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Förslag till beslut 

1. Socialnämnden i Vadstena kommun ställer sig bakom den framtagna Strategin för 
suicidprevention som tagits fram inom ramen för LGVOs handlingsplan för 2020. 

Sammanfattning
I LGVOs (Regionen och kommunernas LedningsGrupp för Vård och Omsorg) handlingsplan för 2020 
står att en gemensam strategi för suicidprevention ska tas fram. Ett förslag på strategi är nu framtagen och 
utskickad till kommunerna som förväntas återkomma om de ställer sig bakom strategin. Socialnämnden i 
Vadstena föreslås ställa sig bakom den framtagna strategin.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-24
Strategi för suicidprevention, daterad 2021-06-22
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Finansiering
Ej aktuellt i detta ärende. 

Samråd
Strategin utgår från det nationella handlingsprogrammet och har förankrats i samverkan och dialog mellan 
regionala och lokala parter i Östergötland.

Socialförvaltningen

Caroline Strand 
Socialchef
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Ungefär  50 av dessa personer är 
hemmahörande i Östergötland. 

Suicidhandlingar är den yttersta konsekvensen av ett svårt lidande. Lidandet kan ha 

orsakats av svår sjukdom (psykisk eller somatisk), eller av olika trauman och svårt 

drabbande livshändelser, som exempelvis arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, social 

isolering eller förlust av närstående. 

Varje suicid innebär en tragedi utifrån flera perspektiv. Det medför stort lidande i 

första hand för varje enskild person som inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv, 

men även för den krets av närstående och övrigt socialt nätverk som berörs av 

dödsfallet. Sorgen för de närstående kompliceras ofta av känslor av skam och skuld och 
av de tabun när det gäller suicid som finns i samhället.  

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem och medför även stora samhällsekonomiska 

konsekvenser. Suicidprevention är därför ett angeläget utvecklingsområde, såväl 

utifrån det individuella perspektivet som ur ett folkhälsoperspektiv. 

Forskning visar att det är möjligt att förebygga suicidhandlingar. Såväl Nationellt 

Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) och Folkhälsomyndigheten har i genomgångar av vetenskaplig 

litteratur visat att olika typer av insatser minskar utfall av suicid, suicidförsök och/eller 

suicidtankar. Eftersom en komplex problematik och ett brett spektrum av riskfaktorer 

ligger bakom suicidhandlingar, kräver suicidprevention en bred ansats där många 

samhällsaktörer samverkar och samordnar sina insatser. 

Riksdagen antog redan 2008 en vision att ingen ska behöva ta sitt liv, det vill säga att 

ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara suicid. 
Visionen återfinns i Prop 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik.  

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-

nationellt-handlingsprogram-for-suicidprevention/togs fram. Programmet består av nio 

åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som befolkningsnivå. Dessa 

betraktas som utgångspunkten för det suicidförebyggande arbetet i landet och är 

viktiga för att få generell och övergripande vägledning.    

Strategi för suicidprevention i Östergötland har tagits fram med utgångspunkt från det  

nationella handlingsprogrammet och förankrats i samverkan och dialog mellan 

regionala och lokala parter i Östergötland. Strategin är tänkt att utgöra en gemensam 

vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län genom att ange 

insatsområden som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna. 

Samtidigt ska den ge möjlighet och utrymme för anpassning till  parternas lokala 

lägesbilder och behov i planeringen av aktiviteter. 

https://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-nationellt-handlingsprogram-for-suicidprevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-nationellt-handlingsprogram-for-suicidprevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-nationellt-handlingsprogram-for-suicidprevention/


 

 3 (27)  
 

Strategin för suicidprevention i Östergötland gäller till och med år 2025. Anledningen 

är att regeringen har fattat beslut om att ta fram en ny nationell strategi för psykisk 

hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samordnar 

arbetet och ytterligare  22 myndigheter och andra samhällsaktörer medverkar. Ett 

förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning ska 

slutredovisas senast 1 september 2023 till regeringen. Detta bör efter beslut utgöra 

underlag för fortsatt regionalt och lokalt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa 

och suicidprevention.  

 

1.2 Agenda 2030 

Suicidprevention är en del i arbetet för en hållbar värld inom ramen för Agenda 2030. Flera 

av målen har direkt påverkan tex mål 10 minskad ojämlikhet.  Alla målen påverkar hälsan 

direkt eller indirekt och påverkar alltså i sin tur även suicid.   

 
 

1.3 Nationellt handlingsprogram  

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention antogs av riksdagen 2008 och 

utgör utgångspunkten för det suicidförebyggande arbetet i landet. Det utgår från den 

tydliga visionen att ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att 

självmord ses som den enda utvägen. Detta brukar beskrivas som ”nollvisionen” och 
syftar till att samla olika krafter i samhället åt ett gemensamt håll. 

Det nationella handlingsprogrammet innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att 

minska suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. 

Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande 

arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa 

stödjande och mindre riskutsatta miljöer. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/nationell-strategi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/nationell-strategi/
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De strategiska åtgärdsområdena för att minska suicid: 

1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper. 

2. Insatser som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen och i 

högriskgrupper för självmord. 

3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord. 

4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag. 

5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. 

6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord. 

7. Kompetenshöjning hos personal och andra nyckelpersoner i vård och 

omhändertagande av personer med självmordsproblematik. 

8. Händelseanalyser av lex Maria-anmälningar. 
9. Stöd till frivilligorganisationer. 

 

 

2 Uppdrag om suicidpreventivt arbete i 

Östergötland 

Uppdraget att ta fram en länsgemensam strategi för att minska suicid och 

suicidförsök och kommer från Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) och återfinns 

i LGVO:s arbetsplan 2020-2021: 

Ta fram en länsgemensam och långsiktig strategi för att minska suicid och 

suicidförsök och stödja den lokala utvecklingen av ett befolkningsinriktat och 

kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete. Denna aktivitet sker i samverkan med 

representanter från olika huvudmän, myndigheter och berörda 

intresseorganisationer. 

 

LGVO utgör tjänstemannaledning och gemensamt organ för ledning och styrning av 

utvecklingsarbeten och aktiviteter inom området vård och omsorg i Östergötland och 
tar fram underlag för gemensamma politiska beslut i samråd vård och omsorg (SVO). 

 

I Region Östergötlands Treårsbudget 2021-2023 med fokusområden 2021 och 

strategiprogram ingår även ett uppdrag om att ta fram en plan för suicidprevention.  

 

Arbetet med strategin har involverat flera samhällsaktörer vars uppdrag, direkt och 

indirekt, inbegriper suicidpreventiva insatser och där samtliga har sett behov av att 

utveckla samsyn och gemensamma utgångspunkter för det suicidpreventiva arbetet i 

Östergötland. Alla parter som medverkat vid framtagandet av strategin deltar utifrån 

egna uppdrag och mandat.  

https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd-%20och%20omsorg/Ledningsgrupp%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg%20minnesanteckningar/2020/LGVOarbetsplan2020-2021.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Regionfullm%C3%A4ktige/2020%20Regionfullm%C3%A4ktige/2020-11-24/02.%20Besluts%C3%A4renden/02.1.Tre%C3%A5rsbudget%202021-2023%20samt%20Strategiprogram.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Regionfullm%C3%A4ktige/2020%20Regionfullm%C3%A4ktige/2020-11-24/02.%20Besluts%C3%A4renden/02.1.Tre%C3%A5rsbudget%202021-2023%20samt%20Strategiprogram.pdf
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Följande parter har deltagit i framtagandet av strategin:  

 Kommunerna i Östergötland med representation från Motala, 

Norrköpings och Åtvidabergs kommuner 

 Länsstyrelsen Östergötland 

 Polismyndigheten, polisområde Östergötland 

 Region Östergötland 

 Räddningstjänsterna i Östergötland med representation från 

Räddningstjänsten Östra Götaland   

 SOS Alarm Sverige AB i Östergötland 

 SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) 

 Svenska kyrkan, Linköpings stift  

 

2.1 Vision för det suicidpreventiva arbetet 

Visionen för det suicidpreventiva arbetet är att ingen person ska behöva hamna i en 

sådan utsatt situation att suicid upplevs som den enda utvägen.  

Det innebär att det finns ett gemensamt samhällsansvar för att förebygga suicid och 
visar på vikten av att samordna insatserna och rikta kraften åt ett gemensamt håll. 

 

2.2 Syfte  

Strategin för suicidprevention syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet i 

Östergötlands län. Genom en bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad 

prevention ska strategin ge förutsättningar för ett strukturerat och samordnat 

suicidpreventivt arbete mellan huvudmän, myndigheter och andra samhällsaktörer, 
vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. 

Syftet med strategin är också att omsätta de nationella mål- och insatsområdena till 

regional och lokal nivå utifrån behov och lägesbild i Östergötland samt  låta effektiva 

och kunskapsbaserade insatser vara vägledande vid valet av aktiviteter och insatser. 

 

2.3 Mål 

Övergripande målsättning för det suicidpreventiva arbetet i Östergötland är att minska 

förekomst av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper. 

Strategins delmål är att:   

 Stödja framtagandet av lokala handlingsplaner/styrdokument för 

suicidprevention, inom och mellan huvudmän, myndigheter och organisationer 
i länet. 
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 Säkerställa strukturer för långsiktig samverkan och samordning av berörda 

aktörers suicidpreventiva insatser.  

 Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid 

för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och 
planera insatser på individ- och befolkningsnivå . 

 Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för att förbättra omhändertagandet 

av personer med risk för suicid och suicidnära personer. 

 

2.4 Insatsområden 

Fyra insatsområden har identifierats som centrala för det fortsatta utvecklingsarbetet 

med suicidprevention i länet:  

 Lokalt arbete med handlingsplaner/styrande dokument  för suicidprevention. 

 Samverkan och samordning.  

 Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap. 

 Minimera risker för suicid och suicidförsök. 

 

2.5 Tillämpning 

Strategin för suicidprevention riktar sig till Region Östergötland och länets kommuner, 

myndigheter med regionala och lokala uppdrag samt andra samhällsaktörer och 

ideella organisationer. 

Varje huvudman, myndighet och annan berörd aktör beslutar i den egna verksamheten 

om insatsområden och aktiviteter som presenteras i strategin. I tillämpliga delar kan 

strategin över tid ge genomslag i avtal med verksamheter som utförs på uppdrag av 

huvudmännen. 

 

 

3 Prevention 

3.1 Hälsans bestämningsfaktorer utifrån suicidprevention 

Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett 

samspel mellan individ och samhälle. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att 

människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. Hälsans bestämningsfaktorer 

illustreras i nedanstående modell. De kan fungera som utgångspunkt för ett 

sektorövergripande samarbete  för suicidprevention där alla samhällsarenor berörs; 

Boende och närområde, kultur och fritid, skola och utbildning, arbete och försörjning 

samt omsorg samt hälso- och sjukvård.  
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”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”, baserad på hälsans 

bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.Östgötakommissionens slutrapport 2014 

 

Hälsofrämjande insatser och prevention ger effekter inom flera områden än på det 

område som insatsen riktar sig till. Insatser för ökad fysisk aktivitet främjar psykisk 

hälsa, insatser mot riskbruk av alkohol kan vara suicidförebyggande genom att 

minska risken för impulsiva suicidhandlingar. I Östgötakommissionen för folkhälsa 

slutrapport finns rekommendationer för att motverka den ojämlika hälsan.  

 

3.2 Bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad prevention  

Det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län ska utgå från en bred ansats utifrån 

universell, selektiv och indikerad prevention (se figur 2 nedan). Det innebär att 

insatserna har olika fokus beroende på risknivå och riktar sig till olika målgrupper i 

befolkningen. Vidare innebär det att huvudmän, myndigheter och andra 

samhällsaktörer utifrån sina uppdrag har olika fokus relaterat till preventionsnivåerna.  

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/266425/Folkhalsorapport.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/266425/Folkhalsorapport.pdf
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Nivå 1 – universella insatser  

Universell suicidprevention riktar sig till hela befolkningen oavsett risknivå, med fokus 

på människors livsvillkor och på att främja goda livschanser för mindre gynnade 

grupper. Universella insatser når fler personer och ger därmed större effekt än insatser 

riktade till enbart riskgrupper. Universella suicidpreventiva insatser handlar inte bara 

om att förebygga psykisk ohälsa, utan även om att förebygga andra orsaker till lidande 

såsom kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering, social isolering och 

andra typer av utsatthet. Barn och ungdomar är viktiga målgrupper för de universella 

insatserna som i bästa fall även ger skyddande effekter livet ut. 

Exempel på insatser riktade till hela eller delar av befolkningen är exempelvis 

skolbaserade program för att förstärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer, 

insatser för att minska alkoholkonsumtionen i befolkningen, informationskampanjer 

riktade till invånarna om att det är möjligt att få hjälp vid lidande och suicidalitet. 

Insatser för att göra förändringar i den fysiska miljön för att hindra 

självmordshandlingar, samt begränsa tillgången till suicidmedel inkluderas också i 

denna preventionsnivå. Utgångspunkten för  dessa insatser är att, ju längre det tar och 

ju svårare det är för en person att anskaffa ett dödligt medel (t.ex. klättra över ett 

broräcke, eller få i sig läkemedel) desto mer tid finns det för personen att bli kvitt sina 

mest intensiva suicidtankar eller bli omhändertagen av andra. Mer finns att läsa i 

skriften från Sveriges kommuner och regioner SKR med namnet  Förebygga suicid i 
fysisk miljö, 2019. 

 

Nivå 2 - selektiva insatser  

Selektiv suicidprevention riktar sig till grupper i särskild utsatthet för suicidrisk, det 

vill säga de som på gruppnivå har en känd förhöjd risk, men därmed inte säkert har 

förhöjd risk som individer. Äldre och i synnerhet äldre män är exempel på en riskgrupp 

där ensamhetsproblematik kan spela en avgörande roll. Anhöriga till personer som har 

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/forebygga-suicid-i-fysisk-miljo.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/forebygga-suicid-i-fysisk-miljo.html
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dött i suicid utgör också en riskgrupp. Risk- eller missbruk av alkohol, droger och spel 

innebär förhöjd risk för suicid. 

Andra grupper med hög risk för suicid är HBTQI-personer, ensamkommande och 

asylsökande som riskerar avslagsbeslut, personer som utsatts för mobbing eller är 
våldsutsatta samt förövare, liksom personer i socioekonomisk utsatthet.  

Insatserna vad gäller selektiv suicidprevention syftar till att fånga upp de personer som 

är i behov av hjälp, stöd och vård för sjukdom, beroende och/eller livsproblem, samt 

att stärka personernas förmåga att hantera livskriser. Ju tidigare insatser sätts in desto 

större chans finns att förebygga suicid.  

Det finns inte alltid behov av särskilda insatser som är anpassade för en specifik grupp. 

Inom strategin ryms dock även vidareutveckling och utvärdering av insatser för olika 

riskgrupper där det idag finns initiativ men där det saknas evidens vad gäller 

minskning av suicidhandlingar. Insatser att utveckla är exempelvis sådana som syftar 

till att minska social isolering hos äldre och utveckla krisomhändertagande för 

efterlevande.  

 

Nivå 3 - indikerade insatser  

Indikerad prevention riktar sig till personer med individuell risk för suicid. En 

betydande andel av de personer som försökt ta sina liv har i olika studier konstaterats 

lida av depression, ångesttillstånd, schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Därutöver 

finns det somatiska tillstånd som för med sig ett betydande lidande och som kan 

resultera i suicidhandlingar såsom maligna tumörsjukdomar, diabetes, KOL, epilepsi 

och kronisk smärta. Vid nydiagnostiserade sjukdomstillstånd som medför svåra 

konsekvenser för individen finns också en risk för suicid.   

Samsjuklighet av alla slag är viktigt att identifiera och behandla för att förebygga 

suicidhandlingar. Patienter med förhöjd risk att ta sitt liv förekommer därmed inom 

alla delar av hälso- och sjukvården. För att minska risken för suicid behöver 

verksamheter inom hälso- och sjukvården arbeta systematiskt, med evidensbaserade 

behandlingsmetoder och med god samverkan mellan olika instanser. Tidig upptäckt, 

diagnosticering, behandling och uppföljning är centralt, liksom åtgärder för att minska 

eventuell social problematik. 

 

3.3 Suicid som psykologiskt olycksfall 

Det blir allt mer vanligt att betrakta suicid som psykologiska olycksfall till följd av 

psykiska och fysiska påfrestningar där flera omständigheter och situationer påverkar 

händelseförloppet. Utgångspunkt för detta synsätt är en förklaringsmodell som 

bygger på samma principer som uppkomsten av fysiska olyckshändelser och tillbud. 

Det innebär att ett systemperspektiv behövs för att förstå bakomliggande orsaker och 

därmed kunna verka för effektiva och robusta förebyggande åtgärder. Det kan också 

bidra till att tydliggöra att insatser på olika  preventionsnivå behöver genomföras 

parallellt. 
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Att betrakta suicid som psykologiska olycksfall innebär att suicidprevention kan vara 

en integrerad del i det trygghets- och olycksförebyggande arbete i kommunen och 

även integreras inom ramen för samhällsplanering och arbetet med social hållbarhet. 

Ett exempel är Jönköpings kommun där suicidprevention ingår som en del i det 

kommunala handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet. Det beskrivs i en 
rapport med titeln Suicidpreventivt arbete i Jönköping. 

 

3.4 Kunskapsunderlag för suicidpreventiva insatser 

Ambitionen är att strategin och det fortsatta arbetet med lokala 

handlingsplaner/styrdokument för suicid-prevention så långt möjligt ska bygga på 

metoder som utvärderats vetenskapligt med suicid och/eller suicidförsök som 

utfallsmått. Det finns dock aktiviteter och strukturer som inte har studerats i ett 

vetenskapligt sammanhang, men som utifrån kunskapsbaserad praktik bedöms vara 

nödvändiga som förutsättningar för ett lyckat suicidpreventivt arbete. 

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) har genomfört 

omfattande litteraturstudier av evidensbaserade metoder för att förebygga suicid och 

sammanställt ett kunskapsunderlag med rekommendationer för suicidpreventiva 

åtgärder som finns tillgängliga på sidan www.respi.se Plattformens innehåll är tänkt 

att uppdateras kontinuerligt i takt med att ny forskning och ”best practice” tas fram 

och kan med fördel användas som kunskapsstöd i det fortsatta lokala arbetet. 

Det finns även ett utarbetat stödmaterial för att ta fram lokala handlingsplaner/ 

styrdokument på sidan. Materialet innehåller en mall som i första hand är framtagen 

som stöd till kommuner men som kan vara användbart för mera verksamhetsspecifika 
handlingsplaner. 

 

 

4 Lägesbeskrivning 

4.1 Nationell 

Varje år dör cirka 1500 personer i Sverige genom suicid, vilket innebär att ungefär 

fyra personer tar sitt liv varje vecka. Förutom att liv går förlorade medför det stort 

lidande för anhöriga, närstående och andra som berörs av dödsfallet. Suicid innebär 

även samhällsekonomiska konsekvenser i form av förlorade levnadsår, men även 

direkta och indirekta kostnader i anslutning till suicidhändelsen. Detta beskrivs av 

Myndigheten för samhällsberedskap i en rapport med titeln Samhällsekonomiska 

konsekvenser av fullbordade suicid, MSB, 2015.  

Enligt den internationella klassifikationen av dödsorsaker och sjukdomar är säkra 

suicid de fall där inget tvivel råder om att avsikten har varit att ta sitt liv (avsiktligt 

självdestruktiv handling). Osäkra suicid (skadehandling med oklar avsikt) används när 

man är osäker på uppsåtet bakom dödsfallet, d.v.s. om det var en avsiktlig handling 
eller ett olycksfall. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c61e46d8923d40e680124effc654f68b/suicidpreventivt-arbete-jonkopings-lan.pdf
http://www.respi.se/
https://rib.msb.se/filer/pdf/27977.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/27977.pdf
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I Sverige är andelen osäkra suicid relativt hög, ca 20 % av det sammantagna antalet. 

De flesta osäkra fall är förgiftningar. Det innebär troligen en underrapportering av 

antalet suicid om man väljer att enbart dödsfall där man med säkerhet vet att avsikten 
var suicid tas med.   

Nationell statisk visar att majoriteten av de som tar sitt liv är män, men kvinnor utgör 

den största andelen av de som gör suicidförsök. Män 65+ år är fortfarande den grupp 

som har de högsta suicidtalen (antal suicid per 100 000 invånare), följt av män i 
åldrarna 45-64 år.  

Nationella trender som avspeglar utvecklingen över tid visar dock en långsam 

minskning av suicid bland personer i åldersgrupperna 45-64 och 65+, där män bidrar 

med en större del av minskningen. Däremot finns en oroande ökning av suicid bland 

kvinnor i åldersgruppen 25-44 år och även bland unga personer 15-24 år. Dessutom 

gör unga personer som identifierar sig som homo-bi-transsexuella och queer fler 

självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Ytterligare statistik 

om suicid finns på Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, NASP och 

på www.respi.se  

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna 

arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Arbetet utgår från det Nationella 

handlingsprogrammet för suicidprevention. Den nationella samordningen syftar till 

att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer 

vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. I uppdraget ingår 

också att stärka framtagande av ny kunskap och kunskapsuppbyggnad samt att följa 

upp det nationella suicidpreventiva arbetet.  www.suicidprevention.se  

I den nationella samordningsgruppen för myndigheter som 

Folkhälsomyndigheten samlar ingår representanter från: Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO), Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för 

delaktighet (MFD), Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen, SOS Alarm, Statens 

institutionsstyrelse (SIS) och Trafikverket.  

Även en nationell samordningsgrupp för intresseorganisationer har etablerats 

med en rad aktörer som med olika inriktningar och typer av verksamheter bidrar med 

sina perspektiv och kompletterar myndigheternas insatser genom t.ex. 

kunskapsspridning, opinionsbildning och olika former av stödjande arbete.  

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för hälso-och sjukvården och 

socialtjänsten och tar fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt gör 

uppföljningar och utvärderingar. Suicid är ett områden som Socialstyrelsen 

uppmärksammar även när det gäller patientsäkerhet och risker i vården. Statistik om 

suicid finns tillgängligt i Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har ett gemensamt regeringsuppdrag att ta 

fram underlag till en kommande strategi inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention. Syftet är att ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att 

utveckla insatserna inom området. Målsättningen är att stärka den statliga styrningen, 

att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att öka kvaliteten, 

effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs av myndigheter, 

regioner, kommuner och andra aktörer. 

https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige
http://www.respi.se/
http://www.suicidprevention.se/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/dodsorsaksregistret/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/08/uppdrag-att-inkomma-med-underlag-infor-en-kommande-nationell-strategi-inom-omradet-psykisk-halsa-och-suicid-prevention/
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Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med 22 andra nationella myndigheter 

som också har i uppdrag att medverka utifrån sina respektive uppdrag. 

 

4.2 Regional  

I Östergötland tar cirka 50 personer sitt liv varje år. Det så kallade suicidtalet som 

anger antal dödsfall per 100 000 invånare är för länet något lägre än för riket som 

helhet. Män från Östergötland har lägre självmordstal jämfört med riket som helhet, 

medan kvinnor från Östergötland ligger högre än riket som helhet. 

Suicid båda könen i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: 

Socialstyrelsen 

 2016 2017 2018 2019 

Östergötlands län 10,69 11,21 10,88 11,87 

Riket 11,51 11,87 12,51 12,35 

 

Suicid kvinnor i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen 

  2016 2017 2018 2019 

Östergötlands län 7,64 8,00 8,37 8,31 

Riket 7,15 6,99 7,57 7,75 

 

Suicid män i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen 

  2016 2017 2018 2019 

Östergötlands län 13,70 14,37 13,34 15,33 

Riket 15,85 16,72 17,41 16,89 

 

Att förhålla sig till statistik vid suicid kräver eftertanke. Det kan vara vanskligt att i 

någon större utsträckning göra jämförelser mellan enskilda år och mellan olika 

grupper När data bryts ner på regional eller kommunal nivå är det svårt att uttala sig 

om huruvida statistiken avspeglar trender, eller om det handlar om avvikelser år från 
år. 

Risken för spårbarhet till person ökar också när statistik bryts ner på lokal nivå, vilket 

bör undvikas. Att anta att de nationella uppgifterna i stort avspeglar förhållandena i 

Östergötland kan vara ett rimligt sätt att förhålla sig. Att studera ett tidsspann, ex 5-

års medelvärde kan vara ett annat möjligt sätt att uttala sig om förändringar i trender. 

På Folkhälsmyndighetens hemsida finns mera statistik om suicid och regionala 

skillnader. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/regionala-skillnader/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/regionala-skillnader/
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5 Östergötlands prioriterade 

insatsområden och åtgärder 

Nedanstående fyra insatsområden har identifierats som centrala för den fortsatta 
utvecklingen av suicidprevention i länet:  

 Lokalt arbete med styrande dokument/handlingsplaner för suicidprevention 

 Samverkan och samordning  

 Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap 

 Minimera risker för suicid och suicidförsök 

Delmål:  

 Stödja framtagandet av lokala handlingsplaner/styrdokument för suicidprevention  

Insatsområde  1.  Lokalt arbete med styrande dokument /handlingsplaner för suicidprevention 

Strategisk nivå Genomförande Uppföljning 

Besluta att ta fram ett specifik 

styrande dokument/  
handlingsplan för 
suicidprevention, med  generella 
och riktade åtgärder. 
Sektorövergripande inom 
kommuner och inom Region 
Östergötland. 
  
Säkerställa resurser för 
framtagande av 

dokumenten/handlingsplanerna. 
 
Beakta suicidpreventiva åtgärder i 
andra avtal/ överenskommelser, 
länsgemensamt och lokalt samt 
inom olika  verksamheter. 

Ta fram styrande 

dokument /handlingsplan 
med utgångspunkt från 
lokala förutsättningar.  

Komplettera med 
verksamhetsspecifika 
planer. 
 
Implementera och göra 
styrande dokument 
/handlingsplanerna 

kända.  

Antal framtagna styrande 

dokument/lokala planer som 
specifikt avser suicidpreventiva 
insatser.  
 
Indikatorer för uppföljning 
konkretiseras. 
 
 
I de lokala 
styrandedokumenten/planerna 

kan egna indikatorer för 
uppföljning anges för den 
utveckling man vill se.  
 

Säkerställa resurser för 
genomförande av åtgärder.   

Omsätta handlingsplanens 
åtgärder till konkreta och 
tidsatta aktiviteter i olika 
verksamheter.  
 
Genomföra aktiviteter 
enligt beslutad tidsplan. 

Årlig redovisning av 
genomförda aktiviteter. 
 

Ansvariga 
 Befintliga beslutsforum i länets kommuner, Region Östergötlands verksamheter  

och hos andra samhällsaktörer, var för sig och/eller gemensamt. 
 Civilsamhällets  organisationer kan med fördel medverka i arbetet.  

 Utsedda resurspersoner i respektive verksamhet med uppdrag för åtgärder enligt planen. 
 Regional samordnare för suicidprevention.  
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Delmål 

 Säkerställa strukturer för långsiktig samverkan och samordning av berörda 
aktörers suicidpreventiva insatser  

Insatsområde 2.  Samverkan och samordning 

Strategisk nivå Genomförande Uppföljning 

Besluta om strategisk 
samverkan på länsnivå, 

med uttalat mål att 
samordna suicidpreventiva 
insatser. 

Fortsatt uppdrag för en 

aktörsgemensam 

samverkansgrupp för 

suicidprevention från Region 

Östergötland, länets 
kommuner och andra 
berörda samhällsaktörer.  

Årlig sammanställning av 
aktiviteter inom strategins 
insatsområden och aktiviteter. 
 
Årlig sammanställning av 
statistik om suicid i 
Östergötland.   

Tydliggöra 

ansvarsfördelning och 
roller mellan 
huvudmännen. 

Tydliggöra ansvar och roller 

mellan aktörer.   
Genomföra gemensamma 
aktiviteter. 

Årlig sammanställning av 

pågående utvecklingsarbete.    

Identifiera  behov av nya 
samverkansinsatser och 
initiera genomförande.    

Utveckla samverkan i akut 
skede med utgångspunkt 

från blåljusaktörernas 
samverkanslarm och akut 
psykiatrisk mobilitet. 

Uppföljning av genomförda 

händelseanalyser. 
Uppföljning av vårdkontakter 

bland personer som vårdas för 

suicidförsök. 

Fortsatt utveckla 
samverkan på individnivå 

Samverka på individnivå 
genom  Samordnad 
individuell plan (SIP)  

Antal genomförda SIP 
 
 

 

Ansvariga 
• Beslutsfattare, chefer och ledare hos berörda samhällsaktörer.  
• Regional samordnare är sammankallande för den aktörsgemensamma 

samverkansgruppen.  
• Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt  andra samhällsaktörer, 

var för sig och/eller gemensamt. 
• Även civilsamhällets  organisationer kan med fördel medverka i arbetet.  
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Delmål 

 Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för att förbättra omhändertagandet av 

personer med risk för suicid och suicidnära personer. 

 Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid 

för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och 

planera insatser på individ- och befolkningsnivå . 

Insatsområde 3. Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap 

Strategisk nivå Genomförande Uppföljning 

Fortsatt omvärldsbevakning 

inom området.  
Följa aktuell forskning och 
nationella kunskaps- underlag 
om suicidpreventiva insatser.  

Sprida kännedom om 
kunskapsbaserade metoder 
för att minska suicid och 

suicidförsök. 
  

Genomförda utbildnings- 
och fortbildningsinsatser.  
  

Ta ställning till och besluta 

om länsövergripande 
utbildningsinsatser. 
  

Planera och genomföra 

utbildningsinsatser för 
personal och andra 
nyckelpersoner som kan 
komma i kontakt med 
suicidnära personer.  
 
Planera och genomföra 
yrkesspecifik fortbildning, ex. 
om suicidriskbedömning.  

Genomförda 

länsgemensamma 
utbildningsinsatser.  
 
Antal deltagare i olika 
utbildningsinsatser. 
 
Utvärdering av  
utbildningsinsatser. 

Minska fördomar och  
stigmatisering kring suicid 
och suicidförsök genom 
informations- och 
utbildningsinsatser.  

 Ta fram och sprida  
informationsmaterial till  
olika målgrupper och länets 

invånare.  
 
Genomföra offentliga 
aktiviteter, exempelvis under 
suicidpreventiva dagen den 
10/9. 

Genomförda informations- 
och fortbildnings-insatser 
till länets invånare. 

Ansvariga 
• Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt andra samhällsaktörer, 

var för sig och/eller gemensamt. 
• Även civilsamhällets  organisationer kan med fördel medverka i arbetet.   

• Varje aktör ansvarar inom egen verksamhet och deltar på eget mandat i länsgemensamma 
aktiviteter.  

• Regional samordnare för suicidprevention. 
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Delmål 

 Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid 
för   att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och 
planera insatser på individ- och befolkningsnivå .  

Insatsområde 4. Minimera risker för suicid och suicidförsök 

Strategisk nivå Genomförande Uppföljning 

I övergripande strategiska 
dokument beakta minskad 
tillgänglighet till medel och 
metoder för suicid. 

Identifiera riskområden 
och verka för minskad 
tillgänglighet till medel och 
metoder för suicid utifrån 
den egna verksamhetens 
uppdrag. 
Aktiv ANDTS prevention. 

Genomförd inventering av 
platser och miljöer med särskild 
risk för suicid.  
 
Identifierade riskområden.  
 
Uppföljning enligt ANDTS 
strategin. 

Beakta suicidförebyggande 
åtgärder i yttre miljö, 
samhällsplanering och 
infrastruktur.    

Genomföra riskanalyser.  
Kartlägga särskilt riskabla 
platser.  

Uppföljning enligt kommunal 
plan för trygghet och säkerhet.  

Minimera risk för suicid 
och suicidförsök på 
individnivå.  

Säkerställa rutiner och 
riktlinjer för 
omhändertagande av 
suicidnära personer.  
 
Erbjuda stödinsatser till 
anhöriga till suicidnära 
personer.  
 
Säkerställa 
krisomhändertagande till 
efterlevande  
 
Säkerställa rutiner för 
krisstöd till medarbetare 
vid suicidhändelser.  

Uppföljning av händelseanalyser  

Kvalitetsgranskning av insatser. 
 
 
Redovisning av möjligheter för 

anhörigstöd. 
 
 
Framtagna rutiner för akut och 

uppföljande stöd till 
efterlevande. 
 
Uppföljning av befintliga rutiner. 

Ansvariga 
• Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt  andra samhällsaktörer,  

var för sig och/eller gemensamt. 
• Även civilsamhällets  organisationer kan med fördel medverka i arbetet. 
• HR-organisationer hos aktörerna. 
• Regional samordnare för suicidprevention. 
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6 Aktörer på regional och lokal nivå  

I Folkhälsomyndighetens förlag till struktur för kunskapsbaserad suicidprevention 

från 2015, föreslogs att en samordningsfunktion skulle inrättas i varje region 

(landsting) med uppdraget att stödja införandet av det nationella 
handlingsprogrammet för suicidprevention. 

