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Plats och tid: 429, 2019-03-19, klockan 14:00

Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Förmöten: Blå-Gröna - Sammanträdesrum 429, 13.30-14.00
S – Sammanträdesrum Röd, 13.00 – 14.00
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Ingela Sylwander Arjana Nikqi 
Ordförande Sekreterare
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2 Val av justerare

3 Godkännande av föredragningslista

Information NOS 2019

4 Information NOS 2019 - Nämnden för omsorg och 
stöd

Beslutsärenden

2019/15

5 Delegationsordning för nämnden för omsorg och stöd 2019/3

6 Ekonomisk uppföljning 2019 2019/64

7 Medborgarförslag från Linus Eriksson om "Inför LOV 
inom dagverksamhet"

Anmälningsärenden

2019/38

8 Anmälan av delegeringsbeslut 2019/8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-05

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 16                  Dnr   NOS 2019/3

Delegationsordning för nämnden för omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd har den 17 december 2018 antagit en ny delegationsordning 
för sina ansvarsområden. Delegationsordningens syfte är att avlasta nämnden. Med anledning 
av detta föreslås nämndens beslutanderätt i vissa ärenden delegeras enligt bifogad 
delegationsordning.

Delegation som tas bort: 
- Beslut om leasing enligt finanspolicyn punkt 5.2

Delegation som läggs till:
- Ingå avtal med och utfärda instruktioner för personuppgiftsbiträde

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkansliet, daterat 2019-02-25
Förslag till delegationsordning, nämnden för omsorg och stöd, gällande från 19-03-19

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden för omsorg och stöd besluta

att anta ny delegationsordning för Nämnden för omsorg och stöd att gälla från 2019-03-
19 och samtidigt upphäva delegationsordning enligt beslut NOS § 5 2018-12-17, samt

att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa, Susann Pettersson
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2019-02-25

 

   NOS 2019/3   

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Nämndsekreterare
Arjana Nikqi 
0431-87 000
info@engelholm.se Nämnden för Omsorg och Stöd

Ändring i delegationsordning, nämnden för omsorg och stöd

Ärendebeskrivning
Nämnden för omsorg och stöd har den 17 december 2018 antagit en ny delegationsordning 
för sina ansvarsområden. Delegationsordningens syfte är att avlasta nämnden. Med anledning 
av detta föreslås nämndens beslutanderätt i vissa ärenden delegeras enligt bifogad 
delegationsordning.

Delegation som tas bort: 
- Beslut om leasing enligt finanspolicyn punkt 5.2

Delegation som läggs till:
- Ingå avtal med och utfärda instruktioner för personuppgiftsbiträde

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande nämndkansliet, daterat 2019-02-25
Förslag till delegationsordning, nämnden för omsorg och stöd, gällande från 19-03-19

 
Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att anta ny delegationsordning för Nämnden för omsorg och stöd att gälla från 2019-03-
19 och samtidigt upphäva delegationsordning enligt beslut NOS § 5 2018-12-17, samt

att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 

_____

Susann Pettersson Arjana Nikqi
Chef Hälsa Nämndsekreterare
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2019-02-25

 

   NOS 2019/3   

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa, Susann Pettersson
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REGLER FÖR DELEGERING INOM NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH STÖDS ANSVARSOMRÅDE

INLEDNING
Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap 33-38 §§. Nedan redovisas 
översiktligt för reglerna. För det exakta innehållet hänvisas till lagtexten.

Delegationens syfte
Delegation av beslutanderätt har två syften:
1. att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av 
betydelsefulla och principiella ärenden. 
2. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare.

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

Gräns mot ren verkställighet
Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den 
beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför.
Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren 
måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till 
nämnden.

Klassiskt exempel på rent verkställande åtgärder är:
• avgiftsdebitering enligt fastställd taxa
• tilldelning av förskoleplats enligt klar turordningsprincip
• beviljande av ledighet enligt lag
• avrop från ramavtal som görs av utsedd avropare
• inköp av material för den löpande driften inom budget som görs av utsedd avropare/inköpare

Vad som inte kan delegeras
I vissa fall är delegering förbjuden. Dessa redovisas i kommunallagen 6 kap 34§:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet 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 (tex innehåller socialtjänstlagen delegeringsförbud i vissa 
fall)

Till vem kan delegering ske
Delegering kan ske till:
• Utskott bestående av förtroendevalda
• En ledamot
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• En ersättare
• En anställd hos kommunen

Observera att delegering av viss ärendegrupp inte kan ske till flera anställda eller till blandad grupp med 
både anställda och förtroendevalda. Om en ärendegrupp är så stor att man vill delegera till flera anställda får 
ärendegruppen delas. Detta kan t ex ske genom indelning i distrikt, indelning efter sökandenas födelsedatum 
osv. Vid delegering till utskott bestående av två eller flera förtroendevalda måste regler om beslutförhet och 
omröstning finnas. Saknas sådana regler krävs enighet för att beslut ska kunna fattas. Vid oenighet måste 
ärendet lyftas till det organ som delegerat ärendet. 

Delegation inom anslagna medel
Varje delegationsbeslut som får ekonomiska konsekvenser för kommunen måste stämmas av mot 
kommunens budget och rymmas inom denna.

Vidaredelegering
Om en nämnd delegerat beslutanderätt till förvaltningschef får nämnden också överlåta till 
förvaltningschefen att i sin tur delegera till annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana 
beslut skall anmälas till chefen. För att besvärstid ska börja löpa måste förvaltningschefen i sin tur anmäla 
beslutet till nämnden.

Chefer inom Ängelholms kommun som har förvaltningschefs ställning och med stöd av 6 kap. 37 § 
kommunallagen har rätt att vidaredelegera beslutanderätten, är kommundirektör, chef huvuduppdrag Hälsa, 
chef huvuduppdrag Lärande och familj, chef Samhällsutveckling, miljö- och byggchef, ekonomichef, 
kommunikationschef och HR-chef.

Ersättare för delegat
Beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman inom kommunstyrelsens förvaltning handläggs vid förhinder 
för denne i första hand av den som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av 
närmast överordnad. 

