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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Information från förvaltningen (SN 2018/7)

Utöver förvaltningschefens och avdelningschefernas månadsrapporter lämnas information
muntligt vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Följande rapporter utgör underlag i ärendet:
• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport
2018-03-11
• Vård- och omsorgschefen Kenneth Petterssons rapport
2018-03-08

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

A4 Mars
IFO
Utredningsenheten, Arbetsmarknadsenheten,
Öppenvårdsenheten samt HVB/stödboende EKB
Särskilda händelser
Under våren har BUS gruppen startat upp Tema Cafékvällar för nyanlända
föräldrar. Deltagarna har själva valt teman.
Utredningsenheten har uppmärksammat ett ökat inflöde av orosanmälningar där
föräldrar söker stöd i föräldrarollen, vägledning av barn/tonåringar. Med anledning
av detta planerar Öppenvårdsenheten att arrangera temakvällar öppna för alla
Kungsörs föräldrar. Vanliga frågor och oro handlar om nätdroger, databeroende
eller effekter av diagnoser.
Ensamkommande barn HVB/Stödboende arbetar med utflytt av de två ungdomar
som fyller 21 år. Vidare arbetas med omflyttning av ungdomar mellan
verksamheterna och till följd av detta omfördelning av personal.
HVB/Stödboende har med anledning av deltagande i forskningsprojektet haft nya
”mätningar”, där ungdomarna vid verksamheten svarar på frågor om sin hälsa.
Tidigare har svarsfrekvensen varit låg. Personal har arbetat med att motivera
ungdomarnas deltagande och vid senaste mätningen var nära hundraprocentig
svarsfrekvens.
Inflödet av ansökningar Ekonomiskt bistånd är oförändrat. Däremot har
konstellationen hos familjer som ansöker förändrats, vilket ger merarbete. Fler
familjer med många barn där det inom familjen skiljer sig om personerna har
uppehållstillstånd alternativt ligger i asylprocess samt att föräldrarna står långt från
arbetsmarknaden, ger effekt längre handläggningstider och högre kostnader.
Personal
Personal har utbildats för att möta upp Socialtjänstens nya ansvar gällande
spelmissbruk.
Öppenvårdsenheten söker ny medarbetare, familjebehandlare. Ingen sökande
med efterfrågad kompetens fanns vid första annonsering. Därav har ny annons
gått ut. I nuläget finns tjugosex sökande.
Medarbetare vid ekonomiskt bistånd, vilken går till annat arbete första april är
långtidssjukskriven. Efterträdare är anställd men för att klara handläggningstider
och utbetalningar av försörjningsstöd fram till tillträdet och under introduktionstiden
planeras att köpa in konsulttimmar vid månadens arbetstoppar.
Frisknärvaro
Under februari och in i mars månad har många anställda insjuknat i influensan

VO-A4-mars nämnd

den 8 mars 2018

Periodens viktigaste händelser

- mätning utifrån brukarens behov kopplat till arbetsbelastning mars-juni 2018
-förändring chefsnivå LSS- annons enhetschef vår 2018
- Ny enhetschef med övergripande ansvar hemtjänstinsatser börjar 1/5
-kartläggning planeringssystem (TES eller mobil omsorg), uppstart behövs senast 1/6
- Intensivt arbete med samverkan utskrivning i regionen
-Samverkan lokal nivå kommunal- enhetschef samt arbets-/skyddsombud möte varje mån
-Frisknärvarogrupp har upprättat en ombudsbeskrivning med ett tydligt uppdrag
-Stegtävling hela mars månad inom VO
-Den första lokal prestationsplanen har upprätts
-besök nybyggnation samt möte med anhöriga är genomfört, plan för flytt finns
-Demensutbildning och nollvisionsutbildning alla medarbetare inkl. chefer 2018
-6.6.a (krav från kommunal) på grindstugan, är hanterat

Ekonomiskt resultat januari- december 2017
avvikelse från budget föregående år

prognos helår

Kommentar till ekonomiskt resultat
Inga siffror i systemet ännu, tidigast i april

