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Äldreomsorgsförvaltningen
Linn Nordström

Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion: Motion angående valfrihet för äldre

1. Äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inte ytterligare utreda
införandet av LOV och att avslå motionen gällande införande av LOV.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att bereda en motion som inkommit
från Allianspartierna (M, C, KD och L) om att utreda möjligheten att införa lagen (2008:962)
om valfrihetssystem (LOV) i Oxelösunds kommun och därefter överväga ett införande.
Kommunstyrelsen begär i sin tur yttrande från vård- och omsorgsnämnden rörande lagen
om valfrihet.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren utrett och besvarat liknande motioner
med avslag till följd.

LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner som
vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av
vård- och omsorgstjänster till brukare. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de
kommuner som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla
privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och
erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Dock har kommunerna det yttersta ansvaret
för att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår
bland annat att följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att
verkställa kommunernas beslut.

I tjänsteskrivelsens utredning går det att utläsa att några av de förväntade resultaten av
LOV är att brukare själva ska värdesätta möjligheten att påverka välfärdstjänsterna samt att
konkurrensen skulle stimulera kvaliteten. Det saknas stöd för att införandet av LOV
nödvändigtvis leder till ökad kundnöjdhet eller kvalitetshöjning. Det kan däremot
konstateras att implementeringen av valfrihetsystem medför omställningskostnader såväl
som fortlöpande ökat krav på den kommunala styrningen.
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Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i en jämförelse av Oxelösund och likhetsutsökta
kommuner (Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström, Lycksele, Lysekil) att det
inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med införandet av LOV inom
äldreomsorgen. Det går heller inte att påvisa att nöjdheten har ökat hos de kommuner som
har infört LOV.

3. Ärendet

3.1 Ärendets beredning

3.1.1 Individens rätt till självbestämmande och integritet

Socialtjänstlagen uttrycker i 1 kap. 1 § (SoL 2001:453) att samhällets socialtjänst ska
bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.1 För vård- och
omsorgsnämnden i Oxelösund är en självklar utgångspunkt att som medborgare erbjudas
möjlighet, i så stor utsträckning det går, att bestämma hur och när beviljad insats ska
utföras. Viljan och förmågan att bestämma över när måltider ska ätas, när dusch ska ske
eller andra vardagsbestyr är något som många människor tar för givet. Strävan att ha
kontroll minskar inte i takt med åldrande, utan tvärtom är det viktigt att varje medborgare
inom Oxelösunds äldreomsorg upplever att känslan av självbestämmande lever kvar även
om funktionsförmågan inte längre är som de varit tidigare.2

Socialstyrelsen lyfter fram att äldre ofta är positivt inställda till möjligheten att välja utförare i
sin omsorg, men att många trots det inte väljer utförare på egen hand. En orsak till detta är
att många äldre anser att det är viktigare att kunna påverka hur hjälpen ska se ut, snarare
än vilken utförare som tillhandahåller tjänsterna.3 Dessutom visar Socialstyrelsens
uppföljning av LOV att valfrihetssystemets positiva effekter ges de brukare som har
möjlighet att göra genomtänkta och informerade val. Men när det gäller personer som har
svårt att välja själva på grund medicinska skäl eller hög ålder där exempelvis minnet inte är
som förut, finns det brister.4 Följaktligen kan en utmaning i ett valfrihetssystem vara att
möjliggöra välinformerade val för samtliga personer som har insatser inom äldreomsorgen.
Därmed finns det en stor risk för att för få personer med äldreomsorg väljer privata
alternativ samtidigt som kommunen tillhandahåller ett system som oavsett om införandet av
LOV medför besparingar på sikt eller inte kostar att upprätthålla. Osby kommun införde
LOV 2011 och avskaffade valfrihetssystemet 2018, och bakgrunden till beslutet är att för få
personer använder sig av extern aktör samtidigt som kommunens administrativa kostnader
är stora.5

3.1.2 Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden 2019

Revisionsbyrån PWC gjorde våren 2019 en genomlysning av Oxelösunds
äldreomsorgskostnader. Genomlysningen påvisade att vård- och omsorgsnämnden har
utmaningar med att effektivisera kostnaderna inom äldreomsorgen. Förvaltningen har efter
genomlysningen, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, infört en rad åtgärder inom
hemtjänst, nattorganisation och bemanning inom särskilt boende.

Omställningsarbetet är ett långtgående arbete och det kommer att dröja innan nämnden
kan se den fulla effekten av de effektiviseringar som har införts. I sammanhanget är det
viktigt att uppmärksamma att måluppfyllelsen av åtgärderna kan vara avhängigt
organisationskulturen i äldreomsorgens verksamheter och inte ekonomiska aspekter.6
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3.1.3 Valfrihetssystem nuläge

Allt fler kommuner har sedan 2009 infört valfrihetssystem inom äldreomsorgen. I dagsläget
är det av Sveriges 290 kommuner 159 kommuner som har infört LOV inom hemtjänsten
och endast 22 kommuner inom särskilt boende. Ingen av de för Oxelösund jämförbara
kommunerna har infört LOV inom särskilt boende. Denna utredning kommer därmed
begränsa sig till frågan om LOV kopplat till hemtjänst. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har de senaste åren sett en ökning på antalet kommuner som avskaffat LOV. Under
2019 valde 7 kommuner att införa LOV och 14 kommuner att avskaffa.1

Vanligaste förekommande anledningar till att kommuner har avskaffat valfrihetssystem
enligt LOV har varit att privata utförare saknats eller bristande intresse bland brukarna att
välja privata alternativ.2 De tillkommande administrativa kostnaderna som LOV medför har
därmed inte ansetts vara motiverade. I en undersökning av Svenskt Näringsliv rankades
Oxelösund i år som den minst företagsamma kommunen i Sverige.3 Något som talar för att
Oxelösund skulle kunna ha utmaningar med tillgängliga privata utförare inom
äldreomsorgen.

Exempel på kommuner som har valt att avskaffa LOV är Finspångs kommun och
Södertälje kommun.

Finspångs kommun avskaffade LOV 2018 i politisk oenighet. Av underlaget till fullmäktiges
beslut framgick att LOV inneburit ett mer kundorienterat arbetssätt och gjort att kommunen
utvecklat metoder att ha god kontroll på den egna verksamheten. Men att ha kvar LOV
skulle innebära en merkostnad på dels ytterligare årsarbetare, dels ökade kronor för
information om alternativen. Som alternativ till LOV föreslog förvaltningen LOU-upphandling
av del av verksamheten, med anledning av att hemtjänstens uppföljning och
utvecklingsarbete skulle kunna fortsätta. Men det förslaget röstades ner.4

Södertälje kommun införde LOV inom hemtjänsten i början på 2012. Efter att
valfrihetsystemet hade införts skedde en drastisk ökning av kostnaderna för hemtjänsten.
Vid en uppföljning av kostnadsökningarna uppdagades bland annat att det hade
förekommit brister och direkta oegentligheter bland utförarna i kommunen.5 Det
konstaterades att kommunen hade brister i uppföljnings- och kontrollsystem, vilket dels
medförde stora ekonomiska konsekvenser dels ifrågasattes brukarnas trygghet.
Kommunen hade vid tillfället 17 företag som utför hemtjänst utöver den verksamhet som
bedrivs i egen regi. Upptäckterna resulterade i att Södertälje kommun beslutade den 3
februari 2014 att upphandling av hemtjänst skulle göras enligt LOU.6

3.1.4 Hur ser det ut i jämförbara kommuner?

Kolada7 har ett bra stöd för analys av likhetsutsökta kommungrupper. Oxelösund har 7
jämförbara kommuner.8 Av dessa kommuner har 3 infört LOV inom hemtjänsten: Tanum,
Haparanda och Ovanåker. Enligt kostnadsmätningarna för hemtjänsten9 mellan åren 2010-
2019 har Oxelösunds kostnader succesivt stigit och ligger över de 3 kommuner som infört
LOV. Medan de 3 kommuner som införde LOV inte har haft samma ökning i kostnader, se
figur 1. Då det finns många faktorer som påverkar en kommuns hemtjänstkostnader går det
inte att direkt hänföra ökningen i Oxelösund till avsaknaden av LOV. Att kostnaderna ökat
betydligt mer i Oxelösund än jämförbara kommuner tyder snarare på att det finns
utmaningar inom kommunen som behöver hanteras.
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Figur 1. Kostnad för hemtjänst per invånare +65 i kommunerna Oxelösund, Haparanda,
Ovanåker och Tanum

3.1.5 Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” och
jämförbara kommuner

För att säkerställa kvalitén i sektorn vård och omsorg genomför Socialstyrelsen varje år en
nationell brukarundersökning1. Alla brukare på äldreboenden och inom hemtjänsten har fått
svara på en enkät med frågor om bland annat bemötande, trygghet och egen påverkan.
Måttet ”helhetssyn” som mäter andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med
hemtjänsten ligger generellt högt i riket med 88 %. Under åren 2016-2018 har Oxelösund
legat strax under rikssnittet och rankats lägst bland de 7 jämförbara kommunerna. Vid
senast mätningen 2019 har Oxelösund tagit sig över snittet för riket och är näst lägst bland
de jämförbara kommunerna. Då införandet av LOV skulle kunna vara en tänkbar åtgärd för
att öka nöjdheten ytterligare är det aktuellt att jämföra resultatet mellan de som infört och
de som inte gjort det.

De två kommuner som ligger i topp, Olofström och Älvsbyn, har inte infört LOV medan de
som har LOV, Tanum och Ovanåker, placerar sig i mitten. Införandet av LOV ser därmed
inte ut att ha någon betydande inverkan på nöjdheten, vare sig positiv eller negativ. I likhet
med kostnaden för hemtjänsten är det troligt att nöjdheten påverkas av en mängd andra
underliggande faktorer och kräver riktade insatser för att förbättra.
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Figur 2. Brukarbedömning helhetssyn hemtjänst 2019

3.1.6 Upphandling av äldreomsorgsinsatser

Lagen om valfrihetssystem infördes 1 januari 2009. LOV är avsedd att fungera som ett
frivilligt verktyg för de kommuner som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta
valet av utförare till medborgaren. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till
upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). LOV kan tillämpas
på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med
funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.1

Följaktligen finns det två olika alternativ till konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.
Oavsett vilken utförare som tillhandahåller äldreomsorgstjänster är kommunen ytterst
ansvarig för att ge brukare service och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
Kortfattat skiljer detta LOV från LOU:

 Den enskilde individen som bestämmer

 Löpande annonsering på Kammarkollegiets nationella databas

 Alla som uppfyller kraven ska antas

 Ersättningen är lika för alla utförare

 Information till medborgarna, som väljer utförare

 Ickevalsalternativ till de medborgare som inte kan eller vill välja

3.1.7 Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna

Införande av valfrihetssystem medför omställningskostnader såsom implementering av
LOV samt anpassning av organisationen.2 Dessutom krävs kvalitetsarbete och
uppföljningar för att kontrollera följsamhet för den verksamhet som utförs enligt LOV. Detta
var något som förutspåddes redan i Stadskontorets undersökning 2012, som senare har
visat vara fallet för en rad kommuner som infört LOV, bland annat Södertälje.3

Nedan beskrivs i korthet vad som gäller enligt LOV:

 Omfattning

 Utvärdering av kostnader

 Förhandling enligt MBL

 Annonsering
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 Förfrågningsunderlag

 Ickevalsalternativ

 Omval av leverantör

 Uppföljning och kontroll

 Tillsynsansvar

Omfattning

Kommunen ska bestämma vilka områden inom socialtjänsten som ska omfattas av
valfrihetssystem. LOV kan användas inom alla områden. Valfrihetssystem förutsätter att det
finns leverantörer att välja mellan. Det område man väljer att börja med behöver ha
förutsättningar för att skapa en marknad av leverantörer som kan erbjuda sina tjänster.1

För att ett valfrihetssystem ska kunna sjösättas förutsätts det finnas leverantörer att välja
mellan. Ser vi på valfrihet inom äldreomsorgen behövs förutsättningar för att skapa en
marknad av leverantörer som kan erbjuda sina tjänster.