Dokumentation och anmälan
I princip bör samma formregler användas för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av 
styrelse eller nämnd. Varje beslutshandling bör innehålla uppgift om:
• Ärendemening
• Beslutsinnehåll
• Vem som fattat beslutet
• När beslutet fattades
• Vem som delgivits beslutet

Beslut som har fattats med stöd av delegering skall anmälas till den styrelse/nämnd som delegerat 
beslutanderätten . Om inget annat särskilt beslutats så skall anmälan ske vid styrelsens/nämndens 
nästkommande sammanträde. Angående anmälan av beslut fattade med stöd av vidaredelegering från 
förvaltningschef, se ovan.

Delegation vid anställning av chefer i Ängelholms kommun
Kommunstyrelsen anställer:
•         Kommundirektör
•         Chef för huvuduppdrag, chef för servicestöd samt miljö- och byggchef
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Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektör att anställa:
•         Verksamhetschefer underställda chefer för huvuduppdrag. 
Beslutet att anställa verksamhetschef är ett beslut på nämndens vägnar. Kommundirektören har rätt att 
delegera beslutanderätten vidare till chef för huvuduppdrag. Denna vidaredelegation kan ske generellt, eller i 
enstaka fall. 

Överklagande av beslut
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Inom svensk förvaltningsrätt 
förekommer två huvudtyper av överklagande, nämligen förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. 

Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om 
överklagandet bifalles så kan besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll 
eller ersätta det med ett nytt beslut. 

Vid kommunalbesvär sker endast en laglighetsprövning. Om överklagandet bifalles så kan 
besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid 
förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstiftningsområde det gäller. Vid 
laglighetsprövning är förvaltningsrätten den första besvärsinstansen.

Hur man överklagar
Om beslutet går en sökande emot och kan överklagas, skall sökanden underrättas om hur beslutet kan 
överklagas. Underrättelsen skall alltid ske skriftligt, om sökanden begär det.
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

1

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Ordförande i nämnden för omsorg 
och stöd

Nej Brådskande ärende Beslut i ärenden som är så brådskande att Nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. 

2

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Nej Ekonomi Att besluta att utse beslutsattestanter enligt attestreglementet Attestreglemente

3

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Ekonomi Beslut om att betala ut skadeståndsanspråk för belopp upp till ett 
(1) prisbasbelopp, som är under självrisken och där kommunen har 
orsakat skada. Delegeringen  omfattar även avslag och inte endast 
bifall.

4

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Ja GDPR Ingå avtal med och utfärda instrktioner för personuppgiftsbiträde

5

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Ekonomi Beslut om utdelning av medel från stiftelser och donationsfonder 
som förvaltas av nämnden

Respektive testamente, stadgar eller 
motsvarande

6

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag, stadsjurist Ja Juridik Rätt att besluta att avslå begäran om utlämnande av allmänna 
handlingar
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7

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Miljö Fastställa och godkänna verksamheternas egenkontroll enligt 
miljöbalken

8

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Upphandling Upphandla dvs utföra samtliga de åtgärder som krävs
för genomförande av en upphandling samt teckna avtal inom 
budget och eget ansvarsområde

Upphandlingspolicy Vidaredelegeras ej 

9

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag, stadsjurist Nej Yttranden Att yttra sig till utomstående part i ärende som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt 

10

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Ja God man eller förvaltare Beslut om anmälan till överförmyndaren om att god man eller 
förvaltare bör förordnas för en person. 
Beslut om anmälan till överförmyndaren om att en person inte 
längre bör ha god man eller förvaltare.

5 kap. 3 § SoF
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

11

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Beslut om avgift, 
Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om avgifter rörande insatser enligt socialtjänstlagen, t ex 
hemtjänst och särskilt boende

8 kap. 2 § SoL (HSL)

12

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Enhetschef kundtjänst, handläggare 
kundtjänst

Nej Dödsbo Dödsboanmälan till skattemyndigheten 20 kap 8 a § 
Ärvdabalken

13

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Enhetschef kundtjänst, handläggare 
kundtjänst

Nej Dödsbo Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslagen

14

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Ekonomi Beslut om nedsättning/eftergift av ersättningsskyldighet - belopp 
upp till ett halvt (0,5) prisbasbelopp

9 kap 4 § SoL

15

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Utskott Nej Ekonomi Beslut om nedsättning/eftergift av ersättningsskyldighet - belopp 
över ett halvt (0,5) prisbasbelopp

9 kap 4 § SoL

16

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Beslut att bevilja eller avslå ansökan om insatser enligt SoL (särskilt 
boende, korttid, boendestöd, hemtjänst, sysselsättning)

4 kap 1§ SoL
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17

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Beslut om övriga insatser för livsföringen i övrigt, tex vistelse på 
folkhögskolan.

4 kap 1§ SoL

18

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Beslut om personkretstillhörigheten 1,2 och 3 1 och 7 §§ LSS

19

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Fatta beslut enligt LSS i form av ledsagarservice, kontaktperson, 
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år. 

7§ och 9§ LSS
punkt 3 ledsagarservice
punkt 4 kontaktperson
punkt 5 avlösarservice
punkt 6 korttidsvistelse
punkt 7 korttidstillsyn 
skolungdom över 12 år

20

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Fatta beslut om personlig assistans, familjehem/bostad med 
särskild service för barn eller ungdomar, bostad med särskild 
service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna och barn 
daglig verksamhet.

7§, 9§, LSS
punkt 2 personlig 
assistans,
punkt 9 bostad med 
särskild service för vuxna 
eller annan anpassad 
bostad för vuxna,
punkt 10 daglig 
verksamhet.

21

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Fatta beslut om boende i familjehem eller i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar som tillhör personkrets 1, 2 och 3.

Principiellt viktiga 
ställningstaganden 
gentemot enskilda
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22

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än den som 
är berättigad till instatser (Fullmakt från assistansberättigad behövs)

11 § LSS

23

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig assistansersättning 12 § LSS

24

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Beslut att lämna förhandsbesked till sökande bosatt i annan 
kommun på rätten till insatser, personkrets 1, 2 och 3.