Personalnyckeltal

*Frisknärvaro totalt (%)
Män
Kvinnor

Januari 2018-feb 2018
*
-

*Inga nya siffror framtagna för 2018

Personalnyckeltal

januari tom feb 2018

Sjukfrånvaro totalt (%)
Män
Kvinnor

9,31
9,87
9,25

föregående år
*
-

föregående år
11,03
7,23
11,45

Kommentar till personalnyckeltal

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, speciellt hos kvinnor. Vi har haft en frisknärvarogrupp de
senaste 6 månaderna som nu kommit fram till en ombudsroll för detta. Korttidsfrånvaron är
fortfarande hög, medan långtidssjukfrånvaron minskat. Vi kommer därför nu göra en
mätning i 3 steg: steg 1 brukarens behov, steg 2 arbetsbelastning över dygnet, steg 3 föra
ihop 1-3. Mätning frisknärvaro är svår att jämföra mellan åren.

Kommentar till kvalitetsnyckeltal

Vi har nu genomfört en egen mätning inom funktionshindersområdet: vad tycker du om ditt
boende? Det har inte funnits någon mätning så som inom äldreomsorgen, så därför valde vi
att göra en egen. Vi har nu kvalitetsmätningar inom hela vård och omsorg. Resultatet
redovisas på nästa sida. Alla ville/kunde inte svara så av 49 tillfrågade svarade endast 23. De
vi behöver arbeta vidare med är att man inte ska behöva vara rädd för något på sitt boende,
man ska känna sig trygg med personalen och alla ska trivas.

VO-A4-mars nämnd

den 8 mars 2018

Brukarundersökning-Vad tycker du om ditt boende med särskild service?
För att kunna göra vår verksamhet bättre ville vi veta vad omsorgstagaren
tycker. För att ta reda på det ställde vi åtta frågor. Frågorna har hämtats från
SKL Sveriges Kommuner och Landsting; ur den nationella
brukarundersökningen. I Kungsör har undersökning genomförts vid två tillfällen
på boende för socialpsykiatri, första i februari 2017 sedan en uppföljning i
oktober-november 2017. I detta material redovisas resultatet från uppföljningen i
oktober –november. LSS-boende genomförde undersökningen i november,
resultatet redovisas här.
LSS- Boende 23 av 49 tillfrågade omsorgstagare har svarat på enkäten.
Resterande ville inte eller hade ej förmågan att svara. Socialpsykiatri-Boende 6
svar av X boende
Frågor

LSS-boende

Socialpsykiatri

Får du bestämma saker som är viktiga för dig
hemma? Antal som svarat: Ja och Ibland

20/23

6/6

Får du den hjälp du vill ha hemma?

22/23

6/6

22/23

6/6

Pratar personalen med dig så att du förstår vad
de menar? Antal som svarat: Alla och Några

21/23

6/6

Känner du dig trygg med personalen?

19/23

6/6

9/23

5/6

19/23

6/6

11 kvinnor

*redovisas ej pga
för få svarande

Antal som svarat: Ja och Ibland
Bryr sig personalen om dig?
Antal som svarat: Ja och Ibland

Antal som svarat: Alla och Några
Är du rädd för något hemma?
Antal som svarat: Aldrig
Trivs du hemma?
Antal som svarat: Ja och Ibland
Är du man eller kvinna?

12 män

Under 2018 har brukarundersökningar genomförts inom äldreomsorgen; särskilt boende och
ordinärt boende-hemtjänst, boende med särskild service – LSS och socialpsykiatri,
boendestöd och biståndshandläggning.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Pågående projekt
Efter önskemål från socialnämnden har förvaltningen sammanställt
en förteckning över pågående projekt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanställning över pågående projekt 2018-03-12

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Sida 1 (4)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2018-03-12
Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Kenneth Pettersson, avdelningschef
Åse Björkman, avdelningschef