Utvärdering av kostnader

Kommunen måste identifiera alla kostnader för tjänsten. Det kan lämpligast göras genom
att inventera kostnaderna för den egna produktionen av tjänsten. Om uppdragen är
detsamma ska alla ersättningar vara exakt lika för alla leverantörer, även för kommunens
egen verksamhet.

Eventuella skillnader i ersättningsnivåer ska vara lika för alla utförare och grunda sig på
objektiva faktorer. Det behöver också vara klart om ersättningen omfattar alla typer av
kostnader eller om extra ersättning ska utgå för mindre vanligt förekommande kostnader
som utföraren kan få.

Förhandla enligt MBL

En förhandling enligt 11 § Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL ska genomföras
innan kommunfullmäktige fattar beslut om att införa ett valfrihetssystem för det aktuella
området. Det är bra om parterna vid denna förhandling kommer överens om huruvida
ytterligare förhandling behövs, utöver att förhandlingar av förfrågningsunderlaget behöver
ske.

Annonsering

En myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska löpande
annonsera på den nationella webbplats som administreras av Kammarkollegiet. Både
annonsen och förfrågningsunderlaget ska finnas tillgängligt på webbplatsen. Det är lämpligt
att annonsen även publiceras på annat sätt, till exempel på den upphandlande
myndighetens webbplats

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget ska den upphandlande myndigheten ange de krav som sökande
ska uppfylla för att bli godkända samt övriga avtalsvillkor. Det ska i förfrågningsunderlaget
finnas en kravspecifikation, kontaktuppgifter, uppgifter om avtalstider, regler för avtalets
tecknande samt regler för uppföljning och kontroll, vilka villkor som ska gälla samt hur
uppdraget ska fullföljas under kontraktstiden.

Av förfrågningsunderlaget ska framgå alla de krav som leverantören ska uppfylla för att bli
godkänd och få teckna kontrakt. Kraven ska vara proportionerliga och relevanta i
förhållande till målen.2

Eftersom tjänsternas art och omfattning kan variera framgår det inte av LOV vilka krav som
ska ställas. Alla leverantörer måste emellertid uppfylla de krav som uppställs i svensk
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lagstiftning, bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, skattelagstiftning och arbetsrättslagstiftning. Med
svensk lagstiftning avses här även myndigheters föreskrifter.

Enligt gällande rätt är det inte tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en
leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. Enligt Kammarrätten i Stockholm
(Mål nr 1713-1995) missgynnar villkor som avser bundenhet till kollektivavtal vissa
leverantörer. Tecknande av kollektivavtal står i strid med de grundläggande principer som
ska iakttas enligt 1 kap. 2 § (LOV 2008:962). Rekommendation om kollektivavtal kan finnas
med i förfrågningsunderlaget, men det kan aldrig vara ett krav.

Ickevalsalternativ

Vid valfrihetssystem ska kommunen uppmuntra och underlätta för medborgaren att välja
leverantör i ett valfrihetssystem. Då det finns personer som inte vill eller kan välja ska
kommunen ta det i beaktning och tillhandhålla ett så kallat ickevalsalternativ. Detta
alternativ ska vara ett kvalitativt fullt acceptabelt alternativ.

Omval av leverantör

För att ett valfrihetssystem ska fungera ändamålsenligt är det viktigt att medborgaren i
största möjliga mån kontinuerligt utvärderar sitt val och väljer eller byter leverantör i
enlighet med sina preferenser. I den upphandlande myndighetens informationsansvar ingår
en skyldighet att informera brukarna om hur de kan byta leverantör, till exempel information
om uppsägningstider och till vem brukaren ska vända sig för att göra ett omval. Den
upphandlande myndigheten bör även ange villkor för omval i förfrågningsunderlaget.

Uppföljning och kontroll

Om kommunen lämnar över en angelägenhet till annan än ett kommunalt bolag är
kommunen skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen måste också
garantera att medborgarna får insyn i den verksamhet som överlämnats genom att i avtal
med leverantören säkerställa att medborgare kan få information om verksamheten.

I 2 kap. 5 § (SoL 2001:453) anges att kommunen får sluta avtal med annan om att utföra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom sådant avtal får en kommun också
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun.1

För att medborgarna ska kunna välja i valfrihetssystemet behövs jämförbar information om
leverantörerna – en information som kommunerna är skyldiga att förse dem med och som
bland annat måste begäras in i den löpande uppföljningen och kontrollen av verksamheten.

Tillsynsansvar

Regeringen har utsett Konkurrensverket som tillsynsmyndighet för LOV. Vilket innebär att
Konkurrensverket ska uppmärksamma regelöverträdelser av LOV som är av större
betydelse eller av principiellt intresse.

Enligt 7 kap. 1 § SoL är Socialstyrelsen ansvarig tillsynsmyndighet att kontrollera att de
leverantörer som ingår avtal med kommuner att utföra2 socialtjänstuppgifter enligt LOV,
uppfyller de krav som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom
socialtjänstlagen.3

Kommunens två roller

I ett valfrihetssystem har kommunen två olika roller. Den ena rollen innebär att kommunen
som huvudman är ansvarig för valfrihetssystemet. Kommunen ska således bestämma
värdet på tjänsten, godkänna leverantörer, sluta avtal med dem som uppfyller kraven samt
ansvara för uppföljning och utvärdering. I den rollen ingår även att man som myndighet
prövar medborgarens rätt till insatser.
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Kommunens andra roll innebär att de bland andra utförare som producerar tjänster ska
uppfylla de krav som det innebär. De kommunala utförarna, ska precis som de privata,
konkurrera med kvalitet. De grundläggande

EG-rättsliga principerna, för all offentlig upphandling, förutsätter att kommunen är neutral i
konkurrensen. Det är viktigt att skilja mellan de som sköter valfrihetssystemet och beviljar
medborgaren tjänster, från dem som utför tjänsten.

Detta innebär att kommunen måste göra egna överväganden, men LOV styr inte dessa
överväganden. Det finns däremot god hjälp av de EG-rättsliga principerna när vägvalen
görs.1

3.1.8 Redogörelse av organisatoriska förändringar för förslagen/åtgärderna

Ersättningssystem

Idag är fördelning av ekonomiska resurser i Oxelösunds kommun traditionellt utformat och
det baserar sig på föregående års budgetram. Äldreomsorgens verksamheter får ett anslag
som täcker personalkostnader och övriga driftskostnader såsom bilar. Förändras antalet
biståndsbedömda insatser inom det specifika området anpassas inte den ekonomiska
ramen.

Valfrihetssystemet förutsätter att Oxelösunds kommun gör en övergång till
prestationsbaserat ersättningssystem. Vilket innebär att utföraren får ersättning för utförd
tid. Ersättningssystemet ska vara enhetligt för alla utförare. Kommunen kan därför inte
säkerställa att kostnader för hemtjänstinsatser ryms inom given ram.2

Personal

I Oxelösunds kommun drivs i dag all vård och omsorg enbart i kommunal regi förutom
serviceinsatser städ och inköp som utförs av Samhall. Detta innebär att flertalet av våra
anställda, på alla nivåer, saknar erfarenhet av att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet.
Enligt gällande anställningsavtal är personal i utförandet, i de flesta fall, anställda inom
äldreomsorgsförvaltningen och inte på en viss enhet. Det stora flertalet uppfattar sig dock
oftast som tillsvidareanställda på den enhet där de tjänstgör. Dock har personalen på
äldreomsorgsförvaltningen behövt i takt med omställningsarbetet behöva byta arbetsplats
eller växla mellan olika enheter. För att få en bemanning som överensstämmer med det
varierande behovet i verksamheten behövs större flexibilitet hos personalen.

Roller äldreomsorgsförvaltningen

Förvaltningen arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. Vård- och
omsorgsnämnden har två förvaltningar, social- och omsorgsförvaltningen respektive
äldreomsorgsförvaltningen. Äldreomsorgsförvaltningen leds av förvaltningschef.

Införande av LOV skulle medföra förändrade roller för bland annat förvaltningschef,
enhetschefer, biståndshandläggare, verkställande personal.

Ovannämnda chefer skulle få förändrade arbetssätt då anslagsfinansiering övergår till
prestationsfinansiering där mål- och resultatstyrning är mer i fokus. Enhetscheferna skulle
dessutom får ett större ansvar för

ekonomi- och uppföljning för respektive hemtjänstområde oavsett kommunal eller privat
utförare.

Biståndshandläggarnas roll skulle inbegripa konkurrensneutral information till medborgare
hur valfrihetssystemet fungerar och vilka rättigheter varje kund har.
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Datum

2020-03-17 VON.2019.61

4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget

Allianspartierna vill öppna upp för privata utförare och införa LOV i Oxelösunds kommun.

Äldreomsorgsförvaltningen har nyligen på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden påbörjat
ett förändringsarbete inom äldreomsorgen sedan PWC:s genomlysning av vård- och
omsorgsnämnden 2019.

Det är ett omfattande omställningsarbete att implementera nya arbetssätt och det kommer
att dröja innan nämnden kan se den fulla effekten av de åtgärder som har införts.

Äldreomsorgsförvaltningens gör därför bedömningen att fokus bör vara på att genomföra
omställningsarbetet snarare än att i nuläget införa en reform som riskerar att ställa
omställningsarbetet på ända.

Det kan även konstateras att införandet i sig av ett valfrihetssystem kommer att medföra
ytterligare kostnader vilket förvaltningen inte anser rekommenderat i det nuvarande
ekonomiskt ansträngda läget.

Äldreomsorgsförvaltningen bedömer att det finns en överhängande risk att kommunen inte
kan leverera ett fungerande valfrihetssystem på lång sikt. En anledning är att flera
kommuner som infört LOV senare har avskaffat det på grund av att privata aktörer saknats.
Detta är något som befaras ske även i Oxelösund då kommunen inte bedöms ha ovanligt
goda förutsättningar för privata aktörer.

