både avlämnande och 
mottagande skola. För mer information, läs ”Samverkansrutiner skola-socialtjänst”. 
www.regionvarmland.se /nya perspektiv/ barn och unga. Använd följande blanketter; 

 
o Socialtjänstens information till skolan. 
o Samtycke till överföring av elevhälsojournal, skrivs på av vårdnadshavare och lämnas 

till nya skolan.  
o Pedagogiskt överlämningsunderlag med bilagor. Uppgifter för gamla skolan att 

överlämna till nya skolan. 
o Handlingsplan för skyddade personuppgifter/hemlig vistelseort. 

 
 Om placeringen beräknas pågå mer än 6 månader, ska ändring av barnets folkbokföringsadress 

göras. Anmälan om adressändring undertecknas av vårdnadshavare och sänds till 
skattemyndigheten. www.skatteverket.se  
 

 Vidare ska omställning av barnbidraget skickas till försäkringskassan. Blankett för detta finns 
på www.försäkringskassan.se (För omställning av barnbidrag behövs inte vårdnadshavarnas 
underskrift.) Görs omgående om det inte finns särskilda skäl att inte göra det, ex om 
vårdnadshavaren vid placering står för vissa utgifter. 
 

 Placerade barn ska tilldelas en ”egen” handläggare och erbjudas enskilda samtal med sin 
socialsekreterare. Barnets inställning till samtal ska dokumenteras. Familjehemmets 
handläggare skall inte vara samma som barnets handläggare.  

 
6.1 Placering föräldra-barn 

 Ett barn kan placeras tillsammans med sina föräldrar på ett föräldra-barnhem eller familjehem i 
syfte att ingående utreda föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. I de fall ett barn 
placeras tillsammans med en eller båda föräldrar för utredning eller observation på ett föräldra-
barnhem, skall den/de av föräldrarna som vistas tillsammans med barnet på föräldra-
barnhemmet beviljas SoL Placering för egen del avseende vistelsen. Detta innebär att det skall 
inledas utredning samt beviljas SoL Placering för båda föräldrarna individuellt samt 
barnet/barnen var för sig och tilldelas resurs i form av aktuell placering.  
 

 Placering av barnet tillsammans med föräldrarna på föräldra-barnhem genomförs alltid med 
stöd av SoL 4 kap 1 § och kräver alltid samtycke av föräldrarna. Om bedömning görs att sådan 
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placering är nödvändig och föräldrarna/vårdnadshavarna inte samtycker, ska en bedömning 
göras av huruvida det föreligger skäl för LVU avseende barnet. Det är mycket viktigt att denna 
bedömning dokumenteras noga. 

 
6.2 Placering enligt SoL  

 Placering av ett barn utanför hemmet kan göras med samtycke av vårdnadshavarna och/eller 
den unge själv. I dessa fall ses placeringen som ett bistånd som lämnas i enlighet med SoL 4 
kap 1 §.  
 

 Beslut om placering av barn/unga fattas av socialnämndens arbetsutskott. Om ärendet är 
brådskande och beslutet från socialnämndens arbetsutskott inte kan avvaktas, kan 
avdelningschef fatta beslut om tillfällig placering i familjehem eller HVB under utredningstid 
eller i max fyra månader. 

 
 I utredningen dokumenteras ett förslag till beslut.  

 
 Efter att beslut fattats av avdelningschef respektive AU, skall detta registreras i 

verksamhetssystem. Ansvarig handläggare ansvarar för att beslutet registreras i 
verksamhetssystemet. 
 

 I samband med placering av ett barn/ungdom enligt SoL 4 kap 1 § fattas inget särskilt 
placeringsbeslut. Istället framgår av beslut om placering var det är tänkt att barnet ska beredas 
vård. (Till skillnad mot LVU, där det också skall finnas ett placeringsbeslut). 
 

 Vårdplan ska alltid finnas i ärenden som rör placeringar av barn. Av vårdplanen ska framgå om 
barnet/den unge och vårdnadshavarna samtycker till den föreslagna vårdplanen eller inte. Om 
parterna samtycker till den föreslagna vårdplanen, ska denna finnas undertecknad i akten.  

 
 För barn placerade i familjehem, ska enligt 6 kap 7 c § SoL en särskild socialsekreterare utses 

för barnet. Förste socialsekreterare har delegation på detta beslut. Att särskild socialsekreterare 
utsetts för barnet samt vem som utsetts ska tydligt framgå av dokumentationen. Familjehemmet 
skall ha en annan handläggare, än den som är barnets handläggare. 

 
6.2.1 Genomförande av vården 

 I samband med placeringar av barn ska bedömning alltid göras avseende nätverksplacering. 
Om detta inte anses lämpligt utifrån barnets vårdbehov och omständigheter i övrigt, ska denna 
bedömning noga dokumenteras. 
 

 Vid placering av barn/unga ska närhetsprincipen särskilt beaktas. Huvudregeln bör vara att 
barn som placeras utanför hemmet bör ges möjlighet att ha närhet till sina föräldrar och sitt 
övriga nätverk. Detta ska dock alltid ställas mot barnets bästa i en bedömning. Om det krävs 
utifrån en skyddsaspekt avseende barnet, ska detta ha företräde framför närhetsprincipen. 
Denna bedömning ska noga dokumenteras. 
 

 Vid placering av syskon ska en separation av dessa så långt det är möjligt undvikas, om det inte 
av särskilda skäl bedöms nödvändigt utifrån barnens bästa att de ges vård av olika vårdgivare. 
Denna bedömning ska noga dokumenteras. 

 
 I samtliga placeringar i familjehem ska utöver vårdplanen finnas en aktuell genomförandeplan 

som reglerar hur vården ska bedrivas, vad som är socialnämndens respektive vårdgivarens 
ansvar. Vid placering på HVB-hem upprättar socialsekreteraren en vårdplan som lämnas till 
HVB-hemmet. Det är sedan HVB-hemmet som upprättar genomförandeplanen tillsammans 
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med barnet/den unge som ska ange när och hur insatsen ska följas upp samt vilka kriterier som 
ska vara uppfyllda för att vården ska kunna avslutas. Mer om detta finns att läsa på sidan 110 i 
socialstyrelsens bok ”Barn och unga i socialtjänsten”. Observera att det här står att man bör 
upprätta genomförandeplan, vilket även framgår av dokumentationsföreskrifter. Dock är 
genomförandeplan obligatoriskt i arbete enligt BBIC och ett krav från inspektionen för vård 
och omsorg. 
 

 I samband med placeringar av barn, har socialnämnden ett ansvar för att den unges behov av 
umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. I 
Genomförandeplanen kan umgängesplanering upprättas med vårdnadshavarna och/eller 
barnet/den unge och följas upp samt revideras vid behov. Om vårdnadshavarna eller barnet/den 
unge kräver ändring av umgängesplaneringen, ska uppföljning av planeringen ske omgående. 
Grundregeln är att umgänge med vårdnadshavarna alltid upprättas tillsammans med dessa. Om 
vårdnadshavarna efter diskussion ändå valt att samtycka till gällande umgängesplanering, ska 
detta noga dokumenteras. 

 
6.2.2 Läkarundersökning 

 Barn som ska placeras i familjehem/HVB-hem med stöd av 4 kap 1 § SoL bör genomgå 
särskild läkarundersökning. Det är alltid önskvärt att läkarundersökning genomförs av barnet. 
Dock är viktigt att poängtera att det kräver vårdnadshavares samtycke vid placering enligt SoL. 
Om vårdnadshavarna inte samtycker till sådan läkarundersökning, kan det inte genomföras med 
tvång. Det är viktigt att i dessa fall dokumentera varför barnet inte genomgår 
läkarundersökning innan placering. Barnet ska företrädesvis genomgå läkarundersökning innan 
placering genomförs, om situationen inte är så brådskande att tid inte finns för detta innan 
placering. Det ska i så fall framgå av dokumentation när läkarundersökning ska genomföras 
samt varför detta inte kan genomföras innan placering. Särskilda anvisningar för 
läkarundersökning finns i dokumentationsstöd från BBIC. 
  

 Läkarundersökning genomförs för Säffle kommun av Gripens vårdcentral i Karlstad. Begäran 
om läkarundersökning skickas till dem via fax. För vidare information, se separat dokument 
rörande rutin vid läkarundersökning i samband med familjehemsplacering (finns att hämta på 
region Värmlands hemsida, under Nya perspektiv – barn och unga). 
 

6.2.3 Den placerades skolgång 
  I samband med att ett barn placeras, ska kontakt tas med mottagande skola för att boka en tid 

för möte i enlighet med de samverkansrutiner som upprättats mellan skola och socialtjänst. 
Mötet ska hållas inom två veckor efter att barnet placerats, om inte överenskommelse träffats 
mellan parterna att senarelägga mötet. Socialtjänsten ska dock ta kontakt med ansvariga 
rektorer utan dröjsmål då det beslutats om alternativt genomförts placering. Ansvarig 
socialsekreterare bjuder in till mötet samt bedömer var det lämpligast ska äga rum. De som ska 
bjudas in är avlämnande skola samt mottagande skolan. Ansvarig socialsekreterare kontaktar 
rektor med en inbjudan, rektor har sedan ansvar för att ta med de personer han/hon anser 
lämpligt utifrån ärendet. För vidare instruktioner avseende detta, se dokument ”Regional 
samverkansrutin vid familjehemsplacering”. Denna finns att ladda ner på region Värmlands 
hemsida, under Nya perspektiv – barn och unga. 
 

 Socialnämnden har under placeringstiden ansvar för att ett barn som är placerat i familjehem 
får tillgång till skolgång och det stöd han/hon har behov av i detta avseende. I de fall barnet/den 
unge har behov av stödinsatser i skolan under skoldagen, är det dock skolans ansvar att tillse att 
barnet får dessa behov tillgodosedda. Detta då placerade barn har samma rättigheter till stöd i 
skolgång som andra barn som placerats i kommunen.  

 



23

23 

 Vid placering på HVB ska undersökas om HVB-hemmet har tillstånd att bedriva särskild skola 
eller om ansvaret för den praktiska skolgången även fortsatt åligger hemkommunen. I så fall 
ska ett samarbete med skolan i hemkommunen upprättas för att man ska kunna tillförsäkra att 
den unge fullgör sin skolplikt. 

 
 Skolan i barnets hemkommun ska betala en skolpeng till den kommun där barnet är placerat. 

 
6.3 Placering av ensamkommande barn 
I samband med att den unge anländer till kommunen, inleds utredning med stöd av 11 kap 1 § SoL. 
Vidare se under avsnitt utredning. Dessutom fattas beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL. Specifikt 
för placering av ensamkommande barn gäller: 

6.3.1 Intern HVB-placering (tas bort då kommunens stödboende/HVB stänger 210630.) 
 
6.3.2 Familjehemsplacering inkl närståendeplacering 

 I de fall familjehemsplacering bedöms vara till barnets bästa, eller om ungdomen har släktingar 
eller andra närstående, deltar familjehemssekreterare i handläggningsprocessen.  
 

 Hembesök genomförs i familjehemmet helst innan barnet kommer. 
 

 Preliminärbedömning ska göras av om släktingen/familjehemmet har förutsättningar att 
tillgodose barnets behov. Om förhållandena är godtagbara, planeras för placeringen 
tillsammans med familjehemmet avseende ex inköp av möbler, kläder, ankomstdag och tid 
m.m. Beslut om tillfällig placering fattas av AVD-chef IFO. 
 

 Beslut fattas om tillfällig placering enligt 4 kap 1 § SoL under utredningstiden. Beslut fattas av 
avdelningschef IFO. 
 

 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL bedrivs även fortsatt. 
 

 Familjehemsutredning inleds, vidare se riktlinjer för uppdragstagare. 
 

 Om bedömning görs efter genomförda utredningar av familjehemmet och barnet att barnets 
behov kan tillgodoses av det tilltänkta familjehemmet och det bedöms vara till barnets bästa att 
även fortsatt vara placerad i familjehemmet, ska beslut om vård fattas. Utredning av barnets 
behov tillsammans med familjehemsutredningen lämnas till socialnämndens arbetsutskott för 
beslut. 
 

 Handläggare ordnar tågbiljett om familjehemmet inte har möjlighet att hämta barnet från 
ankomstboendet (och barnet bedöms kunna åka tåg på egen hand.) 

6.3.3 Om barnet redan finns på plats hos en närstående 
 Samma procedur som vid placering i familjehem inkl närståendeplacering.  
 Skyddsbedömning ska göras samma dag som det kommer till socialnämndens kännedom att 

barnet finns på plats i kommunen. Dokumenteras noga. 

6.3 Avslut 
 Vid avslut av placering ska ett avslutande möte hållas med samtliga parter, dvs barn, 

vårdnadshavare, uppdragstagare. BBIC dokumentet Uppföljning av vård kan användas. 
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 I de fall en placering enligt 4 kap 1 § SoL ska avslutas med att den enskilde uppnått vuxen 

ålder och flyttar till eget boende, ska användas utredningsmaterialet På Väg, som finns i BBIC. 
Det ska tydligt framgå om den enskilde har behov av insatser från socialtjänsten även efter 
avslutad placering. Om den enskilde avböjer sådana insatser, ska detta tydligt dokumenteras. 
 

 Vid placeringens avslut ska tydligt framgå en motivering till att vården avslutas. En bedömning 
ska göras av om målen uppnåtts. Vidare ska dokumenteras om det finns kvarvarande behov 
som gör att ett fortsatt motiveringsarbete ska föras gentemot den enskilde. 

 
6.3.1 Återförening med föräldrar 

 För asylsökande barn som återförenas med sina asylsökande föräldrar gäller som regel att 
placeringen avslutas, då barnet inte längre anses vara ensamkommande. Ansvaret för barnet 
övergår till migrationsverket och återföreningen sker på det asylboende dit föräldrarna anvisats.  
 

 För barn med PUT som återförenas med sina asylsökande föräldrar, omfattas barnet av SoL, 
medan föräldrarna omfattas av LMA. Återföreningen kan därmed inte göras på asylboendet, 
eftersom detta endast avser asylsökande personer. Hur återföreningen ska ske får bedömas i det 
enskilda fallet. I Säffle kommun har bedömning gjorts att familjehemsplaceringen bör fortsätta 
för barnet tills föräldern får PUT. Eftersom föräldrarna inte är registrerade som vårdnadshavare 
i Sverige, ska god man samtycka till placeringen. 

 
6.3.2 Asylsökande barn når myndig ålder 

 När det asylsökande barnet fyller 18 år upphör den gode mannens uppdrag, inget särskilt beslut 
krävs. 

 Ansvaret för den unge övergår till migrationsverket och den unge betraktas som vuxen i 
asylprocessen. Placeringen enligt SoL ska därmed avslutas. 

 Om den unge inte lämnar boendet efter avslutad placering, finns ingen möjlighet att avhysa 
ungdomen med tvång. Personal och socialsekreterare får gemensamt arbeta för att motivera den 
unge till att lämna boendet. 

 Bedömning av om den unge har behov av vård även efter sin 18-årsdag ska göras utifrån 
samma kriterier som gäller för andra vuxna och ett nytt vårdbeslut ska därmed fattas. 

 Kriterierna i LVU kan utgöra en konkret vägledning för i vilken omfattning socialnämnden har 
ansvar för unga 18-20 år. 

 

6.3.3 Ungdomar med PUT flyttar till eget boende 
 I och med att ungdom med uppehållstillstånd flyttar till eget boende, upphör beslut om 

placering enligt 4 kap 1 § SoL. 
 Bedömning ska göras av vilka eventuella behov av stöd ungdomen har efter flytten till eget 

boende. 
 

6.3.4 Asylsökande barn avviker 
 För asylsökande barn som avviker från boendet kvarstår socialnämndens ansvar. 

 
 Socialnämnden ansvarar för att eftersöka barnet, överväga behov av att besluta om vård enligt 

LVU samt begära polishandräckning för att återföra barnet.  
 

 Hur länge socialnämnden kan avvakta med att avsluta ärendet efter att ett barn avvikit finns 
inte reglerat utan måste avgöras i varje enskilt fall.  
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 Om ett barn avvikit och återfinns kvarstår anvisningen om inte socialnämnden avslutat ärendet. 
Om ärendet avslutats, ska migrationsverket göra en ny anvisning. Oftast anvisas barnet återigen 
till samma kommun. 

 
7.  INSATS MED BARA EN VÅRDNADSHAVARES SAMTYCKE 

 Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare och bara den ena samtycker till en åtgärd 
till stöd för barnet, får socialnämnden med stöd av 6 kap 13 a § FB 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 
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket 
socialtjänstlagen eller 
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS. 

 
 När en förälder ansöker om att socialnämnden ska bevilja insats för barnet enligt ovanstående, 

inleds en utredning enligt 11 kap 1 § SoL. Utredningen bedrivs på samma sätt som andra 
utredningar, vidare se under rubrik 2. Utredningen syftar till att göra en bedömning av om det 
är till barnets bästa att socialnämnden beslutar att barnet ska ges insatser mot en 
vårdnadshavares vilja.  

 
 Beslut att bevilja insats mot en vårdnadshavares samtycke fattas enligt delegationsordning. 

Utredningen samt förslag till beslut lämnas till nämndsekreterare angiven tid innan 
arbetsutskottets sammanträde. Handlingarna tillsammans med förslag till beslut lämnas i 
särskild korg i arkivet. 

 
 Ett beslut om insatser enligt 6 kap 13a § FB får överklagas till förvaltningsrätten. Överklagan 

sker enligt de rutiner som finns i kommunen, vidare se under rubrik 15.  
 

 Beslut att bevilja insats mot en vårdnadshavares vilja gäller omedelbart. Rätten får dock 
bestämma att dessa beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft.  
    

8. FÖREBYGGANDE INSATSER ENLIGT LVU – MELLANTVÅNG 
 I samband med att insatser enligt 22 § LVU inleds och verkställs, ska tydligt framgå att 

handläggaren gått igenom bedömning samt förslag till insats med parterna. Detta gäller även 
vid såväl uppföljning av insatsen som avslut. 
 

 I samband med att insatser enligt 22 § LVU inleds och verkställs, ska det tydligt framgå av 
dokumentation hur barnet informerats samt fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. I det fall detta 
inte skett, ska tydligt dokumenteras och motiveras varför. Detta gäller även vid såväl 
uppföljning av insatsen som avslut. 