En samordnande funktion för suicidprevention från Region Östergötland har 

sedan 2015 funnits med uppdrag att fungera som en länk mellan nationell och lokal 

nivå och utgöra ett samordnande stöd för såväl regionala som lokala aktörer i 

utvecklingen och samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Östergötland. 

Ytterligare uppgifter skulle vara att stödja utvecklingen av långsiktigt tvärsektoriellt 

kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete samt att stödja utbildning och 
kompetensutveckling i länet. 

Ansvaret för det praktiska suicidförebyggande arbetet ligger huvudsakligen hos 

regionala och lokala aktörer. Samordning på regional nivå är därför viktig för att 

operativa parter från olika verksamheter lättare ska kunna dela kunskap och 

erfarenheter med varandra, diskutera insatser och ansvarsfördelning, samt samverka 

bland annat genom att ta fram regions- eller länsövergripande handlingsprogram för 

suicidförebyggande åtgärder. Samverkansgruppen ser gärna fler samverkansaktörer i 
arbetet. 

 

Region Östergötland 

Suicidprevention berör alla regionens delar även om fokus utifrån de tre 

preventionsnivåerna ser olika ut beroende på om det gäller hälso- och sjukvård, 

regional utveckling eller kollektivtrafik. Det innebär att alla nämnder hanterar 

områden där suicidprevention berörs, oftast utan att det är uttalat. Arbetet för en 

jämlik hälsa med utgångspunkt från hälsans bestämningsfaktorer är nära kopplat till 
och ofta synkroniserat med det suicidpreventiva arbetet. 

Hälso-och sjukvårdens ansvarsområde berör alla tre preventionsnivåerna. 

Primärvård, barn-och ungdomshälsa, specialiserade psykiatri, prehospital vård och 

akutmottagningar utgör verksamheter där samordning kring strategins insatsområden 

är extra angeläget och där kliniska behandlingsmetoder, gemensamma riktlinjer och 

rutiner är viktiga för en fungerande vårdkedja för personer med risk för suicid. Arbetet 

innefattar även samverkan med externa aktörer och samverkan samt stöd till anhöriga. 

Specialistpsykiatrin i Östergötland bedriver hälso- och sjukvård inom barn- och 

ungdoms- psykiatri, beroendesjukvård samt rättspsykiatri och flyktingmedicin. Det 

suicidpreventiva arbetet inom Regionens Psykiatricentrum innebär förutom att 

bedriva psykiatrisk specialistvård, med utredning, behandling och rehabilitering även 
att utveckla, utbilda och bedriva forskning inom detta kompetensområde. 

De barntraumateam som finns i respektive länsdel utgör ett gott exempel på hur barn 

som anhöriga kan få såväl akuta som uppföljande insatser efter suicid och där det finns 

en upparbetad samverkan med externa aktörer. Motsvarande insatser för vuxna 

saknas. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/suicidprevention/struktur-kunskapsbaserad-suicidprevention.pdf
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Länsstyrelsen Östergötland 

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, och samordnar 

den statliga verksamheten. Länsstyrelsens huvudsakliga uppdrag och uppgifter styrs 

av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev. 

Idag har Länsstyrelsen inget uttalat uppdrag gällande suicidprevention däremot finns 

det klara samband med flera av de områden som man har uppdrag inom, så som: 

Förebyggande arbete mot alkohol-, narkotika-, doping, tobak och spel, alkohol- och 

tobakstillsyn, brottsförebyggande arbete, tidiga insatser under asyltiden, mottagande 

av nyanlända och ensamkommande barn, jämställdhet, våld i nära relationer, 

människohandel och prostitution, hedersrelaterat våld och förtryck, mänskliga 

rättigheter, barnrätt, funktionshinder, nationella minoriteter, personligt ombud, 

föräldraskapsstöd, friluftsliv och samhällsplanering.  

 

Polismyndigheten i Östergötland 

Nationellt, regionalt och lokalt samverkar polisen med andra myndigheter och aktörer 

i arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention. Antalet ärenden kopplat till psykisk 

ohälsa och suicid har ökat de senaste åren och som en del i ett regeringsuppdrag 

utbildas polisanställda i bemötande av självmordsnära personer i akuta situationer. 

Polismyndigheten kommer i kontakt med suicidproblematiken i huvudsak kopplat till 

följande områden; direkta suicidlarm, överlämnande av dödsbud efter suicid och 

dödsfallsutredning vid konstaterade suicid eller vid oklar dödsorsak. Vidare samverkar 

Polismyndigheten med Räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 47 § får Polismyndigheten tillfälligt 

omhänderta en person om det finns skälig anledning att anta att denne lider av 

allvarlig psykisk störning. Omhändertagandet syftar endast till att snarast ge 

personen adekvat hjälp från hälso- och sjukvården.  Enligt samma lagrum ska polisen 

efter begäran från sjukvården lämna handräckning.  

 

Räddningstjänsten  

I Räddningstjänstens uppdrag ingår bland annat att förhindra olyckor, rädda liv och 
medverka i samhällets krishantering enligt Lagen om skydd mot olyckor. I det 
suicidpreventiva arbetet medverkar Räddningstjänsten tillsammans med 
Polismyndigheten, ambulans och SOS Alarm i modellen med samverkanslarm. 

I och med räddningstjänstens geografiska spridning är den utryckande personalen ofta 
först på plats vid situationer där hot om suicid förekommer. Med hjälp av unika 
resurser samverkar räddningstjänsten med polis och ambulans under insatsen. Vid 
situationer med självmordsnära personer i svår belägenhet som t.ex. hög höjd eller 
intill vatten blir räddningstjänstens utryckande personal många gånger först att ta 
kontakt med personen. All utryckande personal utbildas därför kontinuerligt i 
bemötande av självmordsnära personer i akuta situationer. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128
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SOS Alarm Sverige AB  

SOS Alarm arbetar utifrån den regionala larmplan som är framtagen tillsammans av 

Räddningstjänsten i Östergötland, Region Östergötland, SOS Alarm Norrköping och 

Polismyndigheten. Larmplanen förvaltas av SOS Alarm.  

Uppdraget består i att vid ett samtal till 112  identifiera hot om eller pågående suicidal 

handling för att sedan aktivera en eller flera aktörer för att ärendet ska kunna hanteras 

på ett optimalt sätt. Hanteringen genererar ett samverkanslarm. SOS operatören får 

en grundläggande utbildning i samtalsmetodik och i hanteringen en 

självmordsbenägen person i ett akut skede. Utbildningen är anpassad för 
omhändertagande via samtal som sker telefonledes.  

Uppföljning och utvärdering av Hot om Suicid/samverkansärenden och gemensamma 

rutiner sker kontinuerligt internt men även i externa forum tillsammans med alla 

aktörer. SOS Alarm senaste beräkningar visar på en gradvis fortsatt ökning av 112 
samtal med individer med psykisk ohälsa och suicidsamtal. 

 

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)  

SPES är en ideell organisation som skapat ett nätverk för efterlevande vid suicid, med 

stödjande verksamhet från en efterlevande till en annan. Efterlevande vid självmord är 

en högriskgrupp för egen psykisk ohälsa och suicidalitet. I en svensk studie uppgav 24 

% av de efterlevande att de planerat att ta sitt eget liv efter sin förlust. Att erbjuda riktat 

stöd till efterlevande är därför angeläget. 

Vid sidan av den stödjande verksamheten arbetar SPES på egen hand och tillsammans 

med andra aktörer i samhället för att uppmärksamma suicid och dess konsekvenser 

som folkhälso- och samhällsproblem. SPES bedriver förändringsarbete genom att 

delta i vårdens brukarråd och olika nätverk, samarbeten och projekt. 

SPES nationella telefonjour är öppen varje kväll året om och i Östergötland hålls 

samtalsträffar varje månad både i Linköping och i Norrköping.  SPES har både en 

länsvis krets i Östergötland och en lokalförening i Norrköping. Kontaktpersoner finns 

i olika delar av länet. 

 

Svenska kyrkan  

Svenska kyrkan har en omfattande själavårdande verksamhet vars övergripande 

uppdrag är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Samtliga 

församlingar erbjuder samtalsstöd för den som behöver någon att prata med.  

Genom Sjukhuskyrkan finns Svenska kyrkan representerad på alla tre sjukhusen i 

Östergötland.  Präster och/eller diakoner från Svenska kyrkan Linköpings stift 

bedriver även Universitetskyrka, erbjuder militärsjälavård och finns närvarande på 
häkten och fängelser.  

Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd. Det är 

gratis att kontakta Jourhavande präst. De som bemannar Jourhavande präst är präster 

inom Svenska kyrkan och de har absolut tystnadsplikt.  
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Jouren är öppen för alla – både troende och icke troende, medlem och icke medlem. 

Jourhavande präst nås via tre kanaler: telefon (via larmnumret 112), chatt eller digitalt 

brev.  

För den som behöver samtala om sin livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan 

finskspråkig själavård via Sverigefinska telefonjouren och en nationell bildtelefonjour 

på teckenspråk finns så att döva personer i hela landet kan samtala direkt med 

teckenspråkiga präster eller diakoner. 

 

Östergötlands kommuner  

Kommunerna arbetar med suicidprevention på flera arenor exempelvis inom 

förskola/skola, arbetsmarknad, vård, omsorg, samhällsplanering, kultur och fritid. 

Arbetet riktar in sig på universell, grupp- och individnivå och är både åtgärdande, 
förebyggande och hälsofrämjande  

Kommunerna arbetar med socialt hållbara samhällen utan fysiska och psykologiska 

barriärer. Prioriterat är bland annat att motverka att bostadsområden har en lägre 

socioekonomi och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse och olika 

upplåtelseformer. Trygghet i boende och närmiljö är viktigt, till exempel genom att 

identifiera platser som kan vara riskplats för suicid och skapa hinder. Kommunen 

arbetar vidare med kultur- och fritidsaktiviteter till alla medborgare.  

Det finns möjlighet till stöd vid psykisk ohälsa på skolor men även inom andra arenor. 

Förskolan har en roll att fånga upp barn som mår dåligt via tidiga insatser men även 

att fånga upp föräldrar som mår dåligt via föräldrastöd. Samverkan med andra 

myndigheter såsom Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

sker genom att aktivt arbete med personer i försörjningsstöd för att nå egen försörjning 
och känna sig som en del av samhället.  

För att fånga upp personal inom kommunorganisationen som mår dåligt pågår 

samarbete med företagshälsovård. Hälsofrämjande insatser finns mot äldre i ordinärt 

boende och personer med funktionsnedsättning. Kommunerna erbjuder även med 

anhörigstöd för alla åldrar. Genom bland annat socialtjänst och överförmyndare 

stöttas personer i utsatt situation och/eller psykiskt ohälsa.  

 

 

7 Implementering och uppföljning av 

strategin  

Genom att upprätta sektorövergripande handlingsplaner för suicidprevention inom 

kommunerna och inom Region Östergötland konkretiseras det strategiska och 

operativa suicidpreventiva arbetet. Lokala handlingsplaner för olika aktörer 

kompletterar det förebyggande arbetet och möjliggör samordning och samverkan.  
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Varje huvudman, myndighet  och annan berörd aktör beslutar med utgångspunkt 

från det egna uppdraget om vilka suicidpreventiva insatser som behöver prioriteras i 

den egna verksamheten. Att ta fram en nulägesbeskrivning utifrån de insatsområden 
som anges i strategin bidrar till att identifiera utvecklingsbehov.  

Det är lämpligt att knyta uppföljningen av det fortsatta suicidpreventiva arbetet till 

befintliga samverkansstrukturer på strategisk nivå. Det gäller särskilt syfte och 

övergripande målsättning med strategin samt målet att ta fram lokala 
handlingsplaner för suicidprevention.  

En samverkansgrupp från de samhällsaktörer som tagit fram strategin bör ha 

uppdraget att fortlöpande följa arbetet med suicidpreventiva insatser i länet och 

sammanställa statistik och tillgänglig data som är relevant för området. Den 

regionala samordnaren för suicidprevention i länet utgör resursperson i arbetet och 

sammankallande för gruppen. Respektive huvudman, myndighet  eller verksamhet 

ansvarar för att ta fram och följa upp operativa mål och indikatorer som är relevanta 

utifrån  det egna uppdraget, men med koppling till de prioriterade insatsområden och 

åtgärdsförlag som anges i denna strategi. 

Uppföljning av det konkreta arbetet integreras i ordinarie system för uppföljning hos 

de huvudmän, myndigheter och samhällsaktörer som ingår i arbetet med strategin. 

 

 

8 Kommunikationsplan 

Syfte  

Strategin syftar till att utgöra en grund för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands 

län och förväntas leda till en minskning av antalet suicid i länet samt bidra till den 

övergripande målsättningen nedan.  

Strategin syftar vidare till att ge förutsättningar för ett strukturerat och samordnat 

suicidpreventivt arbete mellan huvudmän, myndigheter och andra samhällsaktörer, 
vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid.   

Mål för kommunikationen 

Kommunikationsplanen ska fungera som ett stöd för berörda samhällsaktörer att fatta 

beslut om att ställa sig bakom strategin och i nästa steg att implementera strategin.  

Kunskapsmål  

Beslutsfattare i berörda verksamheter ska:  

 känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid 

och suicidförsök. 

 känna till att en länsgemensam strategi för suicidprevention finns.  

 ha tillräcklig kunskap om strategins innehåll för att kunna fatta beslut om att 

ställa sig bakom den.  
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 känna till att det finns effektiva och kunskapsbaserade insatser för att förebygga 

suicid 

 att strategin kan ge viss vägledning för valet av insatser och aktiviteter. 

Medarbetare ska:  

 känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid 

och suicidförsök.  

 känna till att en länsgemensam strategi för suicidprevention finns.  

 känna till att det finns effektiva och kunskapsbaserade och insatser för att 

förebygga suicid och att strategin kan ge vägledning för valet av insatser och 
aktiviteter. 

Länsinvånarna ska:  

 känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid 

och suicidförsök 

 känna till att det finns en länsövergripande samverkan gällande insatser vid 

suicid eller suicidförsök 

Attitydmål  

Se suicid som en psykologisk olycka som i en samhällskontext kan förebyggas på 

samma sätt som andra olyckor. Verka för att det stigma som finns kring suicid kan 
brytas.  

Förstå det gemensamma  samhällsansvaret och vikten av att samordna insatser för att 
kunna förebygga suicid.  

Beteendemål 

Aktivt verka för att strategins intentioner får genomslag i respektive organisation. 
Uppdatera andra styrande dokument med avseende på suicidprevention. 

Besluta om en struktur för sektorövergripande samverkan för suicidprevention i länet, 
kopplat till befintliga arenor för länssamverkan.  

Besluta om att ta fram lokala handlingsplaner.  

Genomföra  suicidpreventiva insatser på individ- och befolkningsnivå med 
utgångspunkt från det egna uppdraget och ansvarsområdet. 

Övergripande budskap 

Vi i Östergötland ska tillsammans ta oss an utmaningen att minska suicid och 

suicidförsök och verka för att människor ska kunna hantera livshändelser så att suicid 

inte upplevs som den enda utvägen.  

Den länsgemensamma strategin för suicidprevention utgör en gemensam 

viljeinriktning för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län. Det fokuserar på 

insatsområden där det finns kunskapsbaserade och effektiva åtgärder för olika 
samhällsaktörer.     

Så många aktörer som möjligt uppmanas att samverka kring att ta fram egna 

suicidförebyggande handlingsplaner/åtgärder och genomföra insatser för att 
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tillsammans minska antalet suicid i Östergötlands län. Som invånare har vi alla något 

att bidra med, inte minst i rollen som medmänniskor. 

Målgrupper/intressenter 

Olika samhällsaktörer och målgrupper  utgör intressenter för framtida 

kommunikationsinsatser.  

Primär målgrupp är  de aktörer som medverkat i framtagandet av strategin och har ett  

behov av kommunikation för att kunna anta och ställa sig bakom strategins intentioner 

inför ett fortsatt suicidpreventivt arbete. 

 
 
Dessa är:  Kommunerna i Östergötland 

Länsstyrelsen Östergötland 
Polismyndigheten, polisområde Östergötland 
Region Östergötland  
Räddningstjänsterna i Östergötland 
SOS Alarm Sverige AB i Östergötland  
SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) 
Svenska kyrkan, Linköpings stift  

 

Prioriterade grupper för kommunikationen hos dessa aktörer är beslutsfattare på olika 

nivå och medarbetare.   

När strategin har beslutats är målgruppen för kommunikation:  

 alla verksamheter som deltagit i arbetet med att ta fram strategin. Den ska vara 

känd i hela verksamheten tex inom ledning och styrning samt HR. 

 länets invånare  via media. 

 ideell sektor. 

Fortsatta kommunikationsinsatser om strategin och dess insatsområden är en aktivitet 
som behöver finnas med i de lokala handlingsplanerna. 
 

Övergripande kommunikationsstrategi 
Förankring och beslut behövs i de organisationer som medverkat vid framtagningen. 

Utkast av strategin och tidsplan för förankringsprocessen utgör underlag.   

Deltagarna i arbetsgruppen ansvarar för förankringen inom sina verksamheter.   

Den interna kommunikationen ska föregå den  externa eftersom de berörda aktörerna 

behöver tid för förankring och beslut ska fattas om att ställa sig bakom strategin. 

Arbetsgruppens deltagare är ambassadörer i respektive verksamhet.  

Material för kommunikation 

Dokument  

Information på webb/intranät 

Media (pressträff) 

 

 

Kanaler 
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Det är angeläget att det fortsatt arbetet med strategi för suicidprevention samt 

uppföljning av insatser kopplas till en länsövergripande strategisk samverkansarena.  

Det faller på varje aktör att var för sig välja rätt kanal för att kommunicera budskap 

och kommunikationsmål. Innehåll och budskap i de olika kanalerna bör koordineras 
för att nå fram till aktörerna/målgrupperna på bästa sätt.   

Ordinarie kanaler för beslut, media, nätverk, olika personalmöten, via hemsidor,  

sociala medier kan användas samtidigt för att  förstärka budskapen och ökar 

möjligheterna att nå de mål som finns med kommunikationen. 

Information om hur det samordnade arbetet fortlöper kommuniceras till 

LGVO/ansvarsområde Mitt i livet, interna forum hos respektive aktör.  

 

Material som behöver produceras 

Tydlig Power point presentation men tillhörande textunderlag,  förinspelad intervju, 

kort webanpassad film som kan läggas upp och länkas vidare.  Nyhetsnotis, 

pressmeddelande.  

 

Aktivitet Tid Ansvarig 

 

Status 

Power point presentation med  textmanus  Regionen  

Förinspelad intervju,  Regionen i 

samverkan 

 

Kort webanpassad presentationstext/ film 

som kan läggas upp och länkas vidare 

 Regionen i 

samverkan 

 

Nyhetsnotis, pressmeddelande  Regionen i 

samverkan 
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Bilaga 1 Kunskapsunderlag  

Risk- och skyddsfaktorer för suicid och suicidhandlingar 

Risk- och skyddsfaktorer för suicid kan åskådliggöras på olika sätt. På sidan  RESPI 

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser, https://respi.se/om-suicid/ finns 

en beskrivning av risk-och skyddsfaktorer framtagen 2019 av Nationellt Centrum för 

Suicidforskning och Prevention (NASP)   

Nedan följer en beskrivning av risk- och skyddsfaktorer från Folkhälsmyndighetens 

sida Suicidprevention.se   

Riskfaktorer  

På samhällsnivå kan tillgång till medel för suicid, olämplig mediebevakning och stigma 

kopplat till hjälpsökandebeteende utgöra risk för suicid. Likaså hinder för 

tillgänglighet till hälso- och sjukvård.  

Vissa grupper har högre risk för suicid än andra. Exempel på dessa är pojkar/män, 

HBTQ-personer, äldre, ensamkommande barn, asylsökande med avslagsbeslut, 

personer utsatta för mobbning, personer med beroendesjukdom (exempelvis alkohol, 

narkotika och spel), våldsutsatta och våldsutövare liksom människor som förlorat en 

närstående i suicid.  

På individnivå finns ett brett spektrum av riskfaktorer som tillsammans gör att en 

person hamnar i risk för suicid. De enskilt starkaste riskfaktorerna är tidigare 

självmordsförsök och psykisk sjukdom. 

Exempel på riskfaktorer för suicid: 

 Psykiatriska faktorer som allvarlig depression, ångesttillstånd eller användning 
av alkohol och andra droger. 

 Biologisk sårbarhet eller familjehistorik med suicid. 

 Ogynnsamma livshändelser som förlust av en närstående, en relation, arbete, 

status eller pengar; en större besvikelse som utebliven befordran; mobbning 

eller kränkning. 

 Psykologiska faktorer som konflikter med andra personer, våld eller 

erfarenheter av fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande i barndomen samt 

känslor av hopplöshe.t 

 Sociala faktorer och miljöfaktorer som tillgång till medel och metoder för suicid 
(skjutvapen, giftiga gaser, bekämpningsmedel, mediciner). 

 Social isolering och ekonomiska svårigheter. 

 Spel om pengar. 

 

 

https://respi.se/om-suicid/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/
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Skyddsfaktorer  

Riskfaktorer kan i vissa fall kompenseras av skyddsfaktorer, hos både individen själv 
och omgivningen. 

Faktorer som tycks kunna skydda mot självmord är bland annat att ha goda, stabila 

relationer och stödjande sociala nätverk. Det är också skyddande att ha en god 

självkänsla och tilltro till sig själv och till möjligheterna att kunna påverka och förändra 

den egna situationen. Personer som aktivt söker hjälp eller har en god 

problemlösningsförmåga och strategier för att hantera sin psykiska smärta är mindre 

benägna att ta sitt liv. På samma sätt är det viktigt att kunna uppleva mening och 
sammanhang i livssituationen. 

Det är också skyddande att ha hälsosamma levnadsvanor såsom regelbunden fysisk 

aktivitet, allsidig kost och goda sömnvanor. 

 

Definitioner och begrepp  

Suicid   en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande 

handling som leder till döden. Ordet suicid allt mer kommit 

att ersätta ordet självmord 

Suicidförsök  en avsiktlig självdestruktiv handling med intentionen att 
dö, men som inte leder till döden  

Suicidhandling    Suicid eller suicidförsök.    

Suicidtal  antalet suicid per 100 000 personer för hela eller del av 

populationen under ett år. 

Osäkra suicid  benämningen osäkra suicid används när man är osäker på 

uppsåtet bakom dödsfallet, d.v.s. om det var en avsiktlig 

handling eller ett olycksfall. I Sverige är andelen osäkra 

suicid relativt hög, ca 20 % av det sammantagna antalet. 

Det innebär troligen en underrapportering av antalet suicid 

om man väljer att enbart dödsfall där man med säkerhet 

vet att avsikten var suicid tas med. 

Suicidnära    Används för personer som 1.) Nyligen (inom senaste året) 

har gjort ett suicidförsök. 2.) Har allvarliga suicidtankar 

och där suicidrisk bedöms föreligga under den närmaste 

tiden framöver. 3) Utan att ha allvarliga suicidtankar ändå 

bedöms vara i riskzonen för suicid på grund av 

omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för starkt 

negativa livshändelser. Synonym till suicidal. 

Självskadebeteende      I dagsläget finns det inte någon allmänt accepterad 

definition men en i Europa vanlig definition är att en 

person har förgiftat eller skadat sig själv oavsett om 

personen har haft som avsikt att dö eller inte. 
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Psykologisk olycka en suicidal handling kan ses som ett sätt att undvika 

outhärdlig smärta och innebär att dödsfallet betraktas som 

följden av psykiska och fysiska påfrestningar på liknande 
sätt som en fysisk olycka. 

Samverkanslarm  För att skapa klarhet i ansvarsfördelningen mellan     

polismyndigheten, Räddningstjänsten, Ambulanssjukvård  

och SOS Alarm har en modell för samverkanslarm tagits 

fram. Grunden är att var och en rent praktiskt bedriver var 

sina uppgifter men att de utförs parallella till varandra och 

samordnade. 

Stigma  en oönskad social stämpling med negativa föreställningar 

från  omgivningen som även kan leda till att individen 

identifierar sig med den bild som omgivningen ger. Kan ta 

sig uttryck i skuld, skam, hopplöshet, självanklagelser, 

självförakt och nedvärdering av sig själv och kan leda till att 

man undviker sociala sammanhang eller att söka stöd och 

hjälp. 

Prevention    Åtgärd/insats för att förhindra uppkomst av eller påverka 

förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller 

sociala problem.   

Suicidprevention    Åtgärder för att förebygga suicidhandlingar: 

Universell  Riktade till hela befolkningen. 

Selektiv  Riktade till grupper i särskild utsatthet för 

suicidrisk. 

Indikerad  Riktade till individer med risk för suicid. 

Psykisk ohälsa   Ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre 

allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och 

mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för 

psykiatrisk diagnos. SKR, Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen har arbetat fram en gemensam bild över 

hur begrepp inom området psykisk hälsa och ohälsa 

förhåller sig till varandra.   

 https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykis

khalsa.36535.html    

 

(Neuropsykiatriska funktionsfunktionsnedsättningar) 

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhalsa.36535.html
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhalsa.36535.html
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Regionledningskontoret 
Eva-Lena Fredriksson 
Annika Larsson 
 
  

Diarienummer: RS 2021-389 
 
Sändlista: 
Länets kommuner  
se dokumentets baksida 

Strategi för suicidprevention, 2021-2025, Östergötlands län 
 

Strategi för suicidprevention i Östergötland har tagits fram inom ramen för LGVO:s 
handlingsplan 2020, då frågans komplexitet gör att den berör områden utanför LGVO:s ansvar 
föreslås att beslut tas på mer övergripande nivå inom berörda organisationer.  Strategin utgår 
från det  nationella handlingsprogrammet och har förankrats i samverkan och dialog mellan 
regionala och lokala parter i Östergötland. Strategin är tänkt att utgöra en gemensam vägvisare 
för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län. Samtidigt ger den möjlighet till anpassning 
till  parternas lokala lägesbilder och behov i planeringen av aktiviteter. Följande parter har 
deltagit i framtagandet av strategin:  

 Kommunerna i Östergötland med representation från Motala, Norrköpings och 

Åtvidabergs kommuner 

 Länsstyrelsen Östergötland 

 Polismyndigheten, polisområde Östergötland 

 Region Östergötland 

 Räddningstjänsterna i Östergötland med representation från Räddningstjänsten 

Östra Götaland   

 SOS Alarm Sverige AB i Östergötland 

 SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) 

 Svenska kyrkan, Linköpings stift  

 

Länsstyrelsen i Östergötland, Polisområde Östergötland, Region Östergötland, 

Räddningstjänster Östra Götaland, SOS Alarm Sverige AB i Östergötland, SPES i 

Östergötlands län och Svenska kyrkan Linköpingsstift har i dagsläget ställt sig bakom 

strategin. 

 

För att verka för en samsyn i det fortsatta arbetet är vi tacksamma för återkoppling om/när er 

kommun ställer sig bakom strategin så att vi kan komplettera med er logga i dokumentet. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Eva-Lena Fredriksson 
Eva-Lena.Fredriksson@regionostergotland.se 
Regional suicidpreventionssamordnare 
 
 
 
 

mailto:region@regionostergotland.se
mailto:Eva-Lena.Fredriksson@regionostergotland.se
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Sändlista: 
Boxholms kommun 
Finspångs kommun 
Kinda kommun 
Linköpings kommun 
Motala kommun 
Mjölby kommun 
Norrköpings kommun 
Söderköpings kommun 
Vadstena kommun 
Valdemarsviks kommun 
Ydre kommun 
Åtvidabergs kommun 
Ödeshögs kommun 
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden

Lokaler hemsjukvården
Vår beteckning: SN/2021:109 - 709 Övrigt

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att förhandla med hyresvärden av 
Företagshuset om nya lokaler för hemsjukvården. 

Sammanfattning
De lokaler som förvaltningen idag hyr för hemsjukvårdens verksamhet börjar bli för små för 
verksamheten och är inte helt ändamålsenliga för verksamheten. Nu har förvaltningen fått ett erbjudande 
från hyresvärden om att hyra andra lokaler för hemsjukvården, som dessutom ligger i direkt anslutning till 
hemtjänstens lokaler. De nya lokalerna är större och de öppnar även upp för bättre samverkan mellan 
hemsjukvården och hemtjänsten. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08

Beslutet med handlingar expedieras till
Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Enhetschefer hemtjänsten 

Beslutet expedieras till
-

Finansiering
Den nya lokalen är större och genererar en högre hyresnivå motsvarande 90 000 kronor om året. En 
utökad lokalkostnad som förvaltningen beräknar kunna hantera i befintlig budgetram.

Samråd
Information om eventuellt nya lokaler för hemsjukvården gavs på senaste fackliga informationen som 
skedde den 31 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Förvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet och hemtjänstens verksamhet har idag sina 
verksamhetslokaler i företagshuset på Motalagatan 18. Verksamheten har växt och växer i takt med ökade 
behov och nu börjar befintliga lokaler inte vara ändamålsenliga längre utifrån verksamhetens behov. 

Nuläge
Fastighetens utformning och andra aktörers användning av lokalen har idag gjort att placeringen av våra 
två kommunala verksamheter inte går att kopplas samman. Nu öppnar sig möjligheten och 
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fastighetsägaren har erbjudit förvaltningen att kliva ur hemsjukvårdens lokaler och kliva in i den lokalen 
som ligger i direkt anslutning till hemtjänstens lokaler. Förvaltningen och verksamheten ställer sig positiva 
till att byta lokal av flera orsaker, dels är de nya lokalerna större och bättre anpassade efter hemsjukvårdens 
behov, och lokalen går nu även att sammankoppla med hemtjänstens befintliga lokal. Det ger även 
verksamheten och dess chefer möjlighet att samlokalisera sig. En effekt som skapar bättre förutsättningar 
till samverkan över gränser, men också en hållbar arbetsmiljö för cheferna. Idag samverkar cheferna och 
täcker för varandra vid frånvaro vilket såklart underlättas om verksamheterna har en gemensam lokal där 
medarbetarna lätt kan nå ansvarig chef under dagen.

Socialförvaltningen

Caroline Strand
Socialchef
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden

Samordningsförbundets åresredovisning 2020
Vår beteckning: SN/2021:84 - 701 Samarbete med andra myndigheter, föreningar

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner Samordningsförbundet västra Östergötlands årsredovisning 2020. 

Sammanfattning
Samordningsförbundet västra Östergötland har skickat in sen årsredovisning för 2020 samt deras 
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen har inte funnit något att anmärka på varför socialnämnden i 
Vadstena föreslås godkänna årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-24
Brev från förbundsansvarig, daterad 2021-06-17
Revisionsberättelse årsredovisning 2020
Revisorspåskrifter för Samordningsförbundet Västra Östergötland
Årsredovisning 2020 (med underskrifter)
Granskning av årsredovisning 2020

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Samordningsförbundet
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Finansiering
Ej aktuellt i detta ärende. 

Samråd
Ej aktuellt i detta ärende. 

Socialförvaltningen

Caroline Strand
Socialchef

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare



Ämne: VB: Samordningsförbundet Västra Östergötlands årsredovisning med tillhörande 
handlingar
Från: Socialnämnden
Till: Sofie Lagerfelt Fernström
Mottaget: 2021-06-17 13:14:27

 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare/SAS | Socialförvaltningen
 
Direkt 010 - 234 73 23 Nytt telefonnummer från och med 28 maj
Växel 010 - 234 70 00 Nytt telefonnummer från och med 28 maj
 
 

Vadstena kommun, 592 80 Vadstena
Besöksadress: Klosterledsgatan 35

www.vadstena.se
 
Från: Jakob Rönnqvist [mailto:jakob.ronnqvist@motala.se] 
Skickat: den 17 juni 2021 12:28
Till: 'Ljungh Christer (4120)'; 'Flood Behrooz (2910)'; 'Genblad Per'; Motala kommun; Boxholm; Vadstena 
kommun; Regionen; Mjölby; Ödeshög
Ämne: Samordningsförbundet Västra Östergötlands årsredovisning med tillhörande handlingar
 
Hej,
 
Här kommer Samordningsförbundet Västra Östergötlands årsredovisning för 2020 med tillhörande 
revisionshandlingar. Alla revisorer utom en (som saknar e-post) har godkänt revisionsberättelsen via e-
post (se bifogat mejl).
 
Hör av er vid eventuella frågor.
 