Källförteckning

Betänkande av Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten SOU 2014:2,
sid 199-200

Finspångs kommun, kommunstyrelsen protokoll 2018-02-05

Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport 2012:3, Karl Lundvall

Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Vägledning för utförare, Vägledning från
Konkurrensverket 1 (2014)

Oxelösunds kommun, Lokala värdighetsgarantier inom hemtjänsten

Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2019

SFS 2007:1091. Lagen om offentlig upphandling

SFS 2008:962 Lagen om valfrihetssystem

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Beslutsläget avseende LOV-införanden i
kommuner per oktober 2019

Sveriges Kommun och Regioner, Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna 2009

Sveriges Kommuner och Regioner, Valfrihetssystemet medför ofta förändringar i
styrningen, 2019

Sveriges Radio, Osby - fjärde kommunen som avskaffar LOV

Svenskt näringsliv, Företagsamhet 2020

Södertälje kommun, kommunstyrelsen protokoll 2014-01-31 § 15
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Datum

2020-03-17 VON.2019.61

Södertälje kommun, kommunstyrelsen sammanträdeshandlingar

2017-05-09

Beslutsunderlag

Titti Kendall Linn Nordström
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-28

Utdragsbestyrkande

Von § 17 Dnr VON.2015.94

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihets-
system) och därefter ett införande

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta yttrandet 2016-02-11och att frågan om ett införande av LOV inte ska utredas
ytterligare.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har avgett yttrande 2016-02-11 till kommun-
fullmäktige om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett
införande.

Vård- och omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige 2016-09-21, § 107
ånyo anmodats att utreda frågan. Vård- och omsorgsnämnden har därefter
avgett ännu ett yttrande 2016-11-11 i frågan vilket genom tjänsteskrivelse
2017-03-20 kompletterats med ytterligare uppgifter enligt begäran.

Någon senare utvärdering av LOV på nationell nivå än Äldrecentrums rapport
2013:1 verkar inte ha genomförts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2017-03-20.
Beslut 2016-11-22 - Von § 68.
Yttrande Von 2016-02-11.
Beslut Kf 2016-09-21 om återremiss.
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande.

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Anta yttrandet 2016-02-11och att frågan om ett införande av LOV inte ska
utredas ytterligare.

Förslag

Katarina Jakobsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att bredda vård-
och omsorgsnämndens svar så att både de för- och nackdelar som finns med
lagen omfattas. Jan-Eric Eriksson (SD) instämmer.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-28

Utdragsbestyrkande

Von § 17 Dnr VON.2015.94

Beslutsgång

1. Ordförande frågar om ärendet ska avgöra idag eller återremitteras och finner
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

2. Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.

Reservation

Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar sig mot beslut 1 till förmån för Katarina Jakobssons
(M) förslag och lämnar följande skriftliga reservation:

"Reserverar mig mot beslutet att inte tillstyrka återremiss vad avser vidare utredning
om att införa LOV. De argument som framförs i ärendet om att inte införa LOV är
i flera fall åratal gamla och därför i en del avseenden ej  längre med säkerhet aktuella
och den argumentation och de skäl som framförs mot införandet är
ganska ensidigt belysta. Visar snarare på en politisk inriktning än en vilja att objektivt
belysa för och nackdelar."

Katarina Jakobsson (M) och Katarina Berg (M) reserverar sig mot beslut 1 och 2
till förmån för Katarina Jakobssons (M) förslag och lämnar följande skriftliga
reservation:

” Vård- och omsorgsnämndens yttrande över ”motion om att utreda LOV (lagen
om valfrihetssystem) och därefter ett införande” beskriver i nuvarande utformning
enbart de negativa synpunkterna på ett införande av lagen om valfrihet i hem-
tjänsten. Ett införande av lagen om valfrihet i hemtjänsten i Oxelösunds kommun
skulle kunna generera positiva effekter, om det görs på rätt sätt. De goda exemplen
är helt utelämnade i svaret från Vård- och omsorgsnämnden. Mot bakgrund av ovan
reserverar vi oss mot beslutet.”

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
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Datum Dnr

2017-03-20 VON.2015.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslutar att anta yttrandet och att frågan om ett införande av
LOV inte ska utredas ytterligare.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har avgett yttrande 2016-02-11 till Kommunfullmäktige om
att utreda LOV (lagen om valfrihetsystem) och därefter ett införande.

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige (Kf 2016-09-21 § 107) ånyo
anmodats att utreda frågan. Vård- och omsorgsnämnden har därefter avgett ännu ett
yttrande 2016-11-11 i frågan vilket genom denna tjänsteskrivelse kompletteras med
ytterligare uppgifter enligt begäran.

Någon senare utvärdering av LOV på nationell nivå än Äldrecentrums rapport 2013:1
verkar inte ha genomförts.

Nedan redovisas utdrag från några publicerade artiklar samt avgivna remissvar i ämnet.

Utdrag ur artiklar från PRO:s hemsida.

”Idag är det frivilligt för kommunerna att införa LOV, medan det för landstingen är

obligatoriskt för nya vårdcentraler. Efter att lagen infördes 2009 har fler än 150

kommuner infört LOV. Jämfört med år 2000 finns det idag dubbelt så många privata

utförare. En femtedel av omsorgen är privat. Mest inom hemtjänsten. Skillnaden mellan

olika kommuner är dock stor. I över tio kommuner, de flesta i storstäder, är över hälften

av omsorgen privat. När lönsamhet är avgörande är risken stor att vårdgivare försöker

välja bort patienter som inte betraktas som lönsamma. Istället prioriterar de patienter som

inte kräver mycket tid och stora resurser. De som drabbas blir då äldre med många

sjukdomar, kroniskt sjuka, psykiskt sjuka och invandrare med språkproblem.”

”PRO anser att erfarenheterna av LOV är så oroande att lagen måste ifrågasättas.

Kommuner och landsting/regioner måste få större möjlighet att anpassa

valfrihetssystemen efter lokala förhållanden, för att garantera allas rätt till vård på lika

villkor. Därför måste lagen om valfrihetssystem ses över i grunden.”

Utdrag ur artikel i tidskriften Äldre i centrum, nr. 2 2014.

”Det är osäkert om kundval inom äldreomsorgen kan vara kvalitetsdrivande. En

förutsättning är att den äldre personen är en välinformerad kund, med möjlighet att göra

val mellan olika alternativa utförare och välja bort dem som är dåliga.
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Datum

2017-03-20 VON.2015.94

Det skriver utredare Sven Erik Wånell. Riksdagen beslöt 2009 utifrån regeringens

proposition Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116) om bland annat en ny

bestämmelse i SoL, att Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när

och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. ( 5 kap, 5 §

tredje stycket). Det finns ännu inga utvärderingar som visar effekterna av denna

lagändring.

Det vi vet från tidigare intervjustudier med äldre personer som har hemtjänst är att man

vill bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp. I en forskningsrapport från

Konkurrensverket (rapport 2012:3) skriver ekonomie doktor Karl Lundvall att Brukare vill

typiskt sett ha valfrihet över vad som ska utföras och hur ofta, snarare än vem som ska

göra det. I den meningen kan valfrihetsreformen i någon mening upplevas som

missvisande. Verklig valfrihet gäller först när brukarna får bättre inflytande om vilka

tjänster som ska ingå i hemtjänsterbjudandet.”

Delar av Äldrecentrum fou:s remissvar över Betänkandet Framtidens

valfrihetssystem- inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

”Sammantaget är Äldrecentrums bedömning att det ännu gått alltför kort tid sedan

införandet av LOV för att det ska vara möjligt att bedöma om en tvingande lagstiftning

gällande hemtjänst behövs eller är lämplig. Såsom också framförts i särskilt yttrande av

sakkunniga Andreas Hermansson och Katarina Sundberg lutar sig utredningen i nuläget

mot indikationer på vilka effekter som LOV har lett till. Regeringen bör avvakta tills ett

säkrare och tydligare underlag finns. Det går inte att se några skillnader i kvaliteten i

hemtjänsten mellan de kommuner som infört respektive de kommuner som inte infört

LOV. Det går heller inte att se några skillnader i effektivitet i hemtjänsten mellan dessa

båda kommungrupper. Utredningen konstaterar detta men gör ändå bedömningen att de

förväntade effekterna, det vill säga högre kvalitet och lägre kostnader, kommer att få ökat

genomslag i takt med att valfrihetssystemen etableras och fler brukare gör aktiva val.

Äldrecentrum befarar att den bedömningen vilar på ett alltför tunt underlag för att redan

nu vara motiv för att införa tvingande lagstiftning.”

Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) i Stockholm har 2014-03-26 avgett

remissvar i samma betänkande där man enhälligt säger nej till en tvingande lag att alla

kommuner ska öppna för att införa LOV.

3. Medborgarens perspektiv
Av ovan redovisade utdrag samt remissvar framgår att det finns anledning ifrågasätta
nyttan för medborgarna till ett införande av ett valfrihetssystem.

Päivi Pannula Lars Ask
Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:
KF(FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-22

Utdragsbestyrkande

Von § 68 Dnr VON.2015.94

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihets-
system) och därefter ett införande

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV
(lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare
utredning.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har avgett yttrande 2016-02-11 till Kommunfullmäktige
om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande.

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige (Kf 2016-09-21, § 107)
ånyo anmodats att utreda frågan.

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att inga nya uppgifter framkommit som talar
för att frågan behöver utredas vidare för närvarande.

För att identifiera orsaker till ineffektivitet och höga kostnader inom verksamheten har
analys av verksamheten skett enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) och
RKA:s (Rådet för främjande av kommunala analyser) handledning ”Koll på
hemtjänsten”.

Analysen har resulterat i en rapport och åtgärdsplan som presenterats i Vård- och
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Rapporten har i sin tur utmynnat i
framtagande av en handlingsplan för åtgärder som successivt genomförs,
rapporteras och godkänns av Vård- och omsorgsnämnden.

Parallellt med analysarbetet och genomförande av åtgärder har en omfattande
utbildning i äldreomsorgens nationella värdegrund bedrivits för ökad kvalitet.

Pågående åtgärder för en ökad kvalitet och effektivitet bedöms som framgångsrika
över tid och att utreda för eventuell förändring av verkställighet kan vara
kontraproduktivt för det förändringsarbete som pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-11-11.
Protokollsutdrag 2016-09-21, Kf §107.
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV
(lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare
utredning.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-22

Utdragsbestyrkande

Von § 68 Dnr VON.2015.94

Förslag

Katarina Jakobsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning
av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller att återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.

Reservation

Katarina Jakobsson (M) och Kicki Bälldal (M) reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:

”I kommunfullmäktige 2016-09-21 återremitteras motionen genom en minoritets-
återremiss med en uppmaning att verkligen låta utreda frågan på ett seriöst sätt.
Att då p g a vetskapen om att nästa gång ärendet kommer upp i kommunfullmäktige
kunna avslå motionen utan att hanterat den ytterligare visar att minoritets-
återremisser i praktiken är helt verkningslösa och inte verkar för en ökad demokrati.

Vi ser även att pågående arbetet ”Koll på hemtjänsten” är ett mycket bra arbete, som
vi såklart hoppas kommer leda till ökad kvalitet och större välbefinnande för både
personal och vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten.