Pågående Projekt
Inom Individ- och familjeomsorg

Familjefridsteamet, våld i nära relationer
Syfte med projektet är att det egna teamet har kompetens och färdiga samverkansvägar när
ärenden Våld i nära relationer inkommer.
År 1 2017
- Familjefridsteam bildas av medarbetare från Utredningsenheten, Öppenvården samt
Ekonomiskt bistånd.
- Alla barn och ungdomshandläggare utbildas i signs of safety – en metod att arbeta
med risk och skydd när våld har uppmärksammats
- Familjefridsteamets medarbetare utbildar sig i Freda kortfrågor, grund och
avanceradnivå.
- Utredningsenhetens medarbetare utbildas, webbutbildning våld i nära relationer.
- Familjefridsteamet skapar en egen katalog över närliggande skyddade boenden med
syfte att kunna utföra individuella behovsbedömningar om skyddat boende är
insatsen.
- Familjefridsteamet arrangerar en utvecklingsdag med nära samarbetspartners.
Föreläsning och workshops samt samtal om framtida samverkan.
År 2 2018
- Familjefridsteamet utvecklar rutin för hur teamet ska mobiliseras vid inkomna
ärenden.
- Familjefridsteamet planerar att arrangera föreläsning för kommunens anställda.
- Familjefridsteamet planerar och utför arbetet med att förvaltningens anställda ska
delta i webbutbildning, våld i nära relationer.
- Barn och ungdomshandläggare läser fördjupningskurs 7,5 hp utreda och
dokumentera barnavård vid våld i nära relationer.
- Medarbetare vid Öppenvården deltar i forskningsprojekt i samarbete med Karolinska
institutionen. Projektet syftar till att utvärdera metod för arbetet familjer i kris när

Sida 2 (4)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2018-03-12
Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Kenneth Pettersson, avdelningschef
Åse Björkman, avdelningschef

-

det anmälts våld i nära relationer. Behandlarnas arbete mäts före och efter
utbildning i metoden.
Barn och ungdomshandläggare deltar i fördjupningsutbildning Signs of safety

Ungdomsmottagning
I samarbete med Regionen startar Kungsör en ungdomsmottagning 12 t/v. IFO avsätter
timmar för kuratorstjänst. Regionen står för barnmorskemottagningsdelen. Syfte är att
kommunens ungdomar enkelt kan vända sig till UM i sex-, samlevnads- och relationsfrågor.
Ytterligare uppdrag är att nå ut till högstadieungdomar i ämnet sex och samlevnad.
Kurator och barnmorska är ute och träffar skolklasser medan mottagningsdelen väntar på att
lokalfrågan ska lösas.
Lösningsfokus och ensamkommandes hälsa
Syfte med projektet är att belysa ensamkommande flyktingbarns livssituation och
självrapporterade hälsa samt att utvärdera en utbildningsinsats i lösningsfokuserat
arbetssätt bland personal på HVB och Stödboenden.
Projektet drivs av Samordningsförbundet med deltagare från KAK.
Resultatet av projektet samlas i en forskningsrapport och en metodhandbok.

PÅ GÅNG
Barn och ungdomshandläggare deltog 2016/17 i samarbetet med SKL i Innovationsguiden,
en metod för att via tjänstedesign hitta metoder för barns delaktighet.
IFO deltog med Barns delaktighet i utredningsplaneringen och tog fram en idé om ett
interaktivt verktyg vid utredningsplaneringen. Mälardalens högskola har visat intresse för att
tillsammans med IFO utveckla idén.
Mars 2018 släpper FORSA medel för praktiknära socialtjänstforskning. IFO och MDH
tillsammans med IT forskare söker där utvecklingsmedel.
Pågående projekt inom Vård och omsorg

Sida 3 (4)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2018-03-12
Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Kenneth Pettersson, avdelningschef
Åse Björkman, avdelningschef

Tillgänglig bemanning
Projektet är till för att vi ska använda ordinarie personal framför timvikarier, en av
anledningarna är just att vi har svårt att rekrytera fler timvikarier. Vi arbetar nu på att få till
resurspass som bokas via pool. All personal kan endast täcka upp där de har kompetens.
Syfte: Minska användningen av timvikarier och öka samarbetet mellan verksamheterna.
Mål: är att införa ett nytt gemensamt arbetssätt som leder till ett minskat behov av
timvikarier. Undvika ofrivillig nollvik.
Utfall: Vi har fått endast ett fåtal pass lösta via projektet under 2017. Istället har andelen
nollvik ökat, tvärt emot vad vi önskade. VI har därför tagit ett omtag för 2018.