 
8.1 Förutsättningar 

 Socialnämnden kan i vissa fall enligt 22 § LVU besluta om förebyggande insatser, det s.k 
mellantvånget. Det ger socialnämnden en möjlighet att besluta om insatser till barn/ungdomar 
trots att vårdnadshavare och barnet/den unge (om denne fyllt 15 år) inte samtycker. Beslut kan 
endast fattas utifrån den unges eget beteende, inte på grund av förhållanden i hemmet. Beslut 
fattas av socialnämndens arbetsutskott. Beslutet kan inte delegeras till ordförande eller annan 
ledamot eller tjänsteman. Beslut om förebyggande insatser enligt 22 § LVU är 
överklagningsbart och ska kommuniceras parterna skriftligen tillsammans med 
besvärshänvisning. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K3P6_bS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm#P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm#P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm
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 Förutsättningar för sådant beslut föreligger om  

o Det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § LVU 
kommer att behöva vård enligt LVU om beteendet fortsätter,  

o och den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av honom själv, 
om han fyllt 15 år, eller vårdnadshavarna. 

 
8.2 Genomförande av insats 

 Socialnämnden får besluta att  
o Den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd kontaktperson, eller 
o Den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. 
 

 Vid beslut enligt 22 § LVU ska genomförandeplan finnas som innehåller vilka insatser som 
tidigare gjorts, det behandlingsbehov som föreligger samt formerna för det stöd som nämnden 
planerar under tiden för insatsen såväl som efter insatsens avslut. Planen bör så långt som 
möjligt upprättas i samråd med den unge och vårdnadshavarna. 
 

 Socialnämnden kan inte med tvång genomföra insats enligt 22 § LVU. Om den unge inte följer 
nämndens beslut utgör det i sig inte skäl för vård enligt LVU, dock ska en bedömning av 
situationen göras för att se om den sammantagna situationen innebär att det föreligger skäl för 
vård enligt LVU. Denna bedömning ska noga dokumenteras i akt. 

 
8.3 Uppföljning av insats 

 Beslutet om insatsen ska omprövas första gången sex månader efter nämndens beslut, sedan 
fortsättningsvis var sjätte månad. Beslut om fortsatta förebyggande insatser efter omprövning 
fattas av socialnämndens arbetsutskott och kan inte delegeras till socialnämndens ordförande 
eller annan ledamot. Omprövning innebär formellt beslut som kan överklagas och därmed ska 
kommuniceras parterna skriftligen tillsammans med besvärshänvisning.  
 

 Omprövning ska även göras om någon av parterna begär det. 
 

8.4 Upphörande av insats 
 Insatser enligt 22 § LVU ska inte pågå längre än nödvändigt. De förebyggande insatserna ska 

upphöra då det inte längre är nödvändigt och senast när den unge fyllt 21 år. Beslut om 
upphörande av förebyggande insatser fattas av socialnämndens arbetsutskott och kan inte 
delegeras till ordförande eller annan ledamot. 
 

 Vid insatsens avslut ska tydligt framgå en motivering till att insatsen avslutas. En bedömning 
ska göras av om målen uppnåtts. Vidare ska dokumenteras om det finns kvarvarande behov 
som gör att ett fortsatt motiveringsarbete ska föras gentemot den enskilde. 
 

9 LVU 
 Insatser enligt LVU är tillämpbara för alla barn som vistas i Sverige, oberoende av härkomst 

och nationalitet. 
 Om det står klart att det finns behov av vård utanför hemmet avseende barnet/den unge och det 

inte föreligger ett samtycke, ska anmälan om behov av offentliga biträden lämnas till 
Förvaltningsrätten. 
 

 I samband med åtgärder enligt LVU inleds och verkställs, ska tydligt framgå att handläggaren 
kommunicerat bedömning samt de beslut som fattats med parterna. Detta gäller vid 
SAMTLIGA åtgärder enligt LVU, såväl inledande som omprövning/övervägande och 
upphävande. 
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 I samband med åtgärder enligt LVU inleds och verkställs, ska det tydligt framgå av 

dokumentation hur barnet informerats samt fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. I det fall detta 
inte skett, ska tydligt dokumenteras och motiveras varför. Detta gäller vid SAMTLIGA 
ÅTGÄRDER enligt LVU, såväl inledande som omprövning/övervägande och upphävande. 

 
9.1 Läkarundersökning 

 Barn som ska placeras i familjehem/HVB-hem ska genomgå särskild läkarundersökning, om 
det inte är uppenbart onödigt (ex om barnet nyligen genomgått hälsoundersökning och 
utlåtande kan inhämtas från denna undersökning). Barnet ska företrädesvis genomgå 
läkarundersökning innan placering genomförs, om situationen inte är så brådskande att tid inte 
finns för detta innan placering. Det ska i så fall framgå av dokumentation när 
läkarundersökning ska genomföras samt varför detta inte kan genomföras innan placering. 
Särskilda anvisningar för sådan läkarundersökning finns i dokumentationsstöd för BBIC.  
 

 Läkarundersökning för barn från Säffle kommun genomförs på vårdcentralen Gripen i 
Karlstad. Fullständig överenskommelse för läkarundersökning inför placering finns på region 
Värmlands hemsida, under nya perspektiv – barn och unga. 

 
 Då barnet vårdas enligt LVU, fattas beslut angående begäran om läkarundersökning enligt 32 § 

LVU. Delegation för detta beslut har ansvarig socialsekreterare. Då barnet placeras enligt SoL, 
inhämtas samtycke från vårdnadshavare att låta barnet genomgå sådan läkarundersökning. 
Även vid vård enligt LVU ska läkarundersökning i första hand genomföras med 
vårdnadshavarnas samtycke. 

 
 Av begäran ska framgå att barnet vårdas enligt LVU och att en begäran om läkarundersökning 

därmed lämnas till vårdcentralen/sjukhuset. Beslutet registreras i verksamhetssystem och 
dokumenteras i journal. 

 
 Vid behov kan begäran lämnas om polishandräckning enligt 43 § LVU för att kunna genomföra 

läkarundersökning. Behovet av läkarundersökning ska i dessa fall ställas mot hur en så 
ingripande åtgärd påverkar barnet. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i bedömningen. 
Sådant beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott. Om AU:s beslut inte kan avvaktas, fattas 
beslut av socialnämndens ordförande eller vice ordförande som getts kompletterande 
beslutanderätt. Beslutet ska lämnas för särskild anmälan till socialnämndens arbetsutskott i 
samband med kommande sammanträde. Beslut att begära polishandräckning kan inte 
överklagas. 

 
9.2 Ansökan enligt 4 § LVU om vård enligt 2 och/eller 3 § LVU 

 Om man i utredning enligt SoL 11 kap 1 § gör bedömning att vårdnadshavarna inte kan 
tillgodose barnets/den unges behov och man bedömer att det föreligger en påtaglig risk för att 
barnets/den unges hälsa eller utveckling skadas, kan man från socialförvaltningens sida göra 
bedömning att barnet bör beredas vård utanför hemmet. Så snart bedömning görs att vård enligt 
LVU inte kan uteslutas, ska anmälan om behov av offentliga biträden lämnas till 
förvaltningsrätten. Om det finns särskilda önskemål från parterna om biträden eller om det 
bedöms vara lämpligt att förordna ett specifikt biträde, lämnas dessa förslag till 
förvaltningsrätten. (Gäller ex om parterna tidigare haft offentliga biträden och det då kan anses 
lämpligt att de får samma biträden). 
 

 Om vårdnadshavarna inte samtycker till vården, kan socialnämnden ansöka till 
förvaltningsrätten enligt LVU 4 § om vård av barnet med stöd av 2 och/eller 3 §§ LVU och 
bereda barnet vård där det anses lämpligt. Ansökan om vård enligt 2 och/eller 3 §§ LVU kan 



28

28 

även göras i de fall parterna uppger sig samtycka till föreslagen vårdplan, men det finns 
anledning att anta att samtycket inte är tillförlitligt alternativt kan tänkas återtas. Det är då 
mycket viktigt att det framgår av utredningen/ansökan varför det lämnade samtycket inte kan 
anses tillförlitligt. 

 
 Beslutet att göra en ansökan om att ett barn/en ungdom skall beredas vård enligt LVU fattas av 

socialnämndens arbetsutskott. Handlingarna lämnas till nämndsekreterare senast torsdag 
veckan innan arbetsutskottets sammanträde. För frågor kontakta nämndsekreterare. Om det inte 
är möjligt att föra upp ärendet på ordinarie sammanträde, bokas extra sammanträde. Detta 
bokas i samråd med nämndsekreterare. Handlingarna lämnas då i enlighet med 
överenskommelse, dock i så god tid som möjligt inför sammanträdet. 

 
 Följande handlingar medskickas till socialnämndens arbetsutskott inför beslut: 

o Utredning inklusive bilagor. Av utredningen ska framgå att socialnämndens 
arbetsutskott föreslås besluta att lämna ansökan enligt 4 § LVU till Förvaltningsrätten 
om vård enligt 2 och/eller 3 §§ LVU 

o Vårdplan, undertecknad av vårdnadshavare samt den unge, om denna är över 15 år. 
(Oavsett om parterna valt att samtycka till vårdplanen eller ej). 

o Läkarutlåtande från läkarundersökning. 
o Eventuella övriga handlingar som bedöms vara av vikt för ärendet. 

 
 Efter att socialnämndens arbetsutskott beslutat att lämna ansökan om vård enligt 2 alternativt 3 

§§ LVU, skickas följande handlingar till förvaltningsrätten med säker e-post eller med post; 
Box 568, 651 12 KARLSTAD: 

o Utredning 
o Vårdplan 
o Övriga handlingar som bedöms vara av vikt för ärendet 
o Läkarundersökning 
o Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott, där det framgår att beslut 

fattats att lämna ansökan enligt 4 § LVU. 
 

 Om bedömning görs att situationen är så pass allvarlig och/eller akut att rättens beslut inte kan 
avvaktas, fattas beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, vidare se under rubrik 
Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 
 

 Beslut om vård enligt LVU såväl som beslut om omedelbart omhändertagande kan fattas 
avseende barn som vistas utomlands, om barnet fortfarande anses stå under sina 
vårdnadshavares ansvar. Dock måste finnas någon kommun som är behörig att ansöka om vård. 
Det finns ingen möjlighet att verkställa beslutet så länge barnet/den unge vistas i utlandet. 

 
9.2.1 Vård enligt 2 § respektive 3 § LVU 

 I 2 § LVU anges de förutsättningar som kan leda till att ett barn bereds vård med stöd av LVU 
på grund av förhållandena i hemmet (miljöfallen): 

o misshandel 
o otillbörligt utnyttjande 
o brister i omsorgen, eller  
o något annat förhållande i hemmet.  

Det är inte förhållandena i sig som utgör grunden för vård enligt LVU, utan de konsekvenser de 
kan få för det enskilda barnet. Utredningen måste därför visa hur barnet påverkas av 
förhållandena i hemmet. Utöver dessa förhållanden, krävs att det föreligger en påtaglig risk för 
skada på den unges hälsa och utveckling samt att det inte föreligger samtycke till den vård som 
bedöms nödvändig.  
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 Beslut kan fattas om vård enligt 2 § LVU fram till den dag då barnet/den unge fyller 18 år. 
Ansökan om vård ska ha hunnit bifallas innan den unge fyllt 18 år. Det är dock viktigt att 
uppmärksamma att vård enligt denna paragraf upphör den dag då barnet/den unge fyller 18 år, 
varför det kan anses olämpligt att fatta beslut om sådan vård i nära anslutning till den unges 18-
årsdag om det inte föreligger skäl för vård även enligt 3 § LVU.  
  

 I 3 § LVU beskrivs de förutsättningar som kan leda till att ett barn bereds vård med stöd av 
LVU på grund av barnet/den unges eget beteende (beteendefallen): 

o missbruk av beroendeframkallande medel 
o brottslig verksamhet, eller 
o något annat socialt nedbrytande beteende. 

Det är även här viktigt att påtala att det inte är beteendet i sig som utgör grund för LVU, utan 
på vilket sätt det utgör en påtaglig risk för skada på den unges hälsa och utveckling. Det måste 
vara barnet/den unges eget vårdbehov som föranleder vård enligt denna lag. Vård enligt LVU 
får inte användas endast som samhällsskydd eller skydd för den unges familj eller omgivning. 
Då det är aktuellt med vård enligt 3 § LVU, bör man göra en bedömning av om det även 
föreligger brister i omsorgen och därmed är aktuellt med vård enligt 2 § LVU, särskilt avseende 
barn/unga i yngre tonåren. 
 

 Beslut kan fattas om vård enligt 3 § LVU fram till den dag då barnet/den unge fyller 20 år. 
Ansökan om vård ska ha hunnit bifallas innan den unge fyllt 20 år. Vården kan sedan kvarstå 
till den dag den unge fyller 21 år, om behov av vård föreligger.  
 

9.2.2 Den placerades skolgång 
  I samband med att ett barn placerats, ska kontakt tas med mottagande skola för att boka en tid 

för möte i enlighet med de samverkansrutiner som upprättats mellan skola och socialtjänst. 
Mötet ska hållas inom två veckor efter att barnet placerats, om inte överenskommelse träffats 
mellan parterna att senarelägga mötet. Socialtjänsten ska dock ta kontakt med ansvariga 
rektorer utan dröjsmål då det beslutats om alternativt genomförts placering. Ansvarig 
socialsekreterare bjuder in till mötet och gör bedömning av var det anses lämpligt att mötet 
hålls. De som ska bjudas in är avlämnande skola samt mottagande skola. Ansvarig 
socialsekreterare kontaktar rektor med en inbjudan, rektor har sedan ansvar för att ta med de 
personer han/hon anser lämpligt utifrån ärendet. För vidare instruktioner avseende detta, se 
dokument ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering”. Denna kan laddas ner på 
region Värmlands hemsida, under Nya perspektiv – barn och unga. 
 

 Socialnämnden har under placeringstiden ansvar för att ett barn som är placerat i familjehem 
får tillgång till skolgång och det stöd han/hon har behov av i detta avseende. I de fall barnet/den 
unge har behov av stödinsatser i skolan under skoldagen, är det dock skolans ansvar att tillse att 
barnet får dessa behov tillgodosedda. Detta då placerade barn har samma rättigheter till stöd i 
skolgång som andra barn som placerats i kommunen. För vidare information, se socialstyrelsen 
och skolverkets gemensamma vägledning Placerade barns hälsa och skolgång som finns att 
ladda ner på www.socialstyrelsen.se. 

 
 Vid placering på HVB ska undersökas om HVB-hemmet har tillstånd att bedriva särskild skola 

eller om ansvaret för den praktiska skolgången även fortsatt åligger hemkommunen. I så fall 
ska ett samarbete med skolan i hemkommunen upprättas för att man ska kunna tillförsäkra att 
den unge fullgör sin skolplikt. 

 
 Skolan i barnets hemkommun ska betala en skolpeng till den kommun där barnet är placerat. 

 
9.3 Omedelbart omhändertagande 

http://www.socialstyrelsen.se/
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 För att fatta ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, krävs att barnet 
riskerar att utsättas för akut risk för skada på sin hälsa och utveckling samt att man inte kan 
avvakta rättens beslut avseende vård enligt LVU. 
 

 De rekvisit som ska vara uppfyllda för att socialnämnden ska kunna besluta om omedelbart 
omhändertagande är att det är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU samt att 
rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 
utveckling eller med hänsyn till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller 
vidare åtgärder förhindras.  
 

 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU fattas av socialnämndens arbetsutskott 
alternativt socialnämndens ordförande eller annan som getts kompletterande beslutsrätt av 
socialnämnden. Beslut om omedelbart omhändertagande kan enligt 10 kap 4 § SoL endast 
delegeras till arbetsutskott, därmed inte till ordförande eller ledamot. Socialnämndens 
ordförande samt vice ordförande, har därför getts kompletterande beslutanderätt avseende detta 
beslut. De beslut som fattas av socialnämndens ordförande eller vice ordförande med stöd av 
kompletterande beslutanderätt, ska lämnas till arbetsutskottet för särskild anmälan i samband 
med kommande sammanträde efter beslutet. 
 

 I samband med beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU fattas även 
placeringsbeslut enligt 11 § LVU. Även detta beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott 
alternativt socialnämndens ordförande eller vice ordförande som getts kompletterande 
beslutanderätt av socialnämnden.  Beslut enligt 11 § LVU som fattats av socialnämndens 
ordförande eller vice ordförande med stöd av kompletterande beslutanderätt, ska lämnas till 
arbetsutskottet för särskild anmälan i samband med kommande sammanträde efter beslutet. 
Beslut enligt 11 § LVU är överklagningsbart och ska kommuniceras parterna skriftligen 
tillsammans med besvärshänvisning. Vid behov fattas beslut att begära polishandräckning 
enligt 43 § LVU. Vidare se under rubrik Begäran om polishandräckning. 
 

 Om bedömning görs att vårdnadshavare inte bör veta var den unge placeras kan 
socialnämndens ordförande, i avvaktan på beslut från AU besluta om Hemlig vistelseort enligt 
14 § 2 p LVU. För att ett sådant beslut ska kunna fattas krävs att det är förenat med en påtaglig 
risk för den enskilde att vårdnadshavare har information om var den enskilde vistas, ex om det 
finns anledning att tro att föräldrarna/vårdnadshavarna för bort den unge eller utsätter den unge 
för fara genom att veta att vårdnadshavare vet var han/hon finns. Beslut enligt 14 § LVU skall 
övervägas var tredje månad i AU. I övervägandet ska tas ställning till om det fortsatt föreligger 
skäl för hemlig vistelseort. Övervägandet lämnas tillsammans med skälen till socialnämndens 
arbetsutskott, som efter övervägande tar behovet av fortsatt hemlig vistelseort till protokollet. 
Övervägandet registreras och dokumenteras i verksamhetssystem. 
 

 Om beslut fattas gällande hemlig vistelseort är det viktigt att vistelseadressen inte anges i 
handlingarna till Förvaltningsrätten, då samtliga handlingar som lämnas till förvaltningsrätten 
delges vårdnadshavarna. 
 