Moderaterna i Oxelösund förordar dock fortfarande att motionen förtjänar att tas på
större allvar. Att utreda konsekvenserna om att införa LOV skulle i längden kunna
visa på att LOV är en väg framåt och stärka Oxelösunds kommun som en god
välfärdsleverantör, därmed reserverar vi oss för andra gången, till förmån att låta
utreda LOV.

Katarina Jakobsson, M
Kicki Bälldahl Andersson, M”

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
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Datum Dnr

2016-11-11 VON.2015.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV (lagen
om valfrihetsystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare utredning

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har avgett yttrande 2016-02-11 till Kommunfullmäktige om att
utreda LOV (lagen om valfrihetsystem) och därefter ett införande.

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige (Kf 2016-09-21 § 107) ånyo
anmodats att utreda frågan.

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att inga nya uppgifter framkommit som talar för
att frågan behöver utredas vidare för närvarande.

För att identifiera orsaker till ineffektivitet och höga kostnader inom verksamheten har
analys av verksamheten skett enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) och RKA:s
(Rådet för främjande av kommunala analyser) handledning ”Koll på hemtjänsten”.

Analysen har resulterat i en rapport och åtgärdsplan som presenterats i Vård- och
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Rapporten har i sin tur utmynnat i framtagande
av en handlingsplan för åtgärder som successivt genomförs, rapporteras och godkänns av
Vård- och omsorgsnämnden.

Parallellt med analysarbetet och genomförande av åtgärder har en omfattande utbildning i
äldreomsorgens nationella värdegrund bedrivits för ökad kvalitet.

Pågående åtgärder för en ökad kvalitet och effektivitet bedöms som framgångsrika över tid
och att utreda för eventuell förändring av verkställighet kan vara kontraproduktivt för det
förändringsarbete som pågår.

Beslutsunderlag
Motion ”Att utreda LOV (Lagen Om Varfrihetssystem)

Dagens samhälle debattartikel 2013 ”Hemtjänst- omöjliga val i ett omöjligt system”

Tjänsteskrivelse VON 120926

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och
omsorg om äldre, Socialstyrelsen

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
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Datum

2016-11-11 VON.2015.94

Päivi Pannula Lars Ask
Förvaltningschef Enhetschef

Beslut till:
KF(FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig till Kommunfullmäktige om en inkommen
motion lämnad av Moderaterna avseende att utreda Lagen om valfrihetssystem
(LOV). Motionärerna yrkar på att kommunen utreder vilka konsekvenser införande av
LOV innebär med hänsyn till kvalitet, kostnader, tidsåtgång för införande och
påverkan på egen verksamhet.

LOV trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner
och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala
verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgs-
tjänster till brukaren eller patienten. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de
kommuner respektive landsting som öppnar för privata alternativ och som inför
valfrihet. LOV innebär att alla privata utförare som lever upp till vissa grundkrav
ställda av kommunen får vara med och erbjuda sina tjänster till kommunens
invånare. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att äldre får den vård och
omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår att följa upp varje
beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa kommunernas
beslut.

Socialstyrelsen har i en studie som heter ”Kommunal eller enskild regi, spelar det
någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre” konstaterat i
utifrån en sammantagen bedömning av flera datamaterial att det 2012 inte fanns
några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. Andra konstateranden
pekar på fördyrande omkostnader kring bland annat anbudsförfarande i stort,
uppföljningar och kontroller. Flera utförare som exempelvis bedriver hemtjänst i liten
ort med ökat antal körtider mellan brukare (PRO, Pensionärernas Riksorganisation)
innebär en dyr vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden har utrett och besvarat liknande motion 2012 där
nämnden avslog motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-02-09.
Yttrande över motion om att utreda LOV 2016-02-11.
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

Förslag

Katarina Jakobsson (M) föreslår att yttrande inte ska antas och att nämnden
ska utreda LOV (lagen om valfrihet).

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot Katarina Jakobssons (M) förslag och
finner att nämnden beslut enligt framskrivet förslag att anta yttrandet som svar
på motionen.

Reservation

Katarina Jakobsson (M) och Siri Wink (C) lämnar följande skriftliga reservation:

"Allianspartierna i Oxelösund har i en motion tydligt hemställt om att utreda
konsekvenserna för ett införande av LOV (lagen om valfrihet).

Kommunfullmäktige tog den 25 november 2015 beslut om att lämna över motionen
till kommunstyrelsen för beredning. I denna beredning lämnas ärendet vidare till
Vård- och omsorgsnämnden. I yttrandet från tjänstemännen avvisas utredning av
LOV, med hänvisning till en rapport från Stockholms läns Äldrecentrum 2013, samt
en tidigare angiven utredning av Vård- och omsorgsnämnden från 2012-09-17 utan
att denna billäggs handlingarna till nämndens möte. Nämndens skrivning från 2012
bedöms inte vara en utredning som svarar på konsekvenserna för ett införande, utan
kan mer beskrivas som en översiktlig beskrivning om vilka områden som bör beaktas
vid en utredning.

Vi anser att motionen förtjänar att tas på större allvar. Att utreda konsekvenserna om
ett införande av LOV, skulle i längden kunna visa på att LOV är en väg fram för att
stärka Oxelösunds kommun som en god välfärdsleverantör, därmed reserverar
vi oss mot förslaget till beslut, till förmån för att låta utreda LOV.

Katarina Jakobsson, M
Siri Wink, C"



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

Anna Sarnes Magnusson (SD) lämnar följande skriftliga reservation:

"Underlaget från 2012 kan inte anses att vara aktuell.
 
Oxelösunds kommun vill gärna visa utåt visa att vara modern kommun
som värnar om sina kommuninnevånare.

Varje kommun har rättighet till självbestämmande, enligt lagen men att
begränsa äldres rättigheter är att omyndigförklara brukare, våra kommun-
innevånare.

Anna Sarnes Magnusson"

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (för åtgärd)
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2016-02-09 VON.2015.94
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Titti Kendall
0155-380 79

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig till Kommunfullmäktige om en inkommen motion
lämnad av Moderaterna avseende att utreda Lagen om valfrihetssystem (LOV). Motionen
yrkar på att kommunen utreder vilka konsekvenser införande av LOV innebär med hänsyn
till kvalitet, kostnader, tidsåtgång för införande och påverkan på egen verksamhet.

LOV trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner och
landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter
genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller
patienten. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de kommuner respektive
landsting som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla
privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och
erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Kommunerna har det yttersta ansvaret för
att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår att
följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa
kommunernas beslut.

Socialstyrelsen har i en studie som heter ”Kommunal eller enskild regi, spelar det någon
roll?– en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre” konstaterat i utifrån en
sammantagen bedömning av flera datamaterial att det 2012 inte fanns några stora och
entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. Andra konstateranden pekar på fördyrande
omkostnader kring bland annat anbudsförfarande i stort, uppföljningar och kontroller. Flera
utförare som exempelvis bedriver hemtjänst i liten ort med ökat antal körtider mellan
brukare (PRO, Pensionärernas Riksorganisation) innebär en dyr vård och omsorg. Vård-
och omsorgsnämnden har utrett och besvarat liknande motion 2012 där nämnden avslog
motionen.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2016-02-09 VON.2015.94

Beslutsunderlag
Motion ”Att utreda LOV (Lagen Om Valfrihetsystem)

Dagens samhälle debattartikel 2013 ”Hemtjänst- omöjliga val i ett omöjligt system”

Tjänsteskrivelse VON 120926

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och
omsorg om äldre, Socialstyrelsen

Päivi Pannula Titti Kendall
Socialchef områdeschef

Beslut till:
KF (FÅ)

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
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Yttrande om motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att fakta inte talar för att utreda LOV på
nytt. Fakta som framkommit under de senaste åren visar att det inte går att konstatera att
det varken är bättre eller sämre för den enskilde brukaren med stöd från offentlig eller
privat vård- eller omsorgsgivare. Detta talar för en fortsatt offentlig vård- och
omsorgsgivare. Utvärderingar och uppföljningar visar att införande av LOV innebär högre
kostnader i samband med anbudsförfarande. Uppföljningsansvaret tillkommer för fler
utförare för att säkerställa vården och omsorgen. Dessa tillkommande utförare kan vara
mer kännbart för små kommuner.

Förvaltningen anser att möjligheten till LOV för vården och omsorgen i Oxelösund inte
behöver utredas på nytt då den utredning som gjordes 2012 fortfarande är aktuell.

Päivi Pannula Titti Kendall

Socialchef Områdeschef äldreomsorgen



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-26

Utdragsbestyrkande

Von § 73 Dnr VON.2012.51

Svar på motion om att införa Lagen om Valfrihet (LOV)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda en motion om
lagen om valfrihet (LOV). Kommunstyrelsen begär i sin tur yttrande från Vård- och
omsorgsnämnden rörande lagen om valfrihet.

Lagen om valfrihet trädde i kraft 1 januari 2009. LOV är avsedd att fungera som
ett verktyg för de kommuner respektive landsting som öppnar för privata alternativ och
som inför valfrihet. LOV innebär att alla privata utförare som lever upp till vissa
grundkrav ställda av kommunen får vara med och erbjuda sina tjänster till kom-
munens invånare. Utförarna har samma ersättning, priset är fastställt på förhand,
som kommunernas egna tjänster och konkurrerar således inte om priset utan om
kvalitén, vilket är en väsentlig skillnad mot för lagen om offentlig upphandling som
regleras av priskonkurrens (LOU).

I ett valfrihetssystem finns tre parter;

Kommunen som beviljar tjänsten, godkänner utförare, följer upp och utvärderar
att anordnaren levererar den kvalité som gäller enligt lag och kommunala be-
tämmelser.

Kunden, som genom LOV får möjlighet att välja utförare samt möjlighet att byta
utförare om utföraren inte håller utlovad kvalité eller vill byta av annat skäl.

Utföraren som konkurrerar om kvalité samt utförarens egen profilering utöver vad som
bestäms genom lagen eller genom kommunens kravspecifikation av utförare.

Tillämpning av LOV i kommunen är frivillig. Kommunerna fattar själva beslut om
de önskar införa ett valfrihetssystem. Medborgarna erbjuds tjänster till samma
avgift vare sig de väljer en extern utförare eller kommunens egenregi. Reformen är
tänkt att underlätta både för kommuner och landsting att öka valfriheten inom sina
verksamheter. LOV är tillämpbart på nästan alla kommunens uppgifter och tjänster
inom socialtjänstområdet samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ett valfrihetssystem
innebär att kommunen tecknar löpande avtal med samtliga intressenter/utförare som
uppfyller kommunens förfrågningsunderlag. (Konkurrensverket 2012)



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-26

Utdragsbestyrkande

Von § 73 forts. Dnr VON.2012.51

Beslutsunderlag
Motion om att införa Lagen om Valfrihet (LOV).
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-17.