Kvalitet nattetid
Bakgrunden till rekommendationen är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens
förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. SKL rekommenderar
kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra punkter:
Koll på läget utifrån enskilda behov dygnets alla timmar, Planera utifrån individens behov
tillsammans med anhöriga och den enskilde, Ta fram en strategi för att utveckla
digitaliseringens möjligheter samt ledarskap (speciell fokus på ledarskap nattetid).
I Kungsör antogs rekommendationen våren 2017 och vi har valt att införa den i projektform
under 1 år med start vår/sommar 2017.
Syfte: den enskildes behov ska vara styrande hela dygnet och att personal ska finnas
tillgänglig dygnet runt.
Mål: Tydlig genomförandeplan, som upprättats med den enskilde och dess anhöriga, som
även noggrant täcker nattens timmar.
Utfall: Strategisk plan för välfärdsteknik upprättas under året, en genomlysning av alla
genomförandeplaner utifrån brukarens behov genomförs under mars månad, övrigt ingår i
tidsplanen för projektet.

Heltid som norm kommer bli projekt
En handlingsplan för kommunen är under behandling, täcker in hela kommunals
avtalsområde och är baserat på en överenskommelse mellan SKL och kommunal.
Mål: Målet är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning 202105-31 och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid 2021-05-

Sida 4 (4)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2018-03-12
Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Kenneth Pettersson, avdelningschef
Åse Björkman, avdelningschef

31. Fr o m 2018 fram till 2021-05-31 ska efterstävas att vakanta tillsvidaretjänster omvandlas
till heltidstjänster.
Nu under våren kommer en enkät genomföras med alla medarbetare med frågorna:
Är du intresserad av att arbeta heltid? Om inte, vad är motivet? Om du är intresserad av att
arbeta heltid vad beror det på att du inte arbetar heltid nu? För att kunna organisera
heltidstjänster inom kommunens verksamheter utifrån de behov som finns, kan det bli
aktuellt att arbeta på andra arbetsplatser än den nuvarande. Skulle det fortfarande vara
intressant för dig? Om inte vad beror det på? Om det finns möjlighet att få en heltidstjänst
som bottentjänst men att ändå ha möjlighet att välja sysselsättningsgrad varje år. Skulle det
vara intressant för dig?
Efter enkäten kommer personalutskottet fatta beslut på handlingsplanen för införande av
heltider.

Kenneth Pettersson
Avdelningschef

Åse Björkman
Avdelningschef

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Plan för ensamkommande flyktingbarn

Information lämnas muntligt vid sammanträdet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Högkostnadsskydd för äldre- och
handikappomsorg (SN 2018/30)
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om högkostnadsskydd i
form av en högsta avgift, ofta kallad maxtaxa, för hemtjänst,
dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Avgifterna får, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap 8 §
första stycket 1-3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), högst
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.
Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.
Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med
att prisbasbeloppet ändras, och fastställs av Socialstyrelsen.
Socialförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
högkostnadsskyddet för äldre- och handikappomsorgen ändras
efter socialstyrelsens rekommendationer.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förvaltningshandläggarens tjänsteskrivelse 2018-03-05

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner att högkostnadsskyddet för
äldre- och handikappomsorgen ändras efter socialstyrelsens
rekommendationer.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelen och akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-03-05
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialförvaltningen
Socialnämnden
Vår handläggare

Helena Björnberg, förvaltningshandläggare

Högkostnadsskydd för äldre- och handikappomsorg
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om högkostnadsskydd i form av en
högsta avgift, ofta kallad maxtaxa, för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal
hälso- och sjukvård.
Avgifterna får, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap 8 § första stycket
1-3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), högst uppgår till en tolftedel av 0,5392
prisbasbelopp.
Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.
Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med att
prisbasbeloppet ändras. Socialstyrelsen fastställer högkostnadsskyddet.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att föreslår kommunfullmäktige besluta
-

att högkostnadsskyddet för äldre- och handikappomsorgen ändras efter
socialstyrelsen rekommendationer.