 OBS!!! Beslutet om omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § är, så snart det registrerats, 
en offentlig handling. Det är därför mycket viktigt att man är restriktiv med den information 
som redovisas i detta beslut. Motiveringen till beslutet ska istället redovisas i det PM som 
skickas till förvaltningsrätten i samband med underställning av beslutet samt i journal.  

 
 Det är förste socialsekreterares ansvar att kontrollera att erforderliga dokument skickas till rätt 

instans/instanser inom tidsfristen.  
 
9.3.1 Underställning 
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 Efter att beslut om omedelbart omhändertagande fattats, ska socialnämnden inom sju 
kalenderdagar underställa beslutet till förvaltningsrätten med ett PM (skrivelse som ska vara 
separat från beslutet om omedelbart omhändertagande) där man motiverar beslutet om 
omedelbart omhändertagande. Det är handläggaren som ser till att beslutet verkställs som 
ansvarar för att dessa tidsfrister hålls. Om beslutet fattas en fredag, ska beslutet underställas 
förvaltningsrätten SENAST nästkommande torsdag. I det fall beslutet inte underställs 
förvaltningsrätten inom rätt tid, upphävs det omedelbara omhändertagandet automatiskt.  
 

 Vid underställning av beslut ska skickas till förvaltningsrätten: 
o PM med motivering till beslut om omedelbart omhändertagande. I PM till 

förvaltningsrätten redovisas motiveringen till att det kan antas att barnet/den unge 
behöver beredas vård enligt LVU samt varför rättens beslut inte kan avvaktas. Det är 
inte en ansökan om vård, utan ska endast motivera det omedelbara omhändertagandet. 

o Beslutet om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU  
o Placeringsbeslut enligt 11 § LVU. 
o Underställning 
o Övriga handlingar som anses viktiga för beslutet om omedelbart omhändertagande. 

 
 

9.3.2 Verkställande av det omedelbara omhändertagandet/begäran om polishandräckning 
 Beslut enligt 6 § LVU ska verkställas snarast möjligt efter att beslutet fattats. I första hand 

verkställer ansvarig handläggare tillsammans med medhandläggare beslutet. Vården anses 
påbörjad då barnet/den unge har placerats utanför sitt hem. Om det finns skäl att anta att det 
finns behov av hjälp av polis för att verkställa beslutet, ska begäran om handräckning lämnas 
till polisen. Beslutet faxas till polisen, förslagsvis efter telefonkontakt med vakthavande på 
polisen (tel nr 114 14) för att tillförsäkra att handlingen skickas rätt. 
 

 Beslut att begära polishandräckning enligt 43 § LVU kan enligt 10 kap 4 § SoL endast 
delegeras till arbetsutskott, därmed inte till ordförande eller ledamot. Socialnämndens 
ordförande samt vice ordförande, har därför getts kompletterande beslutsrätt avseende detta 
beslut. De beslut som fattas av socialnämndens ordförande eller vice ordförande med stöd av 
kompletterande beslutanderätt ska lämnas till arbetsutskottet för särskild anmälan i samband 
med kommande sammanträde efter beslutet. Beslut att begära polishandräckning kan inte 
överklagas. 
 

 Om beslutet inte kan verkställas på grund av att barnet/den unge är avviken, ska begäran om 
handräckning lämnas till polisen enligt ovanstående punkt. Av begäran om handräckning ska 
framgå var den unge ska föras vid påträffandet, samt eventuella förslag på var den unge kan 
tänkas vistas. 

 
 De som har socialjouren, 1:e socialsekreterare samt IFO chef har delegation på att göra 

handräckning enligt beslut av socialnämndens arbetsutskott 180124. Här är namngivna 
personer uppräknade som har /har haft socialjouren, några namn bör tas bort och några har 
tillkommit på jouren. 

 
9.4 Om det omedelbara omhändertagandet upphävs 

 Om man under de första dagarna efter det omedelbara omhändertagandet gör bedömning att 
kriterierna för vård inte längre föreligger, ska beslut om upphävande enligt 9 § LVU fattas 
omgående, de berörda skall meddelas detta omgående. Delegation för beslut enligt 9 § LVU 
om att vård enligt LVU upphör, har socialnämndens arbetsutskott alternativt socialnämndens 
ordförande, om sammanträde inte kan avvaktas. Då beslut fattats att upphäva det omedelbara 
omhändertagandet, ska förvaltningsrätten genast meddelas att skäl för LVU inte längre 
föreligger. Ansvarig handläggare ansvarar för att meddela förvaltningsrätten. 
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 Om beslutet om omedelbart omhändertagande enligt 6 § upphävs av socialnämnden själv eller 

förvaltningsrätten, föreligger inte längre skäl att fortsatt ha barnet/den unge placerad. Parterna 
ska omedelbart informeras om att beslutet om omedelbart omhändertagande är upphävt och 
barnet ska omedelbart tillbaka hem till föräldrarna om det inte föreligger ett samtycke till 
fortsatt placering enligt 4 kap 1 § SoL. Om sådant samtycke föreligger, ska detta framgå 
mycket tydligt i dokumentationen. Pågående insats vård enligt LVU ska avslutas och ny insats 
placering enligt SoL ska inledas. 

 
9.5 Ansökan om vård enligt LVU efter omedelbart omhändertagande enligt 6 § 
LVU  

 Om socialnämnden beslutar att ansöka till förvaltningsrätten enligt 4 § LVU om vård enligt 2 § 
och/eller 3 § LVU, ska utredning samt ansökan om vård enligt 2 och/eller 3 § LVU vara 
förvaltningsrätten tillhanda inom fyra veckor från det att det omedelbara omhändertagandet 
verkställts. (Beslutet anses verkställt i samband med att vården påbörjats och barnet/den unge 
med stöd av beslutet placerats utanför det egna hemmet. Om barnet/den unge ex varit avviken 
en tid, anses beslutet verkställt den dag då barnet/den unge påträffats) 
De handlingar som ska medskickas är: 

o       Utredning tillsammans med samtliga bilagor som redovisats i utredningen. Av 
utredningen ska framgå att socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att enligt 4 § 
LVU ansökan till Förvaltningsrätten om vård enligt 2 och/eller 3 1§§ LVU. 

o       Vårdplan 
o       Beslut från socialnämndens arbetsutskott att ansöka om vård enligt LVU 
o       Läkarutlåtande från läkarundersökning (vidare se 6.1.2, läkarundersökning). 
o       Eventuella andra handlingar som bedöms vara av vikt för ärendet. 

 
 Socialnämnden har möjlighet att till förvaltningsrätten ansöka om förlängning av 

utredningstiden enligt 8 § LVU om det föreligger mycket särskilda omständigheter, ex om den 
unge är avviken. Delegation för detta beslut har avdelningschef IFO. Förvaltningsrättens beslut 
att avslå eller bifalla denna ansökan från socialnämnden är inte överklagningsbart. 

 
 Av utredningen ska tydligt framgå att samtliga rekvisit för LVU-vård är uppfyllda, såsom att 

barnet genom miljöfaktorer och/eller sitt eget beteende löper en påtaglig risk för skada på hälsa 
och utveckling, samt att vården inte kan ges på frivillig väg. Vid placering på HVB-hem ska 
inte aktuellt HVB-hem namnges i beslut/förslag till beslut. 

 
 Vårdplan ska alltid finnas i ärenden som rör placeringar av barn. Av vårdplanen ska framgå om 

barnet/den unge och vårdnadshavarna samtycker till den föreslagna vårdplanen eller inte. Om 
föräldrarna skriftligen samtyckt till den föreslagna vårdplanen och samtycket inte bedöms 
trovärdigt, är det mycket viktigt att en diskussion förs kring detta i utredningen och att det 
tydligt framgår vad som motiverar att samtycket inte anses trovärdigt. 

 
9.6 Beslut om vård enligt 2 och/eller 3 §§ LVU 

 I samband med att förvaltningsrätten fattar beslut rörande vård enligt LVU, skall beslut fattas i 
verksamhetssystemet om att avsluta det omedelbara omhändertagandet. Detta oavsett om 
ansökan om vård enligt LVU bifallits eller ej. 

 
 Beslut att bereda ett barn/en ungdom vård enligt 2 § LVU kan fattas fram till den dag den unge 

fyller 18 år, samt enligt LVU 3 § fram till den dag den unge fyller 20 år.  
 

9.7 Verkställighet av vård enligt 2 och/eller 3 §§ LVU 
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 Om förvaltningsrätten fattar beslut om att barnet/den unge skall beredas vård enligt 2 och/eller 
3 §§ LVU, skall vården påbörjas inom fyra veckor från att beslutet fattats. Beslutet upphör 
annars att gälla. Vård enligt LVU ska alltid påbörjas utanför hemmet. I det fall barnet/den unge 
har ett växelvis boende hos sina föräldrar, kan vården inte påbörjas hos någon av föräldrarna. 
Om barnet bor stadigvarande hos den ena föräldern, där han/hon går i skola och där föräldern 
uppbär barnbidrag, föreligger inte hinder för att vård enligt LVU inleds hos den andra 
föräldern. I dessa fall bör framgå att barnet är placerat hos en förälder som inte är 
vårdnadshavare. 
 

 Vården anses påbörjad då barnet/den unge har placerats utanför sitt hem. Vård enligt 2 
och/eller 3 §§ LVU ska enligt 5 § LVU påbörjas senast fyra veckor efter att beslutet vunnit laga 
kraft. Om vården inte påbörjats inom denna tid, upphör rättens beslut att gälla.  

 
9.8 Begäran om polishandräckning 

I första hand verkställer ansvarig handläggare tillsammans med medhandläggare beslutet. Om 
det finns skäl att anta att det finns behov av hjälp av polis för att verkställa beslutet, ska 
begäran om handräckning lämnas till polisen. Beslut om handräckning enligt 43 § LVU fattas 
av socialnämndens arbetsutskott alternativt socialnämndens ordförande eller vice ordförande 
som getts kompletterande beslutanderätt. Beslutet fattade av socialnämndens ordförande eller 
vice ordförande med stöd av kompletterande beslutanderätt ska lämnas för särskild anmälan till 
socialnämndens arbetsutskott vid kommande sammanträde. Beslut att begära 
polishandräckning enligt 43 § LVU kan inte överklagas. Beslutet faxas till polisen, förslagsvis 
efter telefonkontakt med vakthavande på polisen (Tel nr 114 14) för att tillförsäkra att 
handlingen skickas rätt.  

 
 De som har socialjouren, 1:e socialsekreterare samt IFO chef har delegation på att göra 

handräckning enligt beslut av socialnämndens arbetsutskott 180124. Här är namngivna 
personer uppräknade som har /har haft socialjouren, några namn bör tas bort och några har 
tillkommit på jouren. 

 
 Om beslutet inte kan verkställas på grund av att barnet/den unge är avviken, ska begäran om 

handräckning lämnas till polisen enligt ovanstående punkt. Av begäran om handräckning ska 
framgå var den unge ska föras vid påträffandet, samt eventuella förslag på var den unge kan 
tänkas vistas. 

 
9.9 Genomförande av vården 

 I samtliga placeringar i familjehem ska utöver vårdplanen finnas en aktuell genomförandeplan 
som reglerar hur vården ska bedrivas, vad som är socialnämndens respektive vårdgivarens 
ansvar. Vid placering på HVB-hem lämnas vårdplan från socialsekreterare till HVB-hemmet 
som sedan upprättar genomförandeplanen tillsammans med barnet/den unge och 
vårdnadshavare. Vidare ska regleras när och hur insatsen ska följas upp samt vilka kriterier 
som ska vara uppfyllda för att vården ska kunna avslutas. Mer om detta finns att läsa i 
socialstyrelsens bok Barn och unga i socialtjänsten. Observera att det här står att man bör 
upprätta genomförandeplan, vilket även framgår av dokumentationsförskrifter. Dock är 
genomförandeplan obligatoriskt i arbete enligt BBIC samt vid granskning av inspektionen för 
vård och omsorg. 

 
 Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge ska ordnas och var han/hon ska vistas under 

vårdtiden. Det innebär att de beslut som fattas avseende vårdens utformning och vårdplats, 
fattas enligt 11 § LVU. 

 
 Vid placering av barn/unga ska närhetsprincipen särskilt beaktas. Huvudregeln bör vara att 

barn som placeras utanför hemmet bör ges möjlighet att ha närhet till sina föräldrar och sitt 
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övriga nätverk. Detta ska dock alltid ställas mot barnets bästa i en bedömning. Om det krävs 
utifrån en skyddsaspekt avseende barnet, ska detta ha företräde framför närhetsprincipen. 
Denna bedömning ska noga dokumenteras. 
 

 Vid placering av syskon ska en separation av dessa så långt det är möjligt undvikas, om det inte 
av särskilda skäl bedöms nödvändigt utifrån barnens bästa att de ges vård av olika vårdgivare. 
Denna bedömning ska noga dokumenteras. 

 
 I samband med placeringar av barn ska bedömning alltid göras avseende nätverksplacering. 

Om detta inte anses lämpligt utifrån barnets vårdbehov och omständigheter i övrigt, ska denna 
bedömning noga dokumenteras. 

 
 I samband med placeringar av barn, har socialnämnden ett ansvar för att den unges behov av 

umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. Skriftlig 
umgängesplanering ska upprättas med vårdnadshavarna och/eller barnet/den unge och följas 
upp samt revideras vid behov. Om vårdnadshavarna eller barnet/den unge kräver ändring av 
umgängesplaneringen, ska uppföljning av planeringen ske omgående. Grundregeln är att 
umgänge med vårdnadshavarna alltid upprättas tillsammans med dessa. Om vårdnadshavarna 
efter diskussion ändå valt att samtycka till gällande umgängesplanering, ska detta noga 
dokumenteras. 
 

9.9.1 Umgängesbegränsning 
 Om det är nödvändigt med hänsyn till vården och barnets bästa, får socialnämnden enligt 14 § 

p.1 LVU besluta om umgängesbegränsning mellan barnet/den unge och vårdnadshavare eller 
förälder där umgänget är fastställt genom avtal eller dom i Tingsrätten. Om det finns skäl att 
begränsa ett umgänge mellan barnet/den unge och övriga i nätverket, regleras detta i 11 § LVU. 
Beslut om begränsning av umgänget mellan barnet/den unge och övriga i nätverket är inte 
överklagningsbart. Båda dessa beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott. I avvaktan på 
beslut från arbetsutskottet fattas beslut av socialnämndens ordförande. Beslutet ska då lämnas 
för särskild anmälan till arbetsutskottet i samband med kommande sammanträde. Beslut enligt 
14 § p. 1 LVU är överklagningsbart och ska kommuniceras parterna skriftligen tillsammans 
med besvärshänvisning.  
 

 Ett beslut om umgängesbegränsning kan innebära begränsning av personliga besök, telefon 
och/eller brevkontakt, förbud för vårdnadshavare att föra samtal med barnet/den unge på sitt 
eget språk, om det innebär att vårdgivaren inte förstår samtalet m.m. Det är mycket viktigt att 
det i beslutet tydligt framgår vad beslutet avser, samt motiveringen till beslutet. 

 
 För att vården ska kunna bedrivas avseende barnet/den unge eller för att garantera barnet/den 

unge skydd kan socialnämnden enligt 14 § p.2 LVU besluta att den unges vistelseort inte skall 
röjas för föräldrar eller vårdnadshavare. Sådant beslut ska fattas endast i undantagsfall och det 
krävs att det är nödvändigt med hänsyn till vården och dess genomförande. Beslut fattas av 
socialnämndens arbetsutskott samt i avvaktan på arbetsutskottets beslut av socialnämndens 
ordförande. Beslutet är överklagningsbart och ska kommuniceras parterna skriftligen 
tillsammans med besvärshänvisning.  

 
 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU ska övervägas av socialnämndens 

arbetsutskott minst var tredje månad. Övervägande lämnas då tillsammans med förslag till 
socialnämndens arbetsutskott angiven tid innan sammanträdet. Handlingarna lämnas i särskilt 
kors i arkivet. Parterna kan mellan dessa överväganden begära beslutets upphävande, vilket 
kräver att socialnämnden tar ställning till huruvida skäl för beslutet fortfarande finns. 

 
9.9.2 Begränsning av kontakt med förälder som inte är vårdnadshavare 
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 Om en kontakt med en förälder som inte är vårdnadshavare bedöms påverka vården enligt LVU 
av ett barn/en ungdom negativt, kan sådant umgänge begränsas genom en restriktion med stöd 
av 11 § 4 st LVU. Beslutet är inte överklagningsbart, men det är viktigt att detta inte görs utan 
mycket goda grunder, då det är ett mycket ingripande beslut. Beslut enligt 11 § 4 st LVU fattas 
av avdelningschef IFO.  

 
9.9.3 Inkomna uppgifter under vårdtid 

 Om det under vårdtiden inkommer nya uppgifter om oro för barnet/den unge, ska 
förhandsbedömning göras i enlighet med ovanstående (se under rubriken Inkomna uppgifter i 
ärende med pågående insats). I samband med detta ska alltid göras en bedömning av om 
barnet/den unge kan få sina behov tillgodosedda där han/hon för närvarande vårdas och om det 
finns anledning att genomföra någon form av förändringar avseende vården. Denna bedömning 
ska dokumenteras och motiveras noga oavsett vilken bedömning som görs. 
 

9.9.4 Omplacering 
 I vissa fall kan det vara aktuellt med omplacering av barnet/den unge. Bedömning avseende 

detta görs i samråd med förste socialsekreterare alternativt avdelningschef. ALLTID vid 
placering av barn enligt LVU samt omplacering, ska utredning enligt 11 kap 1 § genomföras 
och nytt beslut enligt 11 § LVU fattas av socialnämndens arbetsutskott. Om arbetsutskottets 
beslut inte kan avvaktas, kan beslut fattas av socialnämndens ordförande, som getts 
kompletterande beslutanderätt av socialnämnden. Beslut fattade av socialnämndens ordförande 
med stöd av kompletterande beslutanderätt ska lämna till socialnämndens arbetsutskott för 
särskild anmälan vid kommande sammanträde. Placeringsbeslutet är överklagningsbart och ska 
kommuniceras skriftligen tillsammans med besvärshänvisning. Placeringsbeslutet skickas 
tillsammans med vårdplan till den nya vårdgivaren. 
 