16 § LSS

25

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Beslut om av- eller nedskrivning av fordran med belopp upp till 15 
000 kr

18-20 §§ LSS

26

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Beslut om av- eller nedskrivning av fordran med belopp utöver 15 
000 kr

18-20 §§ LSS

27

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Att sluta avtal med bibehållet ansvar med någon annan om att 
tillhandahålla insatser enligt LSS, personkrets 1, 2 och 3

17 § LSS

28

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Att sluta avtal om kostnadsansvar för insatser enligt LSS för 
enskild som genom insats enligt 9 § 8 punkten LSS eller enligt 9 § 9 
punkten LSS inte längre är eller kommer vara bosatt i kommunen. 
Avtalspartner måste vara annan kommun eller enskild vårdgivare, 
personkrets 1, 2 och 3

16-17 §§ LSS
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29

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Funktionsstöd Att sluta avtal med andra assistansanordnare om assistans och 
tillfällig assistans.

9 § punkt 2 LSS

30

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Juridik Beslut att anmäla brott inom nämndens verksamhet. 10 kap 20-24§§ OSL

31

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Utskott Nej Juridik Avvisande av ombud och biträde 14§ 2st 
Förvaltningslagen

32

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Juridik, Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan 
nämnd samt mottagande av ärende från nämnd i annan kommun.

2 a kap 10-11 §§ SoL

33

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Yttrande, Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inför 
ansökan om särskilda avgift (ej verkställda beslut, försenad 
handläggning av ärende) till Förvaltningsrätten

16 kap 6 a § SoL
28 § LSS
11-12§§ FVL

34

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Nej Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om att det föreligger allvarligt missförhållande eller påtaglig 
risk för allvarligt missförhållande som ska anmälas till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).

14 kap 7§ SoL
24f § LSS

35

Nämnd för omsorg och stöd Utskott Nej Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om andra insatser för livsföring  i övrigt som inte omfattas 
av "Riktlinjer  för handläggning  av bistånd och planering för 
utförande av hemtjänst i Ängelholms kommun".

4 kap 1 och 2 § SoL
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36

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om att inledd utredning skall läggas ned. 11 kap 1 § SoL

37

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om insatser enligt ”Riktlinjer 
för handläggning av bistånd och planering för utförande av 
hemtjänst i Ängelholms kommun”. 

4 kap 1 och 2 § SoL

38

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om placering av enskild person på enhet för vilken 
kommunen saknar generella avtal.

2 kap 5 § SoL och 17§ 
LSS

39

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa MAS, MAR och HSL-utvecklare Nej Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

3 kap 5§ 
Patientsäkerhetslag

40

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Ordförande Nej Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut att utse ombud för nämnden för omsorg och stöd, i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol. Utsett 
ombud har behörighet att själv föra nämndens talan och 
föranstalta om rättslig prövning. 

10 kap 1-2 §§ SoL

41

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Nej Överklagande Överklaga beslut av förvaltningsrätt och kammarrätt i 
förvaltningsärenden rörande särskild avgift.

16 kap 6 a § SoL, 28 a§ 
LSS

42

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Utskott Nej Överklagande, 
Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Överklaga beslut av förvaltningsrätt, kammarrätt  och högsta 
förvaltningsdomstol när utskott fattat det ursprungliga 
(klandrande) beslutet

10 kap 1-2 §§ SoL
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43

Nämnd för omsorg och stöd Hälsa Chef huvuduppdrag Hälsa Ja Överklagande, 
Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Överklaga beslut av förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta 
förvaltningsdomstol när tjänsteman fattat det ursprungliga 
(klandrande) beslutet

10 kap 1-2 §§ SoL
9§ punkt 2-10 LSS
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REGLER FÖR DELEGERING INOM NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH STÖDS ANSVARSOMRÅDE

INLEDNING
Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap 33-38 §§. Nedan redovisas 
översiktligt för reglerna. För det exakta innehållet hänvisas till lagtexten.

Delegationens syfte
Delegation av beslutanderätt har två syften:
1. att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av 
betydelsefulla och principiella ärenden. 
2. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare.

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

Gräns mot ren verkställighet
Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den 
beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför.

Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren 
måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till 
nämnden.

Klassiskt exempel på rent verkställande åtgärder är:
• avgiftsdebitering enligt fastställd taxa
• tilldelning av förskoleplats enligt klar turordningsprincip
• beviljande av ledighet enligt lag
• avrop från ramavtal som görs av utsedd avropare

• inköp av material för den löpande driften inom budget som görs av utsedd avropare/inköpare

Vad som inte kan delegeras
I vissa fall är delegering förbjuden. Dessa redovisas i kommunallagen 6 kap 34§:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet 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 (tex innehåller socialtjänstlagen delegeringsförbud i vissa 
fall)
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Till vem kan delegering ske
Delegering kan ske till:
• Utskott bestående av förtroendevalda
• En ledamot
• En ersättare
• En anställd hos kommunen

Observera att delegering av viss ärendegrupp inte kan ske till flera anställda eller till blandad grupp med 
både anställda och förtroendevalda. Om en ärendegrupp är så stor att man vill delegera till flera anställda 
får ärendegruppen delas. Detta kan t ex ske genom indelning i distrikt, indelning efter sökandenas 
födelsedatum osv. Vid delegering till utskott bestående av två eller flera förtroendevalda måste regler om 
beslutförhet och omröstning finnas. Saknas sådana regler krävs enighet för att beslut ska kunna fattas. Vid 
oenighet måste ärendet lyftas till det organ som delegerat ärendet. 

Delegation inom anslagna medel
Varje delegationsbeslut som får ekonomiska konsekvenser för kommunen måste stämmas av mot 
kommunens budget och rymmas inom denna.

Vidaredelegering
Om en nämnd delegerat beslutanderätt till förvaltningschef får nämnden också överlåta till 
förvaltningschefen att i sin tur delegera till annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana 
beslut skall anmälas till chefen. För att besvärstid ska börja löpa måste förvaltningschefen i sin tur anmäla 
beslutet till nämnden.

Chefer inom Ängelholms kommun som har förvaltningschefs ställning och med stöd av 6 kap. 37 § 
kommunallagen har rätt att vidaredelegera beslutanderätten, är kommundirektör, chef huvuduppdrag 
Hälsa, chef huvuduppdrag Lärande och familj, chef Samhällsutveckling, miljö- och byggchef, ekonomichef, 
kommunikationschef och HR-chef.