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Helena Björnberg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Budgetuppföljning per den 28 februari 2018
(SN 2018/22)
Uppföljning lämnas vid sammanträdet,
inklusive rapport om bl.a.
- beläggningsstatistik och
- uppföljning av placeringar

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Revidering av socialnämndens delegationsordning (SN 2018/35)
Socialförvaltningen har gått igenom nämndens delegationsordning
och funnit några punkter som bör revideras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2018-03-13

Förslag till beslut

Socialnämnden antar den reviderade Delegationsordningen för
socialnämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-03-13
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialförvaltningen
Socialnämnden
Vår handläggare

Handläggare Helena Björnberg

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Delegationsordningen har reviderats och gåtts igenom av förvaltningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar den reviderade Delegationsordningen för socialnämnden.

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Helena Björnberg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

Delegationsordning för socialnämnden
Antagen av socialnämnden 2008-04-22, § 32
Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, § 13
Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, § 73
Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, § 37
Reviderad av socialnämnden 2015-04-21, § 38
Reviderad av socialnämnden 2015-05-22, § 56
Reviderad av socialnämnden 2015-06-12, § 69
Reviderad av socialnämnden 2015-08-18, § 80
Reviderad av socialnämnden 2015-10-14, § 96
Reviderad av socialnämnden 2016-02-16, § 19
Reviderad av socialnämnden 2016-06-21, § 58
Reviderad av socialnämnden 2016-08-16, § 84
Reviderad av socialnämnden 2016-09-20, § 89
Reviderad av socialnämnden 2017-02-28, § 33
Reviderad av socialnämnden 2017-04-25, § 71
Reviderad av socialnämnden 2017-10-31, § 135

Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelse/nämnd men där
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som
helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut.
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten.
Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut
fattat av nämnden. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning (kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.
Ett delegationsbeslut ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen/berörd nämnd om inget annat framgår av delegationsordningen. Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras.
Om beslutanderätten är villkorad med samråd ska sådant ske innan beslut fattas. Samrådet
kan ske endera
- ”i samråd” – då måste parterna vara överens för att beslut ska kunna fattas, eller
- ”efter samråd” då behöver man inte vara överens för att beslut ska kunna fattas men en
annan person/grupp ska ändå tillfrågas innan beslutat fattas.
Uppställning av delegationsordningen
Delegationsordningen är delad i tre delar:
A – En kommungemensam del (lika i hela kommunen)
B – En nämndspecifik del
C-- En myndighets del
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighetsSida 1
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beslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten. Denna delegationsordning omfattar ett antal verkställighetsbeslut som ligger i
gränslandet mellan delegation och verkställighet. I andra kolumnen anges verkställighetsbeslut med V och delegationsbeslut med D.
Den nya lydelsen gäller från och med den 2017-11-03.
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Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Del A – kommungemensam del
A1. Allmänna juridiska ärenden
A1.1. Föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter/organ med
rätt att ingå förlikning m.m.

V

A1.2. Ge fullmakt till ombud att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag

D

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

För fullmakt i personalfrågor och fastighetsfrågor
finns egen delegation.