 Efter att beslut om omplacering fattats, ska en bedömning göras av hur detta ska genomföras. 
Alternativ är att den nuvarande alternativt nya vårdgivaren ombesörjer transporten eller att 
ansvarig handläggare gör detta. Om det finns behov av hjälp från polisen avseende detta, ska 
begäran om polishandräckning enligt 43 § LVU lämnas. Vidare se under rubriken Begäran om 
polishandräckning. 

 
9.9.5 LVU i hemmet 

 Enligt 11 § andra stycket LVU får socialnämnden besluta att barnet vårdas enligt LVU i det 
egna hemmet, om det kan antas att detta bäst främjar vården. Det är viktigt att bedömningen 
man gjort tydligt dokumenteras och motiveras. Detta får dock inte användas på grund av att det 
föreligger svårigheter att placera barnet/den unge. Socialnämndens ansvar och befogenheter 
rörande vården av barnet kvarstår vid vård i det egna hemmet. Vårdplan samt 
genomförandeplan ska alltid upprättas vid vård enligt LVU i hemmet. Hur länge vård i hemmet 
kan bedrivas finns inte definierat, utan en bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. En 
placering i det egna hemmet borde dock inte bli aktuellt förrän i slutskedet av vården. Det är 
viktigt att det framgår av dokumentation vilken bedömning som gjorts och motiveringen till att 
bedömning görs att barnet/den unge kan få sitt behov av vård tillgodosett i det egna hemmet. 
 

 Bedömning av omplacering till det egna hemmet görs i samråd med förste socialsekreterare 
alternativt avdelningschef. Placeringsbeslut enligt 11 § LVU ska fattas av socialnämndens 
arbetsutskott. Om beslut från arbetsutskottet inte kan avvaktas, kan beslut fattas av 
socialnämndens ordförande alternativt vice ordförande, som getts kompletterande beslutsrätt. 
Beslut fattat av socialnämndens ordförande alternativt vice ordförande med stöd av 
kompletterande beslutanderätt ska lämnas till arbetsutskottet för särskild anmälan vid 
nästkommande sammanträde. Beslutet är överklagningsbart och ska kommuniceras parterna 
skriftligt tillsammans med besvärshänvisning.  
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 Vården ska följas och övervägas/omprövas i enlighet med de rutiner som finns redovisade 
under rubriken uppföljning av placering i denna skrift. Om det inkommer nya uppgifter om oro 
för barnet, är det viktigt att en bedömning görs och tydligt dokumenteras. Av bedömningen ska 
framgå om barnet/den unge kan få sina behov tillgodosedda genom vård i hemmet eller om en 
omplacering måste övervägas.  

 
9.9.6 Särskilda ungdomshem (SIS) 

 Enligt 12 § LVU ska det finnas särskilda ungdomshem för barn/unga som vårdas enligt 3 § 
LVU och som behöver särskild tillsyn. Barn/unga som vårdas enligt 2 § LVU ska inte vårdas 
på sådant särskilt ungdomshem. Dessa särskilda ungdomshem drivs av SIS (statens 
institutionsstyrelse). Bedömning av om barnet/den unge ska beredas vård på särskilt 
ungdomshem enligt denna paragraf görs i samråd med förste socialsekreterare alternativt 
avdelningschef. Beslut om placering på särskilt ungdomshem enligt 11 samt 12 §§ LVU fattas 
av socialnämndens arbetsutskott. Om arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas, kan beslut fattas 
av socialnämndens ordförande, som getts kompletterande beslutanderätt av socialnämnden. 
Beslut som fattas av socialnämndens ordförande med stöd av kompletterande beslutanderätt 
ska lämnas för särskild anmälan till socialnämndens arbetsutskott vid kommande sammanträde. 

 
 Barn/unga som vårdas i särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU, kan hindras att lämna hemmet 

och begränsas i sin rörelsefrihet om det är nödvändigt för att vården ska kunna genomföras. 
Den unges rörelsefrihet får även inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller 
personalens säkerhet. Den unge kan även förvägras telefonsamtal och besök, om det kan 
äventyra vården eller ordningen vid hemmet. Den unge kan även beredas vård vid en enhet 
inom hemmet som är låsbar och i vissa fall även hållas i avskildhet om det är särskilt påkallat. 
Den unge kan dock endast vårdas vid sådan särskild, låsbar enhet i högst två månader. 
Bedömningar och beslut gällande sådana åtgärder görs av ansvariga på aktuellt särskilt 
ungdomshem. Vilka särskilda befogenheter som finns avseende barn som vårdas vid särskilda 
ungdomshem regleras i 15 – 20 §§ LVU. Bestämmelserna kring sådan vård är avvikande från 
andra vårdformer vilket innebär att det är mycket viktigt att ansvarig handläggare håller sig 
uppdaterad kring dessa lagparagrafer då det finns sådan vård pågående. 

 
9.9.7 Alternativa placeringar 

 Placering inom sjukvården 
o Vård enligt LVU kan inledas på ett sjukhus eller en barnpsykiatrisk avdelning. 

 
 Placering i utlandet 

o JO har uttalat att vård enligt LVU med placering i utlandet inte är tillåten (beslut 1996-
09-24, dnr 1714-1995 m.fl.). De i LVU-vården ingående tvångsbefogenheterna liksom 
tillsynen kan inte utövas utanför Sveriges gränser. Vidare försvåras möjligheten för den 
unge att upprätthålla en nära kontakt med sina vårdnadshavare om han/hon vistas i 
utlandet. 

o Det finns dock inga hinder mot att barnet/den unge som vårdas enligt LVU tillfälligt 
vistas utomlands, ex genom att följa med familjehemsföräldrarna på utlandssemester 
eller delta i en språkresa. Det är här dock mycket viktigt att göra en bedömning där man 
beaktar dels barnet/den unges inställning till sådan utlandsvistelse, dels risken att den 
unge avviker vid sådan vistelse.  

 
9.10 Vård enligt LVU kontra annan tvångsvård/beslut av andra myndigheter 

 VID HÄKTNING 
Socialnämnden får fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU under tiden 
den unge är häktad. Beslut om häktning tar dock över beslutet om omedelbart 
omhändertagande såtillvida att beslutet om omedelbart omhändertagande inte kan verkställas 
under häktningstiden. Beslutet kan dock verkställas i direkt anslutning till att häktningen 
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upphör. I övrigt gäller samma handläggning som i andra fall vid beslut om omedelbart 
omhändertagande, se under rubriken omedelbart omhändertagande. 
 

 VID PÅFÖLJD INOM KRIMINALVÅRDEN 
Om den unge under tiden för vård enligt LVU döms till påföljd inom kriminalvården, upphör 
inte vården enligt LVU automatiskt. Socialnämnden har att bedöma om vården ska kvarstå 
utifrån vårdbehovet, påföljdens längd samt uppskattat vårdbehov efter avslutad påföljd. 
 

 VID LPT 
Barnet/den unge kan ha beslut enligt LVU samt LPT samtidigt. Dock har beslut enligt LPT 
företräde, vilket innebär att beslut enligt LVU inte kan verkställas under tiden barnet/den unge 
står under vård enligt LPT. Beslut om LVU kan dock verkställas i direkt anslutning till att 
beslut enligt LPT upphör.  
 

 VID RÄTTSPSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD 
Överlämnas den unge av domstolen till rättspsykiatrisk tvångsvård, borde den vården som regel 
kunna tillgodose den unges vårdbehov. Socialnämnden måste dock alltid göra en bedömning i 
det enskilda fallet, vårdbehovets art och tidsaspekten måste vägas in i bedömningen. 
 

 KONTRA UTLÄNNINGSLAGEN 
Vård enligt LVU förhindrar inte verkställighet av beslut om utvisning enligt utlänningslagen. 
Vården enligt LVU upphör därmed i samband med verkställighetsbeslut enligt utlänningslagen 
15 §. Observera att vården enligt LVU inte upphör i samband med beslut om avvisning, utan 
först i samband med beslut om verkställighet av avvisningsbeslutet. 
 

 KONTRA SMITTSKYDDSLAGEN 
Beslut om isolering enligt smittskyddslagen borde vara tillfällig och avser endast att isolera 
barnet/den unge tillfälligt i syfte att hindra smittspridning. Enligt socialstyrelsen bör därför 
vård enligt LVU inte avslutas utifrån att barnet/den unge isoleras med stöd av denna lag. 

 
9.11 Upphörande av vård enligt LVU 

 Ett tidigare beslut om vård enligt LVU 3 § kan kvarstå efter omprövningar (var sjätte månad 
under tiden vården fortgår) fram till den dagen den unge fyller 21 år, om det anses finnas skäl 
för att vården skall kvarstå.  
 

 Vård enligt LVU 2 § upphör senast den dag barnet fyller 18 år.  
 

 Beslut ska fattas i verksamhetssystemet då vård enligt LVU upphör, oavsett om motiveringen 
till detta är att barnet uppnår en sådan ålder att vård enligt LVU inte längre är tillämpbart. 
Dessa beslut ska dokumenteras samt kommuniceras med de berörda. Beslut om vårdens 
upphörande fattas av socialnämndens arbetsutskott, såvida det inte upphör pga ålder. 

 
 OBS! om vård enligt LVU upphör på grund av att den unge uppnått myndig ålder, är det inte 

längre självklart att lämna information till föräldrar. Det krävs då samtycke av den unge. 
 

 Om vård enligt LVU upphör på grund av att det finns ett trovärdigt samtycke, kan vården ges 
på frivillig väg. Då fattas beslut dels om vårdens upphörande enligt LVU, dels om fortsatt vård 
enligt SoL 4 kap 1 §.  

 
 Vid vårdens avslut ska tydligt framgå en motivering till att vården avslutas. En bedömning ska 

göras av om målen uppnåtts. Vidare ska dokumenteras om det finns kvarvarande behov som 
gör att ett fortsatt motiveringsarbete ska föras gentemot den enskilde. 
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10 UPPFÖLJNING AV PLACERING 

 Vid placeringar enligt 2 och 3 §§ LVU samt 4 kap 1 § SoL skall övervägande alternativt 
omprövning göras minst var sjätte månad. Första övervägandet alternativt omprövningen ska 
göras sex månader efter att beslutet om vård verkställts. Man går i samband med övervägandet 
igenom områdena i genomförandeplanen för att följa upp hur det gått inom respektive område. 
Bedömning görs av huruvida målen i vårdplan och/eller genomförandeplanen uppfyllts eller 
om fortsatt behov av vård föreligger.  
 

 Inför uppföljning, bör information inhämtas om barnets/den unges utveckling inhämtas från de 
aktörer som anses lämpliga, ex skolan, hälso- och sjukvården m.m. 
 

 Uppföljningsmöte kan genomföras enskilt med föräldrar och familjehemsföräldrar eller 
gemensamt. Det är dock viktigt att barnet/den unge ges möjlighet till enskilt samtal med 
handläggare. 
 

 I samband med uppföljningsmöte kan BBIC dokumentet uppföljning av vård användas samt 
vid behov upprättas en ny genomförandeplan. I ny genomförandeplan ska redovisas eventuella 
förändringar i vården utifrån den uppföljning av behovsområdena som genomförts. Om 
genomgripande förändringar ska genomföras, kan det även finnas behov av att revidera 
vårdplanen. 

 
 Vid placeringar enligt 4 kap 1 § SoL samt 2 § LVU görs i samband med uppföljningsmötet ett 

övervägande, vid placering enligt 3 § LVU görs i samband med uppföljningsmötet en 
omprövning. I de fall ett barn/en ungdom vårdas enligt både 2 och 3 §§ LVU skall göras både 
övervägande och omprövning. Vidare se nedan. 

 
 Mellan uppföljningstillfällena finns en skyldighet att följa vården, d.v.s. vara i kontakt med 

barn/ungdom, vårdnadshavare samt den som utför insatsen. Ansvarig handläggare bör träffa 
barnet i familjehemmet/HVB-hemmet minst fyra gånger per år. Detta bör ske var tredje månad 
samt oftare vid behov och dokumenteras i aktanteckning samt i formuläret uppföljning av vård. 
Man bör inom ramen för dessa möten med barnen tillse att det finns en möjlighet för 
handläggaren att genomföra enskilt samtal med barnet/den unge. 

 
 Det ska i alla uppföljningar av placeringar gällande barn tydligt framgå i dokumentation såväl 

som i formulär som aktanteckningar hur barnet informerats samt fått möjlighet att uttrycka sin 
åsikt. Om detta inte skett ska tydligt framgå en motivering samt bedömning av detta. 

 
 Det ska i alla uppföljningar av placeringar gällande barn tydligt framgå i dokumentation såväl 

som i formulär och aktanteckningar när och hur man gått igenom genomförandeplan och 
vårdplan samt bedömning om fortsatt vård med parterna och eventuella samtycken som 
lämnats. 

 
10.1 Omprövning 

 Om den unge är omhändertagen enligt § 3 LVU (beteendefall) ska socialnämnden en gång var 
6:e månad ompröva om vården fortfarande behövs enligt 13 §, 2st LVU. Omprövningen är ett 
beslut som kan överklagas. Det innebär att det måste kommuniceras innan nämndens 
sammanträde samt att parterna ha rätt att närvara vid mötet med nämnden. Använd dokument 
omprövning i BBIC. 
 

 Förslagsvis kan skrivas under rubrikerna; 
o Omprövning om fortsatt vård: 



39

39 

Utredarens bedömning är att  Putte Strul 971010-1010 är fortsatt behov av 
familjehemsplacering hos Pelle och Lotta Snäll enligt § 3 LVU. 

 
o Förslag till beslut:  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar efter omprövning enl. § 13, 2st LVU att Putte 
Strul bereds fortsatt vård enligt § 3 LVU. 

 
 Om man i omprövning beslutar att avsluta vården enligt 3 § LVU, skall vården enligt denna 

paragraf omedelbart upphöra. Beslut att avsluta vården fattas av socialnämndens arbetsutskott 
med stöd av 21 § LVU. 

 
 Om vården enligt 3 § LVU upphör med anledning av att ett trovärdigt samtycke för fortsatt 

vård finns, skall nytt beslut om vård enligt SoL 4 kap 1 § fattas. 
 

 Om man i omprövning beslutar att vården enligt 3 § LVU skall fortlöpa, ska beslut avseende 
detta fattas. Beslut fattas av AU, registreras i verksamhetssystem av ansvarig handläggare.  

 
 

10.2 Övervägande 
 Om den unge (gäller upp till 18 år) är placerad enligt 4 kap 1 § SoL ska socialnämnden enligt 6 

kap 8 § SoL minst en gång var 6:e månad överväga om vården fortfarande behövs. Om den 
unge är placerad enligt 2 § LVU, ska socialnämnden enligt 13 § 1 st LVU minst en gång var 6e 
månad överväga om vården fortfarande behövs. Ett övervägande är inget formellt beslut och 
behöver därför inte kommuniceras utan ses som information till nämnden. Ett övervägande går 
inte att överklaga (eftersom det inte är ett beslut.) 
 

 Det första övervägandet görs 6 månader efter verkställighet, dvs när den unge blev placerad 
(oavsett om utredningen avslutas senare) och därefter minst var 6:e månad. Använd dokument 
Övervägande i BBIC 
 

 Förslagsvis kan skrivas under rubrikerna  
o Övervägande om fortsatt vård 

Bedömning är att Lasse Liten 010101-1010 är i fortsatt behov av 
familjehemsplacering hos Pelle och Lotta Snäll enligt § 4:1 SoL  

 
o Förslag till beslut vid placering enligt SoL; 

Med hänvisning till bestämmelser i 6:8 SoL verkställa anteckning härom. 

o Förslag till beslut vid placering enligt 2 § LVU: 
Med hänvisning till bestämmelser i 13 § LVU verkställa anteckning härom. 

 
10.3 Att tänka på inför övervägande/omprövning 

 Inför uppföljning kan vid behov ske konsultation med skola, förskola, BVC samt andra aktörer.  
  

 Övervägandet/omprövningen ska sedan till AU för beslut (omprövning) alternativt för 
information (övervägande). Övervägandet lämnas till nämndsekreterare i särskild korg i arkivet 
angiven tid innan sammanträdet. 

 
 De berörda kommuniceras med de beslut/överväganden som socialnämndens arbetsutskott 

gjort. Kommunicering av beslut om fortsatt vård efter omprövning är tvingande, medan 
information om genomfört övervägande inte är tvingande. 
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11 BEGÄRAN OM VÅRDENS UPPHÖRANDE 
11.1 Vid vård enligt LVU 

 Föräldrar till barn placerade enligt 2 samt 3 §§ LVU kan när som helst begära vårdens 
upphörande. Den unge kan, om denne fyllt 15 år, även själv begära vårdens upphörande. Ny 
utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds i direkt anslutning till att begäran om vårdens 
upphörande inkommer till socialtjänsten. Om man under utredningstiden kan se att begäran 
sannolikt inte kan bifallas, ska anmälan om behov av offentliga biträden lämnas till 
förvaltningsrätten, om parterna inte redan har biträden förordnade. Grundregeln är att offentliga 
biträden inte ska förordnas om det inte bedöms nödvändigt. Vården enligt LVU fortlöper under 
utredningstiden. 

 
 Beslut om begäran ska avslås eller bifallas fattas av socialnämndens arbetsutskott. Ansvarig 

handläggare ansvarar för att beslutet registreras i verksamhetssystem samt kommuniceras med 
parterna i ärendet.  

 
 Om beslut fattas att vården ska kvarstå, ska beslutet skriftligen kommuniceras parterna i 

ärendet tillsammans med besvärshänvisning. Beslutet kan sedan överklagas till 
förvaltningsrätten, vidare se under rubrik överklagan i denna skrift.  

 
 OBS! Vid avslut av alla ärenden ska tydligt framgå i dokumentationen om målen för insatsen 

är uppfyllda eller ej samt vilken bedömning som görs. 
 

11.2 Vid vård enligt SoL 
 Föräldrar till barn placerade enligt SoL, kan som regel välja att avbryta placeringen när som 

helst och ta hem sina barn. Det är då önskvärt att med vårdnadshavares och barnet/den unges 
samtycke inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL för att utröna om barnet kan få sina behov 
tillgodosedda. Det är även önskvärt att vården fortgår med vårdnadshavares samtycke under 
utredningstiden. Om sådant samtycke inte föreligger, ska bedömning göras av om barnet är i 
behov av omedelbart skydd från socialtjänsten, samt om utredning ska inledas/bedrivas i 
enlighet med 11 kap 2 § SoL. Om socialnämnden anser att det är riskfyllt för barnet att flytta, 
finns för socialnämnden två alternativ.  
 