Ersättare för delegat
Beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman inom kommunstyrelsens förvaltning handläggs vid förhinder 
för denne i första hand av den som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av 
närmast överordnad. 

Dokumentation och anmälan
I princip bör samma formregler användas för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av 
styrelse eller nämnd. Varje beslutshandling bör innehålla uppgift om:
• Ärendemening
• Beslutsinnehåll
• Vem som fattat beslutet
• När beslutet fattades
• Vem som delgivits beslutet

Beslut som har fattats med stöd av delegering skall anmälas till den styrelse/nämnd som delegerat 
beslutanderätten . Om inget annat särskilt beslutats så skall anmälan ske vid styrelsens/nämndens 
nästkommande sammanträde. Angående anmälan av beslut fattade med stöd av vidaredelegering från 
förvaltningschef, se ovan.
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Delegation vid anställning av chefer i Ängelholms kommun
Kommunstyrelsen anställer:
         Kommundirektör
         Chef för huvuduppdrag, chef för servicestöd samt miljö- och byggchef

Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektör att anställa:
         Verksamhetschefer underställda chefer för huvuduppdrag. 
Beslutet att anställa verksamhetschef är ett beslut på nämndens vägnar. Kommundirektören har rätt att 
delegera beslutanderätten vidare till chef för huvuduppdrag. Denna vidaredelegation kan ske generellt, eller 
i enstaka fall. 

Överklagande av beslut

Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Inom svensk förvaltningsrätt 
förekommer två huvudtyper av överklagande, nämligen förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. 

Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om 
överklagandet bifalles så kan besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll 
eller ersätta det med ett nytt beslut. 

Vid kommunalbesvär sker endast en laglighetsprövning. Om överklagandet bifalles så kan 
besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid 
förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstiftningsområde det gäller. Vid 
laglighetsprövning är förvaltningsrätten den första besvärsinstansen.

Hur man överklagar
Om beslutet går en sökande emot och kan överklagas, skall sökanden underrättas om hur beslutet kan 
överklagas. Underrättelsen skall alltid ske skriftligt, om sökanden begär det.
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

1

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Ordförande i nämnden 
för omsorg och stöd

Nej Brådskande ärende Beslut i ärenden som är så brådskande att 
Nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

2

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag Nej Ekonomi Att besluta att utse beslutsattestanter enligt 
attestreglementet

Attestreglemente

3

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Ekonomi Beslut om att betala ut skadeståndsanspråk 
för belopp upp till ett (1) prisbasbelopp, 
som är under självrisken och där 
kommunen har orsakat skada. Delegeringen  
omfattar även avslag och inte endast bifall.

4

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Ekonomi Beslut om leasing enligt finanspolicyn punkt 
5.2 

Finanspolicy 5.2

5

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Ekonomi Beslut om utdelning av medel från stiftelser 
och donationsfonder som förvaltas av 
nämnden

Respektive testamente, 
stadgar eller 
motsvarande
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

6

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag, Ja God man eller 
förvaltare

Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om att god man eller förvaltare bör 
förordnas för en person. 
Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om att en person inte längre bör ha god 
man eller förvaltare.

5 kap. 3 § SoF

7

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag, 
stadsjurist

Ja Juridik Rätt att besluta att avslå begäran om 
utlämnande av allmänna handlingar

8

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Miljö Fastställa och godkänna verksamheternas 
egenkontroll enligt miljöbalken

9

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag Ja Upphandling Upphandla dvs utföra samtliga de åtgärder 
som krävs
för genomförande av en upphandling samt 
teckna avtal inom budget och eget 
ansvarsområde

Upphandlingspolicy

10

Nämnd för omsorg 
och stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag, 
stadsjurist

Nej Yttranden Att yttra sig till utomstående part i ärende 
som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt 
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

11

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Beslut om 
avgift, 
Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om avgifter rörande insatser enligt 
socialtjänstlagen, t ex hemtjänst och särskilt 
boende

8 kap. 2 § SoL 
(HSL)

12

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Enhetschef kundtjänst, 
handläggare kundtjänst

Nej Dödsbo Dödsboanmälan till skattemyndigheten 20 kap 8 a § 
Ärvdabalken

13

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Enhetschef kundtjänst, 
handläggare kundtjänst

Nej Dödsbo Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslage
n

14

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Ekonomi Beslut om nedsättning/eftergift av 
ersättningsskyldighet - belopp upp till ett 
halvt (0,5) prisbasbelopp

9 kap 4 § SoL

15

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Utskott Nej Ekonomi Beslut om nedsättning/eftergift av 
ersättningsskyldighet - belopp över ett halvt 
(0,5) prisbasbelopp

9 kap 4 § SoL
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

16

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Funktionsstöd Beslut att bevilja eller avslå ansökan om 
insatser enligt SoL (särskilt boende, korttid, 
boendestöd, hemtjänst, sysselsättning)

4 kap 1§ SoL

17

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Beslut om övriga insatser för livsföringen i 
övrigt, tex vistelse på folkhögskolan.

4 kap 1§ SoL

18

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef Hälsa Ja Funktionsstöd Beslut om personkretstillhörigheten 1,2 och 
3

1 och 7 §§ LSS

19

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Funktionsstöd Fatta beslut enligt LSS i form av 
ledsagarservice, kontaktperson, 
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, 
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 

7§ och 9§ LSS
punkt 3 
ledsagarservice
punkt 4 
kontaktperson
punkt 5 
avlösarservice
punkt 6 
korttidsvistelse
punkt 7
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

20

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Funktionsstöd Fatta beslut om personlig assistans, annan 
särskilt anpassad bostad med särskild 
service för vuxna eller annan anpassad 
bostad för vuxna, daglig verksamhet.

7§, 9§, LSS
punkt 2 
personlig 
assistans,
punkt 9 bostad 
med särskild 
service för 
vuxna eller 
annan anpassad 
bostad för 
vuxna,
punkt 10 daglig 

21

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Fatta beslut om boende i familjehem eller i 
bostad med särskild service för barn och 
ungdomar som tillhör personkrets 1, 2 och 
3.