A1.3. Yttrande som p.g.a kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan
besvaras utan styrelse-/nämndbeslut

D

Förvaltningschef/ Utsedd ersättare
handläggande
för förvaltningstjänsteman
chef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A1.4. Avvisa försent inkommen överklagan 24 § Förvaltningslagen

D

Förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A1.5. Utlämnande av allmän handling

V

Förvaltningschef,
avdelningschef,
enhetschef, registrator, handläggare

A1.6. Avslag på begäran om att lämna
ut ej arkiverade allmänna handlingar
eller utlämnande med förbehåll

D

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A1.7. Förordnande av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

D

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

a) Över avdelningsgräns

V

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

b) Inom avdelning/enhet

V

Avdelningschef/
enhetschef

V

Förvaltningschef

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

För talan i personalfrågor
och fastighetsfrågor finns
egen delegation.

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A2. Ekonomiska frågor
A2.1. Omdisponering inom förvaltningens budgetram

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A3. Avtal och Upphandling
A3.1. Teckna respektive säga upp avtal/kontrakt som inte är av principiell
betydelse

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Får inte binda kommunen
vid större åtagande än som
ryms inom budgetramen.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A3.2. Direktupphandling till ett värde
upp till direktupphandlingsvärdet (enligt LOU) vid varje tillfälle

D

Förvaltningschef

3

Utsedd ersättare
för förvaltningschef

Efter konkurrensutsättning
och dokumentationsplikt.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

D

Ansvarig chef
utifrån sina ansvarsområden

Ersättare

Anmärkning

A4. Personalfrågor
A4.1. Anställning av medarbetare inkl.
överenskommelse om löne- och anställningsvillkor

Lönesätts i samråd med
HR-avdelningen
Anställning av förvaltningschef meddelas kommunstyrelse och aktuell nämnd.
Övriga anställningar - ej
meddelande till styrelse/
nämnd.
Anställning av förvaltningschef görs efter samråd med
aktuellt ordförande.
Anställning av kommunchef beslutas av kommunstyrelsen.

A4.2. Ändring av anställningsvillkor

V

Ansvarig chef
utifrån sina ansvarsområden

I samråd med HR-avdelningen. För förvaltningschef även samråd med berört presidium.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.3. Ledighet med lön, andra anställningsförmåner eller annan anställningsform utöver det som anges i lagar och
avtal

V

Förvaltningschef

A4.4. Förordnande av förvaltningschef
under semester, sjukdom o dyl. under
kortare tid

D

Förvaltningschef

A4.5. Uppsägning/avveckling och avskedande av medarbetare

D

Ansvarig chef
utifrån sina ansvarsområden

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Kommunchef

Förordnande av kommunchef under semester, sjukdom o dyl. se kommunstyrelsens B-del
I samråd med HR-avdelningen. Enighet krävs.
För förvaltningschef även
efter samråd med berört
ordförande.
Uppsägning/avveckling och
avskedande av förvaltningschef meddelas kommunstyrelse och aktuell nämnd.
Övriga anställningar - ej
meddelande till styrelse/
nämnd
Uppsägning/avveckling och
avsked av kommunchef beslutas av kommunstyrelsen

A4.6. Beslut om avgångsvederlag motsvarande max sex månadslöner vid
avslut av anställning som alternativ till
uppsägning

D

A4.7. Omplacering mellan förvalt-

D

Förvaltningschef

I samråd med HR-avdelningen. Enighet krävs.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

HR-chef
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Kommunchef

I samråd med berörda förvaltningschefer. Enighet

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

ningar

Anmärkning

krävs.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.8. Disciplinära åtgärder

V

Ansvarig chef

Förvaltningschef

I samråd med HR- avdelningen. Enighet krävs.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.9. Avstängning

V

Ansvarig chef

Förvaltningschef

I samråd med HR- avdelningen. Enighet krävs.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.10. Godkännande av/förbud mot
bisyssla

D

Ansvarig chef

Förvaltningschef

I samråd med HR-avdelningen. Enighet krävs.
För ställningstagande till
bisyssla för kommunchef,
se kommunstyrelsens B-del

A4.11. Pensionsförmåner utanför pensionsavtal

D

Personalutskottet

Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen

A4.12. Särskild ålderspension enligt
pensionsavtal

D

Personalutskottet

Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen

A4.13. Överenskommelse om fortlöpande facklig tid för fackliga förtroendemän

V

HR-chefen/
HR-specialist

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.14. Ledighets omfattning och
eventuella löneförmåner för fackliga
förtroendemän vid tillfälliga ledigheter