Dagens sammanträde

Förslag

Mattias Pettersson (S) föreslår att motionen avslås. Lars-Åke Lindman (S), Klas-
Gunnar Appel (S), Solveig Lindblom (S) och Sinikka Famme (V) instämmer.

Leif Thor (M) föreslår att motionen ska bifallas. Eva Asthage (M), Hans Trovik (FP)
och Siw Sjöholm Johansson (C) instämmer.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda föreslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar att avslå motionen.

Reservation

Leif Thor (M), Eva Asthage (M), Hans Trovik (FP) och Siw Sjöholm Johansson (C)
reserverar sig mot beslutet.

______

Beslut till:
Ks/Kf



























Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2011-08-25

Utdragsbestyrkande

Von § 44 Dnr VON.2011.25

Svar på motion om utredning ang lagen om valfrihetssystem (LOV)

En motion har 2011-04-06 lämnats in av Lina Eriksson (M), Dag Bergentoft (M),
Solveig Eriksson-Kurg (FP) samt Siw Sjöholm Johansson (C) med förslag på att
införa Lagen om valfrihet (LOV) i Oxelösund. De uppdrar Kommunfullmäktige att
utreda möjligheten att införa LOV i Oxelösund samt att det även utreds vilka
målgrupper som kan vara aktuella vad avser brukare.

Kommunstyrelsen har begärt att få yttrande från Vård- och omsorgsnämnden
senast 15 september 2011.

Vård- och omsorgskontoret föreslår att kommunen avvaktar med att påbörja en
utredning om lagen om valfrihetssytem tills det gjorts en större nationell utredning
av effekterna av LOV.

Beslutsunderlag
Motion om utredning ang lagen om valfrihetssystem (LOV).
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret 2011-08-16.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Reservation
Eva Asthage (M), Maria Holmström (M), Christina Cronstedt (M) och Siw Sjöholm
Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Hans Trovik (FP) lämnar följande särskilt yttrande: ”I Vård- och omsorgskontorets svar
framgår att man önskar skjuta den föreslagna utredningen på framtiden. Det framgår
också att man då önskar utreda vad ett införande av LOV skulle innebära
för kommunens ekonomi och verksamhet.

Detta anser Folkpartiet vara av sekundär betydelse, och att fokus på den framtida
utredningen ska riktas ur brukarperspektivet mot vilka fördelar och konsekvenser
för kvalitetsutveckligen inom omsorgerna som kan förväntas.

Även betydelsen för kommunens koncernmål som rör utveckling av företagande
bör konsekvensbedömas.”

______

Beslut till:
Ks/Kf
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Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Begäran om yttrande

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda en motion
angående valfrihet för äldre (LOV)

Kommunstyrelsen begär yttrande från berörd Vård- och omsorgsnämnden. Svar
ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast.31 mars 2020

Nämndens yttrande utgör ett viktigt underlag för den kommunövergripande
bedömningen och det förslag till beslut som Kommunstyrelseförvaltningen senare
presenterar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i nämndens/bolagets ansvarsområde ska följande framgå av
yttrandet (i den mån frågeställningarna är omsättbara på förslaget):

o Fördelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden

o Nackdelar med att bifalla förslaget och genomföra åtgärden

o Beskrivning av alternativa sätt att tillgodose förslaget/genomföra åtgärden

o Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna

o Nämndens/bolagets möjlighet att finansiera förslaget/åtgärden inom egen
budget

o Andra möjligheter att finansiera förslaget/åtgärden

o Om nämnden/bolaget bedömer att motionen/medborgarförslaget ska bifallas
eller avslås.

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef
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613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
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Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

Tillägg till delegations- och verkställighetsordning

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer tillägget till delegations- och
verkställighetsordningen för vård- och omsorgsnämnden.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt utskott, ledamot eller anställd att besluta på
nämndens vägnar (6 kap 33 § KL). Genom sin delegations- och verkställighetsordning
överför vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som
får rätt att fatta självständiga beslut. Besluten ska redovisas till vård- och
omsorgsnämnden. Nämnden ansvarar enligt dataskyddsförordningen för behandlingen av
personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att alla beslut rörande
personuppgiftsbehandling måste fattas av vård- och omsorgsnämnden.

Som en konsekvens av införande av den nya Dataskyddsförordningen GDPR behöver
delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden kompletteras med införandet av två
nya delegater med beteckningarna GDPR samordnare (GDPRS) samt Dataskyddsombud
(DSO) samt en ny ärendegrupp med beteckning C. GDPR.

Tilläggen har rödmarkerats.

Beslutsunderlag
Delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden

Katarina Haddon / Titti Kendall Lars Ask
Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:
FC(FK)
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1. Om delegation i allmänhet  
Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom sin delegations- 
och verkställighetsordning överför Vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som  
får rätt att fatta självständiga beslut. 
 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna 
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, 
trots att yttranden normalt inte kan överklagas. 
 

2. Delegation och verkställighet  
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig 
bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande  
driften av verksamheten. 
 

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och 
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Vård- och omsorgs- nämnden 
och kan heller inte överklagas. 
 

3. Undantag från delegation  
Av 6 kap. 34 §, Kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden: 
 

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

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
 fullmäktige har överklagats. 
 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 

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

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, se 10 kap 4-5 §§ SoL. 

 

4. Villkor för delegation och anmälan av beslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, men kan 
när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt. 
Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, det vill säga det gäller inte. 
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I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör  
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Vård- och omsorgsnämnden. 
 

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Vård- och omsorgsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska följande framgå: 
 

- beslutsfattare, 
 

-  beslutsdatum, 

-  hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt 

-  beslutets innehåll i korthet.  

5. Vidaredelegation  
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin 
tur uppdra åt annan anställd i kommunen att besluta i ärendet. Det innebär att förvaltningschefen i sin tur får delegera beslutanderätten vidare.  

Förvaltningschefens beslut att vidaredelegera ska anmälas till nämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både till nämnden och till 
förvaltningschefen som delegerat beslutanderätten.  

Förvaltningschefens rätt att vidaredelegera ska framgå av delegations- och verkställighetsordningen. 

6. Övergång av delegationsrätt  
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid förfall för 
delegat, till närmast högre befattning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 
 

7. Förkortningar  

A. Delegater:  
AU Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

DSO Dataskyddsombud 

EC Enhetschef 

FCH Förvaltningschef/socialchef 

GDPRS GDPR samordnare 

Handl Handläggare 

KC Kommunchef 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

VONO Vård- och omsorgsnämndens ordförande 

VONOV Vård- och omsorgsnämndens vice ordförande 
 

B. Lagar och förordningar 
AFL  Lag om allmän försäkring 

AL   Alkohollagen 

BrB  Brottsbalken 

FB  Föräldrabalk 

FL  Förvaltningslag 

HSL  Hälso- och sjukvårdslag 

KL  Kommunallag 

LOU  Lag om offentlig upphandling 

LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL  Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 



  
 

7 
 

LVM  Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag 

PUL  Personuppgiftslag 

SFB  Socialförsäkringsbalk 

SoF  Socialtjänstförordningen 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

SoL  Socialtjänstlagen 

TF  Tryckfrihetsförordningen 

ÄB  Ärvdabalken  
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8. Allmänna ärenden 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Organisation     

 Nämndens övergripande organisation av verksamheterna FCH  V  

 Signering     

A.1 Tecknande av avtal för Vård- och omsorgsnämnden FCH  D  

A.2 Tecknande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget FCH  V  

 Ombud     

A.3 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra 
nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag, samt mottagande av delgivningar till nämnden 

FCH 
 
 D 

 
 

 Brådskande ärenden     

A.4 Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

VONO VONOV D KL 6 kap 39 § 

 Arkiv     

A.5 Beslut om gallring av nämndens handlingar FCH  D AL 10 § 

A.6 Fastställande av dokumenthanteringsplan FCH  D AL 10, 16 § 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

 Överklagan och omprövning av delegationsbeslut     

A.7 Yttrande över överklagat delegationsbeslut Aktuell delegat  D  

A.8 Omprövning av delegationsbeslut Aktuell delegat  D  

 Representation och uppvaktningar  
 

 
 

Kommunens 
Personalhandbok 

A.9 500 - 4 000 kr FCH  V  

 4 001 - 8 000 kr KC  V  

 8 001 – 15.000 kr KSO  D  

 Ekonomi     

A.10 Tilldelning av attesträtt FCH  D  

A.11 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 
FCH 

 
D 

9 kap 4 § SoL 
 

A.12 Ansökan om externa medel (inklusive EU-medel) för projekt- och 
utvecklingsarbete med mera 

FCH 
 

V 
 

A. 13 Fördelning av tilldelade investeringsmedel           FCH  V  

 Övrigt     

A.14 Fastställande av nämndgemensamma administrativa rutiner, instruktioner och 
processer 

FCH 
 

V 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

A.15 Fastställande av rutiner, instruktioner och processer inom respektive 
verksamhetsområde FCH / MAS 

 
V 

 

A.16 Utse PuL-ansvarig FCH  D § 37 PuL 

A.17 Utse Medicinskt ansvarig sjuksköterska FCH  D 11 ap 4 § HSL 
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9. Beslut enl. SoL, LVU och LVM som endast kan fattas av utskott eller nämnd eller i brådskande fall av 
ordföranden eller annan ledamot i utskott 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum  Kommentar 

B.1 Beslut som endast kan fattas av utskott eller nämnd  10 kap 4 §  
SoL 

Om nämndens beslut inte kan avvaktas 
får ordförande eller annan ledamot i 

vissa fall fatta beslut  

1.1 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem 
som inte tillhör någon av dennes föräldrar eller vårdnadshavare 

AU 6 kap 6 § SoL 
. 

Ett beslut om att bereda en underårig 
vård i ett visst familjehem är att betrakta 
som ett medgivande enligt 6 kap 6 § 
SoL. Utredning av familjehemmet ska 
alltid ske 

1.2 Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs AU 6 kap 8 § SoL Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e månad ska 
överväga om vård enligt SoL fort-
farande behövs.  

1.3 Medgivande att ta emot ett barn för adoption AU 6 kap 12 §§ SoL  

1.4 Återkallelse av medgivande att ta emot ett barn för adoption AU 6 kap 13 § SoL  

1.5 Pröva om samtycke skall ges till fortsatt adoptionsförfarande 
- Vid samtycke 
 
- Vid ej samtycke 

 
Handl 

 
AU 

6 kap 14 § SoL 

 

1.7 Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL AU 9 kap 3 § SoL  

1.8 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVU AU 4 § LVU  

1.9 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 
 
I avvaktan på nämndens beslut 
 

          AU 
 
VONO, VONOV, 
ledamot och ers. 
i AU 

6 § 1 och 2 st LVU 
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1.10 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden AU 11 § 1 st LVU  

1:11 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden. AU 11 § 2 st LVU  

1.12 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs AU 13 § 1 och 2 st LVU  

1:13 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra AU 13 § 1 och 3 st LVU  

1.14 Beslut om hur umgänge med den unge ska regleras när överenskommelse 
med förälder/ vårdnadshavare inte kan nås (umgängesbegränsning) 

VON 
 

 14 § 2 st 1 LVU 
 

I avvaktan på nämndens beslut 
VONO, VONOV, 
ledamot och ers. 

i AU 
 

Beslutet får endast tas i samband 
med omhändertagande och gäller 
fram till nästkommande 
sammanträde i nämnden 

1.15 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren VON 14 § 2 st 2 LVU 

 
 

 i avvaktan på nämndens beslut 
VONO, VONOV, 
ledamot och ers. 

i AU 
 

Beslutet får endast tas i samband 
med omhändertagande och gäller 
fram till nästkommande 
sammanträde i nämnden 

1.16 Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om beslut enligt 
14 § s st 1 och 2 fortfarande behövs AU  14 § 3 st LVU 

 

1.17 Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra AU 21 § LVU  

1.17 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller 
behandling i öppna former AU 22 § LVU 

Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e månad ska pröva 
om insatsen fortfarande behövs. 