 Socialnämnden kan göra ett omedelbart omhändertagande av barnet enligt 6 § LVU. Vidare se 
under rubrik Omedelbart omhändertagande. För detta krävs att barnet riskerar att utsättas för 
påtaglig risk för skada på sin hälsa och utveckling om han/hon återförenas med sina föräldrar. 

 
 Om det inte föreligger skäl för omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, kan 

socialnämnden besluta om tillfälligt flyttningsförbud samt ansöka hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud. Vidare se under rubriken flyttningsförbud. Här krävs att barnet riskerar att 
utsättas för risker eller lida men om han/hon separeras från sitt nuvarande hem. 

 
 OBS! Vid avslut av alla ärenden ska tydligt framgå i dokumentationen om målen för insatsen 

är uppfyllda eller ej samt vilken bedömning som görs. 
 

12 SOCIALJOUR 
 IFO:s socialjour ska hantera ärenden inom IFO-området i första hand. Vi är ingen allmän 

socialjour som ska hantera alla typer av ärenden utanför kontorstid i kommunen. Gällande tex. 
äldreomsorgsfrågor har ÄO en egen organisation för händelser utanför kontorstid. 
 

 Den som haft jouren under föregående vecka ansvarar för att lämna över telefonen till nästa 
handläggare som har jouren. 
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 Om du är sjukskriven när du ska ha jour, meddela avdelningschef som får ordna ersättare. 
 

 När en anmälan/information inkommer ska bedömning göras av om ärendet är akut och 
åtgärder behöver vidtas omgående eller om ärendet kan vänta till kommande vardag.  

 
 Om anmälan gäller barn ska en skyddsbedömning göras omgående för att bedöma behov av 

omedelbara åtgärder från socialnämnden. Exempelvis kan information inhämtas från 
vårdnadshavare, barnet eller genom hembesök. Skyddsbedömningen ska dokumenteras i 
barnets akt om pågående utredning finns. Om utredning inte är pågående ska skyddsbedömning 
dokumenteras i förhandsbedömningsdokument. Alla anmälningar med skyddsbedömningar ska 
omgående skickas till förste socialsekreterare barn och familj.  

 
 Om anmälan gäller vuxen, ska inkomna uppgifter samt bedömning av om omedelbara åtgärder 

är nödvändiga dokumenteras. Om det finns ett pågående ärende, ska dokumentationen ske i den 
enskildes akt. Om det inte finns ett pågående ärende ska ärendet aktualiseras och 
dokumenteras. Dokumentationen lämnas till ansvarig handläggare alternativt förste 
socialsekreterare i barn och familj eller Livsstilsmottagningen, beroende på ärendet. 

 
 Om du behöver kolla med någon i enskilt ärende så kontakta i första hand handläggare om 

personen har en handläggare. Om du är osäker hur det är ring avdelningschef.  
 

 Om du behöver åka ut och åtgärda något och behöver ha någon med dig, kontakta i första hand 
handläggaren i ärendet, annars avdelningschef. 
 

 Exempel på ärenden som kan kräva akut åtgärd; 
1. Små barn (under 12 år) som blivit utan förälder och inte har någon i nätverket som kan 

rycka in. Kan vara om förälder blivit anhållen, är i missbruk, psykiskt sjuk, inlagd på 
vårdavdelning eller liknande situation. Här kan barnet behöva placeras akut. Vid 
placeringar utanför hemmet ska avdelningschef IFO kontaktas för beslut. 

2. Vuxna som akut blivit utan bostad. Kan vara; misshandlade kvinnor- där kvinnojouren 
Frida kan hjälpa till, missbrukare/ psykiskt sjuka som tillfälligt vistas i kommunen eller 
liknande- här kan behövas övernattning på hotellet någon natt alt. i stuga på Duse. Om 
hjälp finns att få i personens nätverk ska alltid först bedömas. 

3. Vuxna eller vuxna och barn utan pengar eller mat. Här kan i enstaka fall behöva skrivas 
rekvisition på mat. Rekvisitioner finns på hyllan i arkivet och där finns även 
rekvisitioner för tågbiljetter. Instruktion för ifyllande finns i plastmappen bakom 
rekvisitionerna. För belopp se bifogat normer för ek.bistånd. 

4. Vuxna som varit inneliggande på vårdavdelning i Karlstad och blir akut utskrivna utan 
att vårdavdelningen gjort någon vårdplanering, och som ej har bostad. Här ska man 
försöka få vårdavdelningen att behålla personen tills en vårdplanering kan ske. Om det 
är omöjligt, kontrollera om nätverket kan hjälpa till samt i sista hand övernattning på 
hotell eller Duse. 

5. Personer (oftast ungdomar) som rymt från familjehem eller institutioner. Om de är 
placerade med stöd av SoL ska familjehemmet/ institutionen försöka få ungdomen att 
återvända. Om de är placerade med stöd av LVU och institutionen/ familjehemmet inte 
kunnat få ungdomen åter, kan handräckning via polisen behöva göras. Blankett finns 
digitalt. SN ordf fattar beslut om omedelbart omhändertagande och även om 
polishandräckning.  

6. Ungdomar som mår dåligt psykiskt och föräldrar inte vet vad de ska göra. Lyssna. 
Vägled. Om allvarligt; psykakuten. Även BUP-akuten kan kontaktas för vägledning. 

7. Vuxna, allvarligt missbruk; kontakta avdelningschef alt. Stefan eller Anna-Karin 
(alkpol) för bedömning. Om beslut om omedelbart omhändertagande enl. LVM behövs, 
fattar ordf. SN beslut om omedelbart omhändertagande samt begäran om handräckning. 
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 Ärenden som inte är akuta men där du kan behöva lyssna på personen och vägleda, exempel; 

1. Vuxna som inte kan komma överens om boende, umgänge osv. gällande barn. Inget 
akut. Lyssna. Hänvisa till socialsekreterare nästkommande vardag. 

2. Personer som mår dåligt psykiskt. Lyssna. Hänvisa till jourhavande präst eller liknande. 
3. Personer som ringer om frågor i pågående ärende hos oss; hänvisa till ordinarie 

handläggare och kontorstid. 
 

Det du har gjort ska dokumenteras. Skriv in det i journalen direkt, och samtidigt prata med 
ordinarie handläggare om vad som hänt. Se även anmälan/skyddsbedömning. 

 Om polishandräckning ska begäras kontaktas vakthavandebefäl i Karlstad  
tel 11414, fax 054-186006 

 Socialnämndens delegationsordning hittar du på Intranätet under Förvaltningar/ socialnämnden 
och längst ned på högra sidan 
 

 Polishandräckning LVU (begäran §43 LVU) beslutas av socialnämndens ordförande eller De 
som har socialjouren, 1:e socialsekreterare samt IFO chef har delegation på att göra 
handräckning enligt beslut av socialnämndens arbetsutskott 180124. Här är namngivna 
personer uppräknade som har /har haft socialjouren, några namn bör tas bort och några har 
tillkommit på jouren. 
 

 Dokument ”LVU handräckning” finns i verksamhetssystemet. 
 

13 BARN MED FÖRÄLDER I FÄNGELSE 
 Av 2 kap 5 § Fängelselag (2010:610) samt 2 kap 4 § Häkteslag (2010:611) framgår att en 

intagen får medges att ha sitt spädbarn boende hos sig, om det kan anses vara till barnets bästa. 
  

 Som framgår finns ingen automatisk rättighet till detta, utan det ska vara till barnets bästa och 
ett beslut ska fattas i varje enskilt fall. Enligt såväl 11 § Fängelseförordning (2010:2010) som 6 
§ Häktesförordning (2010:2011) får sådant tillstånd endast lämnas efter att ett yttrande 
inhämtats från socialtjänsten avseende barnets bästa. 

 
 I det fall förfrågan om sådant yttrande inkommer från kriminalvården, inleds utredning enligt 

11 kap 1 § SoL avseende barnet, yttrande lämnas i enlighet med begäran. Sådan bedömning 
görs i samråd med förste socialsekreterare alternativt avdelningschef. 

 
14 VÅLD I NÄRA RELATIONER 
Socialnämnden har ett långtgående ansvar för stöd och skydd till personer som utsatts för våld i nära 
relationer.  

 I samband med att en enskild uppsöker socialförvaltningen, tar socialsekreterare från barn- 
familj samt försörjningsstöd emot den enskilde omgående på ett gemensamt första 
bedömningssamtal.  
 

 Om tolk behövs, ordna telefontolk, tel 054/ 540 52 99 
 

 Gör en riskbedömning av både den vuxne och barnens situation (om det finns barn under 18 
år). För kvinnan används aktualiseringsdokument och för barnen dokument 
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förhandsbedömning i BBIC. Kontakta kvinnojouren för ev behov av plats hos dem, se 
telefonlista. 

 
 Den enskilde kan vara i behov av matpengar för sig och barnen (ev. rekvisition till nästa tid hos 

ekonomihandläggare). Den enskilde och barnen har, utifrån behov, rätt till försörjningsstöd 
(oavsett om hon är gift eller sambo), dels under en akut situation och under pågående 
skilsmässa. Detta under förutsättning att den enskilde i övrigt uppfyller kraven för rätten till 
bistånd. 

 
 Ge ny tid för fortsatt bedömning av ärendet, för att ta ställning till ekonomi, hjälp med bostad 

på annan ort, skyddad adress etc. 
 

 Beslut att inleda utredning eller inte skall ske inom 2 veckor gällande barnen men för vuxna 
finns ingen tidsgräns för förhandsbedömningar.  Enligt socialstyrelsen, ska utredning alltid 
inleds om det finns anledning att tro att barnen upplevt våld i nära relationer. Se även under 
avsnitt 2.3. 

 
 För vidare information, se även Socialstyrelsens handbok; ”Våld, handbok om socialnämndens 

ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld”, från 2011. 
 
15 FLYTTNINGSFÖRBUD 

 Om socialnämnden inte anser att det finns skäl för ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § 
LVU, kan socialnämnden istället ansöka till förvaltningsrätten enligt 25 § LVU om 
flyttningsförbud för barnet. I samband med detta inleds utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
avseende barnets situation. För ett flyttningsförbud krävs att bedömning görs att barnet utsätts 
för att lida men om han/hon separeras från sitt hem. I dessa fall ska anmälan om behov av 
offentliga biträden för parterna lämnas till förvaltningsrätten. Ansökan görs till 
förvaltningsrätten av den socialnämnd som har lämnat medgivande enligt 6 kap. 6 SoL att ta 
emot den unge i ett enskilt hem. Socialnämndens beslut att ansöka eller inte ansöka om 
flyttningsförbud kan inte överklagas. 

 
 Om socialnämnden inte kan avvakta förvaltningsrättens beslut, kan socialnämnden besluta om 

tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU i avvaktan på förvaltningsrättens beslut. Delegation 
på detta beslut har socialnämndens arbetsutskott. Om arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas, 
fattas beslut av socialnämndens ordförande, som getts kompletterande beslutanderätt. Beslut 
fattade av socialnämndens ordförande med stöd av kompletterande beslutaderätt ska lämnas för 
särskild anmälan till socialnämndens arbetsutskott i samband med kommande sammanträde. 
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud ska omedelbart underställas förvaltningsrätten. Beslutet är 
inte överklagningsbart, då det ändå kommer att prövas av domstol snart efter att beslutet fattats. 
Om förvaltningsrätten fastställer det tillfälliga flyttningsförbudet, ska socialnämnden inom två 
veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om flyttningsförbud enligt ovan. 

 
 Beslut om flyttningsförbud får endast fattas gällande barn boende i familjehem, ej avseende 

barn boende på HVB-hem. 
 
 Beslut om flyttningsförbud ska övervägas minst var tredje månad. Socialnämndens 

arbetsutskott överväger beslutet, handlingarna som motiverar ställningstagandet ska lämnas till 
socialnämndens arbetsutskott via nämndsekreterare angiven tid innan arbetsutskottets 
sammanträde. Beslut att flyttningsförbud ska fortgå är överklagningsbart och ska 
kommuniceras parterna skriftligen tillsammans med besvärshänvisning. 
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 I samband med beslut om flyttningsförbud får socialnämnden enligt 31 § LVU besluta hur 
umgänget mellan barnet/den unge och föräldrar eller vårdnadshavare ska se ut. Detta då det 
anses nödvändigt med hänsyn till syftet med flyttningsförbudet. Umgängesrestriktion under 
flyttningsförbud är en mycket ingripande åtgärd, varför den inte bör vara långvarig. Om 
bedömning görs att det finns behov av långvarig umgängesrestriktion enligt ovan, ska 
bedömning göras av om skäl föreligger för vård enligt LVU. Beslut om begränsning av 
umgänge under flyttningsförbud fattas av socialnämndens arbetsutskott. Om arbetsutskottets 
beslut inte kan avvaktas, kan beslut fattas av socialnämndens ordförande alternativt vice 
ordförande, som getts kompletterande beslutanderätt. Beslutet är överklagningsbart och ska 
kommuniceras parterna skriftligen tillsammans med besvärshänvisning. Beslut fattat av 
socialnämndens ordförande alternativt vice ordförande med stöd av kompletterande 
beslutanderätt ska lämnas för särskild anmälan till socialnämndens arbetsutskott i samband 
med kommande sammanträde. 

 
 Om det inte längre föreligger skäl för tillfälligt flyttningsförbud eller flyttningsförbud, ska 

socialnämnden besluta att detta ska upphöra. Socialnämndens arbetsutskott har delegation på 
detta beslut. Beslut att flyttningsförbud ska upphöra är överklagningsbart och ska 
kommuniceras parterna skriftligen tillsammans med besvärshänvisning. 

 
16 VÅRDNADSÖVERFLYTTNING Nytt 

 När barnet varit placerat i samma familjehem minst tre år, skall socialnämnden en gång per år, 
överväga om det finns skäl att ansöka hos TR om överflyttning av vårdnaden. Här ska tas 
hänsyn till om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. SN kan driva frågan om 
överflyttning av vårdnaden utan vårdnadshavarnas samtycke, men det är alltid bäst att få 
vårdnadshavarna att samtycka till en överflyttning av vårdnaden. Vårdnadshavarna kan även på 
eget initiativ göra denna ansökan hos TR. Familjehemmet är inte part i ärendet och kan därmed 
aldrig göra denna ansökan på eget initiativ. 
 

 Övervägandet om att ansöka om en överflyttning av vårdnaden sker i samband med 
övervägandet av familjehemsvården och dokumenteras i formuläret övervägande i BBIC. 

 
 Omgående efter att socialnämnden övervägt vården och informerar att vårdnadsöverflyttning 

bör ske, inleder ansvarig socialsekreterare en utredning enligt 11:1 SoL avseende barnet. 
Barnets inställning till sakfrågan (överflyttning av vårdnad) ska utredas och beskrivas i 
utredningen, men barnet får inte pressas på åsikter eller sättas i en svår valsituation.  

 
 Utöver utredningen gällande barnet skall även en utredning avseende familjehemmet göras. 

Av denna utredning skall bl. a framgå: 
 

o Namn, personnr, adress 
o Registerutdrag (socialregistret, polisen, Kronofogdemyndigheten, FK)  
o Nuvarande situation  
o Bakgrund 
o Relation till barnet 
o Inställning till uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare 
o Bedömning 

 
 Båda dessa utredningar skall igenom SN/AU med antingen förslag till beslut att göra en 

ansökan hos TR om överflyttning av vårdnaden, eller att inte göra en ansökan om överflyttning 
av vårdnaden. 
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 Om SN/AU beslutar att det skall göras en ansökan om överflyttning av vårdnaden skall 
ansvarig socialsekreterare handlägga själva ansökningsförfarandet till TR. Det som ska skickas 
till TR är: 

o Utredningen avseende barnet,  
o utredningen avseende familjehemmet,  
o SN/AU:s beslutsprotokoll,  
o personbevis för samtliga inblandade i vårdnadsärendet (nuvarande vh, tilltänka nya vh, 

barnet, beställs från Skatteverket 0771-567 567 och fås inom en vecka ungefär),  
o Skriftliga samtycken till en överflyttning av vårdnaden från både vårdnadshavare och 

familjehemsföräldrar. 
 

 För att ansökan ska handläggas av TR skall även en avgift om 900kr (kostnaden samt pg-konto 
bör kontrolleras) betalas in på TR pg-konto 814083-2. Denna betalning görs av 
socialsekreteraren i samband med att alla ansökningshandlingar skickas till TR.  
 

 Ansökningshandlingarna kan skickas via post till Tingsrätten i Värmland, Box 188, 651 05 
Karlstad. Man kan/bör också använda säker e-post. 

 

Om familjehemmet efter en rättsprocess blir barnets nya vårdnadshavare ska: 

 Familjehemsplaceringen avslutas i verksamhetssystemet. 
 De nya vårdnadshavarna (fd familjehemmet) har fortsatt ett eget ärende i verksamhetssystem 

(Lifecare)= särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) och som pågår till dess barnet är 18 år 
eller ersättning så länge arvode/ omkostnad utbetalas.  

 Avtal gällande ersättningar efter vårdnadsöverflyttning (word; mallar/egna/IFO) med de nya 
vårdnadshavarna ang. arvode och omkostnad ska upprättas. 

 Avtalen läggs i SFV akt och kopia läggs till barnets akt samt att uppgifterna dokumenteras i 
verksamhetssystemet. 

 (För omkostnaden; avräkna barnbidraget och ev. underhåll som de biologiska föräldrarna skall 
betala. Se avtalets innehåll). 

 Skicka nytt underlag för ersättning till lönekontoret (om arvode/omkostnad ändras). 
 Kontrollera att barnet är folkbokförd på de nya vårdnadshavarnas adress. Om så inte är fallet, 

skicka anmälan om adressändring till Skatteverket. 
 Kontrollera att barnets barnbidrag/studiebidrag går till de nya vårdnadshavarna. Om så inte är 

fallet, skicka information om ändring av utbetalning till FK/CSN. 
  

16.1 Ensamkommande barn 
 Upprätta avtal Särskild förordnad vårdnadshavare vad gäller arvode/omkostnadsersättning med 

ersättningsnivå som för kontaktperson alternativt god man. 
 