Jakob Rönnqvist
Förbundsansvarig
Samordningsförbundet Västra Östergötland
Tel: 072-141 47 43

http://www.vadstena.se/


E-post: jakob.ronnqvist@motala.se
 



Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Revisorerna 

Till 

Styrelsen i Samordningsförbundet Västra Östergötland 

Fullmäktige i Region Östergötland, Motala, Mjölby, 

Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner 

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Västra Östergötland, org nr 222000-1750, för verksamhetsåret 

2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig 

intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen och god revisionssed. Granskning enligt god revisionssed innebär för 
den auktoriserade revisorn att han utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade 
revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 

beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge 

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 

inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en 

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 



Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Västra Östergötland har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Motala den 12 april 2021 

Ordförande, utsedd av Motala kommun 

Birgitta Granath 

Utsedd av Vadstena kommun 

Anna-Lena Sörenson 

Utsedd av Region Östergötland 

Ylwa Söderström 

Utsedd av Boxholms kommun 

 

Anna-Stina Palm Gunilla Mikaelsson 

Utsedd av Mjölby kommun Utsedd av Ödeshögs kommun 

John Johansson 

Auktoriserad revisor 

Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
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Ordförande	har	ordet	
	
Tänk	så	lite	vi	visste	om	vad	året	2020	skulle	bära	med	sig	när	vi	för	ett	år	sedan	lade	det	
gångna	året	till	handlingarna.	Jag	tror	inte	att	någon	av	oss	kunde	föreställa	sig	vad	en	
pandemi	kunde	få	för	effekter	på	såväl	människors	liv	och	hälsa	som	på	våra	
samhällsstrukturer	och	de	sätt	vi	varit	vana	att	möta	varandra	på	i	olika	forum.		
	
Pandemin	har	såklart	påverkat	Samordningsförbundets	verksamhet	på	olika	sätt,	såväl	
styrelsearbetet	som	de	olika	insatserna	vi	är	med	och	arrangerar	och	finansierar.	Vi	har	
anpassat	oss	efter	de	föreskrifter	och	rekommendationer	som	gällt	och	försökt	att	i	första	
hand	inte	ställa	in,	utan	ställa	om.	För	styrelsens	del	innebar	detta	att	vi	minimerade	antalet	
närvarande	vid	våra	möten	för	att	kunna	hålla	distans	och	mötas	på	ett	smittsäkert	sätt.	De	
insatser	som	förbundet	finansierar	har	till	stora	delar	kunnat	fortsätta	hålla	öppet	genom	
anpassningar,	det	har	funnits	en	stor	vilja	hos	våra	medarbetare	att	verkligen	fortsätta	möta	
de	behov	som	finns	hos	våra	målgrupper.		
	
Jag	närde	länge	en	förhoppning	om	att	vi	skulle	kunna	återgå	till	en	mer	vanlig	ordning	för	
vårt	arbete,	men	hösten	2020	medförde	istället	ett	försämrat	smittläge	och	ännu	strängare	
föreskrifter.	Därför	ställde	vi	om	ännu	mer.	Våra	möten	och	föreläsningar	har	blivit	digitala	
och	en	del	insatser	har	fått	växla	ner.	Jag	känner	ändå	en	stor	stolthet	över	förbundet,	våra	
medarbetare	och	våra	medlemmar	som	gjort	så	mycket	för	att	verkligen	anpassa	sig	och	vara	
tillgängliga	för	att	möta	våra	målgrupper.	Man	har	verkligen	hållit	i	och	hållit	ut.		
	
År	2021	är	förhoppningsvis	det	år	då	vi	återigen	går	mot	en	tillvaro	där	vi	kan	börja	ses	runt	
mötesbord	igen	och	vistas	i	samma	rum.	Vi	ska	dock	ta	med	oss	de	positiva	erfarenheterna	av	
vår	förmåga	att	ställa	om	när	det	behövs.	Samhället	har	tagit	stora	språng	i	digitaliseringen.	Vi	
ska	använda	oss	av	tekniken	och	det	digitala	forumet	när	det	passar	bra	och	kanske	till	och	
med	är	bättre.	Men	jag	måste	ändå	tillstå	att	jag	ser	fram	emot	den	dag	när	vi	återigen	kan	ses	
i	samma	rum,	ge	varandra	en	kram	eller	göra	det	där	studiebesöket	ute	i	en	verksamhet	utan	
att	behöva	fundera	på	virus,	avstånd,	skyddsutrustning	eller	restriktioner.	
	
	
Anna	Johansson,	ordförande		
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1. Förvaltningsberättelse	
Årsredovisningen	innehåller	en	översiktlig	redogörelse	av	resultat	och	
verksamhetsutveckling	samt	en	redovisning	av	det	ekonomiska	utfallet	för	2020.		
	
Till	redovisningen	hör	en	bilaga	med	sammanställd	insatsstatistik	för	2020.	
	
1.1	Sammanfattning	av	verksamhetsåret		
Det	ekonomiska	resultatet	för	verksamhetsåret	2020	är	3	262	tkr.	Budgetramen	för	2020	var	
14	924	000	kr.	Samordningsförbundet	har	under	året	fortsatt	att	tillhandahålla	och	finansiera	
insatser	på	både	struktur-	och	individnivå.	Precis	som	i	delårsredovisningen,	är	det	relevant	
att	inledningsvis	lyfta	den	påverkan	som	coronapandemin	har	haft	på	
Samordningsförbundets	verksamhet	under	2020.	Coronapandemins	påverkan	kan	ses	både	
på	det	ekonomiska	utfallet	för	året	och	på	deltagandet	i	flera	av	de	förbundsfinansierade	
insatserna.	Det	finns	anledning	att	anta	coronapandemin	även	har	haft	viss	påverkan	på	
utfallet	av	insatserna,	det	vill	säga	hur	stor	andel	deltagare	som	har	avslutats	till	arbete,	
studier	eller	aktivt	arbetssökande.	På	aggregerad	nivå	kan	vi	se	att	siffran	för	antalet	
arbetande,	studerande	eller	arbetssökande	efter	avslutad	insats	är	något	lägre	än	för	
föregående	år.	
	
Vad	gäller	de	strukturövergripande	insatserna,	vilka	i	huvudsak	är	fokuserade	mot	utbildning	
och	samverkan	samt	verksamhets-	och	metodutveckling,	har	de	sammanlagt	engagerat	618	
deltagare	under	2020.	På	grund	av	pandemiläget	har	endast	ett	fåtal	utbildningsinsatser	
kunnat	genomföras	på	plats	under	2020.	Under	hösten	påbörjades	arbetet	med	digitala	
utbildningar	vilket	ökade	deltagarantalet	något.	Coronapandemin	har	även	påverkat	
Samordningsförbundets	arbete	med	verksamhets-	och	metodutveckling.	Pandemiläget	har	
inneburit	en	stor	ansträngning	för	medlemmarna	och	fokus	har	varit	på	att	säkra	bemanning	
samt	att	försöka	fullfölja	kärnuppdragen	framför	att	utveckla	verksamheterna.	Trots	en	tidig	
omställning	till	digitala	forum	nås	av	förklarliga	skäl	inte	det	budgeterade	målet	för	de	
strukturövergripande	insatserna.	Gällande	insatserna	på	individnivå,	har	sammanlagt	351	
deltagare	fått	del	av	insatser	under	året.	Utöver	deltagarna,	har	116	SIP-	och	
uppföljningsmöten	genomförts.		
	
De	insatser	som	Samordningsförbundet	finansierar	utgör	en	gemensam	resursplattform	för	
medlemmarna.	Uppsatta	mål	och	förväntade	resultat	på	struktur-	och	individnivå	följs	upp	
övergripande.	Deltagare	förväntas	genom	insatserna	på	individnivå	få	bättre	förutsättningar	
att	nå	egen	försörjning.	De	strukturövergripande	insatserna	förväntas	generera	ny	kunskap	
och	bidra	till	metod-	och	kompetensutveckling	i	de	ordinarie	verksamheterna	hos	
medlemmarna.	Uppföljningen	av	Samordningsförbundets	verksamhet	görs	i	första	hand	med	
hjälp	av	SUS1.	Av	de	totalt	351	deltagarna	(ink.	6	st.	anonyma	deltagare)	i	de	individinriktade	
insatserna,	har	234	registrerats	på	personnivå.	Registreringen	på	personnivå	ger	viss	
möjlighet	att	följa	deltagargruppens	sammansättning	och	resultat.	Könsfördelningen	i	
deltagargruppen	är	fortsatt	jämn	även	detta	år:	114	kvinnor	och	120	män.	Drygt	hälften	av	
deltagarna	hade	vid	tiden	för	inskrivning	i	insats	ännu	inte	fyllt	30	år.	Gällande	
utbildningsbakgrund,	saknade	ungefär	en	tredjedel	av	det	totala	deltagarantalet	
gymnasiekompetens	vid	inskrivning	i	insats.	Under	året	har	127	deltagare	avslutats.	Tre	av	
dessa	127	har	avslutats	på	grund	av	att	insatsens	finansiering	upphört,	ytterligare	två	har	
avslutats	utan	mätning.	I	genomgången	av	hur	stor	andel	som	avslutats	till	arbete,	studier	

	
1	SUS	är	ett	myndighetsgemensamt	uppföljningssystem	som	används	för	att	följa	upp	resultaten	av	samverkan	
och	finansiell	samordning	av	rehabiliteringsinsatser.	Försäkringskassan	är	systemägare.		
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eller	aktivt	arbetssökande,	är	det	därför	rimligt	att	utgå	från	122	deltagare.	Under	året	har	47	
deltagare	avslutats	till	arbete,	studier	eller	aktivt	arbetssökande,	vilket	motsvarar	knappt	39	
procent	(47	av	122)	av	det	totala	deltagarantalet.	En	betydande	del	av	resterande	deltagare	är	
fortsatt	aktuella	för	rehabilitering.	Till	rehabilitering	räknas	här	också	praktik	eller	
motsvarande	insats.		
	
Utvecklingen	av	Samordningsförbundets	verksamhet	har	under	2020	varit	fokuserad	på:	

• En	fortsatt	satsning	för	att	stödja	och	utveckla	arbetet	med	samordnade	individuella	
planer,	SIP.	Trots	pandemiutbrottet	har	vi	under	större	delen	av	året	tillhandahållit	
insatsen.	Under	senare	delen	av	året	behövde	vi	dock	stoppa	intaget	av	ärenden	på	
grund	av	den	negativa	coronautvecklingen	i	länet.	I	avvaktan	på	bättre	möjligheter	att	
samordna	och	mötesleda	SIP-möten,	kommer	SIP-teamet	att	erbjuda	medlemmarna	
hjälp	med	konsultation	och	kontaktvägar	mellan	myndigheterna.	

• En	fortsatt	satsning	på	den	Supported	employment-inspirerade	insatsen	Individuellt	
stöd	i	arbete,	ISA,	för	att	ge	fler	individer	möjlighet	att	göra	inträde	på	
arbetsmarknaden.	Vi	har	under	året	sett	att	det	finns	ett	fortsatt	stort	behov	av	
individuellt	stöd	för	många	personer	i	våra	målgrupper.	Inför	nästa	år	planerar	vi	att	
utöka	ISA-insatsen	med	0,5	tjänst.	

• Främja	rörlighet	över	kommungränserna	i	västra	länsdelen	genom	att	möjliggöra	så	att	
deltagare	från	alla	kommuner	kan	få	del	av	insatser	i	alla	kommuner.	

• Arbete	i	det	nystartade	förbundsnätverket	ÖMS,	som	omfattar	det	tiotal	
samordningsförbund	som	finns	i	regionen	Östra	Mellansverige.	Det	inledande	arbetet	i	
nätverket	har	främst	handlat	om	att	utreda	möjligheten	till	mer	och	bättre	samarbete	
kommande	år.		

• En	omställning	till	digitala	forum	och	kanaler.	Coronapandemin	och	de	restriktioner	
som	har	följt	av	den,	har	påskyndat	omställningen	till	digitala	forum	och	kanaler.	De	
allra	flesta	möten	och	träffar	under	året	har	genomförts	via	Skype,	Teams	eller	i	
liknande	kanaler.		
	

Årets	tilldelning	av	bidrag	innebar	att	Samordningsförbundet	fortsatte	nedtrappningen	av	
budgetram,	vilket	skedde	till	följd	av	den	tilldelningsmodell	som	staten	tillämpar.	För	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	innebär	det	att	tilldelningen	minskar	med	10	
procent	per	år	under	kommande	år.	Tilldelningsmodellen	bygger	på	en	grundtilldelning	i	
kombination	med	att	hänsyn	tas	till	försörjningsmått	och	befolkningsmängd.		
	
1.2	Om	förbundet		
1.2.1	Organisation		
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	är	en	fristående	juridisk	organisation	med	
Arbetsförmedlingen,	Försäkringskassan,	Region	Östergötland	samt	kommunerna	Boxholm,	
Mjölby,	Motala,	Vadstena	och	Ödeshög	som	medlemmar.	Förbundets	organisation	består	av	en	
styrelse	som	utses	av	medlemmarna.	Samordningsförbundets	kansli	omfattar	två	
heltidstjänster.	
	
1.2.2	Historik	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	bildades	den	1	januari	2015.	
	
1.2.3	Lagrum	
Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	finns	och	verkar	enligt	lagen	om	finansiell	
samordning	av	rehabiliteringsinsatser	(2003:1210)	och	den	förbundsordning	som	
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medlemmarna	har	beslutat	om.	Lagen	syftar	till	att	ge	lokala	aktörer	bättre	förutsättningar	för	
samverkan	inom	rehabiliteringsområdet	samt	att	underlätta	en	effektiv	resursanvändning	
och	bidra	till	utveckling	av	gemensamma	insatser	riktade	till	individer	i	behov	av	samordnad	
rehabilitering.	Samordningsförbundet	Västra	Östergötland	följer	även	lagen	om	kommunal	
bokföring	och	redovisning	(2018:597)	och	kommunallagen	(1991:900)	i	tillämpliga	delar.	
	
1.2.4	Uppdrag	
Samordningsförbundets	uppgift	är	i	första	hand	att	verka	för	att	medborgare	ska	få	stöd	och	
rehabilitering	till	egen	försörjning.	På	individnivå	verkar	Samordningsförbundet	genom	att	
finansiera	insatser	som	bedrivs	av	eller	med	nära	koppling	till	medlemmarna.	
Samordningsförbundet	finansierar	också	insatser	som	syftar	till	att	skapa	strukturella	
förutsättningar	för	bättre	samarbete	och	samverkan.	Det	kan	t.ex.	handla	om	
kompetensutveckling	eller	kunskapsutbyte	genom	olika	former	av	utbildningsinsatser.	
 
1.2.5	Finansiering/Medlemsavgifter	
Årets	tilldelning	från	förbundsmedlemmarna	uppgick	till	14	924	000	kr.	Försäkringskassan	
och	Arbetsförmedlingen	bidrog	med	hälften	av	medlen,	Region	Östergötland	med	en	fjärdedel	
och	kommunerna	med	resterande	fjärdedel.		
	
1.2.6	Verksamhetsidé	och	vision		
Verksamhetsidén	är	en	gränsöverskridande	samverkan	som	bereder	möjlighet	för	en	
gemensam	resursmobilisering	runt	medborgare	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	
Samordningsförbundet	ska	arbeta	för	etablering	av	insatser	och	samverkansformer	som	är	
hållbara	över	tid	och	som	bidrar	till	utveckling	av	välfärden	i	stort.	Arbetet	ska	präglas	av	
respekt	för	varandras	kompetenser	och	med	fokus	att	stärka	individers	möjligheter	till	ökad	
delaktighet	i	samhällslivet.		
	
1.3 Översikt	över	verksamhetens	utveckling	
	 2020	 2019	 2018	 2017	 2016	
Verksamhetens	intäkter	 14	924	 16	649	 18	440	 19	620	 22	885	
Verksamhetens	kostnader	 11	662	 16	911	 18	246	 20	034	 22	107	
Årets	resultat	 3	262	 -263	 194	 -414	 779	
Soliditet	 94%	 77%	 74%	 82%	 78%	
Antal	anställda	 2	 3	 3	 1	 1	
Kommentar:	Samordningsförbundets	ekonomiska	utveckling	under	åren	2016–2020.	
	
1.4 Viktiga	förhållanden	för	resultat	och	ekonomisk	ställning	
När	det	kommer	till	viktiga	förhållanden	och	händelser	som	har	påverkat	årets	resultat,	är	det	
svårt	att	se	förbi	coronapandemins	påverkan.	Coronapandemin	har	på	flera	sätt	präglat	
verksamhetsåret	2020.	Sett	till	den	verksamhetsplan	som	antogs	inför	2020,	har	flera	
väsentliga	förändringar	behövts	göras	till	följd	av	pandemin.	Som	berörs	i	den	inledande	
sammanfattningen	av	året,	har	Samordningsförbundet	behövt	ställa	om	verksamheten	till	att	
bli	mer	digital,	där	de	allra	flesta	träffar	och	möten	under	året	har	genomförts	digitalt.	
Coronapandemin	har	också	påverkat	de	förbundsfinansierade	insatserna	på	individnivå.	En	
hel	del	begränsningar	gällande	intag	och	deltagande	har	behövt	göras	för	att	undvika	ökad	
smittspridning.	
	
Vad	gäller	coronapandemins	påverkan,	är	det	relevant	att	lyfta	fram	Samordningsförbundets	
uppdrag	och	roll	i	förhållande	till	medlemmarna	och	det	faktum	att	medlemmarna	
sinsemellan	har	haft	olika	strategier	i	hanteringen	av	pandemin.	För	Samordningsförbundets	
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del	har	skillnaderna	i	hanteringen	inneburit	att	en	del	insatser	har	kunnat	genomföras	enligt	
planering,	medan	det	i	andra	fall	har	varit	svårare	på	grund	av	interna	restriktioner	hos	
medlemmarna.	Den	samordnande	roll	som	Samordningsförbundet	har	i	organiseringen	av	
insatserna	har	bland	annat	inneburit	att	alla	medarbetare	i	SIP-teamet	inte	kunnat	mötesleda	
SIP-möten	samt	att	vissa	förstegsinsatser	har	hållits	stängda	under	del	av	året.		
	
I	spåren	av	coronapandemin	har	vi	också	kunnat	se	en	försvårad	situation	på	
arbetsmarknaden	för	våra	målgrupper.	Den	negativa	utvecklingen	kan	ses	både	i	en	ökad	
arbetslöshet	i	flertalet	av	kommunerna	samt	i	ökade	svårigheter	att	hitta	praktikplatser,	
arbetsträningsplatser	och	liknande.	Under	året	har	medlemmarna	särskilt	påtalat	ett	ökat	
behov	av	tidiga	insatser	för	gruppen	unga	vuxna,	i	syfte	att	bryta	isolering	och	utanförskap.	
Detta	är	en	fråga	som	vi	kommer	att	arbeta	vidare	med	under	kommande	verksamhetsår.	
	
1.5 Händelser	av	väsentlig	betydelse	
Coronapandemin	har	även	haft	en	betydande	påverkan	på	det	ekonomiska	utfallet	för	året.	
Det	ekonomiska	resultatet	för	2020	(3	262	tkr)	visar	att	Samordningsförbundet	har	förbrukat	
mindre	medel	än	förväntat.	Att	kostnaderna	ligger	under	förväntad	nivå	kan	förklaras	av:		

• Minskade	omkostnader.	Färre	fysiska	möten,	utbildningar	och	deltagande	i	
konferenser/nationella	träffar.		

• Minskade	personalkostnader.	På	grund	av	coronapandemin	har	de	sociala	avgifterna	
minskat	under	året.	En	föräldraledighet	under	del	av	hösten	har	också	bidragit	till	
minskade	personalkostnader.	

• Minskad	verksamhets-	och	metodveckling.	De	medel	som	inför	året	avsattes	för	
verksamhets-	och	metodutveckling	har	inte	förbrukats	enligt	planering.	Sett	till	den	
ansträngda	situation	som	medlemmarna	har	befunnit	sig	i	under	året,	har	dessa	frågor	
inte	kunnat	prioriteras	på	ett	önskvärt	sätt.	

	
1.6 Styrning	och	uppföljning	av	verksamheten	
Styrelsen	2020	
Anna	Johansson	 ordförande	 Mjölby	kommun	
Madeleine	Johansson	 vice	ordförande	 Region	Östergötland	
Maths	Andersson	 ledamot	 Motala	kommun	
Sören	Norrby		 ledamot	 Boxholms	kommun	
Barbro	Henricson	 ledamot	 Vadstena	kommun	
Johan	Kollberg	 ledamot	 Ödeshögs	kommun	
Mattias	Schwerdt	 ledamot	 Försäkringskassan	
Stefan	Höög	 ledamot	 Arbetsförmedlingen	
Ulla	Karlsson	 ersättare	 Mjölby	kommun	
Ulla	Ordell	 ersättare	 Region	Östergötland	
Marianne	Walter	 ersättare	 Motala	kommun	
Annsofie	Ramevik	 ersättare	 Boxholms	kommun	
Margit	Berggren	Silvheden	 ersättare	 Vadstena	kommun	
Maria	Gustafsson	 ersättare	 Ödeshögs	kommun	
Anna	Ydrevik	 ersättare	 Försäkringskassan	
Per	Engdahl	 ersättare	 Arbetsförmedlingen	
	
Som	beskrivet	i	avsnitt	1.2.1,	ansvarar	en	styrelse	för	den	övergripande	styrningen	av	
Samordningsförbundets	verksamhet.	Styrelsen	har	tillsatt	en	förbundsansvarig	som	ansvarar	
för	kansliverksamheten	och	Samordningsförbundets	operativa	arbete.	I	kansliet	arbetar	även	
en	verksamhetsutvecklare.	Stöd	gällande	bokföring	och	bokslut	erhålls	genom	köp	av	tjänst	
externt.	
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Styrelsen	sammanträder	månatligen	(med	undantag	för	sommarmånaderna	och	december).	
Förbundsansvarig	deltar	vid	alla	styrelsemöten.	Under	2020	hölls	sammanlagt	9	
styrelsemöten.	Utöver	styrelsemöten	hålls	regelbundet	presidiemöten	där	ordförande,	vice	
ordförande,	förbundsansvarig	och	verksamhetsutvecklare	deltar.	I	september	2020	
genomfördes	en	lunch	till	lunch-konferens,	till	vilken	hela	styrelsen	var	inbjuden,	för	
planering	av	kommande	verksamhetsår.	Under	året	har	Samordningsförbundets	chefsgrupp	
träffats	fyra	gånger.	Med	anledning	av	pandemiläget,	har	endast	ett	medlemsråd	kunnat	
genomföras	under	2020,	medlemsrådet	hölls	på	plats	i	Mjölby	den	29	oktober.		
	
Gällande	planeringen	av	verksamheten,	är	det	styrelsen	som	upprättar	och	beslutar	om	
verksamhetsplan	(gäller	för	tre	år).	Förbundsansvarig	bistår	med	stöd	i	upprättandet	av	
verksamhetsplan.	Vad	gäller	budgetarbetet,	fattas	budgetbeslut	inför	varje	verksamhetsår	vid	
årets	sista	styrelsemöte,	budgeten	fastställs	sedan	på	styrelsemötet	i	mars	innevarande	år.	
Uppföljning	och	internkontroll	av	verksamheten	hanteras	löpande	under	året.	Alla	
förbundsfinansierade	insatser	följs	upp	med	hjälp	av	SUS.	Återrapportering	kring	insatserna	
görs	vid	varje	styrelsemöte	i	samband	med	genomgång	av	internkontrollplan.		
	
Under	2020	har	styrelsen	tillsammans	med	förbundsansvarig	och	verksamhetsutvecklare	
gjort	en	översyn	av	Samordningsförbundets	administrativa	rutiner	samt	rutinerna	för	
arbetsmiljöarbetet.	Översynen	resulterade	i	en	uppdaterad	internkontrollplan	och	en	
uppdaterad	dokumenthanteringsplan.	I	samband	med	översynen	upprättades	en	
arbetsmiljöhandbok	för	hanteringen	av	Samordningsförbundets	arbetsmiljöarbete.	
	
Revisorer	2020	
Ragnar	Gyberg	 revisor,	ordförande	 Motala	kommun	
Anna-Lena	Sörenson	 revisor	 Region	Östergötland	
Ylwa	Söderström	 revisor	 Boxholms	kommun	
Anna-Stina	Palm	 revisor	 Mjölby	kommun	
Birgitta	Granath	 revisor	 Vadstena	kommun	
Gunilla	Mikaelsson	 revisor	 Ödeshögs	kommun	
John	Johansson	 revisor	 Försäkringskassan	
	
Revisorerna	har	under	2020	haft	stöd	genom	sakkunnigt	biträde	från	KPMG.	
	
1.7 God	ekonomisk	hushållning,	måluppfyllelse	och	ekonomisk	

ställning	
	
Kostnadsfördelning	
Kostnadsfördelningen	i	årets	budget	har	en	tyngdpunkt	på	individinriktade	insatser.	
Ändamålsparagrafen	i	förbundsordningen	beskriver	att	Samordningsförbundet	också	har	ett	
uppdrag	med	fokus	på	strukturövergripande	insatser,	därtill	tillkommer	kostnad	för	
administration.	
	
Administration	 7	procent	
Strukturövergripande	insatser	 18	procent	
Individinriktade	insatser	 75	procent	
	
Målgrupper	
Samordningsförbundets	prioriterade	målgrupper	är:	

• Unga	vuxna	i	åldern	16–30	år	med	offentlig	försörjning	i	behov	av	samordnad	
rehabilitering.	
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• Personer	med	psykisk	ohälsa	i	åldern	16–64	år	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	
• Långtidssjukskrivna	i	åldern	16–64	år	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	
• Utrikes	födda	i	åldern	16–64	år	i	behov	av	samordnad	rehabilitering.	

	
Gemensamt	för	alla	målgrupper	är	behovet	av	samtidiga	insatser	i	rehabiliteringsprocessen.	
I	verksamhetsplanen	lyfts	tre	delar	i	rehabiliteringsprocessen	fram	som	viktiga	att	göra	
satsningar	inom:	planera,	förbereda,	arbeta.	Utifrån	dessa	delar	har	följande	insatsformer	
prioriterats	i	Samordningsförbundets	verksamhet	under	2020:	

• Insatser	som	erbjuder	möjlighet	till	samordnad	rehabilitering.	
• Insatser	som	erbjuder	långsiktigt	stöd	för	att	närma	sig	egen	försörjning.	
• Insatser	som	erbjuder	individer	möjlighet	att	prova	förutsättningarna	att	gå	vidare	till	

annan	arbetslivsinriktad	rehabilitering.	
• Insatser	som	erbjuder	individer	lönearbete	med	hög	anpassningsgrad.	
• Tillgänglighet	och	rörlighet	över	kommungränserna	för	att	öka	insatsutbudet	och	

därmed	möjligheterna	till	individuella	anpassningar.		
	
Insatser	
Nedanstående	tabeller	visar	aktuella	insatser	under	2020.		
	
Individinriktade	insatser	
Typ	av	insats	 Insats	
Förebyggande	 Motala	Fontänhus	
Förberedande	 Försteg	Gröna	projektet	Boxholm	
	 Hestia	Mjölby	
	 Natursteget	i	Motala	
	 Försteg	Ödeshög	
Rehab	mot	arbete/utbildning	 ISA-Västra	
	 SMC	–	inträdet	på	arbetsmarknaden	
	 Vadstena	Folkhögskola2	
	 Skänninge	
Annan	inriktning	 SIP	–	samordnad	individuell	plan	
	 ISA-navigator	
	
Motala	Fontänhus	
Motala	Fontänhus	verksamhet	riktar	sig	till	personer	med	psykisk	ohälsa.	Allt	deltagande	i	
Fontänhusets	verksamhet	är	frivilligt	och	syftar	till	att	främja	individers	möjligheter	till	ökad	
livskvalitet	och	återgång	till	arbete	eller	studier.	Motala	Fontänhus	drivs	som	en	ideell	
förening	och	det	är	medlemmarna	som	tillsammans	med	handledarna	sköter	den	dagliga	
driften	av	huset.	Målet	med	verksamheten	är	att	medlemmarna	ska	få	en	ökad	livskvalitet	och	
bättre	möjligheter	till	återgång	i	arbete	eller	studier.		
	
Försteg	Gröna	projektet	Boxholm	
Gröna	projektet	är	en	förstegsinsats	förlagd	till	Stora	Målen	i	Boxholm.	Insatsen	riktar	sig	till	
personer	som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	närma	sig	arbetsmarknaden.	
Arbetsuppgifterna	är	i	huvudsak	relaterade	till	trädgård	och	odling.	Målet	med	insatsen	är	att	
utreda	förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	studier.	
	
	
	

	
2	Noterbart	är	att	intaget	till	insatsen	Vadstena	Folkhögskola	påbörjades	först	i	september	2020.	
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Hestia	Mjölby	
Hestia	är	en	förstegsinsats	förlagd	till	Mjölby	Ridskola.	Insatsen	riktar	sig	till	personer	som	är	
i	behov	av	sysselsättning	för	att	närma	sig	arbetsmarknaden.	Intresse	för	hästar	är	inte	en	
förutsättning	för	att	delta	då	det	även	finns	andra	typer	av	arbetsuppgifter	i	verksamheten.	
Målet	med	insatsen	är	att	utreda	förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	studier.	
	
Natursteget	i	Motala	
Natursteget	är	en	förstegsinsats	förlagd	till	torpet	Sjöbo-Knäppan	som	ligger	i	naturreservatet	
med	samma	namn.	Insatsen	riktar	sig	till	personer	som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	
närma	sig	arbetsmarknaden.	Arbetsuppgifterna	är	relaterade	till	trädgård,	odling	och	arbete	i	
förhållande	till	naturen.	Målet	med	insatsen	är	att	utreda	förutsättningarna	för	att	gå	vidare	
till	arbete	eller	studier.	
	
Försteg	Ödeshög	
Försteg	Ödeshög,	eller	Klockargårdsängen	som	verksamheten	också	kallas,	är	en	
förstegsinsats.	Insatsen	riktar	sig	till	personer	som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	närma	
sig	arbetsmarknaden.	Verksamheten	omfattar	i	huvudsak	odling,	parkskötsel	samt	biltvätt.	
Verksamheten	har	ett	nära	samarbete	med	Ödeshögs	kommun	och	kan	erbjuda	
arbetsuppgifter	inom	ytterligare	områden	såsom	bakning,	enklare	snickeri	m.m.	Målet	med	
insatsen	är	att	utreda	förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	studier.	
	
ISA	(Västra	och	navigator)	
Individuellt	stöd	till	arbete,	mer	känt	som	ISA,	är	en	insats	som	riktar	sig	till	unga	vuxna	som	
är	i	behov	av	långsiktigt	stöd	för	att	nå	egen	försörjning.	Insatsen	tar	sin	utgångspunkt	i	
metoden	Supported	employment	och	målsättningen	är	att	varje	deltagare	ska	prövas	mot	den	
öppna	arbetsmarknaden	och	på	sikt	nå	egen	försörjning	genom	arbete	eller	studier.	
Inregistreringen	på	ISA-navigator	avser	deltagare	som	ännu	inte	har	påbörjat	ISA-insatsen,	
alternativt	är	i	behov	av	stöd	även	efter	påbörjad	anställning.		
	
SMC	–	inträdet	på	arbetsmarknaden	
SMC,	eller	Digitaliseringscenter	som	insatsen	vanligtvis	kallas,	vänder	sig	till	personer	med	
utredd	funktionsnedsättning	som	är	i	behov	av	sysselsättning	för	att	närma	sig	den	öppna	
arbetsmarknaden.	En	placering	i	verksamheten	inleds	i	regel	med	praktik/arbetsträning	som	
sedan	kan	övergå	i	en	tidsbegränsad	anställning	på	ett	år,	med	möjlighet	till	förlängning.	På	
Digitaliseringscenter	arbetar	man	med	digitalisering	av	material	från	i	huvudsak	Riksarkivet	
och	folkbokföringen.	Samarbete	sker	även	med	föreningar	och	företag.	Målet	med	insatsen	är	
att	förbättra	deltagarnas	förutsättningar	för	inträde	på	den	öppna	arbetsmarknaden.	
	
Vadstena	Folkhögskola	
Insatsen	Vadstena	Folkhögskola	avser	en	allmän	kurs	med	inriktning	vård	och	omsorg.	
Kursen	ges	av	Vadstena	Folkhögskola	(i	samarbete	med	Vadstena	kommun).	Kursen	vänder	
sig	till	språksvaga	som	planerar	att	arbeta	inom	vård	och	omsorg.	Målet	med	insatsen	är	att	
öka	deltagarnas	möjligheter	till	arbete	eller	vidare	studier.	
	
Skänninge	
Skänninge	är	en	förstegsinsats.	Insatsen	riktar	sig	till	personer	som	är	i	behov	av	
sysselsättning	för	att	närma	sig	arbetsmarknaden.	Skänninge	kan	erbjuda	varierade	
arbetsuppgifter	inom	ett	flertal	områden.	Fastighetsskötsel,	trädgårdsarbete,	lokalvård,	
inventering	samt	sömnad	utgör	några	av	arbetsuppgifterna	i	verksamheten.	Målet	med	
insatsen	är	att	utreda	förutsättningarna	för	att	gå	vidare	till	arbete	eller	studier.	
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SIP	–	samordnad	individuell	plan	
Samordningsförbundet	arbetar	sedan	2017	med	en	utveckling	av	det	lagstadgade	SIP-
verktyget.	Insatsen	vänder	sig	till	personer	med	behov	av	samordnade	insatser.	SIP-teamet	
erbjuder	hjälp	och	stöd	i	att	samordna	och	genomföra	SIP-möten.	Målet	med	insatsen	är	att	
erbjuda	deltagare	en	samordnad	rehabilitering.	
	