Principiellt 
viktiga 
ställningstagand
en gentemot 
enskilda
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

22

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Funktionsstöd Beslut att utbetala assistansersättning till 
annan person än den som är berättigad till 
instatser (Fullmakt från assistansberättigad 
behövs)

11 § LSS

23

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Beslut om återbetalningsskyldighet för 
felaktig assistansersättning

12 § LSS

24

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Beslut att lämna förhandsbesked till 
sökande bosatt i annan kommun på rätten 
till insatser, personkrets 1, 2 och 3.

16 § LSS

25

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrags 
Hälsa

Ja Funktionsstöd Beslut om av- eller nedskrivning av fordran 
med belopp upp till 15 000 kr

18-20 §§ LSS

26

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Utskott Nej Funktionsstöd Beslut om av- eller nedskrivning av fordran 
med belopp utöver 15 000 kr

18-20 §§ LSS
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

27

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrags 
Hälsa

Ja Funktionsstöd Att sluta avtal med bibehållet ansvar med 
någon annan om att tillhandahålla insatser 
enligt LSS, personkrets 1, 2 och 3

17 § LSS

28

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrags 
Hälsa

Ja Funktionsstöd Att sluta avtal om kostnadsansvar för 
insatser enligt LSS för enskild som genom 
insats enligt 9 § 8 punkten LSS eller enligt 9 
§ 9 punkten LSS inte längre är eller 
kommer vara bosatt i kommunen. 
Avtalspartner måste vara annan kommun 
eller enskild vårdgivare, personkrets 1, 2 
och 3

16-17 §§ LSS

29

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Funktionsstöd Att sluta avtal med andra 
assistansanordnare om assistans och 
tillfällig assistans.

9 § punkt 2 LSS

30

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Juridik Beslut att anmäla brott inom nämndens 
verksamhet.

10 kap 20-24§§ 
OSL

31

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Utskott Nej Juridik Avvisande av ombud och biträde 14§ 2st 
Förvaltningslage
n
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

32

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Juridik, 
Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om framställning om överflyttning 
av ärende till annan nämnd samt 
mottagande av ärende från nämnd i annan 
kommun.

2 a kap 10-11 §§ 
SoL

33

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Yttrande, 
Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Yttrande till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) inför ansökan om särskilda 
avgift (ej verkställda beslut, försenad 
handläggning av ärende) till 
Förvaltningsrätten

16 kap 6 a § 
SoL
28 § LSS
11-12§§ FVL

34

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Nej Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om att det föreligger allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande som ska anmälas 
till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO).

14 kap 7§ SoL
24f § LSS

35

Nämnd för omsorg och 
stöd

Utskott Nej Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om andra insatser för livsföring  i 
övrigt som inte omfattas av "Riktlinjer  för 
handläggning  av bistånd och planering för 
utförande av hemtjänst i Ängelholms 
kommun".

4 kap 1 och 2 § 
SoL

36

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om att inledd utredning skall läggas 
ned.

11 kap 1 § SoL

37

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om 
insatser enligt ”Riktlinjer för handläggning 
av bistånd och planering för utförande av 
hemtjänst i Ängelholms kommun”. 

4 kap 1 och 2 § 
SoL
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Nämnd för omsorg och stöd

Nummer Nämnd Uppdrag Delegat Vidaredelegation Kategori Beskrivning Lagrum Notering

38

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut om placering av enskild person på 
enhet för vilken kommunen saknar 
generella avtal.

2 kap 5 § SoL 
och 17§ LSS

39

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa MAS, MAR och HSL-
utvecklare

Nej Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada.

3 kap 5§ 
Patientsäkerhets
lag

40

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Ordförande Nej Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Beslut att utse ombud för nämnden för 
omsorg och stöd, i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol. 
Utsett ombud har behörighet att själv föra 
nämndens talan och föranstalta om rättslig 
prövning. 

10 kap 1-2 §§ 
SoL

41

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Nej Överklagande Överklaga beslut av förvaltningsrätt och 
kammarrätt i förvaltningsärenden rörande 
särskild avgift.

16 kap 6 a § 
SoL, 28 a§ LSS

42

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Utskott Nej Överklagande, 
Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Överklaga beslut av förvaltningsrätt, 
kammarrätt  och högsta 
förvaltningsdomstol när utskott fattat det 
ursprungliga (klandrande) beslutet

10 kap 1-2 §§ 
SoL

43

Nämnd för omsorg och 
stöd

Hälsa Chef huvuduppdrag 
Hälsa

Ja Överklagande, 
Äldreomsorg, 
Funktionsstöd

Överklaga beslut av förvaltningsrätt, 
kammarrätt och högsta förvaltningsdomstol 
när tjänsteman fattat det ursprungliga 
(klandrande) beslutet

10 kap 1-2 §§ 
SoL
9§ punkt 2-10 
LSS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-05

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 17                  Dnr   NOS 2019/64

Ekonomisk uppföljning 2019

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska de tre huvuduppdragen och Servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, juni och oktober varje år. Rapporteringen ska ske till 
ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse ekonomisk uppföljning jan-feb 2019, Susann Pettersson 2019-03-05

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden för omsorg och stöd besluta

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för februari månad, samt

att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att i maj månad återkomma med en åtgärdsplan för 
budget i balans.

_____

Beslutet expedieras till:
HU Hälsa
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Ekonomisk avvikelserapport februari 2019

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de tre huvuduppdragen och Servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, juni och oktober varje år. Rapporteringen ska ske till 
ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen. Bifogat lämnas ekonomisk avvikelserapport per 
den siste februari 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-11
Ekonomisk avvikelserapport februari 2019

Utredning
Den ekonomiska helårsprognosen visar en avvikelse mot budget på -8,0 mnkr. Den negativa 
budgetavvikelsen härrör i sin helhet till verksamhetsområdet Funktionsstöd. 

Äldreomsorgen med verksamhetsområdena Särskilt boende och Bo bra hemma redovisar en 
ekonomisk prognos i balans med budget för 2019. 