1.18 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud AU 24 § LVU  

1.19 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs AU 26 § 1 st LVU  
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1.20 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra AU 26 § 2 st LVU  

1.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
 
I avvaktan på nämndens beslut 

AU 
 

VONO, VONOV, 
ledamot och ers. 

i AU 

27 § LVU 

Beslutet ska underställas 
förvaltningsrätten inom en vecka. 

1.22 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning 
 
I avvaktan på nämndens beslut 

AU 
 

VONO, VONOV, 
ledamot och ers. 

i AU 
 

43 § p1 LVU 

 

1.23 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVM AU 11 § LVM  

1.24 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 
 
I avvaktan på nämndens beslut 

AU 
 

VONO, VONOV, 
ledamot och ers. 

i AU 

12 § LVM 

 

10.Vård enligt LVU 

B.2 Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum  Kommentar 

2.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård FCH 8 § LVU Vidaredelegation 

2.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enl 6 § LVU genast ska upphöra VONO, VONOV 
samt ledamot och 

ers. i AU 
9 § 3 st LVU 

 

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

Handl / 
socialjour 

11 § 4 st LVU 
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2.4 Beslut om att ett flyttningsförbud ska upphöra 
 

AU 
26 § LVU 

 
 

2.5 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra VONO, VONOV 
samt ledamot och 

ers. i AU 
30 § 2 st LVU 

 

2.6 Vid beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud, beslut om hur den 
unges umgänge ska utövas med vårdnadshavare/föräldrar med umgängesrätt 
reglerad genom dom eller avtal  

AU 31 § LVU 
 

2.7 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

Handl / 
socialjour 

32 § LVU 
 

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

VONO, VONOV 
samt ledamot i 

AU, 
förordnad 

tjänsteman i 
socialjour 

43 § p 2 LVU 

 

11. Individ och familjeomsorg  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum  Kommentar 

B.3 Socialtjänstlagen – SoL med mera    

3.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd    

  Enligt riksnorm och riktlinjer Handl 4 kap 1 §  SoL  

  Med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd Handl 4 kap 1, 4 §§ SoL  

  Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 
 

 Över riksnorm och riktlinjer 

Handl 
 

EC 
4 kap 1, 5 §§ SoL 
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3.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel EC 4 kap 1 § SoL  

3.3 Beslut om bistånd till hyresskuld  4 kap 1, 2 §§ SoL  

  upp till 2 månaders hyra EC   

  över 2 månaders hyra AU   

3.4 Beslut om bistånd till övriga skulder  4 kap 1, 2 §§ SoL  

  upp till 10 % av basbeloppet EC   

  över 10 % av basbeloppet AU   

3.5 Beslut om bistånd till tandvårdskostnad  4 kap 1, 2 §§ SoL  

  upp till 25 % av basbeloppet EC   

  över 25 % av basbeloppet AU   

3.6 Beslut om bistånd till kommunkontrakt (hyreskontrakt i andra hand) 
 
 avseende personer som genomgår behandling via Oxelösunds 

Behandlingscentrum 
 

 övriga personer 

EC 
AU 

4 kap 1 § SoL 

 

3.7 Beslut om social förtur till bostad EC 4 kap 2 § SoL  

3.8 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i 
omedelbar anslutning till dödsfall 
 
 upp till 50 % av basbeloppet 

 
 över 50 % av basbeloppet 

Handl 
AU 

4 kap 1 § SoL Avslag på biståndet ges med hän-
visning till 4.1 SoL. Kostnaderna kan 
återkrävas om beslutet villkorats med 
återbetalningsskyldighet enligt 9 kap. 
2 § SoL 
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3.9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL Handl 9 kap 1 § SoL  

3.10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL Handl 9 kap 2 § SoL 
Återkrav får endast ske om biståndet 
getts under villkor om återbetalning. 

3.11 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av stadigvarande vård 
(placering/omplacering) i familjehem eller hem för vård eller boende - HVB AU 

6 kap 1 §1 och 2 
SoL 

 

3.12 Beslut om bistånd i form av placering av barn i jourhem eller nätverkshem för 
tillfällig vård och fostran 

EC/ 
socialjour 

6 kap 1 § SoL 
Inte varaktig vård, högst två månader 
efter avslutad utredning enl 11 kap  
1 § SoL. 

3.13 Beslut om bistånd åt barn och ungdomar i form av vård (placering) i 
kommunens egna boenden eller i de som kommunen har avtal med EC 6 kap 1 § 3 SoL 

Stödboende för barn och unga i 
åldern 16 – 20 år.  

3.14 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband med placering, 
omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende  4 kap 1 § SoL 

 

 - enligt riktlinjer EC   

 - i avvaktan på studiebidrag EC   

 - utöver riktlinje AU   

3.15 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för 
vård eller boende, i familjehem eller korttidsvistelse   

4 kap 1 § SoL Observera lagen om offentlig upphand-
ling, men också kravet på individuell 

bedömning i biståndsärenden 

 - i kommunens regi EC   

 - beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU   

3.16 Beslut om tillfällig placering i skyddat boende EC/ 
socialjour 

4 kap 1 § SoL 
Inte varaktig vård, högst fyra månader 
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3.17 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) 
  

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

 - grundkostnad enligt rekommendation av SKL  Handl   

 - tilläggskostnad enligt rekommendation av SKL  EC   

 - ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt förhöjt arvode AU   

3.18 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende 
eller i familjehem Handl 4 kap 1 § SoL 

 

3.19 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare AU  
Observera lagen om offentlig 

upphandling 

3.20 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj FCH 4 kap 1 § SoL Vidaredelegation 

3.21 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Handl 4 kap 1 § SoL  

3.22 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj Handl  
 

  

3.23 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj EC  Jfr B 3.17 

3.24 Beslut om familjestöd Handl 4 kap 1 § SoL  

3.25 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser i kommunens regi Handl 4 kap 1 § SoL  

3.26 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i ett annat 
hem än det egna EC 8 kap 1 § 2 st SoL 6 

kap 2 § SoF 
Se SKL:s cirkulär 

 

3.27 Beslut om avgift från personer över 18 år och som bereds plats för missbruks-
vård vid HVB-hem eller i familjehem eller vid LVM-hem Handl 8 kap 1 § 1 st SoL  

6 kap 1 § SoF 
Avgiften får uppgå till högst 80 kr per 
dag. Gäller även vid LVM 
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3.28 Beslut om framställning till FK om ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag när barn är placerade utom hemmet Handl 

4 § 3 st och 7 § Lag 
om allmänt 
barnbidrag 

 

3.29 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära folkpension och 
barntillägg Handl Kungörelse 

(1962:393)  
 

3.30  Underrättelse till FK om att barn med underhållsstöd placerats i familjehem 
eller HVB-hem respektive återflyttat till boförälder Handl Förordning 

(1996:1036) 2 §  
 

3.31 Beslut om anmälan till FK att nämnden ska uppbära del av sjukpenning för den 
som bereds plats för missbruksvård vid HVB hem eller familjehem enligt SoL Handl 3 kap 15 § AFL 

 

3.32 Beslut om att underrätta FK att nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL 
som ersättning för bistånd som utgivits som förskott på förmån Handl 

17 kap 1 § AFL  
  9 kap 2 § SoL 

 

3.33 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 §, 9 kap 1,2 §§  SoL FCH 9 kap 4 § SoL Jfr A.13 och B 7.12 

3.34 Beslut om att inleda utredning (vuxna) Handl/ 
socialjour 

11 kap 1 § SoL 
 

3.35 Beslut om att utredning inte ska inledas (barn och vuxna) EC 11 kap 1 § SoL  

3.36 Beslut om att inleda utredning (barn) Handl/ 
socialjour 

11 kap 1 § SoL 
VON:s ansvar vid barnutredningar 

se 11 kap 2 § SoL 

3.37 Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd (barn och vuxna) EC 11 kap 1 § SoL  

3.38 Beslut om förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn AU 11 kap 2 § SoL  

3.39 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun AU 2a kap 10 § SoL 
Avser även ärenden enligt LVU och 
LVM 

3.40 Beslut i fråga om mottagande av ärende från nämnd i annan kommun AU 2a kap 10 § SoL  

3.41 Beslut om ansökan hos IVO om överflyttning av ärende AU 2a kap 11 § SoL  
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3.42 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare AU 6 kap 11 § SoL  

3.43 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare EC 5 kap 3 § SoF  

3.44 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av god man/förvaltare inte 
längre finns EC 5 kap 3 § SoF 

 

3.45 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande 
förvaltningen av underårigs egendom EC 5 kap 3 § SoF 

Avser all slags egendom och 
inkomster inkl pension 

3.46 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig Handl 5 kap 2 § SoF  

3.47 Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och särskilt bidrag) 

Handl 
1 § 3, 17 och 18 §§ 
Lag 1994:137 om 
mottagande av .. 

Kontakt ska tas med Migrationsverket 
innan ersättning betalas ut. 
Försörjningsstöd enl  SoL är ej aktuellt. 
 

3.48 Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande 
EC 

10 § Lag 1994:971 
om ändring i lagen 
om mottagande av 
asylsökande m.fl.  