V

HR-chefen/
HR-specialist

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.15. Antagande av centrala överenskommelser rörande förhållandet mellan
kommunen och arbetstagarnas fackliga
organisationer

D

HR-chefen/
HR-specialist

Anmälan till personalutskottet

A4.16. Stridsåtgärd, i kommunstyrelsens egenskap av kommunens samlade
personalfunktion

D

Personalutskottet

Utskottets protokoll anmäls
till kommunstyrelsen

A4.17. Träffande av lokala kollektivavtal

D

HR-chefen/
HR-specialist

Anmälan till personalutskottet

A4.18. Uppsägning av lokalt förhandlade kollektivavtal

D

HR-chefen/
HR-specialist

Anmälan till personalutskottet

A4.19. Föra kommunens talan inför
V
domstol och andra myndigheter samt att
träffa överenskommelser i rättstvister

HR-chefen/
HR-specialist

Kommunchef

A4.20. Ge fullmakt till ombud att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter och träffa
överenskommelser i rättstvister

D

HR-chef/
HR-specialist

Kommunchef

A4.21. Hantering av frågor enligt
samverkansavtalet

V

Ansvarig chef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A4.22. Ställningstagande till arbetsvärdering/lönekartläggning

D

Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationens
protokoll anmäls till
kommunstyrelsen
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Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

A4.23. Riktlinjer för fördelning av
lokala löneutrymmet

D

Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationens
protokoll anmäls till
kommunstyrelsen

A4.24. Fördelning av lokalt löneutrymme enligt givna riktlinjer

V

Ansvarig chef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

V

Förvaltningschef

Rätt att vidaredelegera
uppgifterna.

A5. Arbetsmiljö
A5.1. Ansvar för arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagstiftningen

Ej meddelande till styrelse/
nämnd.

A6. Miljöansvar
A6.1. Ansvar för miljöfrågor enligt
Miljöbalken

V

Förvaltningschef

Rätt att vidaredelegera
uppgifterna.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A7. Kvalitetsarbete
A7.1. Ansvar för det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannivå

V

Förvaltningschef

Rätt att vidaredelegera
uppgifterna.
Ej meddelande till styrelse/
nämnd.
Redovisas vid bokslut

A8. Övrigt
A8.1. Förtroendevaldas deltagande
kurser och konferenser

V

Ordförande

A8.2. Anställdas deltagande i externa
kurser och konferenser

V

Respektive chef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A8.3. Fastställa förvaltningsorganisation

V

Förvaltningschef

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

A8.4. Övriga ärenden som inte kan
vänta på beslut vid kommande
styrelsemöte/nämndmöte

D

Ordförande
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Vice ordförande

1:e vice
ordförande

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Del B – nämndspecifik del
B1. Förvaltningsgemensamt
Beordrande av fyllnadstid, över-tid

Verkställighet

a)

Avdelningschefer VO, IFO,
förvaltningshandläggare, ITsamordnare, MAS

D

Förvaltningschef

b)

enhetschefer

D

Avdelningschef

c)

övrig personal

D

Enhetschef

D

Avdelningschef
IFO

B.1.1 Förordnande av anställd vid
socialjouren i Västerås stad att hantera
akuta enskilda ärenden för Kungsörs
kommun under icke konstorstid mellan
klockan 16.30 och 07.30 vardagar samt
helgdygn under helg och röda dagar.
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Förvaltningschef

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Del C – Myndighetsutövning – Individ- och familjeomsorgen
C1. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU
C.1.1. Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätten om vård
enligt LVU
4 § LVU