 Avtal läggs i SFV akt och kopia till barnets akt. För omkostnaden; avräkna barnbidraget och 
ev. underhåll som de biologiska föräldrarna skall betala (1273 kr/ månad från vardera förälder.) 
Se avtalets innehåll. 

 
 Eventuellt nytt underlag för ersättning till lönekontoret. ( Om arvode/ omkostnad ändras.) 

 
 Det ska tydligt framgå av dokumentation att parterna kommunicerats utredningen samt 

bedömning samt deras uppfattning om detta. Om parterna inte informerats och getts 
möjlighet/valt att inte kommentera utredningen samt förslag, ska detta noga dokumenteras.  

 
17 YTTRANDE UNGDOMAR 
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 Åklagare/Tingsrätt alternativt polismyndigheten kan begära ett yttrande av socialnämnden 
enligt LuL (lagen om unga lagöverträdare) avseende en ungdom. Av begäran framgår vilka 
uppgifter som bör framgå av yttrandet. 
 

 En bedömning skall göras om utredning 11:1 SoL skall inledas och om insatser från 
socialtjänsten är aktuella eller inte. Eventuella föreslagna eller pågående insatser från 
socialtjänsten skall specificeras i yttrandet tillsammans med ungdomens inställning till 
insatserna. 
 

 Bedömning ska även göras om ungdomstjänst är aktuellt eller inte utifrån den situation den 
unge befinner sig i. Om man gör bedömning att det skulle kunna vara aktuellt med 
ungdomstjänst för den unge ska den unges samtycke eller avsaknad av samtycke redovisas.  

 
 Det ska av dokumentation tydligt framgå hur den unge informerats samt fått möjlighet att 

uttrycka sin åsikt. Om detta av någon anledning inte skett, ska detta noga dokumenteras och 
motiveras varför. 

 
 OBS! Det är viktigt att ha i åtanke att yttrandet läses upp i tingsrätten, varför information om 

annan person av sekretesskäl ej bör finnas i yttrandet.  
 

18 UNGDOMSTJÄNST 
 Efter att socialnämnden lämnat yttrande om lämpligheten att den unge genomför 

ungdomstjänst, fattar Tingsrätten beslut i frågan. 
 

 Om Tingsrätten beslutar om ungdomstjänst för den unge, inkommer beslutet per post till 
socialnämnden.  

 
 Ansvarig handläggare ansvarar för att verkställa beslutet om ungdomstjänst. 

 
 Ansvarig handläggare letar plats för genomförande av ungdomstjänst. Förslag kyrkan, 

kommunens verksamheter, egna förslag, idrottsföreningar. 
 

 Gemensamt möte genomförs, där avtal tecknas med platsen för ungdomstjänst. Av avtalet ska 
framgå antal timmar, vilka tider som är uppgjort samt vad handledaren ska göra om ungdomen 
inte fullföljer. 

o Om fullföljer: HL ringer handledaren efter fullgjort ungdomstjänst, kontrollerar hur det 
går, kontaktar åklagare. 

o Om den unge inte fullföljer sin ungdomstjänst, boka ett gemensamt möte med platsen 
för ungdomstjänst, den unge samt eventuellt vårdnadshavare.  

 

 Om den unge trots försök att motivera, inte fullföljer sin ungdomstjänst, informera den unge 
samt vårdnadshavare om att kontakt kommer att tas med åklagare, meddela åklagare att den 
unge inte fullföljt sin ungdomstjänst. 
 

 Samtliga åtgärder samt bedömningar ska noga dokumenteras i akten. 
 

19 ÖVERKLAGAN 
19.1 Enskilds överklagan av socialnämndens beslut 

 Beslut om fortsatt vård enligt 3 § LVU efter omprövning, avslag på ansökan om bistånd i form 
av insatser m.m kan överklagas. Även avslag på begäran om vårdens upphörande avseende 
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vård enligt 2 § och/eller 3 § är överklagningsbart. Beslut fattat av socialnämnden kan 
överklagas enligt 22 § förvaltningslagen.  
 

 Överklagan görs då till förvaltningsrätten. Överklagan lämnas till socialtjänsten inom tre 
veckor efter att parterna fått beslutet tillhanda, varpå en bedömning skall göras av huruvida 
överklagan inkommit i tid samt om beslutet ska omprövas av socialnämnden. Ställningstagande 
i samband med överklagan görs av delegat i ursprungsbeslutet. Om det är socialsekreterare som 
fattat beslutet, tar denne även ställning till om beslutet ska omprövas eller om överklagandet 
ska skickas till förvaltningsrätten. Har beslutet fattats av socialnämnden eller arbetsutskottet, 
måste överklagan dit för beslut.  

 
 Om överklagan inte föranleder omprövning av beslutet och om överklagan inkommit i rätt tid, 

skickas överklagan tillsammans med det överklagade beslutet, utredning och ett följebrev till 
förvaltningsrätten. Detta skall göras snarast efter att överklagan inkommit. Av följebrevet skall 
framgå följande: 

o Vilket beslut överklagan avser 
o Om överklagan inkommit i rätt tid 
o Om överklagan föranleder omprövning av beslutet 
o Om socialnämnden begär möjlighet att yttra sig över överklagan 
o Om socialnämnden vill anmäla behov av offentligt biträde för parterna och om det finns 

några rekommendationer avseende biträde för barnet (lämpligt att barnet får samma 
biträde om det finns ett biträde som sedan tidigare har kännedom om barnet och tidigare 
förhandlingar och i så fall har möjlighet att på bästa sätt tillvarata barnets intressen).  

 
Om socialnämnden begärt möjlighet att yttra sig i ärendet, kommer förvaltningsrätten att skicka 
en begäran om yttrande till socialnämnden innan beslut fattas i ärendet. Yttrandet upprättas av 
den delegat som fattat det aktuella beslutet som överklagas, vid behov i samråd med förste 
socialsekreterare alternativt avdelningschef. 
 

 Om överklagan inte inkommit i rätt tid, ska socialnämnden enligt 24 § förvaltningslagen avvisa 
överklagan. Detta gäller med undantag för om förseningen beror på att socialnämnden lämnat 
felaktig besvärshänvisning eller om överklagan inkommit i rätt tid till den domstol som ska 
pröva överklagandet. Domstolen skall då översända handlingen till beslutsfattande myndighet 
för fortsatt handläggning. Beslut att avvisa överklagan fattas med stöd av 24 § 
förvaltningslagen av den delegat som fattat det aktuella beslutet som överklagas. Beslutet är 
överklagningsbart och skall tillsammans med besvärshänvisning meddelas den enskilde i 
samband med att beslut fattats. 
 

19.2 Socialnämnden överklagar förvaltningsrättens beslut 
 I det fall förvaltningsrätten fattat beslut som går emot socialnämnden, har socialnämnden som part 

i ärendet möjlighet att överklaga beslutet till kammarrätten. Beslut att överklaga förvaltningsrättens 
beslut fattas av delegat i ursprungsbeslutet efter samråd med avdelningschef IFO. Om beslutet 
fattats av socialnämnden alternativt socialnämndens arbetsutskott, görs bedömning i samråd med 
avdelningschef att lämna förslag till socialnämndens arbetsutskott att överklaga förvaltningsrättens 
beslut. Förslaget lämnas tillsammans med överklagandet till socialnämndens arbetsutskott via 
nämndsekreterare senast torsdag veckan innan arbetsutskottets sammanträde.  
 

 Efter att beslut fattats att överklaga, skickas överklagan tillsammans med beslut att överklaga till 
förvaltningsrätten. Ansvarig handläggare ansvarar för att skicka överklagan till förvaltningsrätten. 
Överklagan ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att socialnämnden fått 
kännedom om beslutet samt besvärshänvisning. Om överklagan inte inkommit inom rätt tid, 
kommer den att avvisas och beslutet kommer inte att prövas. Det är därför viktigt att ta ställning till 
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huruvida ett beslut ska överklagas i direkt anslutning till att beslutet kommer till socialnämndens 
kännedom. 

 
20 AVSLUTA ÄRENDEN 
Om bedömning görs att en insats skall avslutas, kan BBIC dokumentet ”uppföljning av 
öppenvårdsinsatser ” användas tillsammans med BBIC Besluts dokument. 1:e socialsekreterare har 
beslut att avsluta öppenvårdsinsatser för barn och unga och handläggare har delegation att avsluta 
öppenvårdsinsatser för vuxna.  

 
 Som regel föregås ett avslutat ärende av ett Uppföljningsmöte/ avslutningsmöte, där barnet/den 

unge, vårdnadshavaren samt representant för insatsen medverkar.  
 

 Alla kontakter som tas i samband med avslutning av ärendet ska dokumenteras i journalanteckning.  
 

 Beslut att avsluta ärendet registreras i verksamhetssystem. Utöver att registrera beslutet, måste 
insatsen/ ärendet avslutas i verksamhetssystemet. 
 

 Se över att samtliga handlingar i insatsen är utskrivna och läggs i den fysiska akten, ta bort 
arbetsanteckningar och andra handlingar som inte behöver sparas. 

 
 Om det finns flera insatser och det kommer att finnas fortsatt öppna insatser, avslutas endast den 

aktuella insatsen och akten förvaras fortsatt hos ansvarig handläggare. Om samtliga insatser i 
ärendet ska avslutas, avslutas även verkställigheten och akten arkiveras.  
 

 
22 UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR 

 Parterna i ett ärende har enligt 16 § förvaltningslagen rätt att ta del av uppgifter som tillförts 
ärendet. Samtliga parter i ett ärende har alltid rätt att få ut samtliga handlingar i ett ärende. Det 
är dock viktigt att tillse att det inte finns information som berör annan i de handlingar som 
lämnas ut. Som exempel kan nämnas att känslig information rörande en förälder (och som inte 
berör barnet) inte kan lämnas ut till den andra föräldern utan samtycke. Det är därför mycket 
viktigt att man noga ser över handlingar innan de lämnas ut. 
 

 En begäran om handlingar från part ska alltid handläggas skyndsamt. Dokumentation ska föras 
av att handlingarna begärts ut samt när de utlämnats. Om man kommit överens med part om ett 
specifikt datum för utlämnande, ska detta noga dokumenteras. Om det finns en öppen akt, görs 
dokumentationen i den. Om öppen akt saknas, dokumenteras i word-dokument som skrivs ut, 
undertecknas och lägges i fysisk akt. 

 
 I samband med att handlingar lämnas ut till part i ett ärende, ska personen skriftligt kvittera ut 

handlingarna samt uppvisa giltig legitimation alternativt på annat sätt styrka sin identitet. Kopia 
av identitetshandlingen ska finnas i akten tillsammans med kvitteringen. 

 
 Om begäran om handlingar kommer från annan än part i ärendet, krävs samtycke från den 

enskilde och/eller vårdnadshavare för att handlingar ska kunna lämnas ut. Om den som begär ut 
en handling innehar en fullmakt från den enskilde, ska fullmakten bedömas innan handlingar 
lämnas ut. Sådan fullmakt får inte vara för allmänt hållen, utan ska tydligt definiera inom vilka 
insatser samt vilken typ av handlingar och för vilken period som samtycke har lämnats. En 
fullmakt som formulerats som att fullmaktsinnehavaren har rätt att företräda den enskilde, 
innebär INTE att den enskilde eftergett sekretessen och handlingar kan därmed inte lämnas ut 
(se dom från kammarrätten med mål nr 4401-15). 
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 Om bedömning görs att den inkomna fullmakten uppfyller kraven för att handlingar ska kunna 
lämnas ut, ska kontakt tas med den enskilde för att bekräfta samtycket at lämna ut aktuella 
handlingar. 

 
22.1 Beslut att ej lämna ut handling  

 Grundregeln är att sekretess råder gentemot den som inte är part i ärendet (26 kap 1 § OSL). 
Den enskilda kan enligt 12 kap 2 § första stycket OSL samtycka till att sekretessen helt eller 
delvis efterges. OBS! Om vårdnadshavare samtycker till att sekretessen efterges gällande ett 
barn, måste en bedömning göras om det är lämpligt att lämna ut handlingar till någon som inte 
är part. Vilka handlingar som lämnats ut ska dokumenteras i akt. 
 

 Om bedömning görs i samråd med avdelningschef att en handling inte kan lämnas ut till part, 
ska detta meddelas muntligt. I samband med detta meddelande ska den sökande informeras om 
att han/hon har rätt att få saken prövad av myndigheten och att det krävs ett skriftligt beslut för 
att ärendet ska kunna överklagas. Beslut att inte lämna ut handlingar fattas formuleras av 
ansvarig handläggare och beslutas av förvaltningschef. Beslutet fattas med stöd av 26 kap 1 § 
OSL. Det är den tjänsteman som tar emot sådan begäran som ska se till att den kommer till rätt 
instans. Överklagan av ett sådant beslut lämnas till Kammarrätten (OBS: INTE 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN). I sedvanlig ordning ska överklagan inlämnas till beslutande 
myndighet (socialnämnden) som prövar om överklagan föranleder omprövning av beslutet och 
i annat fall vidarebefordrar beslutet tillsammans med överklagan till Kammarrätten. 

 
 Bedömning kan även göras att inte lämna ut valda delar av handling. Även detta ska hanteras i 

enlighet med ovanstående punkt, den enskilde kan överklaga beslut att inte lämna ut valda 
delar av de begärda handlingarna. Prövning samt överklagan av beslut att inte lämna ut 
handlingar regleras i 6 kap 1-3 §§ samt 7-9 §§ OSL. 

 
 Som regel råder inte sekretess gentemot vårdnadshavarna i ett ärende rörande ett barn. Rätten 

att ta del av sina barns angelägenheter tunnas dock ut i takt med barnets stigande ålder och 
mognad. När barnet nått en viss mognad och utveckling i övrigt anses föräldrarna därför inte 
kunna ta del av barnets angelägenheter. Någon åldersgräns finns inte angiven, då det är barnets 
mognad som är avgörande. Enligt 12 kap 3 § OSL framgår att sekretess för uppgift till skydd 
för en underårig gäller även gentemot vårdnadshavare om det kan antas att den underårige lider 
betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavare. Beslut att sekretessbelägga uppgifter 
gentemot vårdnadshavare fattas av förvaltningschef. 

 
 I 14 § LVU finns en bestämmelse som innebär att socialnämnden får besluta att hemlighålla 

barnets vistelseort för föräldrar eller vårdnadshavare om det är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet med vården. För mer info avseende detta, se under rubriken umgängesbegränsning i 
denna skrift. 

 

23 TILLSYNSÄRENDEN 
 I de fall ett ärende genomgår tillsyn av tillsynsmyndighet ska ärendet diarieföras i det allmänna 

diariet och inte bara i den enskildes personakt. De sekretessbeläggs helt eller delvis i diariet. 
 

 När ett tillsynsärende kommer till socialnämnden, lämnas detta till socialt ansvarig 
verksamhetsutvecklare, som tillsammans med ansvarig handläggare och avdelningschef 
formulerar ett yttrande. 
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 Kontrollera att det framgår av handlingen att den är diarieförd i det allmänna diariet. Om detta 
inte framgår, kontrollera med nämndsekreterare och skicka för diarieföring till henne om så 
inte redan gjorts. 
 

 Socialt ansvarig verksamhetsutvecklare skriver tillsammans med ansvarig handläggare samt 
avdelningschef ett förslag till yttrande som ska läsas samt undertecknas av förvaltningschef 
som har delegation på att utfärda yttranden. OBS! Om det framgår av begäran att yttrandet ska 
kompletteras med sammanträdesprotokoll från socialnämnd eller arbetsutskott, måste yttrandet 
antas av socialnämnd eller arbetsutskott (exempelvis JO kräver detta av de yttranden som 
begärs).  
 

 Yttrandet lämnas tillsammans med begäran till förvaltningschef för underskrift alternativt till 
socialnämndens arbetsutskott för att antas.  
 

 Socialt ansvarig verksamhetsutvecklare ansvarar för att yttrandet skickas till tillsynsmyndighet 
tillsammans med de handlingar som efterfrågats i begäran (samt eventuellt beslut från 
socialnämndens arbetsutskott att anta yttrandet). 
 

 Kopia av yttrandet samt beslut från socialnämndens arbetsutskott lägges i fysisk akt. 
 

 I det fall det finns ett avslutat ärende, läggs kopia av skriftligt yttrande tillsammans med beslut 
från socialnämndens arbetsutskott att anta yttrandet och en skriftlig beskrivning av de åtgärder 
som vidtagits och vilka handlingar som bifogats yttrandet i den fysiska akten. 
 

 Då beslut inkommer från tillsynsmyndighet, skickas det till socialnämndens arbetsutskott för 
kännedom. Därmed kommer handlingen att diarieföras i det allmänna diariet. Beslutet läggs 
tillsammans med de andra handlingarna i fysisk akt. 

 
 DOKUMENTERA TILLSYNSÄRENDE 

o I samband med tillsynsärende dokumenteras i Procapita att Begäran om yttrande, 
handlingar etc inkommit från IVO samt datum. Hänvisa till handling i fysisk akt. 
Vidare dokumenteras när svaret inkommer från socialt ansvarig verksamhetsutvecklare, 
dokumentera att svar/handlingar etc skickats till IVO samt vilket datum detta skett. 
Hänvisa även här till handling i fysisk akt. 

 
23 DOKUMENTATION 

 Samtlig dokumentation skall återfinnas i aktanteckningar. Hela ärendet skall kunna följas i 
aktanteckningar, i såväl utredningsskedet som under insatsen. Därutöver redovisas utvald 
information i de olika BBIC-dokumenten. Utredningsdokumentet är en sammanfattning av 
inkomna uppgifter och inhämtad information under utredningstiden. 

 
 Det är mycket viktigt att man alltid gör och dokumenterar en bedömning då det inkommer 

uppgifter eller uppstår situationer i pågående ärende. Som exempel kan nämnas att uppgifter 
inkommer avseende en ungdom som vårdas på HVB-hem att en situation uppstått. Om man då 
som ansvarig handläggare bedömer att inga åtgärder behöver vidtas samt att den unge kan ges 
erforderlig vård på det aktuella HVB-hemmet trots de inkomna uppgifterna, är det av mycket 
stor vikt att detta framgår av en aktanteckning, dels de inkomna uppgifterna, dels den 
bedömning man gjort och motiveringen till denna.  