Verksamhetsområdet Funktionsstöd redovisade ett bokslutsresultat 2018 som uppgick till       
- 11,2 mnkr. Prognosen för 2019 visar på en fortsatt negativ avvikelse mot budget, - 8,0 mnkr. 
Avvikelsen härrör främst till kostnader för externa placeringar och fortsatt ökad vårdtyngd för 
yngre brukare som är i behov av hemtjänst och korttidsvisstelse. 

Verksamhetsområdet Uppdrag och stöd lämnar en prognos med budget i balans. Uppdrag och 
stöds verksamheter har från årsskiftet slagits ihop med delar av Funktionsstöd och Individ och 
familjeomsorgs verksamheter såsom hälso- och sjukvårdspersonal samt handläggare enligt LSS 
och SoL.
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Verksamheten för funktionsstöd överfördes i sin helhet till huvuduppdrag Hälsa 1 januari och 
arbetet med att se över samtliga verksamheter pågår. En åtgärdsplan för att nå en budget i 
balans är under utarbetande och kommer att föreslås nämnden för omsorg och stöd i maj 
månad.    

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för februari månad, samt

att uppdra åt huvuduppdrag Hälsa att i maj månad återkomma med en åtgärdsplan för budget 
i balans  

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Huvuduppdrag Hälsa
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Ekonomisk avvikelserapport
___________________________________________________________________________________

År: 2019, Period: Februari, Nämnden för omsorg och stöd
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Ekonomisk avvikelse

Budget 2019

Utfall 2019 Jan-

Feb Aktuell Prognos

Avvikelse

Aktuell Prognos

2019 - Budget

2019

Nämnden för omsorg och stöd -1 174 -163 -1 174 0

Övergripande Hälsa -158 953 -23 632 -158 953 0

Uppdrag stöd -111 493 -17 048 -111 494 -0

Äldreomsorg -301 448 -51 898 -301 448 -0

Funktionsstöd -207 641 -35 298 -215 641 -8 000

Summa Nämnden för omsorg

och stöd -780 710 -128 038 -788 710 -8 000

Nämnden för omsorg och stöd
Ingen avvikelse mot budget.

Övergripande Hälsa
Övergripande Hälsa, innefattar bland annat budgetposter för privata utförare av särskilt boende, lokaler samt kontoret
Hälsa. Övergripande Hälsa prognostiserar en budget i balans.

Uppdrag stöd
Uppdrag och stöd prognostiserar en budget i balans. Utvecklingen inom vård och omsorg går mot att allt fler vill bo
kvar hemma längre, vilket i sig medför en ökning av personer som är i behov av hjälp och stöd av sjuksköterska,
fysioterapeut eller arbetsterapeut. Idag har enheten för sjuksköterskor svårt att klara kompetensförsörjningen, vilket
leder till kostnader för köpt bemanning och övertid. Allt fler äldre leder också till ökade behov av hjälpmedel. På
enheten pågår ett arbete för att sänka kostnaderna. På verksamhetsnivå hålls en stram hållning i budgeten för att
sammantaget inom Uppdrag och stöd lämna en budget i balans.

Äldreomsorg
Trenden visar att antalet hemtjänsttimmar snabbt förändras mellan de olika områdena, vilket i sin tur kräver snabba
omställningar inom hemtjänsten. Det i kombination med ett minskat vårdbehov under årets första två månader kräver
arbete för att ställa om organisationen och möta upp förändringarna på ett bra sätt. Kompetensförsörjning inom
hemtjänsten har i perioder under de senaste åren varit svår gällande undersköterskor. Nu är det ett faktum att
undersköterskor inte finns att tillgå i den omfattning som krävs för att fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt.
Det ställer nya krav på verksamheten att arbeta med olika faktorer som gör arbetet mer attraktivt. Vidare har årets
första månader varit extra sjukdomstyngda i samband med influensa. Detta har medfört ökade vikariekostnader och
övertid. Hemtjänsten prognostiserar en budget i balans.

Särskilda boenden förväntas lämna en budget i balans. Flera osäkerhetsfaktorer finns inom verksamheten som kan
påverka resultatet. Inom Hälsa ser vi en ökad kvalitet för den enskilde brukaren genom att få möjlighet att bo i sin
hemmiljö. Under 2019 erbjuds våra brukare, som är externt placerade, möjlighet till boende i kommunen. Budgeten för
externplaceringar är 3,2 mnkr. Den faktiska kostnaden har varit 4,5 mnkr under 2018. För att minska kostnaderna
säkerställs nu platser på boende i Ängelholm för att hålla budget i balans.

Funktionsstöd
Verksamheten för funktionsstöd överfördes i sin helhet till huvuduppdrag Hälsa 1 januari och arbetet med att se över
samtliga verksamheter pågår.
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Verksamhetsområdet Funktionsstöd redovisade ett bokslutsresultat 2018 som uppgick till - 11,2 mnkr. Budgeten för
2019 är i stort sett oförändrad från 2018, vilket begränsar möjligheten att uppnå en budget i balans inom ett år.
Prognosen för 2019 visar på en fortsatt negativ avvikelse mot budget, - 8,0 mnkr. Avvikelsen härrör främst till
kostnader för externa placeringar och fortsatt ökad vårdtyngd för yngre brukare som är i behov av hemtjänst och
korttidsvisstelse.

En åtgärdsplan för att nå en budget i balans är under utarbetande och kommer att föreslås nämnden för omsorg och
stöd i maj månad.
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Sammanträdesdatum 2019-03-05

Nämnden för omsorg och stöd AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NOSAU § 18                  Dnr   NOS 2019/38

Medborgarförslag från Linus Eriksson om "Inför LOV inom 
dagverksamhet"

Ärendebeskrivning
Linus Eriksson har lämnat ett medborgarförslag om att införa LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) inom dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Kommunfullmäktige har 
beslutat att överlämna medborgarförslaget till Välfärdsnämnden. Då dagverksamhet inom 
SOL är en verksamhet inom Nämnden för omsorg och stöd har frågan utretts av handläggare 
inom huvuppdrag Hälsa och ärendet behandlas på nämnden för omsorg och stöd. 