Strukturövergripande	insatser	
Typ	av	insats	 Insats	
Utbildning	till	personal	 Utbildning-Väst	
Dialog	&	kommunikation	 Nätverket	Västra	
	 Utveckling-struktur	
	
Utbildning-Väst	
Insatsen	Utbildning-Väst	avser	de	kompetenshöjande	insatser	som	Samordningsförbundet	
erbjuder	medlemmarna.	De	kompetenshöjande	insatserna	syftar	till	att	höja	kunskapsnivån	
inom	relevanta	ämnen	och	områden	samt	att	öka	kunskapsutbytet	mellan	medlemmarna.	På	
grund	av	pandemiläget	har	endast	ett	fåtal	utbildningsinsatser	kunnat	genomföras	på	plats	
under	året.	Under	hösten	påbörjades	arbetet	med	digitala	utbildningsinsatser.	Målet	med	
insatsen	är	att	främja	kompetensutveckling	och	att	öka	kunskapsutbytet	inom	och	mellan	
Samordningsförbundets	medlemmar.		
	
Nätverket-Västra	
Nätverket	västra	samlar	de	medarbetare	som	arbetar	i	eller	i	anslutning	till	de	
förbundsfinansierade	insatserna.	Nätverket	träffas	varannan	vecka	med	undantag	för	
sommarmånaderna.	En	viktig	del	av	nätverksuppdraget	är	uppföljningen	av	förbundets	
insatser.	Nätverksträffarna	har	under	året	fått	ställas	om	till	digitala	kanaler.	
	
Utveckling-struktur	
Utveckling-struktur	avser	de	medel	som	årligen	avsätts	för	verksamhets-	och	
metodutveckling.	På	grund	av	coronapandemin	har	arbetet	med	verksamhets-	och	
metodutveckling	varit	begränsat	under	2020.	Till	Utveckling-struktur	räknas	också	flera	av	de	
forum	som	Samordningsförbundet	sammankallar	till	eller	deltar	i,	som	t.ex.	Chefsgruppen	och	
ÖMS-nätverket.	Hit	räknas	också	aktiviteter	som	görs	med	Samordningsförbundets	styrelse.	
Under	året	har	nästan	alla	mötesplatser	och	forum	ställts	om	till	digitala	kanaler.	
	
Uppföljning	och	resultat	för	individinriktade	insatser	
Alla	individinriktade	insatser	har	ett	gemensamt	mål	i	att	erbjuda	personer	med	behov	av	
samordnad	rehabilitering	bättre	förutsättningar	att	nå	egen	försörjning.	Förväntat	resultat	är	
ökade	förutsättningar	till	egen	försörjning	och/eller	ökad	livskvalitet.	
	
Resultat	
Individinriktade	insatser	som	registrerats	på	personnivå	
Antal	deltagare	 Totalt	 Kvinna	 Man	
Helåret	2020	 234	 114	 120	
Påbörjade	2020	 123	 58	 65	
Avslutade	2020	 127	 64	 63	
Aktuella	2020-12-31	 106	 49	 57	
Kommentar:	206	unika	deltagare,	varav	103	kvinnor	och	103	män	(en	person	kan	ta	del	av	mer	än	en	insats).	6	
deltagare	har	inregistrerats	som	anonyma	under	året,	dessa	6	medräknas	inte	här.	
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Individinriktade	volyminsatser	
Insats	 Deltagare/möten	
SIP	 116	
Motala	Fontänhus	 111	
	
Under	året	har	det	deltagit	sammanlagt	351	personer	i	de	individinriktade	insatserna.	234	av	
dem	har	registrerats	in	på	personnivå.	Inregistreringen	på	personnivå	ger	oss	viss	möjlighet	
att	följa	gruppens	sammansättning	över	tid	samt	utfallet	av	insatserna.	127	deltagare	
avslutades	under	året.	Tre	av	dessa	127	har	avslutats	på	grund	av	att	insatsens	finansiering	
upphört,	ytterligare	två	har	avslutats	utan	mätning.	I	genomgången	av	hur	stor	andel	som	
avslutats	till	arbete,	studier	eller	aktivt	arbetssökande,	är	det	därför	rimligt	att	utgå	från	122	
deltagare.	Under	2020	har	47	deltagare	avslutats	till	arbete,	studier	eller	aktivt	
arbetssökande,	vilket	motsvarar	knappt	39	procent	(47	av	122)	av	det	totala	deltagarantalet.		
	
En	betydande	del	av	de	deltagare	som	inte	avslutades	till	arbete,	studier	eller	aktivt	
arbetssökande,	är	fortsatt	aktuella	för	rehabilitering.	Till	rehabilitering	räknas	även	praktik	
eller	motsvarande	insats.	Könsfördelningen	i	den	totala	deltagargruppen	är	fortsatt	jämn	även	
detta	år:	114	kvinnor	och	120	män.	Gällande	deltagargruppens	ålder,	var	mer	än	hälften	(51	
procent)	av	deltagarna	under	30	år	vid	inskrivning	i	insats.	Sett	till	utbildningsbakgrund,	
saknade	ungefär	en	tredjedel	av	deltagarna	gymnasiekompetens	vid	påbörjad	insats.	En	mer	
ingående	redogörelse	för	deltagande	och	resultat	av	insatserna	görs	i	tillhörande	bilaga.	Det	
är	dock	relevant	att	här	lyfta	fram	de	generella	svårigheter	som	har	kunnat	ses	i	flera	insatser	
när	det	kommer	till	att	hitta	praktikplatser,	arbetsträningsplatser	och	arbetsplatser.	I	ett	
flertal	fall	har	inte	planerade	aktiviteter	i	form	av	praktik	eller	anställning	kunnat	påbörjas	på	
grund	av	pandemiläget.	Detta	avspeglar	sig	i	resultatet	för	flera	insatser,	bland	annat	för	ISA-
insatsen,	där	något	färre	avslutades	till	arbete,	studier	eller	aktivt	arbetssökande	jämfört	med	
föregående	år.	
	
Utöver	ovanstående	redogörelse	för	deltagargruppens	sammansättning	och	resultat,	har	111	
medlemmar	deltagit	i	Motala	Fontänhus	verksamhet	under	året.	Motala	Fontänhus	flyttade	
under	2020	till	nya	lokaler	i	centrala	Motala.	Under	hösten	har	verksamheten	periodvis	
behövt	hålla	stängt	på	grund	av	pandemiläget.	Från	och	med	januari	2021	tillträder	en	ny	
verksamhetschef	och	man	planerar	för	en	fortsatt	omställning	till	fler	aktiviteter	utomhus	och	
på	distans.		
	
Ovan	redovisas	också	deltagandet	i	arbetet	med	SIP.	Arbetet	med	SIP	har	även	det	påverkats	
av	pandemin	och	de	restriktioner	som	följt	av	den.	Under	de	första	månaderna	av	året,	före	
pandemiutbrottet,	kunde	vi	se	en	tilltagande	efterfrågan	där	flera	medlemmar	återkommande	
använde	SIP-teamet	för	samordning	av	SIP-processer.	Under	våren,	efter	pandemiutbrottet,	
minskade	intaget	väsentligt	och	i	slutet	av	hösten	behövde	vi	helt	stoppa	intaget	av	nya	
ärenden	på	grund	av	coronautvecklingen	i	länet.	
	
Måluppfyllelse	
Det	budgeterade	målet	för	antal	deltagare	nås	inte	riktigt	för	året.	Inte	heller	nås	målet	för	
andel	deltagare	som	avslutas	till	arbete,	studier	eller	aktivt	arbetssökande.	Som	vi	har	berört	i	
tidigare	avsnitt,	har	coronapandemin	påverkat	såväl	deltagande	som	utfall	i	flera	insatser.	
Givet	förutsättningarna,	är	vi	på	det	hela	ändå	nöjda	med	det	individinriktade	arbetet	under	
2020.	Vi	har	genomgående	försökt	att	hålla	våra	insatser	öppna	och	på	så	sätt	stötta	deltagare	
i	de	olika	delarna	av	rehabiliteringsprocessen.	Vi	har	också	försökt	att	anpassa	flera	av	
insatserna	till	mer	arbete	utomhus	och	i	digitala	kanaler.	Det	begränsade	deltagandet	beror	
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därmed	mer	på	möjligheterna	att	delta	än	den	faktiska	efterfrågan	på	insatserna.	En	viktig	
erfarenhet	som	vi	tar	med	oss	från	året,	är	vikten	av	att	fortsätta	satsa	på	individuellt	stöd	till	
våra	målgrupper,	då	alltfler	individer	nu	står	utan	arbete	och	möjlighet	till	egen	försörjning.	
	
Utvecklingsområden	

• Att	arbeta	för	att	fler	deltagare	ska	nå	egen	försörjning	genom	arbete	eller	studier.	
• Att	utreda	möjligheterna	till	att	kunna	erbjuda	fler	insatser	och	mer	stöd	digitalt.	
• Att	utreda	Digitaliseringscenters	möjligheter	till	fortsatt	verksamhet	trots	minskade	

ekonomiska	medel	på	sikt.	
	
Uppföljning	och	resultat	för	strukturövergripande	insatser	
De	strukturövergripande	insatserna	syftar	till	att	utveckla	medlemmarnas	arbete	inom	
rehabiliteringsområdet.	Detta	ska	uppnås	genom	metod-	och	kompetensutveckling	samt	
bättre	förutsättningar	för	samverkan.		
	
Resultat	
Strukturövergripande	insatser	
Insats	 Deltagare	
Nätverket	västra	 114	deltagare	
Utbildning	 273	deltagare	
Utveckling-struktur	 231	deltagare	
	
De	strukturövergripande	insatserna	har	engagerat	sammanlagt	618	deltagare	under	2020.	
Formerna	och	förutsättningarna	för	det	strukturövergripande	arbetet	har	prövats	på	flera	sätt	
under	2020.	De	restriktioner	som	har	följt	av	pandemin	har	inneburit	att	i	stort	sett	alla	forum	
och	utbildningsinsatser	har	behövts	skjutas	fram	eller	ställas	om	till	digitala	kanaler.	
Noterbart	är	att	det	i	resultatet	för	just	Utveckling-struktur	kan	ses	en	ökning	av	antal	
mötestillfällen	jämfört	med	föregående	år,	vilket	visar	på	behovet	av	täta	och	mer	uppstyrda	
kontaktvägar	när	mycket	arbete	sker	på	distans.	Vad	gäller	årets	utbildningsinsatser,	har	det	
varit	svårt	att	genomföra	utbildningar	enligt	det	upplägg	som	först	planerades	för	året.	Under	
hösten	genomfördes	några	utbildningstillfällen	digitalt,	vilket	ökade	deltagandet	något.	
	
När	det	kommer	till	verksamhets-	och	metodutveckling,	har	mycket	av	arbetet	stannat	av	
under	året.	Detta	på	grund	av	den	ansträngning	som	pandemin	har	varit	för	
Samordningsförbundet	och	medlemmarna.	Denna	del	av	verksamheten	har	därför	inte	kunnat	
prioriteras	på	ett	önskvärt	sätt.	Svårigheterna	att	träffas	fysiskt	har	också	bidragit	till	att	
försvåra	detta	arbete.	
	
Måluppfyllelse	
De	mötesplatser	och	samverkansforum	som	utgör	det	strukturövergripande	arbetet,	har	visat	
sig	vara	viktiga	i	tider	där	mycket	arbete	tvingas	ske	på	distans.	Resultatet	för	Utveckling-
struktur,	som	med	god	marginal	överträffar	budgeterad	nivå,	visar	inte	minst	detta.	Samtidigt	
har	mycket	av	det	strukturövergripande	arbetet	behövts	ställas	in,	skjutas	fram	och	
prioriteras	ner,	vilket	kan	ses	i	det	totala	resultatet	för	de	strukturövergripande	insatserna.	
Det	budgeterade	målet	nås	inte	för	året.	Värt	att	tillägga	är	dock	att	vi	under	hela	året	och	i	
pandemins	alla	faser	har	försökt	att	genomföra	de	insatser	som	varit	möjliga	att	genomföra.	
Samtidigt	har	vi	ställt	om	och	anpassat	insatserna	till	digitala	kanaler	i	den	utsträckning	som	
varit	möjlig.	Sett	till	de	förutsättningar	som	givits,	är	vi	sammanfattningsvis	ändå	nöjda	med	
deltagandet	och	utfallet	av	det	strukturövergripande	arbetet	under	2020.	Särskilt	positivt	har	
Chefsgruppens	arbete	varit,	med	bättre	kontinuitet	och	högre	närvaro	än	föregående	år.	
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Utvecklingsområden	
• Att	se	över	hur	vi	ytterligare	kan	anpassa	mötesplatser	och	samverkansforum	till	

digitala	kanaler.	
• Att	fortsätta	arbeta	för	att	möta	medlemmarnas	behov	av	kunskapsutbyte	och	

kompetensutveckling	under	coronapandemin.	
• Att	fortsätta	arbeta	för	bättre	samverkan	och	mer	utbyte	med	andra	

samordningsförbund	i	frågor	som	tangerar	gemensamma	intressen	(t.ex.	möjligheter	
till	bättre	uppföljning	och	gemensamma	utbildningsinsatser).	

	
Ekonomiskt	resultat	och	balanskravstämning	
Samordningsförbundets	finansiella	mål	är	att	verksamhetens	kostnader	inte	ska	överstiga	
intäkterna	samt	att	verksamheten	utifrån	aktuellt	budgetläge	ska	bedrivas	med	god	
ekonomisk	hushållning.	Om	förbundet	får	ett	negativt	resultat	ska	detta	regleras	och	det	egna	
kapitalet	återställas	under	de	kommande	tre	åren.		Vid	avstämningen	mot	balanskravet	
räknas	inte	realiserade	vinster	och	orealiserade	förluster	med	i	resultatet.	Resultatet	efter	
balanskravsjusteringar	är	3	262	tkr.	Det	finns	därmed	inget	balanskravsresultat	som	behöver	
återställas	och	de	finansiella	målen	bedöms	som	uppfyllda.	
	
1.8 Väsentliga	personalförhållanden	
Samordningsförbundet	har	under	2020	haft	två	personer	anställda	(två	män),	en	
förbundsansvarig	och	en	verksamhetsutvecklare.	Anställningarna	är	om	heltid	och	
anställningsformen	är	tillsvidare.	Vad	gäller	medarbetarnas	sjukfrånvaro	under	året,	uppgår	
den	till	knappt	0,4	procent	av	ordinarie	arbetstid	under	2020.	En	av	medarbetarna	var	
föräldraledig	under	del	av	hösten	2020.	
	
1.9 Förväntad	utveckling	
Det	kommande	verksamhetsåret	är	det	andra	året	med	nuvarande	verksamhetsplan.	
Samordningsförbundet	planerar	att	fortsätta	tillhandahålla	och	finansiera	både	
strukturövergripande	och	individinriktade	insatser.	Fokus	och	högst	prioriterat	är	fortsatt	de	
individinriktade	insatserna	i	de	olika	delarna	av	rehabiliteringsprocessen,	från	samordnad	
planering	och	förstegsträning	till	insatser	mot	arbete	och	egen	försörjning.		
	
Vid	ingången	till	2021	är	det	fortfarande	svårt	att	bedöma	hur	nuvarande	pandemiläge	
kommer	att	påverka	Samordningsförbundets	verksamhet	och	möjligheterna	att	i	närtid	starta	
upp	och	genomföra	insatser.	Under	årets	första	månader	väntas	alltjämt	omfattande	
restriktioner	gälla,	vilket	har	medfört	att	vi	planerar	för	ett	första	halvår	med	digitala	
utbildningar	och	möten.	Vi	ser	samtidigt	över	möjligheten	att	förbättra	det	individinriktade	
stödet	via	digitala	kanaler.	
	
Gällande	de	ekonomiska	förutsättningarna,	fortsätter	nedtrappningen	av	tilldelning	till	följd	
av	statens	tilldelningsmodell.	Tilldelningen	beräknas	minska	med	motsvarande	10	procent	
från	föregående	år.	Mot	bakgrund	av	det	ekonomiska	resultatet	för	2020,	kan	det	komma	att	
bli	aktuellt	att	utöka	nästa	års	budget	med	del	av	eget	kapital.		
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2. Driftsredovisning	
	

Belopp	tkr	
	
	

Utfall	jan-dec	
2020	

Aktuell	budget	
jan-dec	2020	

Avvikelse	utfall	–	
budget	

Bokslut	helår	
2019	

Nettokostnad	
	

-11	662	 -14	924	 3	262	 -16	912	

Anslag/bidrag	
	

14	924	 14	924	 0	 16	649	

Resultat	
	

3	262	 0	 	3	262	 -263	

Utgående	eget	
kapital		

5	382	 2	120	 	3	262	 2	120	

Likvida	medel	
	

5	570	 	 	 2	578	
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Resultaträkning Not 2020-01-01 

-2020-12-31 
2019-01-01 

-2019-12-31   
  

 

 
Verksamhetens intäkter 1 14 924 000   16 649 021   
Verksamhetens kostnader 2, 3 -11 662 011   -16 910 719   
Verksamhetens nettokostnader   3 261 989   -261 698   
            
Finansiella kostnader   -11   -1 227   
            
Årets resultat   3 261 978   -262 925   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31   

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar  500  500  
Summa anläggningstillgångar   500   500   
            
Omsättningstillgångar           
Övriga kortfristiga fordringar 4 156 051   173 770   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   8 550   8 160   
Kassa och bank   5 570 056   2 578 220   
Summa omsättningstillgångar   5 734 657   2 760 150   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   5 735 157   2 760 650   
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Balanserat eget kapital   2 120 110   2 383 035   
Årets resultat   3 261 978   -262 925   
Summa eget kapital   5 382 088   2 120 110   
            
Skulder           
Leverantörsskulder   39 951   213 087   
Kortfristiga skulder   60 313   86 902   
            
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 252 805   340 551   
    353 069   640 540   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 735 157   2 760 650   
            
     
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Kassaflödesanalys Not 2020-01-01 

-2020-12-31 
2019-01-01 

-2019-12-31   
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Årets resultat   3 261 978   -262 925   
            
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   17 329   201 903   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -287 471   -182 214   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   2 991 836   -243 236   
Årets kassaflöde   2 991 836   -243 236   
            
           
Likvida medel vid årets början   2 578 220   2 821 456   
Likvida medel vid årets slut   5 570 056   2 578 220   

 



Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Org.nr 222000-1750 

5 (6) 
  

      
  

 

Redovisningsprinciper 
  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
i tillämpliga delar. 
  
  
Noter 
  
  
Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag 
  2020 2019   
        
Region Östergötland 3 731 000 4 145 500   
Försäkringskassan 7 462 000 8 291 000   
Motala Kommun 1 820 728 2 035 440   
Vadstena Kommun 309 674 348 222   
Ödeshög Kommun 223 860 248 730   
Mjölby Kommun 1 149 148 1 260 232   
Boxholms Kommun 227 590 252 876   
Övriga intäkter 0 67 021   
Summa verksamhetens intäkter 14 924 000 16 649 021   
        

  
Not 2 Verksamhetens kostnader 
  2020 2019   
        
Kansli 1 072 475 1 189 899   
Utv, strukturfrågor 374 944 859 001   
Utbildning 45 065 274 017   
Nätverk 3 473 593 4 147 294   
Vägen till arbete 2 795 934 6 206 056   
Vägen till UVA 3 000 000 3 234 456   
Fontänhuset 900 000 999 996   
Summa verksamhetens kostnader 11 662 011 16 910 719   
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Not 3 Löner och ersättningar 
  2020 2019   
        
        
Styrelsen 0  0   
Övriga anställda 895 232 1 053 797   
Sociala kostnader 295 673 442 004   
Varav pensionskostnader 45 725 83 887   
        
       

  
Not 4 Övriga kortfristiga fordringar 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
Mervärdeskattefordringar 156 051 101 962   
Övriga kortfristiga fordringar 0 71 808   
  156 051 173 770   
        

  
Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2020-12-31 2019-12-31   
        
        
Upplupna personalrelaterade kostnader 95 857 111 763   
Övriga interimsskulder 156 948 228 788   
  252 805 340 551   
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1 Inledning 

KPMG har på uppdrag av Samordningsförbundets valda revisorer granskat bokslut och 
årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2020. 
 
Rapportens syfte är att utgöra underlag för revisorernas uttalanden i samband med 
fullmäktiges behandling av årsredovisningen. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med Samordningsförbundets mål för ekonomi och verk-
samhet.  

2 Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma om: 
 

- Styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen är tillräcklig, 

- Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
upprättats enligt tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och 
redovisning samt god redovisningssed. 

- Att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 

3 Sammanfattning 

- Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen för 2020. 

 
- Vi har vid vår granskning inte funnit något som tyder på att 

Samordningsförbundets årsredovisning strider mot god redovisningssed eller 
tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 
 

- Samordningsförbundets resultat för 2020 uppgår till 3 262 tkr, avvikelsen mot 
budget är positiv. 

 
- På grund av pandemins påverkan har inte Samordningsförbundets 

verksamhetsmål uppfyllts. 
 

- Regelbundna verksamhets- och budgetuppföljningar har skett i styrelsen under 
året.    
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- Rapportering i enlighet med internkontrollplanen har skett vid varje möte i 
styrelsen under 2020. 
 

- Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig i Samordningsförbundet. 
 

4 Utlåtande 

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Samordningsförbundets 
resultat och ställning per 31 december 2020.  Årsredovisningen har i tillämpliga delar 
upprättats enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Verksamheten 
har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 
 

5 Kommentarer till förvaltningsberättelsen 

5.1 Samordningsförbundets uppgift och målsättningar 

Av Samordningsförbundets förbundsordning framgår följande: 
 
”Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och 
samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån 
individens behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en 
gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap 
om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för 
medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser. 
 
Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan 
finansieras.  
 
Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens 
kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de 
ekonomiska ramarna.” 
 
De övergripande verksamhetsmålen enligt verksamhetsplanen 2020-2022 är: 
 

- Samhällsnivå 
Att finansierade insatser bidrar till att utveckla medlemmarnas arbete inom 
rehabiliteringsområdet. 
Förväntat resultat: Att finansierade insatser bidrar till kompetens- och 
metodutveckling i ordinarie verksamhet. 
 

- Individnivå 
Att finansierade insatser bidrar till att förbättra individers förutsättningar att nå 
egen försörjning genom förvärvsarbete. 
Förväntat resultat: Att minst 50% av deltagarna efter avslutad insats ska ha 
förbättrat sina förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvsarbete. 
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De finansiella målen är: 
 

- Förbundets kostnader skall under 2020-2022 inte överstiga intäkterna. 
- Förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

 
 

Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar är reglerade i lag. Enligt 
lagstiftningen bidrar Staten med 50%, Regionen och kommunerna skall bidra med 25% 
vardera. 
 
För 2020 har Samordningsförbundet erhållit 14,9 Mkr (16,6 Mkr) från huvudmännen. 

5.2 Måluppfyllelse 

Coronapandemin har på flera sätt påverkat 2020. Flera väsentliga förändringar har 
behövt göras till följd av pandemin. Verksamheten har ställt om till att bli mer digital. 
Även förbundsfinansierade insatser på individnivå har påverkats p g a begränsningar 
gällande intag och deltagande. Förbundets medlemmar har också haft olika strategier i 
hanteringen av pandemin, vilket innebär att i vissa fall har insatser kunnat genomföras 
medan i andra fall har så inte kunnat ske.  
  
När det gäller de individinriktade insatserna nås inte det budgeterade målet för antal 
deltagare, inte heller nås målet för andelen deltagare som avslutas till arbete, studier 
eller aktivt arbetssökande. 
 
Identifierade utvecklingsområden är: 
- att arbeta för att fler deltagare ska nå egen försörjning genom arbete eller studier, 
- att utreda möjligheterna till att kunna erbjuda fler insatser och mer stöd digitalt, 
- att utreda Digitaliseringscenters möjligheter till fortsatt verksamhet trots minskade 
ekonomiska medel på sikt. 
 
Målet för de strukturinriktade insatserna har inte uppnåtts under året. Mycket av det 
strukturövergripande arbetet har fått ställas in, skjutas fram eller nerprioriterats. Under 
året har Samordningsförbundet försökt att genomföra insatser som varit möjliga att 
genomföra, ställt om och anpassat insatserna till digitala kanaler i den utsträckning där 
det varit möjligt. 
 
 Identifierade utvecklingsområden är: 
- att se över hur förbundet ytterligare kan anpassa mötesplatser och samverkansforum 
till digitala kanaler, 
- att fortsätta arbeta för att möta medlemmarnas behov av kunskapsutbyte och 
kompetensutveckling under coronapandemin, 
- att fortsätta arbeta för bättre samverkan och mer utbyte med andra 
samordningsförbund i frågor som tangerar gemensamma intressen. 
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De finansiella målen bedöms vara uppnådda. Resultatet är positivt, 3 262 tkr. Det finns 
inget tidigare balanskravsresultat som behöver återställas. 
 
 
 

6 Bokslut 2020 

Förvaltningsberättelsen skall vara styrelsens översikt över och analys av utvecklingen 
av verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall enligt lagen innehålla en utvärdering av 
om resultatet är förenligt med de mål som beslutats d v s om målen för en god 
ekonomisk hushållning uppnåtts.  
 
Årsredovisningen följer den mall som rekommenderas för finansiella samordningsför- 
bund. Årsredovisningen har för 2020 kompletterats med avsnitten Driftsredovisning och 
Balanskravsavstämning. 
 

7 Kommentarer till resultaträkningen 

Det redovisade resultatet för räkenskapsåret uppgår till 3 262 tkr (-263 tkr). Det 
budgeterade helårsresultatet uppgår till +/- 0 kr.  
 
Verksamhetens intäkter för året uppgår till 14 924 tkr (16 649 tkr), en minskning med 1 
725 tkr jämfört med föregående år.  
 
Verksamhetens kostnader för året uppgår till 11 662 tkr (16 911 tkr), en minskning med 
5 249 tkr jämfört med föregående år. 
 
 
Kontoanalyser har utförts av ett antal konton. Förklaringar har lämnats till avvikelser. 
 
Verksamhet Utfall per  

31 dec 2020 
Utfall per  
31 dec 2019 

Årsbudget 
2020 

Budgetavvikelse 

Kansli 1 072         1 190 1 300 228 
Nätverket 3 474         4 147 4 500 1 026 
Vägen till arbete 2 796 6 206 3 250 454 
Digitaliseringscent
er 

3 000 3 235 3 000 0 

Fontänhus 900 1 000 900 0 
Utbildning 45 274 450 405 
Utveckling/struktur 375 859 1 524 1 149 
SUMMA 11 662      16 911         14 924 3 262 

 
Tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 14 924 tkr, där Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av anslaget, Region Östergötland med 25% 
och kommunerna med resterande 25%.  
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Av kostnaderna svarar 9 856 tkr (13 485 tkr) för direkt inköpta tjänster från i huvudsak 
förbundsmedlemmarna. Dessa uppdrag regleras i avtal mellan parterna. 

8 Kommentarer till balansräkningen 

8.1  Anläggningstillgångar 

8.1.1 Inventarier  

Inga anskaffningar har skett under året. Samtliga inventarier är helt avskrivna. I 
samband med lokalbyte har samtliga inventarier utrangerats. 

8.1.2 Andelar 

Insatskapital i kooperativet Grenverket, 500 kr. 
 

8.2  Omsättningstillgångar 

8.2.1 Övriga kortfristiga fordringar 

Fordran redovisas med 156 tkr, avser momsfordran. 
 

8.2.2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter redovisas med 8 tkr och avser 
förutbetald leasingkostnad för personbilar. 
 

8.2.3 Kassa och bank 

Redovisat banksaldo, 5 570 tkr, har stämts av mot underlag från Swedbank. 

8.3  Eget kapital 

Förbundets egna kapital uppgår till 5 382 tkr per 31 december 2020. 

8.4 Skulder 

8.4.1 Leverantörsskulder 

Per rapportdag redovisas leverantörsskulder med 39 tkr. Samtliga skulder har avstämts 
mot fakturor och är reglerade vid granskningstillfället. Fakturorna har granskats vad 
gäller periodisering. 

8.4.2 Övriga kortfristiga skulder 

Balansposten, 60 tkr, omfattar personalens källskatt 13 tkr och sociala avgifter 16 tkr, 
vilka betalats i januari 2021. Särskild löneskatt på pensionskostnader ingår i posten 
med 31 tkr. 
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8.4.3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Balansposten omfattar upplupna kostnader 253 tkr, som är hänförliga till perioden. 
 
Specifikation Belopp 
Upplupna semesterlöner inkl sociala 
avgifter 
Pensionskostnad 

  52 tkr 
 
  44 tkr 

Övriga interimsskulder 157 tkr 

SUMMA 253 tkr 
 
Övriga interimsskulder omfattar bl a beräknade kostnader för redovisning och revision. 
 
Periodiseringskontroll har skett av posterna. 

8.5 Ansvarsförbindelser 

I Samordningsförbundet finns inga ansvarsförbindelser. 
 
 
 
 
 
Elisabeth Carelind 
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Vadstena kommun
Postadress 592 80 Vadstena   |   Besöksadress Klosterledsgatan 35
Tel 010-234 70 00   |   E-post vadstena.kommun@vadstena.se

www.vadstena.se

REDOVISNING AV SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG INOM 
SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE PERIODEN 1 
JANUARI - 30 JUNI 2021
Vår beteckning: SN/2021:106 - 008 

Bakgrund och syfte
Vadstena kommun har från och med den 13 februari 2020 en rutin för handläggning av de 
förslag, uppslag och synpunkter som kommer in till kommunen. Rutinen skiljer på ärenden 
som kan besvaras direkt och ärenden som behöver handläggas och eventuellt tas upp för 
beslut. 

Enligt rutinen ska de ärenden som har kommit in till förvaltningen sammanställas och 
redovisas för nämnden två gånger på år. Ärenden som har återkopplats till förslagställaren 
utan att någon utredning eller liknande har behövt göras, ska inte tas med i 
sammanställningen. Från och med den 1 mars 2020 hanteras dessa ärenden i det 
administrativa systemet Infracontrol Online. Sammanställningarna ska även skickas till 
kommunfullmäktige för kännedom en gång per år.

Sammanställning av synpunkter och förslag den 1 januari – 30 juni 
2021
Under perioden 1 januari – 30 juni 2021 har 0 synpunkter och förslag kommit in till 
socialförvaltningen. 

Socialförvaltningen

Caroline Strand 
Socialchef 
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden

Delrapport internkontrollplan 2021
Vår beteckning: SN/2021:107 - 042 Budgetkontroll, kostnadsanalys, efterkalkylering, årsred

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport av internkontrollplan 2021. 

Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinje och rutin för intern kontroll ska nämndernas intern kontrollplaner följas upp 
med en delårsrapport till nämnden efter att halva året har gått. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-24
Internkontrollplan 2021

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
SAS

Finansiering
Ej aktuellt i detta ärende. 

Samråd
Ej aktuellt i ärendet. 

Beskrivning av ärendet

Uppföljning av internkontrollplan 2021 
De valda riskområdena som ska kontrolleras i 2021 års intern kontrollplan är 
Gemensamma riskområden:

- Hantering av avtal 
- Korruption och jäv. 

Nämndens egna riskområden: 
- Dokumentation 
- Kvalitetsledningssystemet  
- Uppföljning av beslut om insats

Här följer en kort beskrivning av hur det hittills har gått under 2021 med att kontrollera de olika 
riskområdena. 
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Hantering av avtal
Fel undertecknare av avtal: Samtliga avtal ska undertecknas av socialchef eller den som hen utser att 
teckna avtal. Under 2021 har det hittills fungerat bra. 
Kan inte söka fram gällande avtal när de efterfrågas – de är dåligt ordnade: I början av 2021 togs ett omtag 
om förvaltningens avtal och de sortareades upp i objekt i vårt ärendehanteringssystem för att bli lättare att 
hitta. Varje aktuellt avtal har dessutom fått en bevakning för att man ska få en notis om när de håller på att 
löpa ut. 

Felaktig leverantörfaktura i förhållande till beställning: Rutinen är att SAS ska meddelas om detta inträffar. 
SAS har inte fått någon information om att detta har hänt. 

Avtal upphör att gälla utan att det uppmärksammas: I det omtag som gjorts rörande avtalen har samtliga 
registrerade avtal gåtts igenom och bevakning är satta innan de går ut. Vid genomgång och efter detta har 
man inte upptäckt några avtal som gått ut utan att det uppmärksammats. Cheferna ska stämma av löptider 
i inköpssamverkans databas för att se om några avtal är på väg att löpa ut. Om så sker ska de kontakta 
SAS. SAS har inte fått information om att avtal är på väg att löpa ut. 

Felaktiga gränser vid upphandling: De upphandlingar som hittills har gjorts 2021 har legat inom gränsen 
för upphandlingar. 