 

3.49 Beslut om introduktionsersättning 

Handl 

1 § Lag 1992:1068  
om introduktions-
ersättning för 
flyktingar …  

 

B.5 Vård av missbrukare enligt LVM Delegat Lagrum Kommentar 

5.1 Beslut att inleda utredning om det kan finnas skäl för tvångsvård EC 7 § LVM Jfr. B 3.34 

5.2 Beslut om att påbörjad utredning enl 7 § LVM övergår i en utredning enligt  
11 kap 1 § SoL eller läggas ned EC 7 § LVM  

5.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 
Handl / 

socialjour 
9 § LVM 

Beslut om läkarundersökning ska 
fattas om sådan inte är uppenbart 
obehövlig 
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5.4 Beslut om att ansöka hos domstol om vård enligt LVM AU 11 § LVM  

5.5 Beslut om att omedelbart omhändertagande genast ska upphöra FCH 18 b § LVM Vidaredelegation 

5.6 Beslut om återtagande av ansökt vård enligt LVM FCH 20 § LVM Vidaredelegation 

5.7 Beslut att ansöka hos domstol om förlängning av utredningstiden FCH 38 § LVM Vidaredelegation 

5.8 Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till 
läkarundersökning 

EC / 
Socialjour 

45 § 1 LVM 
 

5.9 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid vårdinstitution EC / 
socialjour 45 § 2 LVM  

 

B.6 Föräldrabalken - FB Delegat Lagrum  Kommentar 

6.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse Handl 1 kap 4 § 1 st FB Se SOSFS 2011:2 

6.2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller 
bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas EC 2 kap 1 § FB  

6.3 Beslut om att påbörjad faderskapsutredning ska läggas ned VON 2 kap 7 § FB  

6.4 Beslut om att återuppta nedlagd utredning EC 2 kap 1 § FB  

6.5 Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med 
barnets moder kan vara far till barnet EC 2 kap 9 § 1 st FB 

Beslut att inte påbörja utredning eller att 
lägga ned en påbörjad utredning ligger 
på nämnden 

6.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap VON 3 kap 5 § 2 st och  
6 § 2 st FB 

 

6.7 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 
Handl 

6 kap 6 § 2 st,  
14a § 2 st, 15a § 2 

st FB 

Se SKL cirkulär 1998:174 
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6.8 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge EC 6 kap 6 §, 14a §  
2 st, 15 § FB 

Beslutet kan ej överklagas 

6.9 Beslut om vård och sociala insatser mot ena vårdnadshavarens samtycke AU 6 kap 13a § FB  

6.10 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende och umgängesmål Handl 6 kap 19 § FB  

6.11 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande 
vårdnad, boende- eller umgänge  Handl 6 kap 20 § 2 st FB 

 

6.12 Beslut att utse utredare i vårdnad- boende- och umgängesärenden 
samt adoptionsutredningar EC 6 kap 19 § 3 st FB 

4 kap 14 § 1 st FB 
 

6.13 Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre 
månader Handl 7 kap 7 § 2 st FB 

 

6.14 Anmälan till domstol om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 
samt entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare  VON 6 kap 10a § FB 

6 kap 10 b,c FB 
 

6.15 Anmälan till domstol om behov av interimistiskt beslut om särskilt förordnad 
vårdnadshavare i avvaktan på nämndens utredning VONO/VONOV 6 kap 9 § FB 

Om barnet står utan vårdnads-
havare på grund av dödsfall 

 

12. Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 

B.7 Socialtjänstlagen - SoL Delegat Lagrum  Kommentar 

7.1 Beslut om att inleda utredning Handl 11 kap 1 § SoL  

7.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 
 
• i kommunens regi 
 
• av annan utförare  
 
 

Handl 
 

AU 
4 kap 1 § SoL 

Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser 
ges med stöd av HSL och är inte 
överklagbara 
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7.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform alternativt hem för vård eller 
boende  4 kap 1 § SoL  

  i kommunens regi EC   

  köp av plats hos annan vårdgivare AU   

7.4 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård Handl 4 kap 1 § SoL  

7.5 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet Handl 4 kap 1 § SoL  

7.6 Beslut om ledsagning enligt riktlinjer Handl 4 kap 1 § SoL  

7.7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj EC 4 kap 1 § SoL  

7.8 Beslut om bistånd i form av sysselsättning för psykiskt funktionshindrade Handl 4 kap 1 § SoL  

7.9 Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade Handl 4 kap 1 § SoL  

7.10 Beslut om avgiftsbeslut Handl 8 kap 2 § SoL  

7.11 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende Handl 8 kap 2 § SoL  

7.12 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från debiterad avgift inom äldre- och 
funktionshinderområdet FCH 4 kap 2 § SoL Jfr A.13 och B 3:33 

7.13 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare Handl  5 kap 3 § SoF  

7.14 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av förvaltare inte längre 
finns Handl 5 kap 3 § SoF 
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B.7 Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS Delegat Lagrum  Kommentar 

7.15 Beslut om personkretstillhörighet 
 

 
EC 

1 § LSS 
 

7.16 Beslut om biträde av personlig assistent 
 högst 20 tim/vecka 
 över 20 tim/vecka 

EC 
FCH 

9 § 2 LSS 

 
 

Vidaredelegation 

7.17 Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt 
utökade behov EC 9 § 2 LSS 

 

7.18 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent EC 9 § 2 LSS  

7.19 Beslut om ledsagarservice  9 § 3 LSS  

  högst 10 tim/v Handl   

  över 10 tim/v EC   

  vid resor över 25 tim/v AU   

7.20 Beslut om biträde av kontaktperson FCH 9 § 4 LSS Vidaredelegation 

7.21 Beslut om avlösarservice i hemmet Handl 9 § 5 LSS  

7.22 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet  9 § 6 LSS  

  i kommunens regi Handl   

  beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU   
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7.23 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet  
 i kommunens regi 
 beslut om köp av plats av annan vårdgivare Handl 

AU 
9 § 7 LSS 

 

7.24 Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar AU 9 § 8 LSS  

7.25 Beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar  9 § 8 LSS  

  i kommunens regi EC   

  beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU   

7.26 Beslut om bostad med särskild service för vuxna  9 § 9 LSS  

  i kommunens regi EC   

  beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU   

7.27 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig  9 § 10 LSS 

Personkrets 1 och 2 

  i kommunens regi Handl   

  beslut om köp av plats av annan vårdgivare AU   

7.28 Beslut om upprättande av individuell plan Handl 10 § LSS  

7.29 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är 
berättigad till insatsen EC 11 § LSS 

 

7.30 Beslut om återbetalningsskyldighet EC 12 § LSS  

7.31 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i 
kommunen AU 16 § 2 st LSS  
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7.32 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och 
besluta om insatser enligt LSS EC 16 § 3 st LSS  

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

20 § LSS, 5 § 
LSS förordningen  

6 kap 2 s SoF 

Kan ej överklagas Jfr B 3.26 

7.34 Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till FK 
Handl 51 kap 1 § SFB 

Under förutsättning att det gäller 
ansökan om personlig assistent enligt  
9 § 2 LSS 

7.35 Godkännande av familjehem AU 6 kap 6 § SoL  

7.36 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) EC  Se SKL:s cirkulär 

7.37 Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS kan vara i behov 
av förmyndare, förvaltare eller god man 

 
Handl  

15 § 6 p LSS  

7.38 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte 
längre behövs Handl   15 § 6 p LSS  

7.39 Anmälan till IVO av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig 
verksamhet AU 

11 § LSS-
förordningen 
(1993:1090) 

 

 

B.7 Patientsäkerhetslagen 
 

Delegat Lagrum  Kommentar 

7.40 Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller sjukdom i samband med 
vård, behandling eller undersökning MAS 

3 kap 5 § 
Patientsäkerhets-
lagen (2010:659) 

Vårdgivaren ansvarar för att Lex 
Maria-anmälningar görs. 

7.41 Beslut om anmälan till IVO av anledning att befara att en person som har 
legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam 
eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för 
patientsäkerheten. 

MAS 
3 kap 7 § 
Patientsäkerhets-
lagen (2010:659) 
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13. Offentlighets- och sekretesslag (ang överklagande, yttrande med mera se avsnitt 10) 
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. 

B.8 Offentlighets- och sekretesslag - OSL Delegat Lagrum  Kommentar 

8.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild 
eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 

FCH 
2 kap 14 § TF,  

OSL kap 15 - 43 

Vidaredelegation 

8.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i 
forskningssyfte FCH 12 kap 6 § SoL Vidaredelegation 

 

 

14. Alkohollagen  

B.9 Alkohollagen -AL Delegat Lagrum  Kommentar 

9.1 Beslut i ärenden rörande stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet och 
slutna sällskap AU 

8 kap 2, 4, 7 §§  
AL 

 

9.2 Beslut med anledning av ansökan från konkursbo att få fortsätta rörelsen EC 9 kap 12 § AL  

9.3 Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten 
 

 Bifall 
 

 Avslag 

EC  
  

AU  

8 kap 2, 6.2 §§   
AL 

 

9.4 Beslut om stadigvarande tillstånd till arrangerande av provsmakning 
AU 

8 kap 2, 6, 7 §§  
AL 

 

9.5 Beslut om tillstånd till arrangerande av provsmakning för enstaka tidsperiod 
EC 

8 kap 2, 6, 7 §§  
AL 
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9.6 Beslut om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap EC 8 kap 2 § AL  

9.7 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att även omfatta uteservering EC 8 kap 2 § AL Ändringar 

9.8 Beslut om ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringsyta, tid eller 
dryck. Avser även komplettering med catering och gemensam serveringsyta. AU 

8 kap 2, 4, 14,  
19 §§  AL 

 

9.9 Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringsyta, 
tid eller dryck. Avser även komplettering med catering och gemensam 
serveringsyta. 

EC 
8 kap 2, 4, 14,  

19 §§  AL 

 

9.10 Godkännande av anmälan av förändringar i verksamheten (ändrad inriktning, 
byte av bolagsman med mera) EC 

8 kap 12 § AL 
9 kap 11 § AL 

 

9.11 Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe 
EC 

8 kap 14 § AL 
9 kap 11 § AL 

 
 

9.12 Beslut om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag med stadigvarande 
tillstånd EC 8 kap 4 § AL Godkännande 

9.13 Beslut om villkor i samband med gynnande beslut om serveringstillstånd följer 
ovanstående beslutsnivå   Villkor 

9.14 Beslut om att meddela undantag från skyldighet att avlägga kunskapsprov EC 8 kap 12 § AL Kunskapsprov 

9.15 Beslut om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov EC 8 kap 12 § AL  

9.16 Beslut om erinran EC 9 kap 17 § AL Sanktioner 

9.17 Beslut om varning 
AU 

9 kap 17,19 §§  
AL 

 

9.18 Beslut om återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd VON 9 kap 18.2 § AL  

9.19 Beslut om återkallelse av gemensam serveringsyta AU 9 kap 18.1 § AL  
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9.20 Beslut om återkallelse av tillstånd när verksamheten upphör EC 9 kap 18.1 § AL  

9.21 Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd AU 9 kap 18 § AL  

9.22 Beslut om omedelbar återkallelse av serveringstillstånd VONO 9 kap 18.2, 3 § AL  

9.23 Beslut om att förbjuda detaljhandel av eller servering av folköl AU 9 kap 19 §  AL  

9.24 Beslut om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller 
servering av folköl AU 9 kap 19 § AL  

9.25 Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst 
tillfälle 

          AU 3 kap 10 § AL 

 
 
 
 
 

9.26 Beslut om att begära handräckning för att kunna utföra tillsyn EC 9 kap 9 § AL  

9.29 Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot AL eller Lag om tobak… EC AL, Lag om tobak  

B.9 Övrigt Delegat Lagrum  Kommentar 

9.26 Beslut om avskrivning av tillsynsärende EC   

9.27 Yttrande till Lotteriinspektionen 
EC Lotterilagen 

 

 

15. Överklagande, yttranden och anmälningar med mera till domstol, åklagare och andra myndigheter 

B.10 Överklagande, yttrande och anmälningar med mera Delegat Lagrum  Kommentar 

10.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller FCH 10 kap 2 § SoL  
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förvaltningsdomstol 

10.2 Utseende av ombud att föra nämndens talan i domstol FCH 10 kap 2 § SoL  

10.3 Överklagande och yrkande om inhibition samt yttrande när förvaltnings- eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut enligt SoL, LSS, LVU eller LVM 

VONO, VONOV, 
ledamot och ers. 

i AU 

10 kap 4 § SoL 
27 §LSS  

6 kap 39 § KL 

Beslutet fattat av nämnd eller utskott 
och nämnds-/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas. 