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2019-02-26
Förslag på svar till förslagsställaren
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 25, daterat till 2018-01-29 
Medborgarförslag som inkommit 2018-01-27 

Yrkanden 
Mikael von Krassow (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Ann Hörnebrant-Sturesson (C) och 
Sonny Rosén (L) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden för omsorg och stöd besluta

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till 
förslagsställaren.

_____

Beslutet expedieras till:
Linus Eriksson
Huvuduppdrag Hälsa 
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Planeringschef
Ulrika Wattman 
0431-46 91 41
Ulrika.wattman@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

Medborgarförslag från Linus Eriksson om att införa LOV inom 
dagverksamhet (SOL) i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Linus Eriksson har lämnat ett medborgarförslag om att införa LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) inom dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Kommunfullmäktige har 
beslutat att överlämna medborgarförslaget till Välfärdsnämnden. Då dagverksamhet inom 
SOL är en verksamhet inom Nämnden för omsorg och stöd har frågan utretts av handläggare 
inom huvuppdrag Hälsa och ärendet behandlas på nämnden för omsorg och stöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2019-02-26
Förslag på svar till förslagsställaren
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 25, daterat till 2018-01-29 
Medborgarförslag som inkommit 2018-01-27 

Utredning
I medborgarförslaget föreslås att Ängelholms kommun ska införa LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) inom dagverksamhet, socialtjänstlagen (SoL). Det framhålls att några 
kommuner valt att införa LOV på dagverksamhet för att på så sätt ge verksamhetens 
biståndsbedömda brukare större makt och inflytande att bestämma över den verksamhet som 
just de använder, samtidigt skulle det gjort nämndens budget mer överskådlig genom att ha 
koll på var varje krona tar vägen. Med anledning av det ställer förslagsställaren frågan om vad 
det är som gör att pensionären i Ängelholm får ”LOV” att välja hemtjänstutförare men inte 
får ”LOV” att välja utförare av dagverksamhet.   

Ängelholms kommun har sedan 2010 haft LOV vad gäller service- och omsorgstjänster i 
ordinärt boende inom hemtjänsten. Inom begreppet service ingår även matdistribution. 
Leverantören av LOV åtar sig att för kommunens räkning utföra biståndsbedömda insatser. 

I dagsläget har Ängelholms kommun två leverantörer av service- och omsorgstjänster i 
ordinärt boende inom hemtjänsten enligt LOV. Båda leverantörerna har varit med sedan 
uppstarten 2010. Historiskt har vi kunnat se att det har varit svårt för nya leverantörer enligt 
LOV att etablera sig i kommunen. Enligt tidigare leverantörer beror etableringssvårigheterna 
till stor del på bristande kundunderlag.  
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LOV har fått störst genomslag i kommuner med många invånare. De kommuner som enligt 
SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har dagverksamhet för äldre enligt SoL, med LOV, 
är Nacka, Täby, Stockholmsstad och Huddinge.  

I Ängelholms kommun finns endast en dagverksamhet enligt SoL, Rönnero. 
Dagverksamheten riktar sig till personer som har en demensdiagnos eller ett demensliknande 
beteende och som är under utredning. Ett 20-tal personer är inskrivna på Rönnero. Fr.o.m. 
mars 2019 kommer dagverksamheten vara en biståndsbedömd insats. Plats på Rönnero har 
historiskt kunnat erbjudas inom skälig tid. För närvarande väntar tre personer på att plats ska 
erbjudas. Rönneros dagverksamhet är idag tillräcklig för att täcka kommunens behov av 
platser. Vidare arbetar vi aktivt med att tillvarata brukarnas synpunkter och önskemål om 
innehållet i verksamheten, exempelvis genom nya kvalitetsgarantier och aktiviteter som både 
brukare och anhöriga varit med och utformat. 

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända detta till förslagsställaren.

_____

Susann Pettersson Ulrika Wattman
Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Linus Eriksson
Huvuduppdrag Hälsa 
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Svar på medborgarförslag från Linus Eriksson om 
att införa LOV inom dagverksamhet

Hej och tack för ditt medborgarförslag!
 

I ditt medborgarförslag föreslår du att Ängelholms kommun ska inför LOV 
(Lagen om valfrihetssystem) inom dagverksamhet, socialtjänstlagen (SoL).
Ängelholms kommun har sedan 2010 haft LOV vad gäller service- och 
omsorgstjänster i ordinärt boende inom hemtjänsten. Inom begreppet service 
ingår även matdistribution. Leverantören av LOV åtar sig att för kommunens 
räkning utföra biståndsbedömda insatser. 

I dagsläget har Ängelholms kommun två leverantörer av service- och 
omsorgstjänster i ordinärt boende inom hemtjänsten enligt LOV. Båda 
leverantörerna har varit med sedan uppstarten 2010. Historiskt har vi kunnat se 
att det har varit svårt för nya leverantörer enligt LOV att etablera sig i 
kommunen. Enligt tidigare leverantörer beror etableringssvårigheterna till stor 
del på bristande kundunderlag.  

LOV har fått störst genomslag i kommuner med många invånare. De 
kommuner som enligt SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har 
dagverksamhet för äldre enligt SoL, med LOV, är Nacka, Täby, 
Stockholmsstad och Huddinge.  

I Ängelholms kommun finns endast en dagverksamhet enligt SoL, Rönnero. 
Dagverksamheten riktar sig till personer som har en demensdiagnos eller ett 
demensliknande beteende och som är under utredning. Ett 20-tal personer är 
inskrivna på Rönnero. Fr.o.m. mars 2019 kommer dagverksamheten vara en 
biståndsbedömd insats. Plats på Rönnero har historiskt kunnat erbjudas inom 
skälig tid. För närvarande väntar tre personer på att plats ska erbjudas. 
Rönneros dagverksamhet är idag tillräcklig för att täcka kommunens behov av 
platser. Vidare arbetar vi aktivt med att tillvarata brukarnas synpunkter och 
önskemål om innehållet i verksamheten, exempelvis genom nya 
kvalitetsgarantier och aktiviteter som både brukare och anhöriga varit med och 
utformat. 