Upphandlingar går inte rätt till: De upphandlingar som hittills har gjorts 2021 har gått till på rätt sätt. 

Korruption och jäv 
Myndighetsbeslut påverkas av att det föreligger jäv på tjänstepersonsnivå: Fram till augusti 2021 har ingen 
sådan situation uppkommit inom förvaltningen. 

Myndighetsbeslut påverkas av att det föreligger jäv på politisk nivå: Fram till augusti 2021 har ingen sådan 
situation uppkommit inom förvaltningen. Ordföranden har under våren 2021 inlett samtliga 
sammanträden med att fråga om jäv föreligger vilket inte varit fallet. 

Dokumentation
Läser inte dokumentation och missar att dokumentera: Kontrollmomentet för detta har inte fungerat 
under våren 2021, ett omtag tas under hösten 2021. 

Läser dokumentation man ej får läsa: Loggkontroller har genomförts inom samtliga enheter. Alla chefer 
har dock inte återkopplat dessa ännu men de som återkopplat har inte haft något att anmärka på. 

Dokumenterar i fel lagrum: Den utbildning som var tänkt att genomföras under våren har inte genomförts 
eftersom dokumentationsgruppens arbete har fördröjts. Därför har inte heller stickprov tagits men detta 
ska göras innan utbildningen. Det är i dagsläget oklart om utbildningen blir under hösten eller får flyttas 
till 2022. 

Uppföljning av myndighetsbeslut 
Missar att följa upp insats enligt beslutad intervall: SAS och IT-samordnare har varje månad följt upp 
beslut fattade ett år tidigare. Uppföljningen visar på att det fortfarande finns en del beslut som inte följs 
upp, vissa mer allvarliga än andra. Detta gäller beslut tagna i biståndsgrupp. I barn- och familjegrupp och i 
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vuxengrupp har samtliga beslut antingen tagits för kortade tidsperiod än ett år eller så har de följts upp 
inom ett år. Myndighetschef får varje månad ta del av sammanställningen av beslut. 

Kvalitetsledningssystemet 
Informationen i systemet är inte aktuell: Kontrollmomentet för detta har inte fungerat under våren 2021. 
SAS har inte mejlat kvalitetsombuden vilket beror på att informationen om deras roll inte gått ut ännu. I 
början av hösten 2021 ska ett möte hållas med samtliga kvalitetsombud för att bland annat informera om 
detta ansvar. 

Svårt att hitta rätt information i systemet vilket gör att det inte används: Webbsidans struktur gjordes om i 
början av 2021 för att skapa en lättare struktur. Detta efter samråd med styrgruppen. Den enkät som 
planeras för 2021 är inte utskickad men planen är att skicka ut den under hösten 2021. 

Sammanfattning 
Utifrån ovanstående information konstateras att förvaltningen i stort efterlever interkontrollplanen för 
2021 bra och följer upp de områden som är satta att följa upp. Några områden har vi dock inte följt upp 
som planerat, där kommer ett omtag ske under hösten 2021. SAS ansvarar för att detta omtag sker för att 
samtliga punkter i internkontrollplanen ska vara uppfölja till slutet av 2021. 

Socialförvaltningen

Caroline Strand
Socialchef

Sofie Lagerfelt Fernström
SAS
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden

Riktlinje nätverksplaceringar
Vår beteckning: SN/2020:57 - 750 Allmänt (Regler, riktlinjer, föreskrifter)

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att upphäva sitt eget beslut, taget 2020-03-18 § 28, om att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en riktlinje för nätverksplaceringar eftersom det inte finns 
något behov av en sådan riktlinje. 

Sammanfattning
Den 18 mars 2020 tog socialnämnden beslut om att uppdra till förvaltingen att skriva fram en riktlinje för 
nätverksplaceringar. Detta då individ- och familjeomsorgen efterfrågade ett politiskt ställningstagande för 
hur de ska agera när individer önskar få familjemedlemar eller andra närstående som 
kontaktperson/stödperson/kontaktfamilj/stödfamilj.

I slutet av våren 2021 inkom en dom rörande nätversplaceringar till kommunen. Denna dom blir praxis 
för hur individ- och familjeomsorgen ska tänka i liknande fall. Dessutom behöver varje person som 
ansöker eller beviljas en nätverksplacering utredas var för sig och man behöver se till just det aktuella 
fallets omständigheter. Det betyder att en riktlinje inte blir till någon hjälp eftersom varje fall är unikt och 
behöver utredas.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25
Protokollsutdrag från SN 2020-03-18 § 28

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Myndighetschef

Finansiering
Ej aktuellt i detta ärende. 

Samråd
Diskussion har förts med socialchef och myndighetschef. 

Socialförvaltningen
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Caroline Strand
Socialchef

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare



Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-03-18

§ 28

Riktlinje för nätverksplaceringar

Vår beteckning: SN/2020:57 - 750

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för nätverksplaceringar.

Förslag till beslut 
Lars Ekström (K) ställer sig positiv till liggande förslag. 

Sammanfattning
Individ- och familjeomsorgen efterfrågar ett politiskt ställningstagande för hur de ska agera när 
individer önskar få familjemedlemar eller andra närstående som 
kontaktperson/stödperson/kontaktfamilj/stödfamilj. Socialförvaltningen förslås därför att få i uppdrag 
att ta fram ett förslag till riktlinjer för nätverksplaceringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till 
Utredare 

Myndighetschef
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden

Revidering av delegationsordningen
Vår beteckning: SN/2021:14 - 002 Delegation, attesträtt, beslutanderätt

Förslag till beslut 

1. Delegationsordning beslutad av socialnämnden 16 juni 2021, § 68, upphävs från och med 21 
september 2021.

2. Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden antas och gäller från och med 22 
september 2021.

Sammanfattning
Socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen har uppmärksammat att det inte finns angivet i vår 
delegationsordning vem som får ta beslut om och utfärda intyg när ett barn som är LVU-placerat önskar 
åka utomlands med det familjehem som hen är placerad i. Det är svårtolkat i lagstiftningen vem som får 
fatta dessa beslut. Då inte LVU tillämpas i andra länder är det dock viktigt att ett familjehem kan uppvisa 
ett intyg när de reser utomlands. Förvaltningens förslag är att ge socialnämndens utskott delegation på att 
utfärda dessa intyg och ordförande om det är så brådskande att utskottets sammanträde inte kan inväntas. 
Det är utskottet som tar beslut om LVU-vård för ett barn och därför föreslås även denna delegation 
hamna på utskottet. 

Föreslaget tillägg är markerat med gult. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-30
Förslag på reviderad delegationsordning. 

Beslutet med handlingar expedieras till
Socialchef (beslut och reviderad delegationsordning)
Samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen (beslut och reviderad delegationsordning)
MAS (beslut och reviderad delegationsordning)
MAR (beslut och reviderad delegationsordning)
Ekonomiavdelningen (beslut och reviderad delegationsordning)
Samtliga delegater i delegationsordningen (beslut och reviderad delegationsordning)
SAS – för publicering på ledningssystemet 

Beslutet expedieras till
-

Finansiering
Ej aktuellt i ärendet. 
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Samråd
Förslaget är framtaget i samråd med socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen samt 
myndighetschef.

Socialförvaltningen

Caroline Strand 
Socialchef

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare



Antagen av socialnämnden 15 september 2021 § XX
Ärendebeteckning: SN/2021:14-002      Ansvarig handläggare: Nämndsekreterare 

socialförvaltningen

DELEGATIONSORDNING
för socialnämnden 
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INLEDNING 
Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut å 
nämndens vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta 
självständiga beslut till en delegat.

Ett beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden 
själv fattar beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt 
beslut fattas. Om socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan 
nämnden återkalla rätten att fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst 
ärende eller för en viss delegat.

Nämnden kan också innan ett beslut fattas överta beslutanderätten från den som fått ett 
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att 
själv fatta beslut överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande. Om ett beslut 
fattas av någon utan delegation i ärendet saknar detta beslut laga verkan, det vill säga 
det gäller inte.

I delegeringsordningen anges den lägsta nivån till vilken delegation sker, vilket innebär 
att högre befattningshavare i organisationen alltid har motsvarande beslutanderätt. 
Ställföreträdare för delegat har samma beslutanderätt som denne. Socialchef har rätt att 
inom ramen för sin delegation vidaredelegera till annan befattningshavare. 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden där jäv enligt förvaltningslagen 
föreligger (11-12 §§ FL 1986:223).

Delegation avseende ekonomiskt bistånd avser även avslagsbeslut. Socialsekreterare har 
även rätt att fatta avslagsbeslut då delegationsnivån på bifall ligger på högre nivå. Denna 
avslagsdelegation gäller endast i uppenbara fall. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till socialnämndens 
nästkommande sammanträde med undantag av verkställighetsbeslut. 

Regler om kommunalrättslig delegation finns i kommunallagens sjätte kapitel 33-38 §§. 
Där framgår bland annat att nämnden får delegera beslutanderätten till ett utskott, till en 
ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen. Denne behöver dock inte vara 
anställd hos den nämnd som utfärdat delegationen. Socialnämndens utskott består av 
ledamöter eller ersättare från socialnämnden. Ett utskott ska bestå av minst tre 
ledamöter eller ersättare. 
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Delegation omfattar beslutsfattande. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller 
verkställande art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande.

Delegationsbegränsningar i kommunallagen
Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av 

ärenden:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Exempel på sådana föreskrifter 

finns bland annat i socialtjänstlagen.

FÖRKORTNINGAR 
AL Alkohollagen 
Andre vice ordförande Andre vice ordförande i socialnämnden 
BAB Lag om bostadsanpassningsbidrag 
CSN Centrala Studiestödsnämnden 
Enhetschef Samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen
Myndighetschef Enhetschef för individ- och familjeomsorgen 
Enhetschef LSS Enhetschef för verksamheter inom LSS-lagstiftningen
Ek Ekonom 
FB Föräldrabalken 
FL Förvaltningslag 
GDPR General Data Protection Regulation (Dataskyddsförordningen) 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
HVB  Hem för vård eller boende
IFO Individ- och familjeomsorgen
JK Justitiekanslern 
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JO Justitieombudsmannen 
KL Kommunallagen 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LYHS Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR Medicinskt ansvarig rehab
MBL Medbestämmandelagen 
Ordförande Ordförande i socialnämnden 
OSL  Offentlighets- och sekretesslag 
Socialchef Socialchef samt ställföreträdande socialchef
SFB Socialförsäkringsbalken
SFS Svensk författningssamling 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SN Socialnämnden 
SNU Socialnämndens utskott 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
SoF Socialtjänstförordningen
SoL Socialtjänstlagen 
St  Stycket
TF Tryckfrihetsförordningen 
TL Tobakslagen
Vice ordförande Vice ordförande i socialnämnden
ÄB Äktenskapsbalken
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1. SOCIALNÄMNDEN 

Nr Beslutet avser Kommentar Delegat(-
er)

1.1 Ärende för nämnden som inte 
kan skjutas upp till nämndens 
sammanträde

I samråd med vice ordförande och 
andre vice ordförande

KL 6:39-40

Ordförande 
(vice 
ordförande)

1.2 Förtroendevaldas utbildningar, 
kurser, konferenser, 
studiebesök, uppvaktningar 
m.m. i de fall ärendet inte kan 
skjutas upp till nämndens 
sammanträde

Anställdas tjänsteresor, kurser, 
konferenser m.m. = verkställighet

Ordförande i 
samråd med 
presidiet 

1.3 Ordförandens utbildning, 
kurser, konferenser, 
studiebesök, uppvaktningar 
m.m. i de fall ärendet inte kan 
skjutas upp till nämndens 
sammanträde

Vice 
ordförande i 
samråd med 
presidiet 

2. BEGRÄNSNINGAR AV DELEGATION  
Följande beslut kan, enligt 10 kap. 4 § SoL, delegeras till utskott, dess ordförande eller 
viceordförande men inte till tjänsteman.

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
2.1 Beslut om framställning 

om överflyttning av 
ärende till annan 
kommun

2 a kap. 10 § 
SoL 
10 kap. 2 § SoL 

Socialnämnden
s utskott

2.2 Beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
från annan kommun:

2 a kap. 11 § 
SoL
10 kap. 2 § SoL



7

- efter beslut från 
IVO

-därutöver

Ordförande

Socialnämnden
s utskott

2.3 Beslut att ansöka hos 
Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) om 
att få överflytta ärende 
till annan kommun

2 a kap. 11 § 
SoL

Socialnämnden
s utskott

2.4 Beslut om bistånd till 
barn i form av placering 
i familje-hem för 
stadigvarande vård och 
fostran

4 kap. 1 § SoL Socialnämnden
s utskott 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
2.5 Beslut om bistånd till 

barn i form av placering 
i hem för vård eller 
boende (HVB)

4 kap. 1 § SoL Socialnämnden
s utskott

När beslut fattats av SNU 
om bistånd till placering i 
HVB får beslut om 
omplacering till annat HVB 
fattas av myndighetschef. 

Placering får beslutas av 
ordförande/vice ordförande 
i de fall SNUs beslut inte 
kan avvaktas. Redovisning 
av ordförandebeslut ska ske 
vid nästkommande 
sammanträde. 

2.6 Beslut om bistånd i 
form av stödboende för 
barn och unga mellan 
16 och 20 år

4 kap. 1 § SoL Socialnämnden
s utskott

Beslut får fattas av 
ordförande eller vice 
ordförande i de fall SNUs 
beslut inte kan avvaktas. 
Redovisning av 
ordförandebeslut ska ske 
vid nästkommande 
sammanträde.

2.7 Beslut om bistånd åt 
vuxna i form av 
placering i familjehem 
eller hem för vård eller 
boende (HVB)

4 kap. 1 § SoL Socialnämnden
s utskott

När beslut fattats av SNU 
om bistånd till placering i 
hem, får beslut omplacering 
fattas av myndighetschef. 

Placering får beslutas av 
ordförande/vice ordförande 
i de fall SNUs beslut inte 
kan avvaktas. Redovisning 
av ordförandebeslut ska ske 
vid nästkommande 
sammanträde.

2.8 Beslut om bistånd åt 
vuxna i form av 
placering i skyddat 
boende eller placering i 

4 kap. 1 § SoL Socialnämnden
s utskott

När beslut fattats av SNU 
om bistånd till placering i 
hem, får beslut omplacering 
fattas av myndighetschef. 
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kvinno- alternativt 
mansjour Placering får beslutas av 

ordförande/vice ordförande 
i de fall SNUs beslut inte 
kan avvaktas. Redovisning 
av ordförandebeslut ska ske 
vid nästkommande 
sammanträde.

2.9 Tecknande av 
förstahands 
hyreskontrakt
- upp till 100 000 kr/år

- överstigande 100 000 
kr/år

4 kap. 1-2 § 
SoL

Myndighetsch
ef

Socialnämnde
ns utskott

Aktuellt då 
andrahandskontrakt ska 
upprättas som bistånd, enl. 
4 kap. 1-2 SoL, mellan 
kommun och klient.

2.10 Förbjuda eller begränsa 
en person att i hemmet 
ta emot underåriga barn

5 kap. 2 § SoL Socialnämnde
ns utskott

2.11 Beslut om att lämna 
medgivande till enskilt 
hem att ta emot barn 
för stadigvarande vård 
och fostran 

6 kap. 6 § SoL Socialnämnde
ns utskott

2.12 Överväga om fortsatt 
vård behövs för ett barn 
som är placerat med 
stöd av SoL

6 kap. 8 § SoL Socialnämnde
ns utskott

2.13 Överväga behov av 
över-flyttning av 
vårdnaden om ett barn 
varit placerat i samma 
familjehem under tre år

6 kap. 8 § SoL Socialnämnde
ns utskott

Beslut om att väcka talan i 
tingsrätt om vårdnads-
överflyttning enl. 6 kap. 8 § 
FB, ska beslutas av 
samfälld nämnd. 
Socialsekreterare får föra 
nämndens talan i rätten.

2.14 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 

6 kap. 11 § SoL Socialnämnde
ns utskott
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tidigare varit 
familjehemsförälder

2.15 Beslut om ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 

6 kap. 11 § SoL Socialnämnde
ns utskott. Vid 
brådskande 
fall 
ordförande, 
vice 
ordförande 
eller andre 
vice 
ordförande. 

Till exempel till familjehem 
som måste vara hemma 
med barnet

2.16 Beslut att godkänna att 
en utländsk myndighet 
placerar ett barn i 
Sverige

6 kap. 11 a § 
SoL

Socialnämnde
ns utskott

2.17 Beslut att placera ett 
barn i annat land

6 kap. 11 b§ 
SoL

Socialnämnde
ns utskott

2.18 Medgivande att ta emot 
ett barn för adoption

6 kap. 6, 12 §§ 
SoL 

Socialnämnde
ns utskott

2.19 Återkallelse av 
medgivande att ta emot 
adoptivbarn

6 kap. 13 § SoL Socialnämnde
ns utskott

2.20 Beslut att inte 
samtycka till fortsatt 
adoptionsförfarande

6 kap. 14 SoL Socialnämnde
ns utskott

2.21 Beslut om att föra talan 
i förvaltningsrätten 
beträffande återkrav 
enligt 9 kap. 1 § SoL

9 kap. 3 § SoL Socialnämnde
ns utskott
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3. SOCIALTJÄNSTLAGEN M.M.
Alla ansökningar om bistånd ska behandlas enligt 4 kap. 1 § SoL för att den enskilde ska 
ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4 kap. 1 § 
SoL, kan speciella omständigheter föreligga, varför socialnämnden med stöd av 4 kap. 2 
§ SoL beviljar bistånd. 

Myndighetsutövning kring enskild som i normalfall beslutas genom delegation kan, på 
grund av omständigheter i det enskilda fallet, utgöra ett ärende av principiell 
beskaffenhet. I ärenden som har principiell beskaffenhet eller är av större vikt, ska 
nämnden fatta beslut. Dessa ärenden får inte delegeras enligt kommunallagen, (se 
delegationsbegränsningar i kommunallagen sid. 3). Det är därför av vikt att 
beslutsfattaren i varje fall gör en bedömning av ärendets principiella art. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
3.1 Beslut i ärenden om 

försörjningsstöd enligt 
gällande riktlinjer

4 kap. 1 § 
SoL

Socialsekreterare

3.2 - med vägrande av eller 
nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd

4 kap. 1 § 
SoL och
4 kap. 5 § 
SoL

Socialsekreterare

3.3 Ekonomiskt bistånd i 
förebyggande syfte, 15 
% av basbeloppet per 
barn eller vuxen och år

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare i 
samråd med 
Myndighetschef

Biståndet skall vara kopplat 
till stödinsats och får inte 
utan särskilda skäl avse vad 
som normalt räknas till 
försörjning. 

3.4 Beslut om bistånd i 
form av förmedling av 
egna medel

4 kap. 1 § 
SoL

Socialsekreterare

3.5 Beslut om bistånd i 
form av hyresgaranti

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare

3.6 Beslut om bistånd i 
form av hyresgaranti

4 kap. 2 § 
SoL

1:e 
socialsekreterare 

3.7 Beslut och teckna avtal 
om andrahands 
hyreskontrakt 

4 kap. 1-2 § 
SoL 

Myndighetschef
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3,8 Beslut om bistånd i 
form av akutboende 

4 kap. 1 § 
SoL

Socialsekreterare 

3,9 Beslut om bistånd i 
form av akutboende

4 kap. 2 § 
SoL

Myndighetschef 

3.10 Beslut om bistånd om 
det finns särskilda skäl. 

- Upp till 4 % av 
prisbasbelopp

- Upp till 20 % av 
prisbasbelopp

- Upp till 1 
prisbasbelopp

- Över 1 
prisbasbelopp

4 kap. 2 § 
SoL

- Social-
sekreterare

- 1:a social-
sekreterare

- Myndighets
-chef

- Social-
nämndens 
utskott

3.11 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader 
och utgifter i omedelbar 
anslutning till 
dödsfallet. Kostnaderna 
får maximalt uppgå till 
56 % av 
prisbasbeloppet.

4 kap. 2 § 
SoL

Administratör/ 
Socialsekreterare

Kostnaderna inkluderar 
bland annat gravsten.

Se även Socialstyrelsens 
handbok.
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
3.12 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd 
enligt 
4 kap. 1 § SoL

9 kap. 1,2 
§§ SoL

Socialsekreterare Återkrav får endast ske om 
biståndet har getts med 
villkor om återbetalning. 

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

9 kap. 1,2 
§§ SoL

Socialsekreterare Återkrav får endast ske om 
biståndet har getts med 
villkor om återbetalning. 

3.14 Beslut om att inleda 
utredning vid 
bidragsbedrägeri 

9 kap 1 § 
SoL

1:a 
socialsekreterare 

3.15 Beslut om bistånd i 
form av placering av 
barn i enskilt hem för 
tillfällig vård och fostran 

4 kap. 1 § 
SoL

1:e 
socialsekreterare

Avser placering under 
utredningstid, som längst 
sex månader. 

3.16 Beslut om bistånd åt 
vuxna i form av 
ansvarsförbindelse 
gällande vårdvistelse i 
hem för vård och 
boende enligt 11 kap. 3 
§ fängelselagen

4 kap. 1 § 
SoL 

Myndighetschef Max en månad.

3.17 Beslut om bistånd åt 
vuxna i form av 
ansvarsförbindelse 
gällande kontraktsvård i 
hem för vård och 
boende

4 kap. 1 § 
SoL

Socialnämndens 
utskott

Under förutsättning att 
personen dömts till 
kontraktsvård och att 
domstolen i domen anger 
hur långt fängelsestraff 
motsvarar. 
Ansvarsförbindelse max 8 
månader.

3.18 Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning):
- enligt SKL:s normer 
och riktlinjer

- över SKL:s normer 
och riktlinjer

Socialsekreterare

Socialnämndens 
utskott

Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
familjehemmet.
Se aktuellt cirkulär från 
SKL.
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3.19 Beslut om upphörande 
av bistånd i form av 
vård i hem för vård eller 
boende eller i 
familjehem

4 kap. 1 § 
SoL

Socialsekreterare Om beslut fattas om 
upphörande av bistånd mot 
den enskildes vilja är 
socialnämndens utskott 
delegat.

3.20 Beslut om köp av plats i 
annan kommun eller 
hos annan vårdgivare: 
- max fyra månader 

- därutöver

4 kap. 1 § 
SoL

Myndighetschef 

Socialnämndens 
utskott

OBS! Lagen om offentlig 
upphandling. 

3.21 Beslut om bistånd till 
män som söker hjälp 
vid Mansmottagning:
- max en månad 

- överstigande en 
månad 

4 kap. 1 § 
SoL 

Myndighetschef

Socialnämndens 
utskott

3.22 Teckna avtal med 
familjehem/HVB efter 
beslut i utskott: 
under utredningstid och 
efter beslut

Myndighetschef 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
3.23 Särskilda kostnader i 

samband med placering 
i familjehem/HVB som 
är relaterade till 
barnets/den vuxnes 
behov:
- upp till ett belopp om 
30 % av basbeloppet 
under en 12 månaders 
period

- därutöver

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Socialnämndens 
utskott

3.24 Kostnader för särskilt 4 kap. 1 § SoL
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kostnadskrävande 
utrustning till 
familjehemmet/HVB 
som krävs för 
barnets/den vuxnes 
vård:
- upp till 15 % av 
basbeloppet under en 
12 månaders period
- extra kostnader för 
barnets resor (ex. taxi) 
mellan familjehemmet 
och skolan 
- därutöver

Socialsekreterare

Myndighetschef

Socialnämndens 
utskott

3.25 Beslut om bistånd i 
form av arbete, 
sysselsättning, 
rehabilitering för 
psykiskt 
funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL 
och 
5 kap. 7 § SoL 

Socialsekreterare
/
biståndshandlägg
are

3.26 Beslut om bistånd i 
form av boendestöd för 
psykiskt 
funktionsnedsatta

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare
/
biståndshandlägg
are

3.27 Beslut om bistånd i 
form av kontaktperson 
eller kontaktfamilj:
- ett tillfälle per vecka 
för kontakperson och 
varannan helg för 
kontaktfamilj

- mer än ett tillfälle per 
vecka för kontakperson 
och varannan helg för 
kontaktfamilj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
/ 
biståndshandlägg
are

Socialnämndens 
utskott 

3.28 Beslut om upphörande 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Upphörande sker med 
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av kontaktperson eller 
kontaktfamilj

/
biståndshandlägg
are 

1:e 
socialsekreterare

samtycke från part.

Upphörande sker utan 
samtycke med part.

3.29 Beslut om förordnande 
och entledigande
- av kontaktperson

- av kontaktfamilj

3 kap. 6 b § 
SoL Socialsekreterare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
3.30 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning 
till kontaktperson/-
familj
- enligt SKL:s normer 
och riktlinjer

- utöver SKL:s normer 
och riktlinjer

Socialsekreterare

Socialnämndens 
utskott

Uppdraget ska regleras 
genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från SKL.

3.31 Beslut om bistånd i 
form av 
öppenvårdsinsatser för 
barn hos 
familjebehandlare

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

3.32 Beslut om bistånd i 
form av 
öppenvårdsinsatser för 
vuxna

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

3.33 Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård 
i ett annat hem än det 
egna

8 kap. 1 § 2 st. 
SoL och 
SoF 6 kap. 2 §

1:e 
socialsekreterare

3.34 Beslut om avgift för 
missbruksvård för 
vuxen i form av plats i 
hem för vård eller 
boende eller i 
familjehem

8 kap. 1 § 1 st. 
SoL och 
SoF 6 kap. 1 §

Socialsekreterare

3.35 Beslut om framställning 
till försäkringskassa om 
ändring av 
betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag när 
barn är placerade utom 
hemmet

16 kap. 18 § 
SFB 

Socialsekreterare

3.36 Underrättelse till 2 § Administrativ 
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försäkringskassan om 
att barn med 
underhållsstöd 
placerats i familjehem 
eller HVB-hem 
respektive återflyttat till 
boföräldrar

förordningen om 
underhållsstöd 
jämfört med 
11 § lagen om 
underhållsstöd

assistent
Socialsekreterare 

3.37 Beslut om att 
underrätta 
försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
ersättning enligt SFB 
som ersättning för 
ekonomiskt bistånd 
som utgivits som 
förskott på förmån

107 kap. 5 § 2 
§ SFB och 9 
kap. 2 § SoL

Socialsekreterare Beslut enligt 9 kap. 2 § 
SoL enbart om 
förvaltningen vet att 
ersättning ska komma

3.38 Beslut att föra talan hos 
förvaltningsrätten om 
ersättning med 
anledning av återkrav 
enligt 9 kap. 1 § SoL 
och 9 kap. 2 § 

9 kap. 3 § SoL Myndighetschef

3.39 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 
enligt 
8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § 
och 9 kap. 2 § SoL

9 kap. 4 § SoL Myndighetschef

3.40 Beslut om att inleda 
utredning (vuxna)

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
3.41 Beslut om att inte inleda 

utredning eller att inledd 
utredning ska avslutas 
utan insats: 
- vuxna 

- barn

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare 

1:e 
socialsekreterare

3.42 Beslut att inleda 
utredning gällande barn:
- med ansökan

- vid anmälan eller då 
information kommit 
nämnden tillkänna på 
annat sätt

11 kap. 1,2 §§ 
SoL 

Socialsekreterare

Socialsekreterare

3.43 Förlängd utredningstid i 
ärende som rör barn: 
- upp till två månader 

- utöver två månader

11 kap. § 2 SoL 

1:e 
socialsekreterare

Socialnämndens 
utskott

3.44 Beslut att begära 
biträde av annan 
kommun i utredning av 
barn och unga eller 
missbrukare

11 kap. 4 § SoL 1:e 
socialsekreterare

3.45 Beslut att biträda annan 
kommun i utredning av 
barn och unga eller 
missbrukare

11 kap. 4 § SoL 1:e 
socialsekreterare

3.46 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
behov av god 
man/förvaltare

5 kap. 3 § SOF Socialsekreterare
/
Biståndshandlägg
are

3.47 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 

5 kap. 3 § SOF Socialsekreterare
/
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behov av god 
man/förvaltare inte 
längre föreligger

Biståndshandlägg
are

3.48 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
förhållanden betr. 
Förvaltningen av 
underårigs egendom

5 kap. 3 § SOF Socialsekreterare

3.49 Framställan till domstol 
om behov av 
målsägandebiträde för 
underårig

5 kap. 2 § SOF Socialsekreterare

3.50 Beslut om särskild 
utsedd 
socialsekreterare som 
ansvarar för kontakten 
med barnet/den unge 
vid placering i 
familjehem eller hem 
för vård eller boende

6 kap. 7c § SoL 1:e 
socialsekreterare

3.51 Beslut att uppföljning 
av barns situation ska 
ske när utredning enligt 
11 kap. 1 § SoL 
avslutas utan beslut om 
insats

11 kap. 4a § 
SoL

1:e 
socialsekreterare
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
3.52 Beslut om uppföljning 

av barns situation då 
placering i HVB eller 
familjehem har upphört

11 kap. 4b § 
SoL

1:e 
socialsekreterare

3.53 Beslut att avsluta 
uppföljning av barns 
situation då placering i 
HVB eller familjehem 
har upphört

11 kap. 4c § 
SoL

1:e 
socialsekreterare

Uppföljning får som 
längst pågå i två 
månader.
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4. ÖVERKLAGANDE, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M.
Gäller överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och 
andra myndigheter. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
4.1 Yttrande i överklagat 

beslut om avgifter eller 
förbehållsbelopp enligt 8 
kap. 4-9 §§ SoL. I de fall 
ett överklagat beslut är 
fattat av tjänsteman med 
stöd av socialnämndens 
delegation ankommer det 
på tjänstemannen att 
lämna yttrande

16 kap. 3 § 
SoL

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Se även riktlinjer för 
avgiftsdebitering inom 
äldreomsorg och 
omsorg om 
funktionsnedsatta. 

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

10 kap. 2 § 
SoL

Myndighetschef

4.3 Utseende av ombud att 
föra nämndens talan

10 kap. 2 § 
SoL

Myndighetschef

4.4 Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen 
fattats av delegat

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

Om ursprungsbeslutet 
fattats av SNU och 
ordinarie 
sammanträdestid inte 
kan avvaktas får 
ordförande, vice 
ordförande eller av 
nämnden särskilt 
utsedd ledamot fatta 
beslut enligt 6 kap. 37 
§ KL.

Överklagande och 
yrkande om inhibition i 
ärenden enligt LVU och 
LVM ska alltid beslutas 
av SNU.
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4.5 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt
när ursprungsbeslutet 
fattats av socialnämnden

Ordförande 
socialnämnden.
Yttrande till 
domstol måste i 
detta fall avges 
av 
socialnämnden. 

Om brådska råder och 
nämndsammanträde 
inte kan avvaktas får 
ordförande i 
socialnämnden avge 
yttrande enligt 6 kap. 
37 § KL.

4.6 Yttrande till 
överprövningsinstans vid 
överklagat beslut när 
ursprungsbeslutet inte är 
fattat av socialnämnden

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

Om ursprungsbeslutet 
har fattats av SNU ska 
just SNU avge 
yttrandet.
Då ordinarie 
sammanträde inte kan 
avvaktas får beslut 
fattas av ordförande, 
vice ordförande eller av 
nämnden särskilt 
utsedd ledamot enligt 6 
kap. 37 § KL.

4.7 Omprövning av beslut 38-39 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
4.8 Prövning av att 

överklagande skett i rätt 
tid och avvisning av 
överklagande som kommit 
in för sent

45 § FL Biståndshandlägg
are/Socialsekrete
rare 

4.9 Besluta att ett ombud eller 
biträde inte längre får 
medverka i ärendet

14 § FL Socialnämndens 
utskott

4.10 Yttrande till allmän 
domstol i brottmål

31 kap 1 § 1 st. 
BrB

Myndighetschef

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

31 kap 2 § 1 st. 
BrB

Myndighetschef

4.12 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning

46 § LVM Myndighetschef

4.13 Yttrande till 
åklagarmyndigheten

11 § LUL Socialsekreterare 

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

31 § och 33 § 
LUL

Socialsekreterare 

4.15 Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan

37 § LUL Myndighetschef

4.16 Anmälan om behov av 
offentligt biträde

3 § Lagen om 
offentligt biträde

Socialsekreterare

4.17 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning

3 § Lagen om 
offentligt biträde 
och 7 § 
förordningen om 
offentligt biträde

Myndighetschef

4.18 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
namnlagen

Socialsekreterare 

4.19 Prövning av samtycke till 6 kap. 14 § SoL
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fortsatt 
adoptionsförfarande

- vid samtycke
- ej samtycke

Socialsekreterare
Socialnämndens 
utskott

4.20 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och
5 kap. 2 § 
körkortsförordnin
g

Socialsekreterare

4.21 Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens 
medgivande

3 § 2 st. 
passförordningen

Socialsekreterare 

4.22 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens

15 kap. 1 § ÄB Socialsekreterare

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

11 kap. 16 § 2 
st. FB

Socialsekreterare

4.24 Yttrande angående 
värdeautomatspel

Alkoholhandlägga
re

Kommunen är 
remissinstans till 
Lotteriinspektionen.
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
4.25 Upplysningar i 

vapenärende
Myndighetschef Uppgifter får endast 

lämnas ut om den 
enskilde har samtyckt 
till det (JO 1983/84 s 
188 f.).

