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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna riktlinje 

Syftet med dokumentet är att utgöra riktlinjer för handläggare i arbetet med en rättssäker 

och likvärdig utredning och behovsbedömning samt bidra till att beslut som fattas av 

olika handläggare och inom olika stadsdelsnämnder blir så enhetliga som möjligt, när 

förutsättningarna är lika. Dokumentet är en del av stadens ledningssystem för kvalitet och 

finns i Välfärdens processer.   

Vem omfattas av riktlinjen 

Målgrupp för dokumentet är medarbetare inom äldreomsorgen. Riktlinjen gäller 

tillsvidare.  

Stödjande dokument 

Riktlinjen finns i socialtjänstprocessen som är en del av välfärdens processer.  
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Riktlinjer för kontinuerlig 
tillsyn/vak vid vård i livets slut 

 

Ingen person ska behöva dö ensam om hen inte själv önskar det. I de fall det är aktuellt 

med att personalen inom hemtjänsten eller det särskilda boendet ska vaka utgör insatsen 

kontinuerlig tillsyn/vak en insats enligt hälso- och sjukvårdslagen. Insatsen kompletterar 

beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Insatsens syfte är att finnas till hands för den enskilde och utföra en god omsorg och vård 

med målsättning att hen ska känna sig trygg.  

Kontinuerlig tillsyn/vak är en kortvarig insats och ska följas upp löpande.  

 

 

 
 