 
 Nya bestämmelser som gäller från 150101 gör gällande att det ställs högre krav på tydliga mål, 

beslut och genomförande. Dokumentationen ska följa ”processkedjan” vilket innebär att det 
löpande under ärendets gång ska dokumenteras ställningstaganden som gjorts, samtycken som 
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lämnats av den enskilde eller andra parter samt bedömningar som gjorts. Syftet med de nya 
bestämmelserna är att skapa en större delaktighet för parterna i utredningarna.  

 
 Enligt uttalanden från JO (justitieombudsmannen) ska aktanteckningar vara införda i akten 

senast 2-3 veckor efter vidtagen åtgärd/förda samtal. 
 

 Vid användande av tolk i kontakten med enskild ska tolkens namn framgå av dokumentationen. 
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Bilaga 1 
 

Nyttiga telefonnummer; 

 Vårt journummer 070-6923139 
 CSK 054-615000 
 BuP (akutnr) 054- 618318 
 Polisen 11414 
 Socialjouren Karlstad 11414 ( via polisen) 
 Kvinnojouren Frida Säffle/ Åmål 0533-681736, 070/610 55 48 
 Kvinnojouren Arvika/Eda 0570-14385, 070-5379567 
 Kvinnojouren Årjäng 073-0612906 
 Kvinnojouren Munkfors 073-8072269 
 Kvinnojouren Filipstad/ storfors 0590-12221, 070-6631240 
 Kvinnojouren Karlstad 054-183034 
 Kvinnojouren Karlskoga 0586-39500 
 Kvinnojouren Kristinehamn 070-3364985 
 Sjuksköterska kväll, natt och helg (för äldreomsorg, psykiatri, LSS) 070-536 76 00 
 Boendestödsteamet socialpsykiatrin 0533- 681444 
 Comfort Hotal Royal i Säffle 0533-12660 
 Duse Udde camping 0533- 42000 
 SJ ( helg och efter kontorstid när Resia inte kan nås) 0771-757575, kundnr 15011, konto 

914014  
 Resia (vardagar, kontorstid) 054-102420, kundnr 15011 (skickas en e-biljett) 
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§ 120 Dnr SN/2021:90 

Riktlinjer barn- och familj 
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Socialförvaltningen 
 

 
 

 
 

 
 
 

Socialnämnden 

 

Ej verkställda beslut SoL och LSS 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt 
efter att verkställighet avbrutits.  

Redovisning av ej verkställda beslut 2021-06-30 enligt SoL 
Se även bilaga 1. 

Tabell 1 

Beslut SoL Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Dagverksamhet* 20 11 9  2 18 
Särskilt boende 6 0 6 

 
6  

Kontaktperson 1 1  1   
 

* Förtydligande gällande Dagverksamhet. Dagverksamhet med demensinriktning är stäng på 
grund av COVID 19 för att förhindra smittspridning. Vid inrapportering har där av 18 beslut 
dagverksamhet rapporterats in som avbrott i verkställighet, fördelat på 9 män och 9 kvinnor. 
2 av besluten är nya. 

 

Tabell 2 
SoL  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 1 3 11 
Man 0 1 11 
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Redovisning av ej verkställda beslut 2021-06-30 enligt LSS 
Se även bilaga 2. 

Tabell 1 

Beslut LSS Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Daglig verksamhet 1  1   1 
Kontaktperson 7 3 4 6 1  
Ledsagarservice 2 2   2  
Korttidsvistelse 4 3 1  3 1 
Bostad särskild 
service 3 3  3   

 

Tabell 2 
LSS  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 0 2 4 
Man 1 4 6 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-21.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige. 

Beslut  
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 
 

Elin Connedal 
Socialt ansvarig socionom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Säffle kommun 
Datum 
  

  
  

Sida 
3(5) 

 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 
socialtjänstlagen 

 
Datum: 2021-06-30 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet  
  avbrutits.   
  
Bifall dagverksamhet 383 dagar Man 

Bifall dagverksamhet 477 dagar Man  

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 272 dagar  Man 

Bifall särskilt boende 252 dagar  Man 

Bifall särskilt boende 399 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 644 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 209 dagar  Kvinna 

Bilaga 1
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Bifall särskilt boende 299 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 146 dagar  Kvinna 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Datum: 2021-06-30 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet avbrutits 

  
     

 
Bifall bostad särskild service 323 dagar Man 

Bifall bostad särskild service 212 dagar Man 

Bifall bostad särskild service 140 dagar Man 

Bifall daglig verksamhet 230 dagar Kvinna 

Bifall ledsagarservice 525 dagar Man 

Bifall ledsagarservice 684 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 406 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 301 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 673 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 538 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 406 dagar Man 

Bifall kontaktperson 515 dagar Man 

Bifall kontaktperson 301 dagar Man 

Bifall kontaktperson 576 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 405 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 791 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 217 dagar Kvinna 

Bilaga 2
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Socialnämndens arbetsutskott 
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§ 141 Dnr SN/2021:89 

Ej verkställda beslut, 210630 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet. 
Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att 
verkställighet avbrutits.  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-21. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Arbetsutskottet beslutar enligt socialförvaltningens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden besluta att överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.  
_________________________ 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 146 Dnr  

Information om hemtjänsttimmar 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonomerna, Jessica Hägglund och Helene Andersson, informerar om 
att antalet hemtjänsttimmar ökar i Säffle kommun. Mellan åren 2018-2019 var 
ökningen 5 procent, mellan åren 2019-2020 var ökningen 2 procent.  
Ökningen hittills i år från år 2020 visar en ökning med 15 procent.  
Man kan också se den högst uppmätta andelen hos privat aktör med 25,6 % av 
utförd hemtjänstimme i september 2021. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
_________________________  
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 Socialnämnden 

 

Internkontrollplan för socialnämndens 
verksamhetsområde 2021 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en funge-
rande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av intern-
kontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §.  
 
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen.  
Följande kontrollmoment föreslås för socialnämndens verksamhetsområde 
2021: 
Kommungemensamma 
Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av 
varor/tjänster.  
Personal – Kontroll av överenskommelse om anställning 
Kansli – Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs. 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 
 
Nämndspecifika 
Loggkontroller 
Rutiner aktualiseringar enligt Socialtjänstlagen 

Bakgrund 
Lagstiftning och reglemente 
Varje kommun ska ha en fungerande intern kontroll över den verksamhet 
som bedrivs. Behovet av internkontroll och ansvaret för den slås fast i kom-
munallagen 6 kap 7 §. I Kommunallagen står det:   
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i en-
lighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § 
har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).”  
Det är alltså varje nämnd, var för sig, som har ett ansvar för att den interna 
kontrollen av verksamheten är tillräcklig. Kommunstyrelsen har ansvar att se 
till att nämnder och bolag sköter sin respektive verksamheter inklusive den 
interna kontrollen. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K3P16#K3P16
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Lagstiftningen är mycket tydlig på att det finns ett ansvar i hela den kommu-
nala verksamheten när det gäller nämndernas och bolagsstyrelsernas egna 
(interna) kontroll av verksamheten. Denna kontroll är också skild från re-
vision som i sin tur regleras i andra paragrafer i respektive lag. 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag.   
 
Process 
Internkontrollprocessen i kommunen bygger på det reglemente med 
kommentarer som kommunfullmäktige fastställt. Med utgångspunkt från 
reglementet ska varje nämnd ta fram en årlig internkontrollplan. Planen ska 
innehålla specifika kontrollmoment som bestäms utifrån en riskbedömning 
som görs enligt en specifik och gemensam modell för kommunen. Resultaten 
av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen.  
 
Tjänstemannaansvar 
Inom respektive nämnds verksamhetsområde är det förvaltningschefen/VD 
som har verkställighetsuppdraget att utforma konkreta anvisningar för 
arbetet och se till att kontrollmomenten genomförs. Ansvariga chefer på 
olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna anvisningar och 
informera övriga anställda om anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda 
är skyldiga att följa antagna anvisningar i sin arbetsutövning. 
Kontrollområdena tas fram med hjälp av den s.k. COSO-modellen som utgår 
från fem kontrollkomponenter och en helhetssyn på processen. De fem kom-
ponenterna är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information 
och kommunikation samt tillsyn. 
Kontrollmiljön definierar synen på risk och intern kontroll inom organisatio-
nen. Kontrollmiljön påverkas av faktorer som: det sociala systemet, det 
organisatoriska och administrativa systemet, det politiska systemet samt det 
tekniska systemet.  
Riskbedömning innebär en identifiering och bedömning av de risker/hot som 
organisationen ställs inför i strävan att uppnå sina mål. Externa risker kan 
vara omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker samt IT-baserade risker. 
Interna risker kan vara verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-base-
rade risker. Riskbedömningen görs genom en genomgång av sannolikhet och 
väsentlighet/konsekvens för respektive aktiviteter/skeende som kontrolleras. 
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Riskbedömningen görs med hjälp av en matris 
 

Konsekvens      
Mycket all-
varlig=5 

5 10 15 20 25 

Allvarlig = 4 4 8 12 16 20 
Kännbar   =3 3 6 9 12 15 
Lindrig   = 2 2 4 6 8 10 
Försumbar=1 1 2 3 4 5 
 Osannolik 

=1 
Mindre san-
nolik =2 

Möjlig=3 Sannolik=4 Mycket 
sannolik=5 

  Sannolikhet    
 
Sannolikhet anger hur sannolikt det är att det finns eller kommer att uppstå 
brister i rutinen/processen. ”Konsekvens” innebär hur mycket verksamhetens 
kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt påverkas, om brister i ruti-
nen/processen finns eller uppstår. 
 
Sannolikhet 
1. Osannolik  Risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska 

uppstå 
2. Mindre sannolik    Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
3. Möjlig  Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
4. Sannolik  Det är troligt att fel ska uppstå 
5. Mycket sannolik  Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
 
Konsekvens 
1. Försumbar Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 
2. Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som 

kommunen 
3. Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och 

kommunen 
4. Allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa 
5. Mycket allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 
 
Bedömningen av rutinerna görs med hjälp av matrisen där värdena för san-
nolikheten och konsekvensen multipliceras enligt graderingen ovan. Place-
ringen i diagrammet ger på så vis en vägledning om vilka som ska tas med i 
den interna kontrollplanen. Ju längre uppåt och till höger i diagrammet en 
rutin/process placeras, desto mer antyder detta att den bör tas med i den in-
terna kontrollplanen. Samtidigt behöver några ytterligare faktorer vägas in i 
bedömningen: kostnaden för kontrollen.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret vad gäller de 
kommungemensamma kontrollmomenten och av socialförvaltningens 
ledningsgrupp gällande de förvaltningsspecifika. 

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteskrivelse om internkontrollplan för socialnämndens 
verksamhetsområde 2021. 
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Förvaltningens ståndpunkt 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021 

Kommungemensamma kontrollområden 
Kommunledningskontoret har tagit fram följande förslag till 
kommungemensamma kontrollområden som behandlats i kommunstyrelsen 
2021- 09-20. 
Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av 
varor/tjänster.  
HR – Kontroll av överenskommelse om anställning 
Kansli – Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 
 
Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av varor/tjänster 
Kommunen har ett stort antal leverantörer av varor och tjänster. Det är viktigt 
att de rutiner som finns för att göra beställningar följs. Kommunen får ett dåligt 
anseende om de tjänster och varor som kommunen köper in inte hanteras i tid. 
För att en leverantörsfaktura ska kunna hanteras elektroniskt och följa ett 
förutbestämt flöde i ekonomisystemet måste fakturan vara märkt med rätt så 
kallade SK-nummer. När märkning saknas eller är felaktig kräver det manuell 
hantering. Den manuella hanteringen tar alltid längre tid och ökar risken att 
fakturan inte kan hanteras i tid. 

Sannolikheten att SK-nummer inte anges på korrekt sätt bedöms till 4 Sannolik 
enligt COSO. Konsekvensen bedöms till 3 kännbar enligt COSO. Kontroll 
kommer att genomföras genom stickprov på respektive förvaltning/bolag. 

 
Kontroll av överenskommelse om anställning 
Överenskommelse om anställning (anställningsavtalet) för en anställd ska 
vara korrekt ifylld och inkomma till personalenheten i god tid innan anställ-
ningen börjar. Konsekvensen av att överenskommelse om anställning kom-
mer in försent eller är felaktig kan bland annat vara att den anställde inte får 
sin lön i rätt tid, att lönen är felaktig och att anställningsavtalet bryter mot 
gällande kollektivavtal och/eller kan få arbetsrättsliga konsekvenser.  
Bedömningen är att överenskommelser om anställning är felaktigt ifylld, 
eller inkommer försent är enligt COSO möjlig (3) och att konsekvensen kan 
vara allvarlig (4) beroende av felets art. Kontrollen genomförs genom stick-
prov. 
 
Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs 
Riktlinjen för direktupphandling fastställdes av kommunfullmäktige februari 
2021. Syftet med riktlinjen är att verksamheterna i Säffle kommunkoncern 
tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling som även 
innefattar direktupphandling. Riktlinjen syftar också till att säkerställa att 
kommunkoncernen tillvaratar konkurrensen vid direktupphandlingar.  
Bedömningen är att sannolikheten för att riktlinjen inte följs är möjlig (3) på 
COSO-skalan och att konsekvensen kan vara kännbar (3). 
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Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga  
Säffle kommun har en policy för IT och IT-säkerhet. I policyn fastställs att 
IT-säkerhet är en del av Säffle kommuns lednings- och kvalitetsprocess som 
ska bidra till att ett IT-system kan användas på avsett sätt och med avsedd 
funktionalitet. Det övergripande ansvaret för organisationens IT-system vilar 
på kommundirektören som också utser systemägare för organisationens IT-
system. Alla generella, gemensamma och verksamhetsspecifika 
applikationer ska ha en systemägare. Systemägaren har ansvaret för systemet 
från beslutet om införande till dess att systemet/applikationen är avvecklad. 
Systemansvarig utses av systemägaren och ansvarar för den dagliga 
användningen av systemet.  
Bedömningen är att sannolikheten för att alla IT-system inte har en utsedd 
systemägare och systemansvarig är möjlig (2) en tvåa på COSO-skalan och 
om vi inte har utsedda systemägare och systemansvariga går det inte att 
utesluta allvarliga konsekvenser (4) på samma skala.  
 
Förvaltningsspecifika kontrollområden 
Socialförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram följande förslag till 
förvaltningsspecifikt kontrollområde: 
Loggkontroller 
Enligt Patientdatalagen (PDL) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
finns grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst 
inom vårdgivarens verksamhet. Inre sekretess innebär i 4 kap. 1 § PDL att 
den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om 
en patient endast om den enskilde deltar i vården av patienten eller av annat 
skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom sin verksamhet. De 
sekretessbestämmelser som gäller vid behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten innebär ett strängt skydd för personuppgifterna. Endast den 
som är behörig har tillgång till uppgifterna och vem som har haft tillgång till 
uppgifterna ska gå att spåra i efterhand.  
Närmaste chef har det övergripande ansvaret för loggningen inom sitt 
verksamhetsområde. Loggningskontroll ska regelbundet och systematiskt 
göras i syfte att förebygga, konstatera och åtgärda otillåten eller obefogad 
åtkomst till uppgifter ur det administrativa systemet. Datainspektionen har 
dessutom krav på loggning. Av den nya rutinen från 2021-01-01 framgår att 
ett slumpmässigt urval av personalen ska, tre gånger per år, loggkontrolleras 
av närmast ansvarig chef. Ca 10 % av personalen loggkontrolleras vid dessa 
tillfällen.  
Bedömningen är att sannolikheten för att alla enhetschefer inte har loggat ett 
urval av personalen är möjlig (3) en trea på COSO-skalan och om vi inte har 
genomfört det går det inte att utesluta allvarliga konsekvenser (4) på samma 
skala. 
Rutiner aktualiseringar i socialtjänsten 
Arbetet under aktualiseringsfasen är reglerat i lag, föreskrifter och allmänna 
råd och består av flera steg. Det handlar om att ta emot en ansökan, anmälan 
eller information på olika sätt och att i samband med det se om det måste 
göras en omedelbar åtgärd. När det kommit in en anmälan ska socialtjänsten 
registrera i verksamhetssystemet Life Care och därefter göra en så kallad 
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förhandsbedömning och ta ställning till om en utredning ska inledas eller 
inte. När socialtjänsten har bedömt om man ska inleda eller inte inleda en 
utredning ska ett formellt beslut fattas. Det ska ske inom fjorton dagar från 
det att en anmälan kommit in. Enligt Socialtjänstlagen  11 kap 1 § ska 
beslutet att inleda utredning respektive inte inleda utredning dokumenteras. 

Bedömningen för sannolikheten att alla handläggare inte skulle ha beslutat 
att inleda utredning respektive inte inleda utredning och dokumenterat är 
möjlig (3) en trea på COSO-skalan och om man inte har gjort det kan 
konsekvensen bli mycket allvarlig (5) på samma skala och så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa. 

Konsekvenser 
Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Varje nämnd ska enligt reglementet för internkontroll ta fram en årlig kon-
trollplan. Internkontrollarbetet handlar om att identifiera det som inte funge-
rar och att åtgärda bristerna genom förbättrade rutiner. Det systematiska 
internkontrollarbetet medför att rutiner och arbetssätt ses över och förbättras 
på ett sätt som annars inte skulle bli av. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer internkontrollplanen för år 2021. 
 
 

Ivan Stipic 
socialchef 

Lise-Lotte Andersson 
Bitr socialchef 

Bilaga Internkontrollplan socialnämnden 2021 

Beslutet ska skickas till



Internkontrollplan: Socialnämnden 2021 
 

Rutin/process/System Kontrollmoment Risk- och 
väsentlighetsbedömning 

Metod Ansvarig Rapportering Tidpunkt/frekvens 

Kommungemensamma 
åtgärder 

      

Ekonomi Kontroll av att SK-
nummer är rätt angivet 
vid beställning. 

