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Hantering av riktlinjer
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun är som myndighet i grunden
skyldig att följa gällande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter i utförandet av
sina insatser.
På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden planerar och genomför vård- och
omsorgsförvaltningen den verksamhet som ska leda mot de mål som kommunens
förtroendevalda beslutat. För detta genomförande krävs för förvaltningens
verksamheter olika typer av verktyg i form av styrdokument. Dessa dokument
underlättar för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen att göra rätt och
bidrar också till en tydlighet gentemot våra medborgare för att förstå ageranden
och beslut.
Styrdokumenten kan delas in i två grupper; dokument som svarar på frågan vad
som vill uppnås och dokument som svarar på frågan om hur det ska uppnås.
Exempel på dokument som svarar på frågan vad är KF:s långsiktiga plan och
årsplan samt vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan och årsplan.
Exempel på dokument som svarar på frågan om hur är förvaltningens olika planer
och riktlinjer.
Olika nivåer finns på styrdokument där vissa är bindande medan andra är
rekommenderande.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar, genom förvaltningen, att ta fram de
styrdokument som faller inom nämndens ansvarsområden.
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Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förhållandet i ansvar mellan vård och omsorgsnämnden och förvaltning finns
reglerat i ”Reglemente för vård och omsorgsnämnden i Enköping” samt i aktuell
delegationsordning.
För att säkerställa följsamhet av gällande lagstiftningar, förordningar och
föreskrifter samt för att nå hög måluppfyllelse utifrån den av nämnden beslutade
långsiktiga planen arbetar förvaltningen kontinuerligt med att se till att rätt
styrdokument finns för förvaltningens medarbetare. Beroende på nivå av
styrdokument fastställs de, i enlighet med kommunens ”Regler för styrdokument”,
av chef i verksamhet eller av förvaltningschef.
Ett viktigt verktyg för förvaltningen är olika typer av riktlinjer vilka har hanterats på
olika sätt över tid.
På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden ska förvaltningen säkra att individer i
Enköping i behov av vård och stöd, utifrån behov, får dessa tillgodosedda utifrån
gällande lagstiftning. Insatserna ska ges med rätt kvalitet utifrån skälig respektive
god levnadsnivå. Som verktyg för detta arbete finns förvaltningens övergripande
riktlinjer för de olika lagrummen. När det gäller de övergripande riktlinjerna för
förvaltningen utifrån gällande lagstiftningar SoL, LSS och HSL är förvaltningens
bedömning att de bör fastställas av förvaltningschef då de är grunden för vidare
planering av verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden tar del av riktlinjerna och
ställer sig bakom dessa. Vid mindre justeringar av riktlinjerna informeras nämnden.
Mindre justeringar kan till exempel vara redaktionella ändringar eller förtydligande
vid tolkningsmöjligheter. Vid större förändring av verksamhet fattar vård- och
omsorgsnämnden beslut om vad enligt gällande reglemente och
delegationsordning. Större förändringar är när en större målgrupp eller verksamhet
påverkas av beslutet. Utifrån fattat beslut ses aktuell riktlinje över och förändringar
görs om hur verksamheten ska utformas och tas upp på nästkommande nämnd.
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