10.4 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltnings- och 
kammarrätt i ärenden enligt SoL och LSS och som fattats på delegation FCH 

10 kap 1-2 §§ SoL 
27 § LSS 

7 kap 5, 6 §§ KL 

Vidaredelegation 
Beslutet ska anmälas till 
arbetsutskottet 

10.5 Omprövning av beslut där beslutet fattats av delegat Delegaten i 
ursprungs-

beslutet 
38, 39 §§ FL 

 

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

Delegaten i 
ursprungs-

beslutet 
45 § FL 

 

10.7 Avvisande av ombud 
AU 14 § FL 

 
 

10.8 Yttrande till allmän domstol i brottmål 
EC 31 kap 1 § 1 st  BrB 

 
 

10.9 Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli 
föremål för LVM-vård EC 31 kap 2 § 1 st  BrB 

 

10.10 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning EC 46 § LVM  

10.11 Yttrande till åklagarmyndigheten EC 11 § LUL  

10.12 Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning beträffande den 
som är under 15 år EC 31, 33 §§ LUL 
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10.13 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan EC 37 § LUL  

10.14 Anmälan om behov av offentligt biträde Handl 
3 § Lagen om 

offentligt biträde 
 

10.15 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande 
över kostnadsräkning EC 

3 § Lagen om 
offentligt biträde  

 

 

10.16 Yttrande enligt namnlagen EC 45, 46 §§   

10.17 Yttrande i körkortsärende 
Handl 

3 kap 8 §, 5 kap 2 § 
körkorts-

förordningen 

 

10.18 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares 
medgivande EC 

3 § 2 st 
passförordningen 

 

10.19 Yttrande beträffande äktenskapsdispens Handl 1 kap 1 § ÄB  

10.21 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som 
har fyllt 16 år Handl 11 kap 16 § 2 st FB 

 

10.22 Yttranden angående värdeautomatspel Handl 44 § lotterilagen  

10.23 Yttranden till lotteriinspektionen angående anordnande av automatspel 
Handl 

3 § Lag om 
anordnande av visst 

automatspel 

 

10.24 Upplysningar i vapenärenden 
EC  

Uppgifter får endast lämnas ut om den 
enskilde lämnat samtycke (JO 1983/84 
s. 188 f.) 

10.25 Avge yttrande angående antagande av hemvärnsmän EC 5 § Hemvärns-
förordningen 

 

10.26 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare EC / MAS 6 kap 9 § 
smittskyddslagen 

Kontakt med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) ska tas i alla lägen 
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10.27 Dödsboanmälan Handl 20 kap 8 a § ÄB 
Folkbokföringsmyndighet ska under-
rättas om vem som är delegat 

10.28 Beslut om provisorisk dödsboförvaltning Handl 18 kap 2 § ÄB Bosättningskommun ansvarig 

10.29 Beslut att anordna begravning 
EC 5 kap 2 § 

begravningslagen 

Kommunen har rätt till ersättning för 
kostnaderna av dödsboet 
 

10.30 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighets-
utövning som förorsakats av personal EC 3 kap 2 § 

skadeståndslagen 
Gäller belopp om högst 1 000 skr 

10.31 Yttrande till tillsynsmyndighet, (IVO, JO, JK) FCH 
13 kap 2 § SoL 
7 kap 5, 6 §§ KL 

Vidaredelegation 
Beslutet ska anmälas till arbetsutskottet  

10.32 Anmälan till IVO om missförhållanden i kommunens egen verksamhet  
FCH 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

7 kap 5,6 §§ KL 

Vidaredelegation 
Beslutet ska anmälas till arbetsutskottet 

10.33 
 
 

Anmälan till IVO om missförhållanden i enskild verksamhet 
AU 13 kap 5 § SoL 

 

10.34 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter med mera) 

AU 12 kap 10 § SoL 

Vid brådskande ärenden 
enhetschef 
Beslutet ska anmälas till 
arbetsutskottet 

10.35 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre 
brott EC 12 kap 10 § SoL 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 
4 och 6 kap samt misstanke om brott 
för vilket inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse två år 

10.36 Yttrande till Patientnämnden FCH SoL, HSL, LSS Vidaredelegation 
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16 .Tobakslagen 

B.11 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Delegat Lagrum  Kommentar 

11.1 Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror AU 5 kap 1 §  

11.2 Beslut om varning AU 7 kap 11 §   

11.3 Beslut om vite AU 7 kap 9 §   

11.4 Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el. påfyllningsbehållare AU 7 kap 13 §  

11.5 Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror AU 7 kap 10 §  

 

17 Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst 

B.12 Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst Delegat Lagrum  Kommentar 

12.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst med regelkompletteringar 
Handl 

7, 9 §§  
Lag om färdtjänst 

 

12.2 Beslut om färdtjänstavgifter enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige 
Handl 

10, 11 §§  
Lag om färdtjänst 

 

12.3 Beslut om att återkalla tillstånd för färdtjänst om förutsättningar för tillstånd inte 
längre finns Handl 

12 §  
Lag om färdtjänst 

 

12.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 
Handl 

5, 7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

 

12.5 Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa enligt förordning som fastställts av 
regeringen Handl 

8 § Lag om 
riksfärdtjänst 

 

12.6 Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst om förutsättningar för tillstånd 
inte längre finns Handl 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 
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12.7 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltnings- och 
kammarrätt rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats 
av handläggare 

EC 
16 §  

Lag om färdtjänst 

 

 

C. GDPR 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum och/eller 
kommentar 

G. 1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 
och 14 Dataskyddsförordningen 

FCH GDPRS 
D 

GDPR artikel 12 punkt 5 

G. 2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 
och 14 Dataskyddsförordningen 

FCH 
 

D 
GDPR artikel 12 punkt 5 

G. 3 Besvara begäran om registerutdrag GDPRS  V GDPR artikel 15 

G. 4 Beslut om rätt till radering enligt Dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 17 

G. 5 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen  GDPRS  D GDPR artikel 18 

G. 6 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen GDPRS FCH V GDPR artikel 20 

G. 7 Beslut om rätten till att göra invändningar GDPRS FCH D DGPR artikel 21 

G. 8 Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal FCH EC V GDPR artikel 28 p 3 

G. 9 Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten GDPRS DSO V GDPS artikel 33 
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Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och om-
sorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden
fritt att återkalla en lämnad delegation.

Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Biståndshandläggare/ Februari Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
Enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/ Februari Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,
Färdtjänsthandläggare

LSS-handläggare Februari Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Förvaltningschef 2020-02-25 Beslut om avslag att lämna ut allmän
Äldreomsorgsförvaltningen 2020-02-28 handling
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Datum

2020-03-25

OXL2
00
v 1.0
2006-
11-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag
klart/åter-
rapportering

Kö till särskilt boende Titti Kendall Muntlig redovisning MI Varje nämnd

Ekonomisk uppföljning Pål Näslund 2015-11-27 Uppföljning varje månad muntlig föredragning

Uppföljning för beslut per mars, april och
oktober

MI

B

Varje nämnd

April, Maj och
november

Hemtjänsten Titti Kendall 2013-08-26 Muntlig redovisning MI April, augusti
och december

Redovisning åtgärder/orsaker
sjukskrivningstal

Titti och
Katarina

2017-08-30 MI April, augusti
och december

Patientsäkerhetsberättelse 2019 Ingela
Mindemark

2020-02-26 MI April, Augusti
och September
2020

Välfärdsteknik Titti Kendall 2017-05-30
2019-03-26

Plan för fortsatt införande - återrapport MI April, Augusti
och december
2020

Uppdrag om besparingar utifrån
verksamhetsplan 2020-2022

Titti och
Katarina

2019-02-27 Uppdrag att

 besparingarna ska generera en budget i
balans

 återrapport på besparingar sker vid tre
tillfällen under året, april, september och
november

 återrapportera om besparingarna riskerar
verksamhetens säkerhet

B April, september
och november
2020

2019-04-23 .

 Förvaltningschefen för SOF får i uppdrag
att utreda konsekvenserna att öppna ett
HVB hem för ungdomar i egen regi.

B Q1 2020

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information
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Datum

2020-03-25

Socialtjänst och skola i samverkan Katarina
Haddon

2019-11-26 Uppdrag att

 I första hand undersöka om extern
finansiering för 2 skolstödsresurser
i projektform under nämndens regi
och i andra hand 1 skolstödsresurs.

 I andra hand ansöka om utökad budgetram
för nämnden för 2 skolstödsresurser och i
andra hand för 1 skolstödsresurs

B Q 1 2020

Kompetensförsörjningsplan Muntlig information MI Q1 2020

Uppdrag att genomföra en utvärdering av
Samhalls uppdra

Titti/Linn 2020-02-16 B Maj 2020

Uppföljning av genomlysning av vård- och
omsorgsnämnden

Titti/Katarina 2019-08-28  Uppföljning av genomlysningen utifrån av
förvaltningen utvalda nyckeltal.

 Uppföljning ska ske i nämnden i maj och
november 2020.

B Maj och
november 2020

Utredning om möjligheten att införa utbildade
vårdbiträden inom äldreomsorgen i

2017-03-27

2019-06-03

2018-12-19 återremiss för att utreda de
ekonomiska förutsättningarna och
konsekvenserna av utredningen.

Ärendet återremitteras med följande
uppdrag:

 Förvaltningschefen får i uppdrag att
kartlägga hur många som kommer
slutföra sin vårdutbildning i Nyköping och
Oxelösund de närmaste åren.

 Kartlägga hur många förvaltningen har
behov att rekrytera till ordinarie
verksamhet inklusive nya särskilda
boendet de närmaste åren.

 Kartlägga hur stor efterfrågan är av
nyrekrytering till äldreomsorgen i
Nyköping de kommande åren.



B Q 2 2020
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Datum

2020-03-25

 Kartlägga och kostnadsberäkna om
förvaltningen kan fylla behovet av
undersköterskor och utbildade
vårdbiträden enbart genom nyrekrytering.

 Kartlägga och kostnadsberäkna om
förvaltningen kan nyrekryterar hälften av
personalbehovet till nytt särskilt boende
samt internutbilda hälften.

VON.2018.62
Utredningsuppdrag gällande dagverksamhet

Titti Kendall 2019-06-03 Uppdrag att först återkomma med förslag på
ändrade riktlinjer för biståndsbeslut. När
nämnden tydligt får klart vilka som har rätt
enligt biståndsbeslut till insatsen
dagverksamhet så vill nämnden
återaktualisera ärendet.

B Q3 2020
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