4.26 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare

6 kap. 9 § 
smittskyddslagen

Myndighetschef/
Enhetschef

4.27 Anmälningsskyldighet 
enligt smittskyddslagen

6 kap. 12 § 
smittskyddslagen

Myndighetschef/
Enhetschef

4.28 Dödsboanmälan 20 kap. 8a § ÄB Dödsbohandlägga
re

Skatteverket ska 
underrättas om vem 
som är delegat.

4.29 Beslut att ordna 
gravsättning

5 kap. 2 § 
begravningslagen

Myndighetschef Kommunen har rätt till 
ersättning för 
kostnaderna av 
dödsboet

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

3 kap. 2 § 
skadeståndslagen

Socialnämndens 
utskott

4.31 Yttrande till 
tillsynsmyndighet:
- yttrande av tillsyn i 
enskilt ärende 
- yttrande av tillsyn av 
verksamhet 

13 kap. 2 § SoL
Socialnämndens 
utskott

Socialnämnden 

Tillsynsmyndighet är 
IVO, JO och JK: I 
första hand bör 
nämnden avge 
yttrande på grund av 
ärendets principiella 
betydelse.

4.32 Yttrande till IVO 
avseende särskild 
avgift 

16 kap. 6a SoL
28a LSS

Socialchef
 

4.33 Yttrande till 
förvaltningsrätten 

16 kap. 6a SoL
28a LSS

Socialchef Tillsynsmyndighet 
IVO.



27

angående särskild 
avgift

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

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

Socialnämndens 
utskott

Vid brådskande 
ärenden 
arbetsledning.

4.35 Beslut om 
polisanmälan angående 
vissa brott mot 
underårig samt vissa 
grövre brott

12 kap. 10 § SoL Myndighetschef Avser misstanke om 
brott enligt BrB 3,4 
och 6 kap. samt 
misstanke om brott 
för vilket inte är 
förskrivet lindrigare 
straff än fängelse två 
år.

4.36 Beslut att väcka talan 
om överflyttning av 
vårdnad till familjehem 
eller särskilt förordnad 
vårdnadshavare.

6 kap. 7, 8, 9, 10 
§§ FB

Socialnämnden Beslut att väcka talan 
om överflyttning av 
vårdnad skall fattas av 
samfälld nämnd 
eftersom det råder 
delegationsförbud.
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
4.37 Framställan till CSN om 

ändring av 
betalningsmottagare för 
studiehjälp när barn är 
placerat utom hemmet 
alternativ står utan 
vårdnadshavare. 

2 kap. 33 § 
Studiestöds-
förordningen

Socialsekreterare För barn som står 
utan vårdnadshavare, 
och är placerade i 
familjehem skall 
socialnämnden göra 
en framställan till CSN 
om att studiestödet 
skall utbetalas till 
familjehemmet. Detta 
kan till exempel gälla 
ensamkommande 
barn och ungdomar, 
innan nämnden har 
hunnit ansöka om 
särskild förordnad 
vårdnadshavare. 

4.40 Yttrande över beslut vid 
handläggning enligt 
alkohollagen

Delegat enligt 
ursprungsbeslut 

4.41 Starta 
adoptionsutredning om 
ansökan avser adoption 
av ett barn. 

4 kap 14 § FB 1:e 
socialsekreterare 
barn- och familj

Efter att rätten 
uppdragit åt 
socialnämnden att 
utse någon att 
genomföra en 
adoptionsutredning.
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5. VÅRD ENLIGT LVU
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
5.1 Beslut om att ansöka 

hos förvaltningsrätten 
om vård enligt LVU

4 § LVU Socialnämndens 
utskott

5.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
personer under 20 år

6 § LVU Socialnämndens 
utskott

Se avsnitt 7 angående 
kompletterande 
beslutanderätt.

5.3 Beslut om att ansöka 
hos förvaltningsrätten 
om förlängning av 
utredningstid vid 
omedelbart 
omhändertagande

8 § LVU 1:e 
socialsekreterare

5.4 Beslut om att 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt 
6 § LVU ska upphöra

9 § 3 st. 
LVU

Ordförande, 
första vice 
ordförande, 
andre vice 
ordförande, 
eller annan 
ledamot som 
nämnden 
förordnat

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

11 § 1 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

Se avsnitt 7 angående 
kompletterande 
beslutanderätt.

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

11 § 2 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

Se avsnitt 7 angående 
kompletterande 
beslutanderätt.

5.7 Beslut rörande den 
unges personliga 
förhållanden i den mån 
beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 
2 st. LVU

11 § 4 st. 
LVU

Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom 
familjehemmet för vård eller 
HVB.
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5.7 Beslut om skriftligt 
intyg för den unge att 
resa utomlands under 
vårdtiden

LVU Socialnämndens 
utskott

I brådskande fall får 
ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande 
ta beslut.

5.8 Övervägande om 
fortsatt vård behövs för 
den unge som är 
placerad med stöd av 2 
§ LVU 

13 § 1 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

5.9 Omprövning av om vård 
med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra

13 § 2 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

5.10 Överväga behov av 
vårdnadsöverflyttning 
om ett barn varit 
placerat i samma 
familjehem under tre år

13 § 3 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

Övervägande ska därefter 
ske minst var sjätte månad 
så länge som barnet är kvar 
i samma familjehem.

5.11 Beslut om hur rätt till 
umgänge med den unge 
ska utövas

14 § 2 st. 
p.1 LVU

Socialnämnden  I brådskande fall får 
ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande 
ta beslut.

5.12 Beslut om att den 
unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldrar 
eller vårdnadshavare

14 § 2 st. p. 
2 LVU

Socialnämnden I avvaktan på nämndens 
beslut får ordföranden, vice 
ordförande och andre vice 
ordförande tillfälligt besluta.
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
5.13 Övervägande om beslut 

om umgänge eller 
hemlig-hållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 
st. punkt 1 och 2 LVU 
fortfarande behövs

14 § 3 st. 
LVU

Socialnämnden I avvaktan på nämndens 
beslut får ordföranden, vice 
ordförande och andre vice 
ordförande tillfälligt besluta.

5.14 Beslut om att vården 
med stöd av LVU ska 
upphöra

21 § 1 LVU Socialnämndens 
utskott

5.15 Beslut om regelbunden 
kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson 
eller behandling i öppna 
former

22 § 1 st. p. 
1 och 2 LVU

Socialnämndens 
utskott

5.16 Pröva om behov av 
kontaktperson eller 
öppen behandling, 
enligt 22 § LVU, 
fortfarande behövs

22 § 3 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 
6:e månad ska pröva om 
insatsen fortfarande 
behövs. 
Nämnden är skyldig att 
regelbundet överväga om 
förebyggande insats ska 
upphöra.

5.17 Beslut om att 
förebyggande insats 
jämlikt 22 § LVU ska 
upphöra

22 § 3 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

Nämnden är skyldig att 
regelbundet överväga om 
förebyggande insats ska 
upphöra.

5.18 Beslut att ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud

24 § LVU Socialnämndens 
utskott

Se avsnitt 7 angående 
kompletterande 
beslutanderätt.

5.19 Övervägande av om 
flyttningsförbud 
fortfarande behövs

26 § 1 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

Övervägande ska ske minst 
var tredje månad.

5.20 Beslut om att 
flyttningsförbud ska 
upphöra

26 § 2 st. 
LVU

Socialnämndens 
utskott

5.21 Beslut om tillfälligt 27 § 1 st. Socialnämndens Se avsnitt 7 angående 
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flyttningsförbud LVU utskott kompletterande 
beslutanderätt.

5.22 Beslut om att ett 
tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 
27 § LVU ska upphöra

30 § 2 st. 
LVU

Ordförande, första 
vice ordförande, 
andre vice 
ordförande, 
eller annan 
ledamot som 
nämnden 
förordnat

5.23 Beslut om den unges 
umgänge med föräldrar 
eller andra 
vårdnadshavare efter 
beslut om 
flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttnings-
förbud när överens-
kommelse inte kan nås

31 § LVU Socialnämnden I brådskande fall får 
ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande 
ta beslut.

5.24 Beslut om att ansöka 
hos förvaltningsrätten 
om utreseförbud

31 b § LVU Socialnämndens 
utskott

5.25 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud

31 d § LVU Socialnämndens 
utskott

I avvaktan på utskottets 
beslut får ordföranden, vice 
ordförande och andre vice 
ordförande tillfälligt besluta.

5.26 Beslut om att tillfälligt 
undantag från 
utreseförbud

31 i § LVU Socialnämndens 
utskott

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
5.27 Beslut om 

läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats 
för 
läkarundersökningen

32 § 1 st. 
LVU

Socialsekreterare

5.28 Beslut att begära 
polishandräckning för 
att bereda läkare 

43 § p. 1 
LVU

Ordförande, 
förste vice 
ordförande, 

Se avsnitt 7 angående 
kompletterande 
beslutanderätt.
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tillträde till den unges 
hem eller för att inställa 
den unge till 
läkarundersökningen

andre vice 
ordförande

5.29 Beslut att begära 
polishandräckning för 
att genomföra beslut 
om vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU

43 § punkt 
2 LVU  

Ordförande, 
förste vice 
ordförande, 
andre vice 
ordförande

Se avsnitt 7 angående 
kompletterande 
beslutanderätt.
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6. VÅRD AV MISSBRUKARE ENLIGT LVM

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
6.1 Beslut om att inleda 

utredning om det kan finnas 
skäl för tvångsvård

7 § LVM Myndighetschef

6.2 Beslut om att utredning inte 
ska inledas eller att påbörjad 
utredning ska avslutas 
alternativt övergå i en 
utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL

7 § LVM Myndighetschef

6.3 Beslut om läkar-
undersökning samt att utse 
läkare för undersökning

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om 
läkarundersökning ska 
fattas om sådan inte är 
uppenbart obehövlig.

6.4 Beslut om ansökan till 
förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM

11 § 
LVM

Socialnämndens 
utskott

6.5 Beslut om återkallande av 
ansökan om vård enligt LVM

Ordförande, 
förste vice 
ordförande samt 
andre vice 
ordförande i 
socialnämndens 
utskott

6.6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

13 § 
LVM

Ordförande, 
förste vice 
ordförande, 
andre vice 
ordförande 
eller annan ledamot 
som nämnden 
förordnar

Se avsnitt 7 angående 
kompletterande 
beslutanderätt.

6.7 Beslut om att omedelbart 18b § Socialnämndens Redovisning av 
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omhändertagande enligt 13 
§ LVM ska upphöra 

LVM utskott, ordförande, 
förste vice 
ordförande, andre 
vice ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnar

ordförandebeslut ska ske 
vid nästa sammanträde.

6.8 Beslut att placera den 
enskilde efter omedelbart 
omhändertagande enligt 13 
§ LVM:

-vid omedelbart 
omhändertagande
-efter rättens bifall till vård

19 § 
LVM
12 § 
LVM

Socialnämndens 
utskott. Vid 
brådskande fall 
ordförande, vice 
ordförande eller 
andre vice 
ordförande. 

Gällande beslut av 
socialnämndens utskott: 
beslut fattas även av 
ordförande, vice 
ordförande, andre vice 
ordförande. 
Delegationsförbud råder 
ej.

6.9 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
föra en missbrukare till en 
beslutad läkarundersökning

45 § 1 
st. LVM

Myndighetschef

6.1
0

Beslut om att begära 
polishandräckning för att 
föra den som ska beredas 
vård eller är omedelbart 
omhändertagen till LVM-
hem eller sjukhus

45 § 2 
st. LVM

Myndighetschef
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7. BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG 
För att kunna fatta snabba beslut när så erfordras finns en direkt i lag angiven så kallad 
kompletterande beslutanderätt. Regler om detta finns i vissa bestämmelser i LVU och 
LVM. Den kompletterande beslutanderätten kan i förekommande fall utövas av 
ordföranden eller annan ledamot eller tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För 
att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten 
vara ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med bestämmelserna om kompletterande 
beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när 
nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. Besluten ska alltid anmälas till utskottets 
nästkommande sammanträde.

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
7.1 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av 
ungdom under 20 år

6 § 1 och 2 
st. LVU

Ordförande, 
förste vice ordförande, 
andre vice ordförande 
eller annan ledamot 
som nämnden 
förordnat

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

11 § 1 och 3 
st. LVU

Ordförande, 
förste vice ordförande, 
andre vice ordförande 
eller annan ledamot 
som nämnden 
förordnat

7.3 Beslut att medge att 
den unge får vistas i sitt 
eget hem under 
vårdtiden

11 § 2 och 3 
st. LVU

Ordförande, 
förste vice ordförande, 
andre vice ordförande 
eller annan ledamot 
som nämnden 
förordnat

7.4 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud

27 § 2 st. 
LVU

Ordförande, 
förste vice ordförande, 
andre vice ordförande 
eller annan ledamot 
som nämnden 
förordnat

7.5 Beslut att begära 43 § 1 st. Ordförande, OBS! Beslutanderätten 
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polishandräckning för 
att bereda läkare 
tillträde till den unges 
hem eller för att föra 
den unge till 
läkarundersökning

LVU förste vice ordförande, 
andre vice ordförande

kan inte delegeras till 
annan ledamot. 

7.6 Beslut att begära 
polishandräckning för 
att genomföra beslut 
om vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU

43 § 2 st. 
LVU

Ordförande, 
förste vice ordförande, 
andre vice ordförande

7.7 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare

13 § LVM Ordförande, förste vice 
ordförande, 
andre vice ordförande
eller annan ledamot 
som nämnden 
förordnat

Beslutet ska 
dokumenteras och 
signeras av 
beslutsfattaren. 
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8. FÖRÄLDRABALKEN
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
8.1 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse 
där föräldrarna är 
samman-boende

1 kap. 4 § 1 st. 
FB

Familjebehandlare/
Administrativ 
assistent

8.2 Godkännande av 
faderskap där 
föräldrarna inte är 
sammanboende

1 kap. 4 § 1 st. 
FB

Socialsekreterare

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

2 kap. 1 § FB 1:e socialsekreterare  

8.4 Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning

2 kap. 1 § FB 1:e socialsekreterare 

8.5 Beslut om att inleda 
utredning om någon 
annan man än den som 
är gift med barnets 
moder kan vara far till 
barnet

2 kap. 9 § 1 st. 
FB

1:e socialsekreterare Beslut att inte påbörja 
utredning eller att lägga 
ned en påbörjad 
utredning ligger på 
nämnden. 

8.6 Beslut att väcka och 
föra talan i mål om 
faderskap

3 kap. 5 § 2 st. 
och 6 § 2 st. 
FB

Socialsekreterare

8.7 Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och 
umgänge

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

Socialsekreterare/
familjebehandlare

8.8 Beslut att ej godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad boende och 
umgänge

6 kap. 6 § 2 
st., 
14a § 2 st. 
samt

1:e socialsekreterare Beslutet kan ej 
överklagas.
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15 § FB
8.9 Lämnande av 

upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads-, 
boende- och 
umgängesmål.

Vid fråga om 
ställningstagande eller 
förslag till beslut

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare

Socialnämndens 
utskott

8.10 Lämnande av 
upplysningar inför 
interimistiskt beslut i 
tingsrätt beträffande 
vårdnad, boende eller 
umgänge

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare

8.11 Beslut att utse utredare i 
vårdnad, boende- och 
umgängesärenden

6 kap. 19 § 2 
st. FB

1:e socialsekreterare

8.12 Godkänna avtal om att 
underhållsstöd skall 
betalas för längre 
perioder än tre månader

7 kap. 7 § 2 st. 
FB

Socialsekreterare

8.13 Beslut om samtycke till 
fortsatt 
adoptionsförfarande

6 kap. 14 § 
SoL

Socialsekreterare

8.14 Beslut om ersättning till 
särskild förordnad 
vårdnadshavare för 
ensamkommande barn

Socialsekreterare Enligt ersättningsnivå 
beslutad av 
socialnämnden

8.15 Beslut om insats mot en 
vårdnadshavares 
samtycke

6 kap. 13a FB Socialnämndens 
utskott



40

9. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA SAMT HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
9.1 Beslut att inleda 

utredning
11 kap. 1 § 
SoL

Biståndshandlägg
are

9.2 Beslut om bistånd i 
form av hemtjänst:
-bistånd enligt riktlinjer

-bistånd utöver riktlinjer

4 kap. 1 § 
SoL

Biståndshandlägg
are

Socialnämndens 
utskott

9.3 Beslut om bistånd i 
form av ledsagning 
enligt riktlinjer:

-upp till 12 tim./mån.

-överstigande 12 
tim./mån

4 kap. 1 § 
SoL

Biståndshandlägg
are 

Socialnämndens 
utskott

9.4 Beslut om bistånd i 
form av särskild 
boendeform

4 kap. 1 § 
SoL

Biståndshandlägg
are

9.5 Beslut med anledning 
av ansökan om 
förhandsbesked

2 kap. 3 § 
SoL

Biståndshandlägg
are

9.6 Beslut om bistånd i 
form av korttidsboende 
eller växelvård

4 kap. 1 § 
SoL

Biståndshandlägg
are

9.7 Beslut om bistånd i 
form av avlösarservice: 
- upp till 24 tim./mån. 

- överstigande  24 
tim./mån.

4 kap. 1 § 
SoL 

Biståndshandlägg
are

Socialnämndens 
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utskott
9.8 Beslut om 

dagverksamhet
4 kap. 1 § 
SoL

Biståndshandlägg
are

9.9 Beslut om avgift 8 kap. 2 § 
SoL

Avgiftshandläggar
e

Se även 8 kap. 3-9 §§ 
SoL. Se även riktlinjer för 
avgifts-debitering inom 
äldreomsorg och omsorg om 
funktionsnedsatta. 

9.10 Beslut om nedskrivning 
av eller befrielse från 
skuld avseende 
debiterad avgift inom 
äldre- och omsorgen 
om funktionsnedsatta

4 kap. 2 § 
SoL

Socialchef

9.11 Beslut om köp av 
boende i annan 
kommun eller hos 
annan vårdgivare.

Socialnämndens 
utskott, socialchef 
under utredning

OBS! Lagen om offentlig 
upphandling.

9.12 Beslut om anmälan av 
allvarligt 
missförhållande eller 
påtaglig risk för ett 
allvarligt 
missförhållande till IVO

14 kap. 7 § 
SoL

Socialchef Se kommunens riktlinjer för 
lex Sarah-tillämpning.
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10. STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
10.1 Beslut om 

personkretstillhörighet
1 § LSS Biståndshandlägg

are
10.2 Beslut om rätten till 

insatser
7 § LSS Biståndshandlägg

are
10.3 Beslut om personlig 

assistans 
- understigande 20 
timmar per vecka 
- överstigande 20 
timmar per vecka

9 § 2 p. LSS

Biståndshandlägg
are 

Socialnämndens 
utskott

Besluten kan beviljas för 1 
år i taget. Beslutet ska 
följas upp var 6:e månad. 

10.3 Beslut om tillfällig 
utökning av personlig 
assistans i samband 
med resa

- Understigande 
120 timmar

- Överstigande 
120 timmar

9 § 1 LSS

Biståndshandlägg
are 

Socialnämndens 
utskott

10.5 Beslut om 
ledsagarservice 
- upp till 5 tim/vecka 

- överstigande 5 
tim/vecka

9 § 3 p. LSS
Biståndshandlägg
are 

Socialnämndens 
utskott 

10.6 Beslut om 
kontaktperson 
- upp till 1 
tillfälle/vecka
 
- överstigande 1 
tillfälle/vecka

9 § 4 p. LSS
Biståndshandlägg
are 

Socialnämndens 
utskott 

10.7 Beslut om 9 § 5 p. LSS
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avlösarservice i hemmet 
- upp till 32 tim./mån. 

- överstigande  32 
tim./mån.

Biståndshandlägg
are 

Socialnämndens 
utskott

10.8 Beslut om 
korttidsvistelse enligt 
riktlinjer:
- 1 läger/år
- stödfamilj 2 dygn/mån
- korttidshem 2 
dygn/mån

- vistelser utöver 
ovanstående 

9 § 6 p. LSS

Biståndshandlägg
are 

Socialnämndens 
utskott

10.9 Beslut om korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 
år utanför det egna 
hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under 
lov 

9 § 7 p. LSS Biståndshandlägg
are

10.1
0

Beslut om boende i 
familjehem

9 § 8 p. LSS Socialnämndens 
utskott

10.1
1

Beslut om boende i 
bostad med särskild 
service för barn och 
ungdomar

9 § 8 p. LSS Socialnämndens 
utskott
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
10.1
2

Beslut om bostad med 
särskild service för 
vuxna eller annan 
särskilt anpassad 
bostad

9 § 9 p. LSS Socialnämndens 
utskott

10.1
3

Beslut om daglig 
verksamhet

10 § LSS Biståndshandlägg
are

10.1
4

Beslut om utbetalning 
av assistansersättning 
till annan person än den 
som är berättigad till 
insatsen

11 § LSS Enhetschef LSS

10.1
5

Upphörande av insats 
enligt LSS

Biståndshandlägg
are

10.1
6

Beslut om återkrav av 
assistansersättning

12 § LSS Enhetschef LSS

10.1
7

Beslut om 
förhandsbesked om rätt 
till insats enligt LSS för 
person som inte är 
bosatt i kommunen

16 § 2 st. 
LSS

Socialnämndens 
utskott

10.1
8

Beslut om att ingå avtal 
med vårdgivare enligt 
16 c § LSS

Socialnämndens 
utskott

10.1
9

Beslut om ekonomisk 
ersättning från enskild 
vårdnadshavare vid 
placering i familjehem

20 § LSS
5 § LSS
6 kap 2 § 
SoF

Biståndshandlägg
are

Beslutet är inte 
överklagbart.

10.2
0

Beslut om att anmäla 
behov av 
assistansinsats till 
försäkringskassan

15 § 8 p. 
LSS 

Biståndshandlägg
are

Gäller under förutsättning 
att den enskilde ansökt om 
personlig assistent enligt 
LSS, inte enligt SoL.

10.2
1

Anmälan till 
överförmyndaren att 
person som omfattas av 
LSS är i behov av 
förmyndare, förvaltare 

15 § 6 p 
LSS

Biståndshandlägg
are
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eller god man
10.2
2

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

15 § 6 p 
LSS

Biståndshandlägg
are

10.2
3

Beslut om anmälan av 
allvarligt 
missförhållande i 
enskild tillståndspliktig 
verksamhet eller 
påtaglig risk för ett 
allvarligt 
missförhållande i 
enskild tillståndspliktig 
verksamhet till 
Inspektionen för Vård 
och Omsorg – IVO 

24f § LSS Socialchef Se kommunens riktlinjer för 
lex Sarah-tillämpning.

10.2
4

Beslut om anmälan av 
allvarligt 
missförhållande i egen 
verksamhet eller 
påtaglig risk för ett 
allvarligt 
missförhållande i egen 
verksamhet till 
Inspektionen för Vård 
och Omsorg – IVO 

24f § LSS Socialchef Se kommunens riktlinjer för 
lex Sarah-tillämpning.
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
10.2
5

Beslut om anmälan till 
Inspektionen för Vård 
och Omsorg – IVO av 
allvarlig skada eller 
sjukdom i samband 
med vård, behandling 
eller undersökning

6 kap 4 § 
Lag om 
yrkes-
verksamhet 
på hälso- 
och 
sjukvårdens 
område (SFS 
1998:531)

MAS/MAR/
Socialchef

Vårdgivaren ansvarar för att 
anmälning enligt Lex Maria 
görs.
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11. OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård, om inte viss 
befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
11.1 Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild 
eller annan myndighet 

2 kap. 14 § TF, 
6 kap. 2,3, 7 §§ 
OSL 

Socialchef 

11.2 Beslut om förbehåll i 
samband med utlämnande 
av allmän handling till 
enskild 

10 kap. 14 § 
OSL
12 kap. 2 § OSL

Socialchef 

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

12 kap. 6 § SoL Socialchef

11.4 Beslut om sekretesskydd 
för anmälare

26 kap. 5 § OSL 
avseende SoL 25 

Kap. 7 § OSL 
avseende HSL

Myndighetsche
f

12. FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

Nr Ärende Lagrum Delegat
12.1 Beslut om tillstånd för 

färdtjänst
7, 8 och 9 §§ lag om 
färdtjänst

Biståndshandläggare/
administratör

12.2 Beslut om återkallelse av 
tillstånd

12 § lag om färdtjänst Biståndshandläggare/
administratör

12.3 Beslut om tillstånd till 
riksfärdtjänst

5, 6 och 7 §§ lag om 
riksfärdtjänst

Biståndshandläggare/
administratör

12.4 Beslut om återkallelse av 
tillstånd av riksfärdtjänst

9 § lag om riksfärdtjänst Biståndshandläggare/
administratör
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13. BOSTADSANPASSNING

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
12.1 Beslut om bostads-

anpassningsbidrag mm:
- upp till två 
prisbasbelopp

- upp till tre 
prisbasbelopp 

- därutöver

4-16 §§ 
BAB

Biståndshandläggare/
administratör 

Myndighetschef

Socialnämndens 
utskott

12.2 Beslut om återbetalning 
av erhållet bidrag

17 § BAB Socialnämndens 
utskott
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14. ALKOHOLLAGEN, LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER, LAG 
OM HANDEL MED RECEPTFRIA LÄKEMEDEL SAMT LOTTERILAGEN

Genom avtalad samverkan ansvarar Motala kommun för uppgifter enligt alkohollagen vad 
avser utredning, handläggning och tillsyn av serveringstillstånd för alkohol samt 
detaljhandel och servering av öl. Motala kommun svarar vidare för Vadstena kommuns 
uppgifter enligt tobakslagen vad avser tillsyn av handel med tobaksvaror, kommunernas 
uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt Vadstena 
kommuns uppgifter enligt lagen om anordnande av visst automatspel. I Motala arbetar 
alkoholhandläggare och i Vadstena en alkoholdelegat, var och en med särskild delegation 
enligt nedan.

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
14.1 Beslut om 

stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten 

-Vid gynnande beslut
-Vid avslag

8 kap. 2 § AL

Alkoholdelegat 
Socialnämnden

Vid rekommendation från 
alkoholhandläggare att 
ge gynnande beslut. 

14.2 Beslut om 
stadigvarande tillstånd 
för försäljning av tobak 
till allmänheten

-Vid gynnande beslut
-Vid avslag

5 kap. 1 § LTLP

Alkoholdelegat 
Socialnämnden

Vid rekommendation från 
alkoholhandläggare att 
ge gynnande beslut.

14.3 Beslut om begränsning 
av giltighetstid för 
stadigvarande 
serverings-tillstånd till 
allmänheten

8 kap. 2 § 1-2 
st. AL

Socialnämnden Kan tillämpas då 
särskilda skäl föreligger.

14.4 Beslut om utökning av 
serveringsyta/servering
stid för verksamhet som 
har stadigvarande 
serverings-tillstånd för 

8 kap. 2, 14 §§ 
AL
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allmänheten

-Vid gynnande beslut
-Vid avslag

Alkoholdelegat
Socialnämnden

14.5 Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten, högst 3 
mån.

8 kap. 2 § AL Alkoholdelegat

14.6 Beslut om tillfälligt 
tillstånd för försäljning 
av tobak till 
allmänheten

5 kap 1 § LTLP Alkoholdelegat 

14.7 Beslut om tillfällig 
utökning av 
serveringsyta/ 
serveringstid

8 kap. 14, 19 
§§ AL

Alkoholdelegat

14.8 Beslut om 
stadigvarande 
serveringstillstånd till 
förening, företag eller 
annat slutet sällskap

-Vid gynnande beslut
-Vid avslag

8 kap. 2 § AL

Alkoholdelegat
Socialnämnden 

Vid rekommendation från 
alkoholhandläggare att 
ge gynnande beslut. 
Ordförande eller vice 
ordförande får fatta 
beslut om inte nämndens 
beslut kan avvaktas.

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
14.9 Beslut om godkännande 

av lokal vid 
cateringverksamhet för 
slutna sällskap

8 kap. 4 § AL Alkoholhandlägga
re

14.1
0

Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
förening, företag eller 
annat slutet sällskap 

8 kap. 2 § AL Alkoholdelegat

14.1
1

Beslut om tillfälligt 
tillstånd till 
provsmakning för 

8 kap. 6 § 2 p. 
AL

Alkoholdelegat
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partihandlare
14.1
2

Beslut om avgift för 
serveringstillstånd, 
tillstånd för 
tobaksförsäljning och 
tillsyn 

8 kap. 10 § 1-2 
st. AL 

Socialnämnden  Taxor eller förändringar 
av principiell betydelse 
ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

14.1
3

Beslut att vägra 
tillstånd pga. olägenhet 
ur ordnings-, 
nykterhets- eller 
hälsoperspektiv 

8 kap. 17 § AL Socialnämnden 

14.1
4

Beslut om att lämna ut 
uppgifter på begäran av 
annan 
tillsynsmyndighet

9 kap. 8 § AL Alkoholdelegat

14.1
5

Beslut om att lämna ut 
uppgifter ur 
kommunens 
tillståndsregister

9 kap. 8 § AL Alkoholdelegat

14.1
6

Begäran om biträde av 
polismyndigheten och 
skatteverket för 
utövande av tillsyn 

9 kap. 9 § AL Alkoholhandlägga
re

14.1
7

Beslut om medgivande 
till betydande 
förändring inom 
verksamhet med 
serveringstillstånd

9 kap. 11 § AL Alkoholdelegat  Kan avse avbrott, 
ändrad omfattning av 
verksamhet, ändrade 
ägarförhållanden mm.

14.1
8

Beslut om att låta 
konkursbo fortsätta 
serveringsrörelsen eller 
ta över 
tobaksförsäljningen

9 kap. 12 § AL Alkoholdelegat Ansökan ska behandlas 
med förtur.

14.1
9

Framställan till 
tillståndshavare om 
tillträde till driftställe, 
tillhandahavande av 
handlingar som rör 

9 kap. 13 § AL Alkoholhandlägga
re 
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verksamheten, 
utlämnande av 
varuprover och tillgång 
till 
verksamhetsredovisning 

14.2
0

Beslut om att 

-meddela varning
-återkalla ett 
serveringstillstånd 

9 kap. 17 och 18 
§§ AL

Alkoholdelegat 
Socialnämnden 

Ordförande eller vice 
ordförande får återkalla 
beslut och/eller meddela 
varning om inte 
nämndens beslut kan 
avvaktas.
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
14.2
1

Beslut om att

 -meddela varning
-återkalla ett 
försäljningstillstånd för 
tobak

7 kap 10-11 §§ 
LTLP

Alkoholdelegat
Socialnämnden 

Ordförande eller vice 
ordförande får återkalla 
beslut och/eller meddela 
varning om inte 
nämndens beslut kan 
avvaktas.

14.2
2

Meddela skriftlig 
erinran 

9 kap. 17 § AL Alkoholdelegat

14.2
3

Öppna tillsynsärenden 9 kap. 2 § AL Alkoholhandlägga
re

14.2
4

Avskriva tillsynsärende 9 kap. 2 § AL Alkoholhandlägga
re

14.2
5

Beslut att återkalla 
tillstånd där 
innehavaren skriftligen 
meddelar att tillståndet 
inte längre ska utnyttjas

9 kap. 18 § 
punkt 1 AL 

Alkoholdelegat

14.2
6

Beslut om att 

-meddela varning 
-förbjuda detaljhandel 
av folköl eller servering 
av folköl,
om olägenheter i fråga 
om ordning och 
nykterhet eller då 
bestämmelserna i AL 
inte följs

9 kap. 19 § AL 

Alkoholdelegat 
Socialnämnden 

Ordförande eller vice 
ordförande får meddela 
varning och/eller 
förbjuda detaljhandel 
eller servering om inte 
nämndens beslut kan 
avvaktas.

14.2
7

Beslut om föreläggande 
eller förbud som behövs 
för att lagen eller en 
föreskrift som har 
meddelats med stöd av 
lagen ska följas. 

- beslut om vite 

20 § TL Alkoholdelegat

Socialnämnden
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14.2
8

Beslut angående 
fortsatt försäljning till 
näringsidkare som vid 
allvarliga eller 
upprepade 
överträdelser av 
bestämmelserna i 
tobakslagen
- varning 

- förbud

20a § TL

Ordförande, vice 
ordförande eller 
andre vice 
ordförande 
Socialnämnden 

14.2
9

Beslut att tobaksvaror 
ska tas om hand

21 § 1 st. TL Alkoholdelegat

14.3
0

Beslut att återlämna 
eller förstöra 
tobaksvaror som tagits 
omhand 

21 § 2 st. TL Alkoholdelegat 

14.3
1

Beslut om att begära 
polismyndighetens 
hjälp att utföra åtgärder 
enligt 21 och 23 §§ 

23b § TL Alkoholdelegat
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
14.3
2

Rapportering till 
Läkemedelsverket vid 
brister i efterlevnaden 
av lag om handel med 
vissa receptfria 
läkemedel och av de 
föreskrifter som har 
meddelats i anslutning 
till lagen. 