För Nämnden för omsorg och stöd

Ingela Sylwander
Ordförande
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Sammanträdesdatum 2018-01-29

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 25                  Dnr   KS 2018/93

Medborgarförslag från Linus Eriksson om "Inför LOV inom 
dagverksamhet"

Ärendebeskrivning
Linus Eriksson föreslår att Lagen om valfrihet införs inom dagverksamhet (SoL) i Ängelholm 
för att ge brukaren större inflytande samt göra budgeten mer överskådlig. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Linus Eriksson, inkommet den 27 januari 2018. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till välfärdsnämnden.  

_____

Beslutet expedieras till:
välfärdsnämnden
Huvuduppdrag Samhälle planeringschef
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Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 180127-MEF-GP30

Inskickat 2018-01-27 23:34

Dina uppgifter

Personnummer

Förnamn Linus Gustaf

Efternamn Eriksson

Adress Plogvägen 4 A Lgh 1101

Postnummer 262 52

Ort Ängelholm

E-post linuseriksson@mail.com

Telefon 0703626032

Förslag

Rubrik på förslaget Inför LOV inom dagverksamhet (SOL)

Bifoga fil till förslaget Inför LOV inom dagverksamhet (SOL).pdf

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  
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Inför LOV inom dagverksamhet (SOL) i Ängelholm 

Idag står Välfärdsnämnden inför en stor utmaning när det gäller dess ekonomi. När man 
ställer frågan till kommunens tjänstemän om kostnad per brukare för dagverksamhet i 
Ängelholm, så kan dem inte besvara denna. Det är ett oansvarigt sätt att hantera våra 
skattepengar. Den krona vi betalar in gemensamt för det som skall användas 
gemensamt — just den kronan ska kunna spåras vart den har tagit vägen. 

I många kommuner har man idag infört LOV inom dagverksamhet (SOL); Solna, Täby, 
Örebro, Helsingborg och Lund, för att nämna några. Detta ger verksamhetens bistånds-
bedömda brukare större makt och inflytande att få bestämma över den verksamhet som 
just dem använder, samtidigt som det hade gjort Välfärdsnämndens budget mer 
överskådlig genom att ha koll på vart varje krona tar vägen, genom att man betalar 
verksamheten för varje ”brukar-dag” i berörd verksamhet.  

Vad är det som gör att pensionären i Ängelholm får ”LOV” att välja hemtjänstutförare 
men inte får ”LOV” att välja utförare av dagverksamhet?  

Hälsningar, 
Linus Eriksson
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Planeringschef
Ulrika Wattman
0431-46 91 49
ulrika.wattman@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

 

Anmälan av delegationsbeslut februari 2019

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt delegation inom huvuduppdrag Hälsa ska kontinuerligt anmälas till 
Nämnden för omsorg och stöd. I detta ärende anmäls beslut fattade i februari 2019.

Beslutsunderlag 
Anmälan från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2019-03-11

Beslut Februari
SoL  kap 4 §1 .Bifall avlösning i hemmet 5
SoL  kap 4 §1 .Bifall boendestöd 7
SoL  kap 4 §1 .Bifall hemtjänst 145
SoL  kap 4 §1 .Bifall insatser kväll/natt 5
SoL  kap 4 §1 .Bifall kontaktperson SoL 2
SoL  kap 4 §1 .Bifall ledsagning 12
SoL  kap 4 §1 .Bifall matdistribution 36
SoL  kap 4 §1 .Bifall omprövn särskilt boende/korttidsplats/kont 0
SoL  kap 4 §1 .Bifall omprövning avlösning i hemmet 1
SoL  kap 4 §1 .Bifall omprövning hemtjänst 47
SoL  kap 4 §1 .Bifall omprövning insatser kväll/natt 2
SoL  kap 4 §1 .Bifall omprövning ledsagning 8
SoL  kap 4 §1 .Bifall omprövning matdistribution 26
SoL  kap 4 §1 .Bifall omprövning särskilt boende /korttid 12
SoL  kap 4 §1 .Bifall omprövning trygghetslarm 41
SoL  kap 4 §1 .Bifall sysselsättning SOL 3
SoL  kap 4 §1 .Bifall särskilt boende 24
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SoL  kap 4 §1 .Bifall särskilt boende /korttid 24
SoL  kap 4 §1 .Bifall särskilt boende/korttidsplats/kont 2
SoL  kap 4 §1 .Bifall trygghetslarm 34
SoL  kap 4 §1 Avslag boendestöd 0
SoL  kap 4 §1 Avslag hemtjänst 0
SoL  kap 4 §1 Avslag kontaktperson SoL 0
SoL  kap 4 §1 Avslag ledsagning 0
SoL  kap 4 §1 Avslag matdistribution 0
SoL  kap 4 §1 Avslag SOL 4 kap 1 § 0
SoL  kap 4 §1 Avslag särskilt boende 1
SoL  kap 4 §1 Avslag särskilt boende/korttidsplats 1
Beslut från annan kommun 0
LSS  Bifall 9:6 § Tillfällig k-vistelse 0
LSS 9:2 § Bifall tillf utökn ass/sjuk 2
LSS Avslag 9:2 § Personlig assistent 0
LSS Avslag 9:3 § Ledsagarservice 1
LSS Avslag 9:3 § Tillfällig ledsgarservice 0
LSS Avslag 9:4 § Kontaktperson 1
LSS Avslag 9:5 § Avlösarservice 0
LSS Avslag 9:6 § Korttidsvistelse 0
LSS Avslag 9:6 § Tillfällig k-vistelse 0
LSS Avslag 9:9 § Bost s.service/vuxna 0
LSS Avslag tillfällig pers.assistent 0
LSS Bifall  9:4 § Kontaktperson 1
LSS Bifall  9:5 § Avlösarservice 0
LSS Bifall 9:10 § Daglig verksamhet 1
LSS Bifall 9:2 § Personlig assistent 0
LSS Bifall 9:3 § Ledsagarservice 5
LSS Bifall 9:6 § Korttidsvistelse 3
LSS Bifall 9:7 § Korttidstillsyn 0
LSS Bifall 9:8 § Boende barn/ungdom 1
LSS Bifall 9:9 § Bost s.service/vuxna 0
LSS Bifall tillfällig pers.assistent 0
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Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. 

_____

Susann Pettersson Ulrika Wattman
Chef Hälsa Planeringschef
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