Sannolikhet = 4 
Konsekvens = 3 

Stickprov per 
förvaltning 

Ekonomichef/ 
förvaltningsekonomer 

Förvaltningschef November 

HR Kontroll av 
överenskommelse om 
anställning 

Sannolikhet= 3 
Konsekvens= 4 

Stickprov per 
förvaltning de två 
första veckorna i 
oktober 

Personalenheten/ 
förvaltningsekonomer 

Förvaltningschef Oktober 

Kansli Direktupphandlingar Sannolikhet= 3 
Konsekvens= 3 

 Kansliet/förvaltnings-
personal 

Förvaltningschef November 

IT Kontroll av att det finns 
utsedda systemägare 
och systemansvariga 

Sannolikhet= 2 
Konsekvens= 4 

Totalkontroll av 
kommunens IT-
system.  

Systemförvaltare/IT-
personal 

Förvaltningschef November 

Nämndspecifika 
åtgärder 

      

Socialförvaltningen Att rutinen för 
loggkontroller följs  

Sannolikhet= 3 
Konsekvens= 4 

Totalkontroll om alla 
lämnat in redovisning 
under 2021 

Socialt ansvarig 
socionom/bitr 
socialchef 

Förvaltningschef December 

Socialförvaltningen Rutiner aktualiseringar 
enligt Socialtjänstlagen 

Sannolikhet= 3 
Konsekvens=5 

Stickprov Socialt ansvarig 
socionom 

Förvaltningschef December 
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Internkontrollplan socialnämnden 2021 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente för Säffle 
kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en fungerande intern 
kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av internkontroll och ansvaret 
för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §.  
 
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen.  
Följande kontrollmoment föreslås för socialnämndens verksamhetsområde 2021: 
Kommungemensamma 
Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av varor/tjänster.  
Personal – Kontroll av överenskommelse om anställning 
Kansli – Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs. 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 
 
Nämndspecifika 
Loggkontroller 
Rutiner aktualiseringar enligt Socialtjänstlagen 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-23. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Arbetsutskottet beslutar enligt socialförvaltningens förslag. 
Beslut 
Socialnämnden fastställer internkontrollplanen för år 2021. 
_________________________  
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Socialförvaltningen 
Lise-Lotte Andersson, 0533-681686 
lise-lotte.andersson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

Socialnämnden 

 

Beräkning av avgifter i äldreomsorgen med anledning 
av regional skattereduktion 

Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat att sänka skatten för personer i 70 glest befolkade 
kommuner i Sverige. Beslutet innebär en skattereduktion på 1 675 kr per år. 
I Värmland gäller skattereduktionen i tio kommuner, däribland Säffle.  

Eftersom en skattereduktion kan ge något högre inkomst kan eventuellt en 
högre avgift tas ut under förutsättning att brukaren har avgiftsutrymme eller 
inte redan betalar maxtaxa. Dock kommer inte en skattereduktion att 
innebära någon märkbar ökning av intäkterna eftersom sänkningen knappt 
uppgår till 140 kr per månad. Socialnämnden behöver ta ställning till om 
man ska beakta den nya skattereduktionen i samband med beräkning av 
avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Förvaltningens förslag är 
dock att man inte ska beakta den regionala skattereduktionen i 
avgiftsberäkningarna inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 

Bakgrund 
Riksdagen fattade under 2020 beslut om att sänka skatten för personer i 70 
glest befolkade kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand. 
Lagändringen började gälla den 1 december 2020. Beslutet innebär att 
boende i glest befolkade områden får en skattereduktion, alltså en 
skattesänkning, på 1 675 kr per år. I Värmland gäller skattereduktionen i tio 
kommuner, däribland Säffle. Syftet med lagändringen är att bidra till en 
levande landsbygd och skapa bättra förutsättningar för personer som bor och 
betalar skatt i glesbygdskommuner. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av socialförvaltningens avgiftshandläggare och 
biträdande socialchef. 

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteskrivelse. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Efter att riksdagen beslutat om en regional skattereduktion där bland annat 
Säffle berörs, behöver de aktuella kommunerna ta ställning till om man ska 
beakta den nya skattereduktionen i samband med beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen. 

Eftersom en skattereduktion kan ge något högre inkomst kan eventuellt en 
högre avgift tas ut under förutsättning att brukaren har avgiftsutrymme eller 
inte redan betalar maxtaxa. Dock kommer inte en skattereduktion att 
innebära någon märkbar ökning av intäkterna eftersom sänkningen knappt 
uppgår till 140 kr per månad.  

Vad gäller Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kommer de inte 
heller att beakta den regionala skattereduktionen eftersom man inte kan 
separera de 70 kommunerna i sina system. Förvaltningen har även kontaktat 
aktuella kommuner i Värmland och Dalsland och av de sex kommuner som 
svarat så är det bara två som beaktar reduktionen i avgiftsberäkningarna. 

Socialförvaltningens förslag är därmed att man inte ska beakta den regionala 
skattereduktionen i avgiftsberäkningarna inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen. 

Konsekvenser 

Måluppfyllelse 
Säffle kommun möjliggör det goda livet 

Övriga riktlinjer, policys och planer 
Barnkonventionen bedöms inte aktuell i detta ärende 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att man inte ska beakta den regionala 
skattereduktionen som gäller från och med 1 december 2020 i 
avgiftsberäkningarna inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 

 

Ivan Stipic 
Socialchef 

Lise-Lotte Andersson 
Biträdande socialchef 

Beslutet ska skickas till 
Karin Bäckström avgiftshandläggare 

Ulrika Videdal, avgiftshandläggare 
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Beräkning av avgifter i äldreomsorgen med anledning av 
regional skattereduktion 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen har beslutat att sänka skatten för personer i 70 glest befolkade 
kommuner i Sverige. Beslutet innebär en skattereduktion på 1 675 kr per år. I 
Värmland gäller skattereduktionen i tio kommuner, däribland Säffle.  
Eftersom en skattereduktion kan ge något högre inkomst kan eventuellt en högre 
avgift tas ut under förutsättning att brukaren har avgiftsutrymme eller inte redan 
betalar maxtaxa. Dock kommer inte en skattereduktion att innebära någon märkbar 
ökning av intäkterna eftersom sänkningen knappt uppgår till 140 kr per månad. 
Socialnämnden behöver ta ställning till om man ska beakta den nya 
skattereduktionen i samband med beräkning av avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen. Förvaltningens förslag är dock att man inte ska beakta 
den regionala skattereduktionen i avgiftsberäkningarna inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-28. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Arbetsutskottet beslutar enligt socialförvaltningens förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att man inte ska beakta den regionala skattereduktionen 
som gäller från och med 1 december 2020 i avgiftsberäkningarna inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen.  
_________________________  
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§ 88 Dnr 2020-000213  

Medborgarförslag om satsning på syn- och 
hörselinstruktör 

Ärendebeskrivning 

Den 20 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag om att satsa på en funktion 

som syn- och hörselinstruktör inom kommunen.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2020-10-20      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden för 

beredning och beslut.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till socialnämnden för 

beredning och beslut. 

 

 

__________________ 

2020-11-13 Utdrag till 

Socialnämnden 

Ann-Gerd Karas      
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Ivan Stipic 
Ivan.stipic@saffle.se 

  

 
 Socialnämnden 

 

Svar på medborgarförslag om syn- och 
hörselinstruktörer 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag beskriver Ann-Gerd Karas mervärdet med Syn- och 
hörselinstruktörer och vill utifrån det att kommunen ska utreda hur dessa 
skulle kunna användas i kommunens verksamheter. 
 
Syn- och hörselinstruktören ger stöd och träning som underlättar för personer 
med syn- och/eller hörselnedsättning. Yrket kallas även för heminstruktör 
eftersom det vanligt med hembesök.  
Syninstruktören ge råd och hittar lösningar som underlätta vardagen för den 
som har en synnedsättning. Det kan handla om att få hjälp med att till 
exempel markera upp trappor, spis och tvättmaskin och få råd om belysning. 
Om en person har fått hjälpmedel förskrivna från synhabiliteringen kan 
syninstruktören ge stöd i träningen i att använda dessa. 
För personer med hörselnedsättning ger hörselinstruktören stöd i träningen i 
att använda hjälpmedel förskrivna av audionommottagningen. 
Hörselinstruktören ger också information om hur hjälpmedlen ska skötas och 
underhållas, allt från rengöring, byta batterier till enklare felsökningar om 
hjälpmedlet inte fungerar. 
 
 

Bakgrund 
Syn- och hörselinstruktörer  

Ärendets beredning 
Ann-Gerd Karas lämnade in medborgarförslag i oktober 2020 som därefter 
har beretts av Socialförvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag (se bilaga) som inlämnades från Ann-Gerd Karas. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Syn- och hörselinstruktörer faller främst under Regionens ansvarsområden. 
Förvaltningen vill ändå, i likhet med medborgarförslagets utställare, utreda 
huruvida en sådan roll är möjlig att lägga till i organisationen utifrån rådande 
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förutsättningar och behov samt även titta på om andra uppdrag eller insatser 
kan främja arbetet med målgrupperna. Förvaltningen avser ha denna 
utredning klar senast i maj 2022. 
 

Konsekvenser 
Inga i nuläget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag utreda om 
en roll som Syn- och hörselinstruktör är möjlig att lägga till i organisationen 
utifrån rådande förutsättningar och behov samt att det i utredningen även ska 
framgå om även andra uppgifter eller insatser kan främja arbetet med 
målgrupperna. 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef  

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ivan Stipic
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Svar på medborgarförslag syn- och hörselinstruktör 
Ärendebeskrivning 
I ett medborgarförslag beskriver Ann-Gerd Karas mervärdet med Syn- och 
hörselinstruktörer och vill utifrån det att kommunen ska utreda hur dessa skulle 
kunna användas i kommunens verksamheter. 
 
Syn- och hörselinstruktören ger stöd och träning som underlättar för personer med 
syn- och/eller hörselnedsättning. Yrket kallas även för heminstruktör eftersom det 
vanligt med hembesök.  
Syninstruktören ge råd och hittar lösningar som underlätta vardagen för den som 
har en synnedsättning. Det kan handla om att få hjälp med att till exempel markera 
upp trappor, spis och tvättmaskin och få råd om belysning. Om en person har fått 
hjälpmedel förskrivna från synhabiliteringen kan syninstruktören ge stöd i 
träningen i att använda dessa. 
För personer med hörselnedsättning ger hörselinstruktören stöd i träningen i att 
använda hjälpmedel förskrivna av audionommottagningen. Hörselinstruktören ger 
också information om hur hjälpmedlen ska skötas och underhållas, allt från 
rengöring, byta batterier till enklare felsökningar om hjälpmedlet inte fungerar. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-10-20. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-05. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Arbetsutskottet beslutar enligt socialförvaltningens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag, utreda om en roll som Syn- och hörselinstruktör är möjlig att lägga till i 
organisationen utifrån rådande förutsättningar och behov samt att det i utredningen 
även ska framgå om även andra uppgifter eller insatser kan främja arbetet med 
målgrupperna.  
__________________________  
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  2021-08-26 
 
   
Socialnämndens Arbetsutskott i  
Säffle kommun 

 
Förslag om oförändrad taxa 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt 
tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088).  
 
Förslag till beslut 

 
Socialnämndens Arbetsutskott i Säffle kommun beslutar följande: 
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende 
ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar 
att handlägga och tillsyna enligt alkohol- och tobakslagen.  
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, 
där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på 
serveringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften 
gällande de med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fortfarande är det tuffare tider för krögarna i vårt område så taxeförslaget 2022 föreslås 
oförändrat även detta år.  
 
I förslaget har vi däremot lagt till en taxa på serveringstillstånd, detta är en taxa som vi 
känner har saknats. Köper man ett bolag så krävs det nästan samma arbete som vid en 
nyansökan, men vissa delar behöver man inte kontrollera igen enligt alkohollagen, så därför 
att vi satt ett förslag på 7000 kronor. Och så har vi tagit bort en avgift på taxor enligt 
tobakslagen, här har vi tagit bort taxan för köp av bolag. Detta beror på att vid köp av 
bolag med tobakstillstånd krävs det lika mycket jobb som vid en nyansökan enligt 
tobakslagen, samma saker måste kontrolleras därav föreslår vi att tidigare taxa tas bort. 
 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i 
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden 
konkurrens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
 
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap 
10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725). 
Begränsning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift än vad som 
motsvarar de kostnader som kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller 
(självkostnadsprincipen). 
 
 
Dalsland och Säffle 2021-08-26 
 
Jeanette Krafft 
alkohol/ tobakshandläggare 
 
Daniel Berglöv 
alkohol/ tobakshandläggare  



Förslag Taxor 2022 
 

 
Taxor enligt alkohollagen 

Stadigvarande tillstånd Avgift kr 
 

Kommentar                 

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd,  
Ägarskiften, servering på tåg och båt  

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigvarande 
serveringstillstånd 

7000: - Ingen återbetalning 

-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt  
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat  
alkoholutbud 

4000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

2000: - Ingen återbetalning 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

3000: - Ingen återbetalning 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och  
pausservering 

5000: - 
 

Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering, 
rumsservering eller kryddning av snaps  

Ingen avgift Sökande har tillstånd  
i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  
Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2500: - Sökande har tillstånd  
i Dalsland. Ingen 
återbetalning 

Tillfälliga tillstånd   
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal  
Sökanden har stadigvarande tillstånd i  
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

3000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal 
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i 
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

 
5000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap  
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal 

 
2000: - 

 
Ingen återbetalning 

-Kunskapsprov med möjlighet till två omprov 
(Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd) 

1000: -
/prov 

Per provtillfälle förutom 
nyansökans första prov 

Årlig avgift  
för stadigvarande serveringstillstånd 

  

Fast avgift serveringstillstånd 4000: -  
Fast avgift tillstånd för pausservering, 
provsmakning och catering 

2000: - Halv fast avgift 

Rörlig avgift kronor  
0-25 000 0: - 
25 001-50 000  1000: - 
50 001-100 000 2000: - 
100 001–150 000  3000: - 
150 001–200 000  4000: - 
200 001–300 000  5000: - 
300 001–600 000  6000: - 
600 001-900 000  7000: - 
900 001-1 200 000  8000: - 

 
 
 
 
 
Beror på föregående  
års försäljning enligt 
restaurangrapport 



1 200 001-1 500 000  9000: - 
1-500 001-2 500 000  10 000: - 
2 500 001-3 000 000  11 000: - 
3 000 001 - 12 000: - 

Påminnelseavgift  
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars! 
500: - första påminnelsen! 
1000: - andra påminnelsen, utredning startas. 

 

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter 
(2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622). 

ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 
 

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 
rörelse) 

 
7000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 
2000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 
4000 kr 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

         3000: - 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 
 

 
Årsavgift för tillsyn och administration 

 
5000 kr 

 
Årsavgift för produkter utöver 
tobakstillstånd 

 

 
Avgift per tillkommande produkt 

 
500 kr 

 
Årliga avgifter  

(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 
 
2000: - 

     Två produkter 

 
 
3500: - 

Vid försäljning av  
t ex folköl och e-cigaretter 
blir det två produkter och 
totalt 3500: -              
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Socialnämndens arbetsutskott 
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§ 140 Dnr SN/2021:162 

Taxeförslag 2022 
Ärendebeskrivning 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i 
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en 
snedvriden konkurrens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och 
betalar ut svarta löner. 
 
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, 
enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen 
(2017:725). Begränsning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift 
än vad som motsvarar de kostnader som kommunerna har för de tjänster de 
tillhandahåller (självkostnadsprincipen. 
Fortfarande är det tuffare tider för krögarna i vårt område så taxeförslaget 2022 
föreslås oförändrat även detta år.  
 
I förslaget har vi däremot lagt till en taxa på serveringstillstånd, detta är en taxa som 
vi känner har saknats. Köper man ett bolag så krävs det nästan samma arbete som 
vid en nyansökan, men vissa delar behöver man inte kontrollera igen enligt 
alkohollagen, så därför att vi satt ett förslag på 7000 kronor. Och så har vi tagit bort 
en avgift på taxor enligt tobakslagen, här har vi tagit bort taxan för köp av bolag. 
Detta beror på att vid köp av bolag med tobakstillstånd krävs det lika mycket jobb 
som vid en nyansökan enligt tobakslagen, samma saker måste kontrolleras därav 
föreslår vi att tidigare taxa tas bort. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-26. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022. 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 
att anta taxeförslaget för 2022. 
_________________________  
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Lena Fjällman-Johnsson, 0533-681695 
Lena.Fjallman-Johnsson@saffle.se 

  

 
 Socialnämnden 

 

Datum för socialnämndens och arbetsutskottets möten 
2022 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 4 oktober 2021, § 106, om datum för 
nämndernas och styrelsens möten under 2022. 
De datum arbetsutskottet efterföljs av socialnämnd kommer enbart 
individärenden och ärenden som rör myndighetsutövning att behandlas. 
Socialnämnden föreslås sammanträda kl. 14:00 följande tisdagar 2022 med 
gruppmöte kl. 13:00: 
Tisdag 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 16 augusti, 
20 september, 18 oktober, 22 november, 13 december. 
Arbetsutskottet föreslås sammanträda kl. 10:00 på samma datum som 
socialnämndens möten med gruppmöte kl. 09:00. 
Arbetsutskottet föreslås därutöver sammanträda kl. 14:00 på följande 
tisdagar med gruppmöte kl. 09:00: 
1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 2 augusti, 6 september, 4 
oktober, 8 november, 6 december. 
Samtliga möten äger huvudsakligen rum i socialförvaltningens lokaler på 
våning 4, Järnvägsgatan 13, Säffle, eller via Zoom.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-10-04, § 106. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-12.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden sammanträder kl. 14:00 följande tisdagar 2022 med 
gruppmöte kl. 13:00: 
Tisdag 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 16 augusti, 
20 september, 18 oktober, 22 november, 13 december. 
Arbetsutskottet sammanträder kl. 10:00 på samma datum som 
socialnämndens möten med gruppmöte kl. 09:00. 
Arbetsutskottet sammanträder därutöver kl. 14:00 på följande tisdagar med 
gruppmöte kl. 09:00: 



Säffle kommun 
Datum 
2021-10-12 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 2 augusti, 6 september, 4 
oktober, 8 november, 6 december. 
Samtliga möten äger huvudsakligen rum i socialförvaltningens lokaler på 
våning 4, Järnvägsgatan 13, Säffle, eller via Zoom.  
 
 
 
  
 
 
 
 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 

Lena Fjällman-Johnsson 
Nämndsekreterare/handläggare 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret
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