21 § lag om 
handel med vissa 
receptfria 
läkemedel 

Alkoholhandlägg
are 

14.3
3

Yttrande till 
Lotteriinspektionen

27 § lotterilagen Alkoholhandlägg
are 



56

15. EKONOMIÄRENDEN OCH AVTAL

Nr Ärende Delegat Anmärkning
15.1 Beslut om att utse attestanter och 

ersättare inom socialnämndens 
verksamhetsområde

Socialchef

15.2 Beslut om omfördelning av 
budgetanslag inom 
socialnämndens budgetram

Socialchef

15.3 Rätt att underteckna statsbidrag 
och stimulansmedel:
- ansökan
- redovisning

Socialchef
Socialchef 

Om inte ansökan kräver 
socialnämndens 
godkännande.

15.4 Beslut om bokföringsmässig 
avskrivning av fordran inom 
socialnämndens 
verksamhetsområden

Socialchef

15.5 Skriva under förlängning av avtal 
som tidigare har undertecknats av 
socialchef och som då beslutats 
om av nämnden. Gäller även nya 
avtal som ersätter gamla om 
innebörden av avtalet i stort sett 
är detsamma som i det tidigare. 

Socialchef 

16. UPPHANDLING AV VAROR OCH TJÄNSTER
Löpande anskaffningsbeslut för förvaltningarnas verksamhet som följer ramavtal och 
ligger inom ramen för antagen budget betraktas som verkställighet och kräver följaktligen 
inte beslut enligt denna delegationsordning. Ansvar och befogenheter i dessa avseenden 
regleras via attestuppdrag och attestreglementet.

Inledande av en upphandling och upphandlingsprocess ligger normalt inom 
Inköpssamverkans behörighet att hantera utan att något formellt beslut krävs. 

Den av kommunen antagna upphandlingspolicyn ska beaktas vid alla upphandling av 
varor och tjänster. 
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Huvudreglementet för Vadstena kommun föreskriver, enligt § 30, att avtal, skrivelser och 
andra handlingar som nämnden beslutar om ska undertecknas av ordföranden eller vid 
frånvaro av denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunen 
bestämmer. Vid sammanträdet den 24 februari 2015, § 35, beslutade socialnämnden att 
det är socialchef, med ställförestädande socialchef som ersättare, som ska kontrasignera 
avtal, andra handlingar och skrivelser. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska 
underteckna handlingar, vilket framgår av delegationsordningen. 

Nr Ärende Delegat Anmärkning
16.1 Beslut om upphandling av varor och 

tjänster inom kommunens ramavtal:

- upp till fem prisbasbelopp inom 
socialnämndens 
verksamhetsområden 

Socialchef

Beslut rörande belopp under 
två prisbasbelopp är 
verkställighet. 

16.2 Beslut om upphandling av varor och 
tjänster när ramavtal saknas:

- upp till fem prisbasbelopp inom 
socialnämndens 
verksamhetsområden

Socialchef

Beslut rörande belopp under 
två prisbasbelopp är 
verkställighet.

16.3 Beslut om antagande av leverantör 
eller egen upphandling eller annan 
konkurrensutsättning av varor och 
tjänster

Socialchef Avrop på ramavtal är 
verkställighet liksom 
upphandling upp till gräns för 
direktupphandling.
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17. DISPONIBELT ARV

Nr Ärende Delegat Anmärkning
17.1  Arv makarna Lundqvist

- upp till 30 000 kr/år
- överstigande 30 000 
kr/år

 

Socialchef
Socialnämnd

18. ARBETSGIVARÄRENDEN

Nr Ärende Delegat Anmärkning
18.1 Beslut om organisatoriska 

förändringar inom:

- socialförvaltningens 
ledningsorganisation

- den enskilde 
enhetschefens 
ansvarsområde inom 
verksamheten

Socialchef

Enhetschef 

18.2 Yttrande till 
räddningstjänsten efter 
tillsyn

Socialchef

19. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Nr Ärende Lagrum/Komment

ar
Delegat Anmärkning

19.1 Beslut om avgift eller 
att vägra tillmötesgå 
begäran om 

Art. 12.5 GDPR Socialchef
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begäranden är 
uppenbart ogrundade 
eller orimliga

19.2 Beslut om utlämnande 
av samt att avvisa 
begäran om 
registerutdrag

Art. 15 GDPR Socialchef

19.3 Beslut om den 
registrerades rätt till 
rättelse

Art.16 GDPR Socialchef

19.4 Beslut om den 
registrerades rätt till 
radering

Art.17 GDPR Socialchef

19.5 Beslut om den 
registrerades rätt till 
begränsning av 
behandling samt 
svaromål till 
tillsynsmyndighet

Art.18 GDPR Socialchef

19.6 Beslut om 
underrättelse till tredje 
man om rättelse eller 
radering av 
personuppgifter eller 
begränsning av 
behandling

Art. 19 GDPR Socialchef

19.7 Beslut om den 
registrerades rätt till 
dataportabilitet

Art. 20 GDPR Socialchef

Nr Ärende Lagrum/Komment
ar

Delegat Anmärkning

19.9 Ingå/tecknande av 
personuppgiftsbiträdes
avtal inkl. instruktioner

Art. 28 GDPR Socialchef

19.10 Beslut att anmäla 
personuppgiftsincident

Art. 33 GDPR
Samråd med 
dataskyddsombud 
innan anmälan

Socialchef



60

19.11 Fastställa 
konsekvensbedömning 
avseende dataskydd

Art. 35, 1-3 GDPR
Samråd med 
dataskyddsombud 
innan fastställande

Socialchef

19.12 Utse dataskyddsombud 
för nämnden

Art. 37 GDPR Socialchef

20. SOCIALJOUR

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
20.1 Försörjningsstöd enligt 

4 kap. 3 § SoL
4 kap. 1 och 3 
§§ SoL

Personal socialjour 
Linköpings 
kommun

20.2 Livsföring i övrigt 4 kap. 1 § SoL Personal socialjour 
Linköpings 
kommun

20.3 Placering av barn i 
jourhem för tillfällig 
vård och fostran

4 kap. 1 § SoL Personal socialjour 
Linköpings 
kommun

Gäller sådant hem 
som socialnämnden 
har avtal med enligt 
6 kap. 6 § tredje 
stycket SoL

20.4 Placering av barn i HVB 4 kap. 1 § SoL Personal socialjour 
Linköpings 
kommun

20.5 Omkostnadsersättning
ar: 

- extra kostnader i 
samband med 
nyplacering i 
familjehem, max 30 % 
av basbeloppet per 
barn

4 kap. 1 § SoL Personal socialjour 
Linköpings 
kommun

Observera att beslut 
om arvode och 
omkostnadsersättnin
g till familjehem är 
verkställighetsbeslut 
i den mån de följer 
de av socialnämnden 
antagna riktlinjerna 
(cirkulär från SKL).

20.6 Beslut angående 
utredning

11 kap. 1 § SoL Personal socialjour 
Linköpings 
kommun
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STATISTIK EKONOMISK BISTÅND
Uppgifter från Viva (6 september)

1. Antal ärenden ekonomiskt bistånd under 2021
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2. Utbetalt försörjningsstöd under 2021
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3. Antal vuxenärenden 2021
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4. Avslutsorsaker januari-maj 2021
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Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till 
kommuner 2021 
Vår beteckning: SN/2021:82 - 757 Familjerätt 

Beslut

1. Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner 
2021 sker enligt socialstyrelens anvisningar. 

Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under 2020–2022 fördela medel för att utveckla 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
Utvecklingsmedlen till kommuner omfattar 70 miljoner kronor för 2021. Medlen fördelas 
utifrån kommunens invånarantal. Vadstena kommun har rekvirerat 121 023 kr. 

Beslutsunderlag
Statsbidrag utvecklingsmedel våld i nära relationer kommuner anvisningar 2021, daterad 
2021-04-21
Statsbidrag utvecklingsmedel våld i nära relationer kommuner fördelningslista 2021, 
daterad 2021-04-21

Beslut fattat med stöd av delegationsordning
Beslutet är fattat med stöd av socialnämndens delegationsordning punkt 15.3, antagen av 
socialnämnden 17 mars 2021 § 24

Beslutet expedieras till
Socialnämnden
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Socialnämnden 

Caroline Strand 
Socialchef 
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Delegationsbeslut

DELEGATIONSBESLUT FÖR UTVECKLINGSMEDEL FÖR ARBETE MOT 
VÅLD I NÄRA RELATIONER TILL KOMMUNER 2021
Vår beteckning: SN/2021:82 - 757 Familjerätt

Beslut

1. Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner 2021 sker 
enligt socialstyrelsens anvisningar.

Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under 2020–2022 fördela medel för att utveckla socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
Utvecklingsmedlen till kommuner omfattar 70 miljoner kronor för 2021. Medlen fördelas utifrån 
kommunens invånarantal. Vadstena kommun har sedan tidigare rekvirerat 121 023 kr, nu rekvirerar man 
ytterligare 8645 kr för ändamålet. 

Beslutsunderlag
Statsbidrag utvecklingsmedel våld i nära relationer kommuner anvisningar 2021, daterad 2021-04-21
Utlysning av Statsbidrag till kommuner för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2021, 
2021-07-05

Beslut fattat med stöd av delegationsordning
Beslutet är fattat med stöd av socialnämndens delegationsordning punkt 15.3, antagen av socialnämnden 
16 juni 2021 § 68

Beslutet expedieras till
Socialnämnden

Socialförvaltningen

Caroline Strand 
Socialchef
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Delegationsbeslut

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten – Vadstena Folkets Park 
Vår beteckning: SN/2021:33 - 702 Utskänkningsärenden 

Beslut

1. Delegat i Vadstena kommun beslutar att bevilja Vadstena Värdshus ABs, 556607-
8381, ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten av spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker under perioden 18 juli till 8 augusti 
2021 på Vadstena Folkets Park, Krogaränga, 592 94 Vadstena, med serveringstid 
från klockan 17:00 till 00:00 inomhus.

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen.

Sammanfattning
Vadstena Värdshus AB, 556607-8381, ansöker om tillfälligt tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Vadstena 
Folkets Park, Krogaränga, 592 94 Vadstena. Ansökan avser servering vid föreställningar av 
Vadstena Nya Teater under perioden 18 juli till 8 augusti 2021. Maxantalet deltagare per 
tillfälle kommer vara 100 personer på grund av rådande pandemi. Ansökt serveringstid är 
från klockan 17:00 till 00:00 inomhus. 

Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås delegat i 
Vadstena bevilja ansökan. 

Beslutsunderlag
Utredning, daterad 2021-07-05

Beslut fattat med stöd av delegationsordning
Beslutet är fattat med stöd av socialnämndens delegationsordning punkt 14.5 , antagen 
av socialnämnden 16 juni 2021 § 68
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Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Sökanden
Polisen
Länsstyrelsen

Socialnämnden 

Jennifer Tåhlin
Alkoholdelegat 
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Delegationsbeslut

Beslut om anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande till IVO 
Vår beteckning: SN/2021:79 - 799 Övrigt 

Beslut

1. En händelse rapporterad enligt lex Sarah om ett allvarligt missförhållande 
rapporteras till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Sammanfattning
Den 4 juni 2021 inkommer en rapport enligt lex Sarah till socialförvaltningens stab. 
Händelsen som rapporteras är en misstänkt läkemedelsstöld. Händelsen skedde på 
Vätterngården som är ett särskilt boende. Direkt efter att stölden upptäcks vidtas en del 
åtgärder. Därefter utreds händelsen och ytterligare åtgärder föreslås. Eftersom detta är 
den tredje lex Sarah-rapporten som inkommer rörande läkemedelsstöld på samma enhet, 
inom ett år, bedömer socialchef händelsen som allvarlig och att den därför ska anmälas 
till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.  Anmälan och slutförd utredning skickas till 
IVO den 29 juni 2021. 

Beslutsunderlag
Anmälan till IVO, inskickad 2021-06-29
Rapport enligt Lex Sarah, daterad 2021-06-04
Slutförd utredning

Beslut fattat med stöd av delegationsordning
Beslutet är fattat med stöd av socialnämndens delegationsordning punkt 9.12, antagen av 
socialnämnden 16 juni 2021 § 68

Beslutet expedieras till
Socialnämnden 
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Socialnämnden 

Caroline Strand 
Socialchef 
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Delegationsbeslut

Återrapportering av 2020 års statsbidrag för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 
covid-19
Vår beteckning: SN/2020:119 - 700 Allmänt (Socialnämnden)

Beslut

1. Återrapporteringen enligt Socialstyrelsens anvisningar godkänns.

Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till regioner och kommuner. 
Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för 
merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst avseende omsorg om äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning till följd av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget kunde sökas vid tre tillfällen under 2020. Vid den tredje ansökan som var den sista april 2021 
kunde kommunerna söka om merkostander till följd av covid-19 fram till sista december 2020. Den 30 
april ansökte Vadstena kommun därför om 1 462 241 kronor.  

Ett krav för att få ta del av statsbidraget är att kommunerna lämnar en kortfattad ekonomisk redovisning 
om vad statsbidraget har använts till. Denna redovisning ska lämnas senast 9 september 2021 och lämnas 
via ett digitalt återrapporteringsformulär som Socialstyrelsen skickar ut. 

Beslutsunderlag
Återrapportering av 2020 års statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19, 2021-09-06

Beslut fattat med stöd av delegationsordning
Beslutet är fattat med stöd av socialnämndens delegationsordning punkt 15.3, antagen av socialnämnden 
16 juni 2021, § 68

Beslutet expedieras till
Socialnämnden 

Socialförvaltningen

Caroline Strand
Socialchef
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ÅRSHJUL FÖR SOCIALNÄMNDEN

Januari
- Attestförteckning 
- Uppföljning internkontrollplanen föregående år 
- Redovisning av lämnade förslag inom socialnämndens verksamhetsområde 
- Redovisning av anmälda personuppgiftsincidenter 
- Årsredovisning/bokslut föregående år – muntlig dragning

Februari

Mars
- Årsredovisning föregående år
- Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år 
- Kvalitetsberättelsen för föregående år 
- Verksamhetsplaner för enheterna 
- Ekonomisk uppföljning per februari

April
- Uppföljning folkhälsoarbetet föregående år 
- Årsredovisning alkoholsamverkan 
- Ekonomisk uppföljning per mars

Maj
- Rapportering Tidigt stöd i samverkan 
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- Ekonomisk uppföljning per april

Juni
- Samråd Vård och Omsorg – årsberättelse föregående år samt arbetsplan 

nuvarande år
- Samordningsförbundet – årsredovisning 
- Ekonomisk uppföljning per maj

September 
- Redovisning av lämnade förslag inom socialnämndens verksamhetsområde 
- Delårsrapport uppföljning internkontrollplan
- Förslag till budget och strategiplan för socialnämnden nästkommande år
- Ekonomisk uppföljning per augusti – muntlig dragning

Oktober
- Avgifter för socialnämnden
- Redovisning av servicegarantier 
- Info om nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig + 

registerförteckningar 
- Ekonomisk uppföljning per september
- Ekonomisk delårsrapport per augusti

November 
- Sammanträdesdagar nästa år 
- Anta ny internkontrollplan 
- Verksamhetsplan för nämnden
- Ekonomisk uppföljning per oktober

December 
- Översyn/revidering av delegationsordningen 
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- Budget kommande år
- Ekonomisk uppföljning per november

Uppdrag som nämnden gett förvaltningen

Datum Ärende och dnr Ansvarig Klart 
2018-05-30 Utreda äldrecentrum i 

Borghamn SN/2017:199 
Staben Beslut 2021-01-27: 

tas med i 
bostadsförsörjnings-
planen

2018-10-03 Utbyggnad av 
gruppboendet Aspen 
SN/2018:165

Socialchef Tredje kvartalet 
2020

2019-05-22 Riktlinjer Dubbla hyror. 
SN/2019:116

Utredare 2021-03-17

2019-09-16 Riktlinjer stödboende. 
SN/2019:166

Utredare 2019-10-16

2019-12-11 Servicegarantier för IFO 
– se över under våren 
2020

Nämndsekreterare 
tillsammans med 
myndighetschef

2020-11-18

2020-03-18 Riktlinje 
nätverksplaceringar 
SN/2020:57

Utredare 

2020-09-09 Organisationsförändring 

i hemtjänsten. 

SN/2020:121

Socialchef 
tillsammans med 
enhetschef 
hemtjänsten 

Andra kvartalet 2021

2020-10-21 Pausa 8 vårdboende-

platser på Wasagården. 

Socialchef 
tillsammans med 

Sista kvartalet 2020
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SN/2020:75 enhetschefer 
Wasagården

2020-12-16 Förändra 

matleveransen i 

ordinärt boende samt 

se över priserna för 

maten. SN/2020:163 

Socialchef 
tillsammans med 
kostchef samt 
enhetschef för 
hemtjänsten

Andra kvartalet 2021

2020-12-16 Genomföra 

organisationsförändring 

IFO/LSS. SN/2020:171

Socialchef 
tillsammans med 
enhetschefer LSS 
och myndighetschef

Andra kvartalet 2021

2021-01-27 Bostadsförsörjningsplan 
SN/2021:10

Socialchef

2021-03-17 Utöka daglig 
sysselsättning. 
SN/2021:43

Socialchef 
tillsammans med 
enhetschef daglig 
sysselsättning

Tredje kvartalet 
2021

2021-03-17 Ta fram ny lex Sarah 
rutin. 2021:40

Nämndsekreterare Andra kvartalet 2021

2021-05-19 Ta fram riktlinje för 
Kontaktpolitiker. 
SN/2021:70

Nämndsekreterare 2021-06-16

2021-05-19 Kartlägga integrationen 
på förvaltningens 
arbetsplatser. 
SN/2021:74

Socialchef 
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Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Tjänsteskrivelse förslag till budget 2022-2024
Vår beteckning: SN/2021:72 - 041 Årsbudget

Förslag till beslut 

1. Socialförvaltningens budgetförslag för åren 2022-2024 godkänns.
2. Socialförvaltningens investeringsbudgetförslag för åren 2022-2024 godkänns.
3. Budgetförslagen överlämnas till budgetberedningen.

Sammanfattning
Socialförvaltningens förslag till budget för åren 2022 – 2024. Budgeten är baserad på de beräknade 
preliminära budgetramarna som tagits fram och därefter godkänts av kommunstyrelsen den 5 maj 2021. 
Budgetberedningen kommer ta del av socialnämndens bedömning och väga samman med övriga 
nämnders motsvarande arbete samt aktuella ekonomiska prognoser under oktober.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad den 6 september 2021
Förslag till budget och strategisk plan för socialnämnden år 2022-2024.

Beslutet med handlingar expedieras till
Budgetberedningen

Beslutet expedieras till
Ekonomichef

Finansiering
Ärendet avser finansiering.

Samråd
MBL-förhandlingar har skett den 31 augusti 2021.

Beskrivning av ärendet
Coronapandemin och konjunkturnedgången påverkar ekonomin i världen, nationellt och lokalt. De 
kommande åren kommer att präglas av återhämtning från en djup lågkonjunktur. För kommunerna 
innebär kostnadsutveckling och befolkningsstrukturen ytterligare utmaningar och behov av långsiktiga 
omställningar. Trots att skatteintäktsprognoserna ser ljusare ut än vad som beräknades i förra årets 
budgetarbete, är det ett utgångsläge från en historiskt djup lågkonjunktur som ska hanteras. Under de 
närmaste åren behövs kommunerna i rollen som stabiliserande faktor i samhällsekonomin. 
Vadstena kommuns ekonomi är i grunden god, men påverkas av samma faktorer som övriga Sverige. 

Beräkningarna av de preliminära budgetramarna har skett utifrån tillgängliga prognoser för kommunernas 
situation för åren 2022 till 2024. De preliminära budgetramarna är baserade på att kommunens resultatmål 
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tillfälligt sänks under åren 2022-2024, då dessa år kommer präglas av svag konjunktur och ovisshet om 
den allmänna ekonomiska utvecklingen.

I beräkningarna har effektiviseringar beräknats för kommunens verksamheter med 5,9 miljoner kronor år 
2023. I förslaget finns inte några effektiviseringar för planåret 2024, då ovissheten om utvecklingen i 
skatteintäkterna i nuläget bedöms för stor. Beräkningar av preliminära budgetramar har framlagts för 
kommunstyrelsen och godkändes den 5 maj 2021. 

Socialnämndens beräknade budgetram för år 2022 uppgår till 196 690 tkr. I ramarna finns inget 
effektiviseringsuppdrag, men verksamhetens kostnader överstiger den preliminära budgetramen med cirka 
3 miljoner. Av dessa beräknas 1,5 miljon tillföras förvaltningen på grund av ändrad metod att beräkna 
inflationskompensationen. Arbetet för att få verksamheten inom den preliminära budgetramen visar 
följande behov av åtgärder/förändringar:

• Översyn av organisation och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen samt fokus på insatser 
för att fler ska få egen försörjning beräknas kunna minska kommunens kostnader med cirka 750 
tkr.

• Översyn av policy kring pedagogiska måltider på särskilt boende beräknas kunna ge en effekt på 
cirka 250 kr. 

• Aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron bland personalen främst inom äldreomsorgen 
beräknas kunna minska sjuklönekostnaderna med cirka 500 tkr.

• Sänkta servicenivåer med städning för brukare med hemtjänst var tredje vecka istället för 
varannan. 

Samtliga nämnder fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 5 maj 2021 att belysa vad ytterligare 
effektiviseringar motsvarande 1 % år 2022 skulle innebära. För socialnämnden skulle det innebära cirka 2 
miljoner.

• Uppskjuten start av en mötesplats för äldre. Genom att skjuta upp eller slopa satsningen på en 
mötesplats med förebyggande insatser för äldre kan socialförvaltningens kostnader minska med 
cirka 500 000 kr årligen. Kostnaden kommer att utgöras av främst personalkostnader. 
Konsekvenser av en fördröjning kan bli att fler äldre kommer att behöva mer omfattande insatser 
i form av hemtjänst och särskilt boende tidigare.

• Sänkt grundbemanning på särskilt boende och inom LSS-verksamheten. Det är möjligt att minska 
personalkostnaderna med cirka 1 500 000 kr genom att sänka grundbemanningen på särskilt 
boende och i våra LSS-verksamheter. Konsekvensen blir en kraftigt ansträngd arbetsmiljö vilket i 
sin tur medför en risk för ökad sjukfrånvaro. 

Effektiviseringskravet för 2023 för socialnämnden är beräknat till 2,8 miljoner. Socialförvaltningens 
förslag är för att nå detta är:

• Fortsatt arbete med en effektivare resursanvändning inom främst hemtjänsten.
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• Socialförvaltningen behöver förbereda sig för att kunna hantera den demografiska utvecklingen i 
kommunen. Genom rationellt arbetssätt och genom att tillvarata synergieffekter får fler hjälp med 
befintliga resurser.

Trots identifierade effektiviseringsåtgärder har socialförvaltningen ändå beräknade kostnader som 
överstiger budgetramen med cirka 1,5 miljon 2023.

Socialnämndens budget och planeringsförutsättningar är ständigt en utmaning då medborgarnas behov 
inte alltid går att förutse. Pandemin har om möjligt gjort det än mer komplext. Bland annat så ser 
nämnden en osäkerhet vad det gäller kostnaderna för färdtjänst. Nivåerna av antalet resor kan komma att 
stiga kraftigt med anledning av att resenärerna kan komma att vilja resa ensamma under sina resor med 
hänsyn taget till pandemin. Det skulle innebära behov av fler resor och fler bilar. 

Även den demografiska befolkningsutvecklingen kan komma att påverka nämndens förutsättningar. 
Gemensamma kommunala satsningar för att öka folkhälsan är en viktig faktor för att nämnden ska klara 
den åldrande befolkningsutvecklingen.  
Antalet och behovet av placeringar av barn, unga och vuxna är otroligt svårt att förutse. Kostnaderna för 
placeringar för ett eller ett par ärenden kan omkullkasta nämndens budgetförutsättningar.    

De preliminära budgetramarna kommer att behandlas i de olika nämnderna i september. Budget-
beredningen tar sedan del av de bedömningar som nämnderna gjort och aktuella ekonomiska prognoser. 
Slutligt budgetförslag för kommunen beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november.

Socialförvaltningen

Caroline Strand
socialchef

Anna Gustavsson
ekonom
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BUDGETPROCESSEN
Arbetet med att ta fram budgetramar inför år 2022 med plan för åren 2023-2024 
påbörjades med en omvärldsspaningsdag med budgetberedningen, presidierna, 
förvaltningschefer och ekonomer den 16 februari 2021. Där belystes omvärldens ekonomi 
och förvaltningarna presenterade sin verksamhets utmaningar, jämförelser med andra 
kommuner och möjligheter till samverkan. På budgetberedningens möte den 20 april 2021 
redogjorde kommunstyrelsens förvaltning för omvärldsfaktorer och olika parametrars 
inverkan på kommande års kostnader och intäkter. Med utgångspunkt från detta har 
förslag till drift- och investeringsramar räknats fram vilka godkändes på 
kommunstyrelsens möte den 5 maj 2021. I detta dokument redogör förvaltningen för hur 
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.  Nämnden överlämnar sedan sitt 
ställningstagande till budgetberedningen. Budgetberedningen fortsätter budgetarbetet 
genom att väga samman nämndernas ställningstagande och aktuella ekonomiska 
prognoser samt göra politiska prioriteringar, som mynnar ut i budgetförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Tidplan för budgetarbetet
Preliminära budgetramar beslutas i kommunstyrelsen 5 maj
Kommunstyrelsens budgetram behandlas 8 
september
Nämndernas budgetramar behandlas 13-15 september
Budgetberedning möte 27 september
Kommunstyrelsen beslutar om skattesats 6 oktober
KSAU/ Budgetberedning möte 13 oktober
Kommunstyrelsen beslutar om budgetförslag till kommunfullmäktige 3 november
Kommunfullmäktige beslutar om budget 24 
november
Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om detaljbudgetarna 1-15 
december

VERKSAMHETEN
Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, 
stöd och service för personer med funktionsvariation samt äldreomsorg. Ansvaret regleras 
utifrån gällande lagstiftning och allmänna bestämmelser under respektive 
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verksamhetområde. Nämndens uppdrag och mål är att möjliggöra ett självständigt och 
aktivt liv för alla medborgare oavsett ålder och livssituation.

Under kommande planeringsperiod 2022-2024 ser socialnämnden ett fortsatt behov av 
strukturella förändringar för nämndens verksamheter till följd av den demografiska och 
tekniska utvecklingen och den kommande kompetensförsörjningsutmaningen. Nämnden 
arbetar idag strategiskt med införande av välfärdsteknik och dess möjligheter i form av 
teknik som påminner eller ger stöd till både medborgare och personal. Målet är att 
möjliggöra en meningsfull och självständig vardag. De tekniska lösningarna ska inte 
ersätta det mänskliga mötet, den skapar istället förutsättningar för verksamheterna att 
disponera sina resurser på ett mer effektivt sätt. Välfärdsteknik skapar förutsättningar för 
nämnden att möta den demografiska utvecklingen, samt motverka att kostnadsnivån inte 
ökar i samma takt som demografin. 

Vadstena kommun har en starkt åldrande befolkning, och en demografisk 
befolkningsprognos som fordrar att socialnämndens verksamheter använder de digitala 
plattformer som finns att tillgå på marknaden, men också arbetar för att på ett innovativt 
sätt skapa nya möjliga effektiva arbetsmetoder. 

Fokus under 2022 blir också att påbörja projekteringen av ett ändamålsenligt 
myndighetskontor. Nämnden arbetar fortsatt långsiktigt med att kartlägga behovet av 
bostäder för nämndens samtliga målgrupper. Ett arbete som ökar möjligheten för fler 
målgrupper att kunna bo kvar, vilket gör kommunen mer attraktiv. En 
bostadsförsörjningsplan kommer att tas fram under 2021 som visar nämndens 
bostadsförsörjningsbehov de kommande 10 åren framåt.

För att bidra till ett engagerat och hållbart miljöarbete ska vi samverka inom och mellan 
verksamheterna genom att samordna beställningar, transporter och samåkning.  
Förvaltningen ska hushålla med resurser och göra miljömedvetna inköp. Genom att 
samordna hållbart miljöarbete blir vi mer kostnadseffektiva och minskar klimatpåverkan.

För att bidra till en upplevd god folkhälsa inom nämndens olika verksamheter krävs många 
olika prioriteringar. Nämnden behöver anpassa och möjliggöra fler arenor för social 
samvaro. I Socialstyrelsens nationella mätning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, är 
trenden klar. Allt fler äldre upplever ensamhet vilket leder till ökad ohälsa och behov av 
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andra former av kommunala insatser. Nämnden behöver arbeta på bred front för att 
förebygga uppkomsten av upplevd ensamhet i såväl särskilt boende som i ordinärt 
boende. Pandemin har givetvis begränsat nämndens arbete och förutsättningar under 
2021. 
Men med utgångspunkt att pandemin nu succesivt kommer att avta så kommer 
nämndens arbete att intensifieras under 2022. Nämnden planerar för att starta upp ny 
verksamhet i form av en mötesplats för äldre.

Barn- och ungdomsvården ökar nationellt och socialnämnden bedömer att även Vadstena 
kommer att få ta del av den ökningen under planeringsperioden. En ökning som ska 
motverkas genom att utveckla en hållbar sammanhållen vårdkedja för att minska behovet 
av bland annat externt köpt vård.

Socialnämndens insatser ska bygga på att medborgare i Vadstena kommun känner att de 
har inflytande och en känsla av att nämnd och förvaltningen finns till för dem. 
Medborgaren är medproducent och socialnämnden är möjliggöra till att skapa en 
självständig och meningsfull livssituation. Delaktighet, tillgänglighet och dialog är tre 
honnörsord som nämnden kommer att arbeta med under perioden för att öka kvaliteten 
och effektiviteten i våra tjänster. Kvalité kan mätas genom olika dialogformer. Ett grundligt 
arbeta med att ta fram olika former av brukarundersökning gjordes av nämnden under 
2021. Ett arbete som under 2022 nu kan genomföras. 

Framtidens kompetensförsörjning är en tuff utmaning för nämndens verksamheter. Allt 
färre väljer nu att utbilda sig inom vård och omsorg medan behovet av utbildad 
arbetskraft ökar i takt med vår demografiska befolkningsutveckling.  Konkurrensen om 
tillgänglig arbetskraft med önskad kompetens ökar och Vadstena kommun och 
socialnämnden behöver tillsammans arbeta för att behålla, utveckla och attrahera både 
våra nuvarande och framtida medarbetare. 

Under planeringsperioden fortsätter socialnämnden sitt arbete kring heltid som norm. Ett 
arbete som successivt kommer att implementeras i nämndens samtliga verksamheter 
under 2022 som ett led i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  Nämnden behöver 
utöver att erbjuda heltidstjänster även arbeta med delar som rör arbetsmiljö, 
schemaläggning, bemanningsnivåer och kompetensutveckling. Då vi ser att många av de 
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som står till arbetsmarknadens förfogande är nysvenskar bör vi samverka för en stark 
integration och utbildningstakt med utbildningsanordnare. 

Socialnämnden ska även verka för att få en god löneutveckling för att förbättra 
förutsättningar för rekrytering och konkurrenskraft inom bristyrken. Arbetet kring 
mångfald och jämställdhet är fortsatt prioriterat i våra verksamheter utifrån både ett 
folkhälso- och arbetsgivarperspektiv.

NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Nedanstående mål kan komma att revideras under socialnämndens sammanträde den 15 
september.

Växande 
Vadstena

Attraktiva 
Vadstena

Hållbara 
Vadstena

Nämndspecifika mål
Skapa boendeformer 
utifrån individens behov

X X X

Bidra till engagerat och 
hållbart miljöarbete

X X X

Bidra till god folkhälsa X X X
Bidra till god kvalitet 
och effektivitet

X X

Bidra till god 
personalförsörjning

X X X

OMVÄRLDEN
Coronapandemin orsakade en djup världsekonomisk kris. De kommande åren kommer 
präglas av återhämtning, som kommer ske i olika takt i olika delar av världen. 
Konjunkturen beräknas inte återhämtas till 10-talets högkonjunktur, utan till den 
lågkonjunktur som prognosticerades inför år 2020. Lågkonjunkturen förväntas pågå under 
hela planperioden. Statens finanser är dock fortsatt goda trots omfattande krisstöd till 
näringsliv och offentlig sektor. 
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Kommunernas utmaningar med ett ökat demografiskt tryck, där mottagarna av service i 
offentlig sektor blir fler än de i arbetsför ålder, och kostnader som ökar mer än intäkterna 
kvarstår. Dessutom finns fortsatt stora investeringsbehov inom offentlig sektor. Detta 
sammantaget ställer krav på omställnings-arbete hos Sveriges kommuner framöver.

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Beräkningen av budgeten har skett utifrån vissa parametrar, som fastställdes av 
kommunstyrelsen den 5 maj 2021 § 84 i samband med beslut om beräkning av 
preliminära budgetramar.

 Centrala parametrar som ränta, inflation, löneökningar och personalomkostnader 
har satts utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

 På intäktssidan har skatteintäkter och generella bidrag beräknats utifrån 
intäktsprognosen från SKR i december 2020.

 Antagande har skett om att skattesatsen inte ändras. 
 Antagande har skett om att strategiska investeringar lånefinansieras.
 Vid beräkningar av skatteintäkter och generella bidrag har invånarantalet baserats 

på prognos från Statistiska centralbyrån (SCB) från den 31 mars 2020 med vissa 
justeringar.

BERÄKNINGAR
Utgångspunkten i budgetberäkning är beslutad budget för år 2021 som omräknats utifrån 
parametrarna ovan. Uppräkning har skett för att kompensera för löneutveckling, inflation 
och kapitalkostnader för investeringar. Hänsyn har dessutom skett till förändringar i 
organisationen, lagkrav eller verksamhet. Prioritering har skett för att stärka 
socialnämndens budgetram.

BUDGET FÖR SOCIALNÄMNDEN
Beräknad budgetram för socialnämnden enligt kommunstyrelsens beslut den 5 maj är 196 
690 tkr. Ramen är beräknad utifrån förutsättningar ovan och inkluderar förvaltningens 
bedömning av möjliga kostnadsminskningar. 

Socialnämnden:
Nedan visas beräknad budget på nämndnivå*) 
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Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 81 472 71 702 66 857 65 857 65 838
Kostnader -276 576 -264 745 -263 547 -261 464 -261 529
Budgetram nettokostnad -195 104 -193 043 -196 690 -195 607 -195 691

I uppställningen för socialnämnden har tillskottet i form av upplösning av 
migrationsmedel tagits bort för att nå jämförbarhet mellan åren. För bokslut år 2020 har 
intäkterna därför reducerats med 4,5 miljoner kronor. Det generella statsbidraget med 4,7 
miljoner kronor per år för att motverka neddragningar inom äldreomsorgen har tillförts 
socialnämndens ram. I summorna i tabellen ingår effektiviseringar med 2,8 miljoner 
kronor år 2022.

Nedan visas beräknad budget på verksamhetsnivå *). Denna beräkning är preliminär 
baserat på förslag på förändringar och åtgärder nedan. Den slutliga budgeten per 
verksamhet beslutas först när detaljbudget tas 
i december.  

Nettokostnader, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024

Politisk verksamhet -657 -724 -724 -724 -724

Hemsjukvård -20 139 -20 185 -19 989 -19 991 -19 991

Äldreomsorg -103 186 -95 217 -96 557 -96 831 -96 831

Omsorgen om funktionsnedsatta -31 672 -37 064 -37 064 -37 154 -37 154

Individ- och familjeomsorg -35 857 -34 255 -34 481 -34 482 -34 482

HVB ensamkommande barn -1 104 495 0 0 0

Gemensam verksamhet -2 489 -6 094 -7 875 -6 425 -6 509

Nettokostnader -195 104 -193 043 -196 690 -195 607 -195 691

* ) Effekter av löneutveckling, kapitalkostnader och förändring av personalomkostnadspålägg budgeteras 
centralt ( finans-förvaltningen) och kommer tillföras nämnden under året och ramarna ändras därmed. Av 
förenklingsskäl har omräkning inte skett i tabellerna för att siffrorna lätt ska kunna vara jämförbara och 
kunna härledas till budgetberäkningarna.

Förändringar och åtgärder som krävs för förvaltningen för att nå budget för år 2022 är 
följande:
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Det finns inget effektiviseringskrav för år 2022, men verksamhetens kostnader överstiger 
den preliminära budgetramen med cirka 3 miljoner. Av dessa beräknas 1,5 miljon tillföras 
förvaltningen på grund av ändrad metod att beräkna inflationskompensationen. Arbetet för 
att få verksamheten inom den preliminära budgetramen visar följande behov av 
åtgärder/förändringar:

 Översyn av organisation och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen samt 
fokus på insatser för att fler ska få egen försörjning beräknas kunna minska 
kommunens kostnader med cirka 750 tkr.

 Översyn av policy kring pedagogiska måltider på särskilt boende beräknas kunna 
ge en effekt på cirka 250 tkr. 

 Aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron bland personalen främst inom 
äldreomsorgen beräknas kunna minska sjuklönekostnaderna med cirka 500 tkr.

 Sänkta servicenivåer med städning för brukare med hemtjänst var tredje vecka 
istället för varannan. 

Samtliga nämnder fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 5 maj 2021 att belysa vad 
ytterligare effektiviseringar motsvarande 1 % år 2022 skulle innebära. För socialnämnden 
skulle det innebära cirka 2 miljoner.

 Uppskjuten start av en möteplats för äldre. Genom att skjuta upp eller slopa 
satsningen på en mötesplats med förebyggande insatser för äldre kan 
socialförvaltningens kostnader minska med cirka 500 000 kr årligen. Kostnaden 
kommer att utgöras av främst personalkostnader. Konsekvenser av en fördröjning 
kan bli att fler äldre kommer att behöva mer omfattande insatser i form av 
hemtjänst och särskilt boende tidigare.

 Sänkt grundbemanning på särskilt boende och inom LSS-verksamheten. Det är 
möjligt att minska personalkostnaderna med cirka 1 500 000 kr genom att sänka 
grundbemanningen på särskilt boende och i våra LSS-verksamheter. 
Konsekvensen blir en kraftigt ansträngd arbetsmiljö vilket i sin tur medför en risk 
för ökad sjukfrånvaro. 
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Effektiviseringskravet för 2023 för socialnämnden är beräknat till 2,8 miljoner. 
Socialförvaltningens förslag är för att nå detta är:

 Fortsatt arbete med en effektivare resursanvändning inom främst hemtjänsten.
 Socialförvaltningen behöver förbereda sig för att kunna hantera den demografiska 

utvecklingen i kommunen. Genom rationellt arbetssätt och genom att tillvarata 
synergieffekter får fler hjälp med befintliga resurser.

Trots identifierade effektiviseringsåtgärder har socialförvaltningen ändå beräknade 
kostnader som överstiger budgetramen med cirka 1,5 miljon 2023.

Socialnämndens budget och planeringsförutsättningar är ständigt en utmaning då 
medborgarnas behov inte alltid går att förutse. Pandemin har om möjligt gjort det än mer 
komplext. Bland annat så ser nämnden en osäkerhet vad det gäller kostnaderna för 
färdtjänst. Nivåerna av antalet resor kan komma att stiga kraftigt med anledning av att 
resenärerna kan komma att vilja resa ensamma under sina resor med hänsyn taget till 
pandemin. Det skulle innebära behov av fler resor och fler bilar. 

Även den demografiska befolkningsutvecklingen kan komma att påverka nämndens 
förutsättningar. Gemensamma kommunala satsningar för att öka folkhälsan är en viktig 
faktor för att nämnden ska klara den åldrande befolkningsutvecklingen.  
Antalet och behovet av placeringar av barn, unga och vuxna är otroligt svårt att förutse. 
Kostnaderna för placeringar för ett eller ett par ärenden kan omkullkasta nämndens 
budgetförutsättningar.    

INVESTERINGSBUDGET FÖR SOCIALNÄMNDEN

Nedan visas beräkningar av investeringsbudget utifrån förvaltningens bedömningar 
inklusive möjliga omprioriteringar i tid och omfattning. 

Investeringsprojekt 2022 Socialnämnden
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Inventarier, utbyte av möbler mm  
Bilar  
E-hälsa/välfärdsteknologi  
Tekniska hjälpmedel (vårdsängar o takliftar)  
  
Investeringsbudget  (Tkr) 4 000

Kapitaltjänstkostnad för dessa investeringar (avskrivningar och ränta) uppgår till 0,4 
miljoner kronor år 2022, 0,8 miljoner kronor år 2023 och 0,8 miljoner kronor år 2024. 
Budgetering för detta sker centralt (finansförvaltningen).



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05

§ 84

Budgetramar för kommunen

Vår beteckning: KS/2021:112 - 041

Kommunstyrelsens beslut 

1. Preliminära budgetramar avseende drift och investering för åren 2022-2024 fastställs.

2. Nämnderna får i uppdrag att till budgetberedningens möte den 20 september belysa 
konsekvenser av vad ytterligare effektiviseringar med 1 procent skulle innebära.

Förslag till beslut
Arne Sjöberg (M) och Anders Hedeborg (S): Bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det.

Sammanfattning
Preliminära budgetramar för år 2022 till år 2024 har beräknats utifrån antaganden om befolknings-, 
intäkts- och kostnadsutveckling. Till följd av coronapandemin råder viss osäkerhet i dessa 
antaganden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 27 april 2021.

Beräkning av preliminära budgetramar 2022-2024.

Beslutet med handlingar expedieras till
Samtliga nämnder och förvaltningschefer



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05

Ekonomiavdelningen

Beslutet expedieras till 
-



Antagen av kommunstyrelsen den 5 maj 2021, § 84
Ärendebeteckning: KS/2021:XX - 041 Årsbudget |  Ansvarig handläggare:Ekonomichef 

BERÄKNING AV PRELIMINÄRA 
BUDGETRAMAR FÖR 2022-2024 
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INLEDNING
Arbetet med att ta fram budgetramar inför 2022 med plan för 2023-2024 påbörjades med 
en omvärldsdag för kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 16 februari 2021. Där 
presenterades kommunens och respektive nämnders förutsättningar, framtida utmaningar 
och samverkansmöjligheter. Vid budgetberedningens möte den 20 april 2021 redogjordes 
för omvärldsfaktorer och olika parametrars inverkan på kommande års kostnader och 
intäkter. Respektive nämnder redogjorde för möjligheterna att utföra sin verksamhet inom 
de preliminärt beräknade ramarna. Med utgångspunkt från detta har förslag till drift- och 
investeringsramar framräknats av kommunstyrelsens förvaltning som framgår av detta 
dokument, liksom tidplanen för den fortsatta processen. 

Då vi befinner oss i en pågående pandemi råder det osäkerhet i prognosuppgifter och 
bedömningar om framtiden. 

OMVÄRLDEN
Coronapandemin orsakade den största nedgången i världsekonomin sedan andra 
världskriget.  De statliga stimulanserna har varit betydande och haft stor positiv påverkan 
för att mildra de ekonomiska effekterna. Internationella valutafonden (IMF) har beräknat 
att utan de statliga stimulanserna i världsekonomin hade nedgången varit tre gånger så 
stor. Bedömningen av hur snabbt och i vilken omfattning omstart av världsekonomin och 
den inhemska ekonomin kan ske är svår att göra och beror mycket på vaccinationstakten 
och förekomsten av mutationer. I svensk ekonomi ser man redan återhämtning inom 
främst industrisektorn, som är tillbaka på nivån man hade innan pandemin. I regeringens 
vårproposition sker stora satsningar på att bekämpa arbetslösheten, främst bland unga. 
Statens ekonomi är fortsatt stabil och uthållig. Trots stora utgifter i form av stimulanser 
till offentlig sektor och näringsliv under 2020 är skuldsättningen bland de lägsta inom EU.

Redan före coronapandemin stod Sveriges kommuner inför stora ekonomiska utmaningar. 
Det ökande demografiska trycket, där de som är mottagare av resurser i offentlig sektor 
ökar snabbare än de i arbetsför ålder kvarstår. När pandemin är över väntar inte en 
normalkonjunktur. Bedömningen är att den återhämtning som förväntas, är en 
återhämtning till det läge som rådde innan pandemin. Då prognos-ticerades en 
lågkonjunktur de kommande åren, vilket ställer stora krav på omställningsarbete inom 
många sektorer. Dessutom beräknades den offentliga sektorns investeringsbehov vara 
fortsatt höga och kommunernas kostnadsutveckling kommande år vara högre än 
intäktsutvecklingen.
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BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Beräkningen av budgeten har skett utifrån vissa parametrar:

 Centrala parametrar som ränta, inflation, löneökningar och personalomkostnader 
har satts utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

 På intäktssidan har skatteintäkter och generella bidrag beräknats utifrån 
intäktsprognosen från SKR i december 2020.

 Antagande har skett om att skattesatsen inte ändras. 
 Antagande har skett om att strategiska investeringar lånefinansieras.
 Vid beräkningar av skatteintäkter och generella bidrag har utvecklingen av 

invånarantalet baserats på prognos från Statistiska centralbyrån (SCB) framtagen 
den 31 mars 2020 med viss justering.    Se tabell nedan.

Observera att intäkterna baseras på antalet invånare 1 november året innan.  Antalet för 
2021 i tabellen är invånarantalet 1 november 2020, antalet för 2022 är invånarantalet 1 
november 2021 o.s.v.)

Befolkning 2021 2022 2023 2024

Skatteberäkning baseras på: 7 439 7 500 7 563 7 633

Vid beräkning av skatteintäkterna har nedjustering skett med 50 personer jämfört med 
SCB:s befolkningsprognos från mars 2020, på grund av negativt födelsenetto och 
osäkerhet kring tidpunkt för inflyttning i nyproduktioner.

 Skatteprognosen utifrån SKR:s bedömningar från 22 december 2020 redovisas 
i tabellen nedan.
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2021 2022 2023 2024

Skat teintäkter                                                                                                                                      374,7 388,7 404,7 417,2
Generella statsbidrag 100,0 100,9 100,9 102,4
Covid-stöd 5,0 2,5 0,0 0,0

479,7 492,1 505,6 519,6

Ökning i % 1,3% 2,6% 2,7% 2,8%

Intäkt                                                                                               
(Mkr)

I generella bidrag ingår kostnads-, intäkts- och LSS-utjämning samt regleringsbidrag och 
fastighetsavgift. I de generella statsbidragen ingår ett permanent nivåhöjande tillskott 
från år 2021 på 4,7 miljoner kronor per år i riktat mot äldreomsorgen. Detta tillskott har 
tillförts socialnämndens budgetram.

Allmän princip
Som allmän princip vid fördelningen av kommunens resurser tas hänsyn till följande:

Nämndens kostnadsram räknas upp med 
 Förväntad löneutveckling
 Inflation (konsumentprisindex)
 Årets investeringar och kapitalkostnad 

Justering av ramen sker utifrån förändringar i organisationen, lagkrav eller verksamhet.

I årets budgetarbete har omfördelning skett till socialnämndens ram utifrån 
kostnadsjämförelser med övriga kommuner. Ramen har ökats med 3,1 miljoner kronor år 
2022, ytterligare nivåhöjning med 1,6 miljoner kronor till 4,7 miljoner kronor år 2023. Den 
nivån ligger kvar år 2024.
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BERÄKNINGAR AV BUDGETRAMAR 2022-2024
Beräkningar har skett av budgeten enligt ovanstående beräkningsförutsättningar och 
allmänna principer applicerat på 2021 års budget som grund. Nedan visas beräkningen av 
budgetramarna utifrån alla förutsättningar ovan.

Kommunens resultatmål enligt god ekonomisk hushållning är motsvarande 2 % av 
skatteintäkter och generella bidrag sett över tid. Resultatmålet är satt utifrån att varje 
generation ska bära sina egna kostnader och möjliggöra att investeringar inte behöver 
lånefinansieras i sin helhet. Med hänsyn till att världskonjunkturen under planperioden 
förväntas vara mycket låg till följd av pandemin, ses möjligheterna för kommunen att 
under de kommande åren samtidigt som att ha offentlig sektors roll som stabiliserande 
faktor i den svenska ekonomin, upprätthålla en resultatnivå på 2 % som små. 

Trots ett lägre resultatmål behöver effektiviseringar ske. Behovet av effektiviseringar 
uppgår till 5,9 miljoner kronor för år 2023. I sammanställningen nedan har detta behov 
fördelats schablonmässigt på nämnderna enligt nedan och då minskat ramarna med 
(tkr):

Nämnd/styrelse Tkr % *)
2022 2023 2024 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen 0 200 0 0 0,4 0
Kultur- och utbildningsnämnden 0 2 800 0 0 1,5 0
Socialnämnden **) 0 2 800 0 0 1,5 0
Samhällsbyggnadsnämnden 0 100 0 0 0,5 0

0 5 900 0

 *) I procent av framräknad ram före effektiviseringsbehov respektive år.
**) Efter budgetdialog på budgetberedningens möte den 20 april har socialnämndens ram uppjusterats med 
3,1 miljoner kronor år 2022 och ytterligare nivåhöjning med 1,6 miljoner kronor till 4,7 miljoner kronor 
år 2023. 

Sammanställningen nedan visar beräkning av budgetramar för respektive nämnd och 
budgeterat resultat för kommunen som helhet för år 2022 med plan för åren 2023-2024.



Sida 5 (8)

Ram 2020 Bokslut  2020 Ram 2021 Ram 2022 Ram 2023 Ram 2024

Kommunfullmäkt ige -1 009 -706 -1 021 -1 029 -1 039 -1 049
Revision -736 -735 -775 -782 -795 -809
Valnämnd -5 -4 -5 -445 -5 -445
Överförmynd. -955 -686 -973 -979 -987 -995
Kommunstyrelse -54 595 -54 130 -56 199 -56 301 -56 760 -57 435
Kultur- och utbildningsn. -184 614 -184 716 -180 703 -180 596 -179 256 -180 749
Samhällsbyggnadsnämnd -20 269 -17 729 -19 888 -19 978 -19 966 -20 056
Socialnämnd -188 659 -190 604 -193 043 -196 690 -195 607 -195 691
Summa verksamheter -450 842 -449 310 -452 607 -456 800 -454 415 -457 229
Finansförvaltning 457 849 469 474 449 490 454 550 454 415 451 792
Resultat 7 007 20 164 -3 117 -2 250 0 -5 437

Finansiering med reserveringar Migrat ionsverket 2 250 2 250 0 0

Ianspråktagande av resultatut jämningsreserven 867 0 0 5 437

Resultat 0 0 0 0

Nämnd/styrelse

Nedan visas resultatet av budgetberäkningarna i form av kommunens resultaträkning. 
Därefter förenklade resultaträkningar för kommunstyrelsen och de större nämnderna.

Vadstena kommun:

Bokslut  2020 Budget  2021 Budget  2022 Budget  2023 Budget  2024

Intäkter 152 846 143 116 152 119 155 497 159 073
Kostnader -579 126 -597 640 -617 900 -626 999 -643 327
Avskrivning -33 545 -25 406 -25 962 -28 421 -34 173
Verksamhetens net tokostnader -459 825 -479 930 -491 743 -499 923 -518 427

Skat teintäkter 365 192 374 685 388 646 404 684 417 165
Generella statsbidr/ut jämning 108 295 104 964 103 399 100 870 102 396
Finansiella intäkter 2 575 2 658 2 200 2 200 2 200
Finansiella kostnader -2 571 -5 494 -4 752 -7 831 -8 771
Årets resultat 13 666 -3 117 -2 250 0 -5 437

Finansiering med reserveringar 
Migrationsverket: 6 500 2 250 2 250 0 0

Ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserven 0 867 0 0 5 437

Resultat 20 166 0 0 0 0

Kommunstyrelsen:
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Bokslut  2020 Budget  2021 Budget  2022 Budget  2023 Budget  2024

Intäkter 24 380 19 094 19 457 19 904 20 362
Kostnader -78 510 -75 293 -75 758 -76 664 -77 797
Budgetram net tokostnad -54 130 -56 199 -56 301 -56 760 -57 435

Kultur- och utbildningsnämnden:

Bokslut  2020 Budget  2021 Budget  2022 Budget  2023 Budget  2024

Intäkter 28 233 23 089 23 528 24 069 24 622
Kostnader -212 948 -203 792 -204 124 -203 325 -205 371
Budgetram net tokostnad -184 715 -180 703 -180 596 -179 256 -180 749

Samhällsbyggnadsnämnden:

Bokslut  2020 Budget  2021 Budget  2022 Budget  2023 Budget  2024

Intäkter 14 633 4 957 5 051 5 167 5 286
Kostnader -32 362 -24 846 -25 029 -25 133 -25 342
Budgetram net tokostnad -17 729 -19 889 -19 978 -19 966 -20 056

Socialnämnden:

Bokslut  2020 Budget  2021 Budget  2022 Budget  2023 Budget  2024

Intäkter 81 472 71 980 73 348 75 035 76 760
Kostnader -276 576 -265 023 -270 038 -270 642 -272 451
Budgetram net tokostnad -195 104 -193 043 -196 690 -195 607 -195 691

I uppställningen för socialnämnden har tillskottet i form av upplösning av 
migrationsmedel tagits bort för att nå jämförbarhet mellan åren. För bokslut år 2020 har 
intäkterna reducerats med 4,5 miljoner kronor.
Det generella statsbidraget med 4,7 miljoner kronor per år riktat mot äldreomsorgen har 
tillförts socialnämndens ram. I summorna i tabellen ingår effektiviseringar med 2,8 
miljoner kronor år 2022.

Socialnämndens ram har tillförts med 3,1 miljoner kronor år 2022, ytterligare nivåhöjning 
med 1,6 miljoner kronor till 4,7 miljoner kronor år 2023. Den nivån ligger kvar år 2024.



Sida 7 (8)

BERÄKNING AV INVESTERINGSRAMAR FÖR ÅREN 2022-2024

Nedan visas beräkningar av preliminära investeringsramar utifrån förvaltningarnas 
bedömningar.

Bokslut  2020 Ram 2021 inkl     
beslutad 

överföring f rån 
2020

Ram 2022 Ram 2023 Ram 2024

Kommunstyrelse -21 560 -97 923 -204 605 -60 240 -42 500
Kultur- och utbildningsnämnd -661 -5 700 -2 560 -2 000 -2 000
Socialnämnd -2 302 -9 887 -4 000 -4 000 -4 000
Samhällsbyggnadsnämnd -18 569 -39 881 -29 450 -18 400 -9 650
Summa nämnder och styrelser -43 092 -153 391 -240 615 -84 640 -58 150

varav VA-investeringar -6 446 -11 175 -8 100 -10 400 -8 000
(finansieras av taxekollekt ivet)

Nämnd/styrelse

Då byggnationen av ny skola inklusive skolkök och sporthall överklagats och nytt 
inriktningsbeslut har fattas, har den investeringen avseende åren 2021 till 2023 
förskjutits till att vara färdigställd år 2024 istället för som tidigare beräknat år 2023. 
Investeringsramen för år 2021 har minskats med 135 915 tkr för jämförbarhet.

TIDPLAN FÖR BUDGETARBETET
Preliminära budgetramar beslutas i kommunstyrelsen 5 maj
Kommunstyrelsens budgetram behandlas 8 
september
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Nämndernas behandlar budgetramarna 13-15 
september
Budgetberedning möte 21 september
Kommunstyrelsen beslutar om skattesats 6 oktober
Partiöverläggningar v 39-42
Kommunstyrelsen beslutar om budget 3 november
Kommunfullmäktige beslutar om budget 24 
november
Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om arbetsbudgetarna 1-15 
december

SAMMANFATTNING
Preliminära budgetramar har beräknats av kommunstyrelsens förvaltning där 2021 års 
budget legat till grund och uppräknats med olika parametrar. De preliminära 
budgetramarna kommer sedan att behandlas i de olika nämnderna i september. 
Budgetberedningen tar sedan del av de bedömningar som nämnderna gjort och slutligt 
budgetförslag beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november.

Coronapandemin och konjunkturnedgången påverkar svensk ekonomi. 
Kostnadsutvecklingen och  befolkningsstrukturen ger ytterligare effekter på 
kommunernas ekonomi. Påverkan sker i motsvarande omfattning på Vadstena kommuns 
budget. Trots att den påverkan enligt skatteintäktsprognoserna är i mindre omfattning än 
vad som beräknades i förra årets budgetarbete, är det en situation med historiskt djup 
lågkonjunktur som ska hanteras. För att hantera detta förslås i beräkningarna en 
användning av resultatutjämningsreserven med 5,5 miljoner kronor under 2024.Utöver 
detta har effektiviseringar beräknats för verksamheterna med 5,9 miljoner kronor år 2023. 

Under de närmaste åren behövs kommunerna i rollen som stabiliserande faktor i 
samhällsekonomin. Beräkningarna baseras på att resultatmålet tillfälligt sänks under åren 
2022-2024, då dessa år kommer präglas av svag konjunktur och ovisshet om den allmänna 
ekonomiska utvecklingen. I förslaget finns inte några drastiska neddragningar för planåret 
2024, då ovissheten om utvecklingen i skatteintäkterna i nuläget bedöms för stor.



VADSTENA KOMMUN
592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

PROTOKOLL FACKLIG INFORMATION ENLIGT 19 § & 11 § MBL INOM 
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Datum: 31 augusti 2021

Tid: Klockan 15.00

Plats: Digitalt 

Närvarande: Pia Karlsson (Kommunal), Camilla Mellberg (Vision), Christina 
Andersson (Saco), Linda Carlsson (HR-avdelningen), Caroline Strand 
(socialchef), Sofie Lagerfelt Fernström (sekreterare)

Ärenden:

1. Föregående protokoll 
Inga synpunkter. Läggs till handlingarna. 

2. Aktuella rekryteringar
Värd/värdinna till trygghetsboendet: Vi har erbjudit en person tjänsten, ej fått 
svar än. 
Hemsjukvården har en annons ute för en nattsjuksköterska och snart kommer 
ytterligare en annons för en sjuksköterska ut. Vi har anställt en samordnare på 
hemsjukvården – en undersköterska med samordnad-erfarenhet. 
En annons om verksamhetschef äldre/LSS kommer ut inom kort. Annonsen 
kommer läggas internt till att börja med.
Förste till biståndsgrupp är en svårrekryterad tjänst, annons har varit ute vid 
två omgångar utan resultat. Ny rekryteringsprocess kommer påbörjas igen 
inom kort. 
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3. Budget 2022
Caroline redogör för socialförvaltningens förslag på budget och strategiplan för 
2022-2024. Den 14-15 september kommer nämnden åka iväg på ett internat 
för att jobba med målen och därefter ta beslut om dem på 
nämndsammanträde 15 september. Vi återkommer med vilka nämndspecifika 
mål det blev på nästa fackliga information. 

Kommunal ställer en fråga kring texten om brukarnära enkäter. De undrar om 
de har genomförts under 2021. 

Förvaltningens svar är att de delvis kommer genomföras under 2021 för att 
sedan kunna arbeta vidare med under 2022. 

Förvaltningen informerar att vi under hösten 2021 fortsatt kommer att 
kartlägga och analysera kostnader i förhållande till planerad tid inom 
hemtjänsten då de fortsatt budgeterar ett underskott för 2021. Ett annat 
område som förvaltningen kommer att prioritera är att kartlägga den höga 
sjukfrånvaro som finns i vissa verksamheter. 

Föreslagna åtgärder för att komma i ram 2022: 
- Översyn av organisation och arbetssätt inom IFO med fokus på insatser för 

att fler ska få egen försörjning – minska kostnader med 750 tkr 
- Översyn av policy för pedagogiska måltider på särskilt boende – minska 

kostnader med 250 tkr
- Aktivt arbeta med att minska sjukfrånvaron bland personalen främst inom 

äldreomsorgen, men även inom LSS och IFO – beräknas kunna minska 
sjuklönekostnaden med cirka 500 tkr

- Sänkta servicenivåer med städning för brukare med hemtjänst från idag till 
varannan till var tredje vecka
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Varje nämnd har även fått i uppdrag från KS att se över hur man skulle kunna 
spara ytterligare 1 %. Socialnämnden anger då att om vi ska spara detta får 
man skjuta på införandet av en mötesplats för äldre samt sänka 
grundbemanningen i våra verksamheter. 

Kommentarer på förslaget om att sänka grundbemanning: 
Kommunal bifaller förvaltningens framställda konsekvenser kring att en sänkt 
grundbemanning ger en försämrad arbetsmiljö med risk till en ökad 
sjukfrånvaro, men vill även tillägga att i vissa verksamheter så innebär en 
sänkt grundbemanning även en ökad risk för hot och våld för personalen. 

SACO ställer frågan om en MBL 11§ kommer att ske särskilt kring budgeten. 
Förvaltningen förtydligar att dagens samverkan innehåller både en MBL 19§ 
och 11§ för förslag på budget och strategiplan 2022-2024. 

4. Organisation staben
Organisationsförändringen som nämnden tog beslut om i juni innebär att vi 
avvecklar en tjänst på staben – utredar-tjänsten tas bort och den personen 
som haft denne slutar 1 september. Vår administratör på staben, Jennifer 
Tåhlin kommer vara tjänstledig, för att studera, 60 % under hösten 2021. 
Ersättare på den administrativa tjänsten är Sarah Frithiof, samordnare på 
hemtjänsten, som ersätter tjänsten på 40 % fram till årsskiftet.  

5. Covid-19
Smittan ökar åter i samhället. Caroline har gjort ett utskick till all personal där 
hon vädjar om att personalen ska vaccinera sig och skydda våra sköra. Hon 
har skickat ut statistik för de som just nu får sjukhusvård vilket just nu främst 
är ovaccinerade. Haft lite misstanke om covid i våra verksamheter men inga 
positiva svar ännu, väntar dock fortfarande svar från någon. Vi ökar nu 
återigen upp säkerheten och återinför munskydd under hela arbetspasset.  

6. Graviditet vecka 20 och framåt
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Vi som arbetsgivare måste göra en riskbedömning när vi har medarbetare som 
är gravida från vecka 20. Vi kommer fortsätta skriva intyg att medarbetare som 
är gravida från vecka 20 och framåt avråder vi från att arbeta inom vården. Om 
barnmorska gör en annan bedömning får personalen jobba kvar men då skriver 
vi fram ett individuellt avtal om detta där det framgår att det är den enskild 
själv som gör det valet. 

7. Kortare utvärdering av sommaren
Vi har utvärderat sommaren lite kort. Det har varit bekymmersamt 
bemanningsmässigt och vi har inte haft de volymer vi haft tidigare när det 
gälle vikarier. Vi har precis klarat av att fylla upp kvoten av antal vikarier för att 
säkerställa så att ordinarie personal skulle få sin semester, men det har inte 
funnits någon så många extra att anställa vid eventuella sjukdomar under 
pågående semesterperiod. Vi behöver se över rekryteringsprocessen till nästa 
år och vi behöver se över andra arbetsformer under sommaren, kanske ändra 
organisationen. Sommaren har varit kämpig men vi har inte behövt beordra in 
någon eller bett någon bryta sin semester. Några sjuksköterskor har gått in 
och jobbat extra för att täcka behov men det har varit frivilligt. Vi återkommer 
med mer information när vi utvärderat mer. 

8. Korttidsverksamhet Borghamn
Korttidsverksamheten i Borghamn är igång. Verksamheten har haft 
inskolning/introduktioner av barn och föräldrar under augusti månad. Just nu 
är fem barn inskrivna och helgen som varit har man för första gången haft 
barn som sovit över natt. Föräldrarna är väldigt nöjda. Vi erbjuder även 
fritidsverksamhet på för tre barn just nu. 

9. Heltidsresan
Startdatum för att dra igång heltidsresan för personal inom äldre (säbo och 
hemtjänst) är satt till 1 november. Just nu jobbar enhetscheferna med att 
pussla ihop scheman och få allt på plats. Inget lokalt avtal är skrivet utan man 
går på AB. Cheferna är informerade om planen och de kommer få ytterligare 
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information imorgon (1 september). Information har skickats ut till all personal 
från Caroline. 

Kommunal informerar att de får ganska mycket frågor från sina medlemmar. 
Och att de inte känner sig så välinformerade i processen då deras 
representant har avsagt sig sina fackliga uppdrag.

Förvaltningen svarar att kommunal kan hänvisa sina medlemmar till deras 
respektive chefer om de har detaljfrågor kring schema med mera. Och 
förvaltningen erbjuder även kommunal ett lokalt informationsmöte för att om 
möjligt rätta ut en del frågetecken.  

10. Lokalförsörjning
Förvaltningen informerar att vi kommer se över lokalförsörjningen av våra 
verksamhetslokaler generellt i hela förvaltningen under hösten 2021. 
Förvaltningens första bedömning är att vi inte har ändamålsenliga lokaler 
överallt, bland annat behöver vi säkerställa ett rättsäkert myndighetskontor. 
Förvaltningen arbetar på att ta fram ett förslag nu under 2021 som 
förhoppningsvis kan börja jobbas med 2022. Hemtjänstens och 
hemsjukvårdens lokaler håller vi även på att se över. Vi har fått förfrågan om 
att ta över klockmasters gamla lokaler för att få bättre lokaler till 
hemsjukvården och få bättre samverkan mellan hemtjänsten och 
hemsjukvården. 

11. Övrigt 
Inga ärenden anmälda av de fackliga organisationerna.

Vid protokollet Vadstena den 31 augusti 2021
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Caroline Strand                      Sofie Lagerfelt 
Fernström
Förvaltningschef                                               Vid protokollet

                  
   Vision                                                                                           Saco

                     Kommunal
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