D

Myndighetsutskott

C.1.2. Beslut om omedelbart omhänder- D
tagande av barn och
ungdom under 20 år

MyndighetsUtskott

När utskottets beslut inte kan avvaktas
6 § 1 st LVU

Ordförande

C.1.3. Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 §
LVU ska upphöra

D

När utskottets beslut inte kan avvaktas
9 § 3 st LVU
C.1.4. Beslut om hur vården ska ordnas
och var den unge ska vistas under
vårdtiden
När utskottets beslut inte kan avvaktas
11 § 1 st LVU
C.1.5. Beslut om att den unge får vistas
i sitt eget hem under vårdtiden

MyndighetsUtskott

Ordförande

D

När utskottets beslut inte kan avvaktas
11 § 2 st LVU

Vice ordförande
Ledamot

MyndighetsUtskott

Ordförande

D

Vice ordförande
Ledamot

Vice ordförande
Ledamot

MyndighetsUtskott
Ordförande

C.1.6. Övervägande om vård med stöd
av 2 § LVU fortfarande behövs
13 § 1och 2 st LVU

D

Myndighetsutskott

C.1.7. Prövning av om vård med stöd
av 3 § LVU ska upphöra
13 § 1 och 3 st. LVU

D

Myndighetsutskott

C.1.8. Övervägande om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § FB
13 § LVU

D

Myndighetsutskott

D

Myndighetsutskott

D

1:e Socialsekr

Vice ordförande
Ledamot

C.1.9. Beslut om hur rätt till umgänge
med den unge ska utövas
a) när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller vårdnadshavaren
b) när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på myndighetsutskottets beslut
14 § 2st 1. LVU

Ordförande

Avdelningschef
IFO
Vice ordförande
Ledamot

C.1.10. Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas
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Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

a) för föräldern eller vårdnadshavaren

D

b) i avvaktan på myndighetsutskottets
beslut
14 § 2st 2. LVU

D

Myndighetsutskott
1:e Socialsekr
Ordförande

C.1.11. Övervägande om beslut om hur D
den unges umgänge med vårdnadshavare
och med föräldrar som har umgängesrätt
eller hemlighållande av vistelseort enligt
14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs.
14 § 3 st LVU

Myndighetsutskott

C.1.12. Beslut om att vården ska upphöra
21 § 1 st LVU

Myndighetsutskott

C.1.13 Beslut omregelbunden kontakt
med särskild utsedd kontaktperson eller
behandling i öppna former
22 § LVU
C.1.14. Prövning av om beslut om
förebyggande insats ska upphöra att
gälla
22 § 3 st LVU

D

Anmärkning

Avdelningschef
IFO

Får ej delegeras till
tjänsteman enligt HFD
2016 ref 74

Vice ordförande
ledamot
Bestämmelsen
innebär att nämnden
minst en gång var tredje
månad om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs.

Myndighetsutskott

D

Myndighetsutskott

C.1.15. Beslut om att förebyggande
insats enligt 22 § 1 st LVU ska upphöra
22 § 3 st LVU

D

Myndighetsutskott

C.1.16. Ansökan hos förvaltningsrätten
om flyttningsförbud
24 § LVU

D

Myndighetsutskott

C.1.17. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs
26 § 1 st LVU

D

Myndighetsutskott

C.1.18. Beslut om att flyttningsförbud
ska upphöra
26 § 2 st. LVU

D

Myndighetsutskott

C.1.19. Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

D

MyndighetsUtskott

När utskottets beslut inte kan avvaktas
27 § 1 st LVU
C.1.20. Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska
upphöra

Ersättare

Ordförande
D

Vice ordförande
Ledamot

MyndighetsUtskott

När utskottets beslut inte kan avvaktas
30 § 2 st LVU
C.1.21. Beslut om den unges umgänge
D
med förälder eller andra vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås
31 § LVU

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

Vice ordförande
Ledamot
Myndighetsutskott
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Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

C.1.22. Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
43 § 1 st LVU

D

Myndighetsutskott

Ordförande
Vice ordförande

OBS! Beslutanderätten kan inte
delegeras till annan ledamot

C.1.23. Beslut om att begära polishand- D
räckning för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande med stöd av
LVU

MyndighetsUtskott

När utskottets beslut inte kan avvaktas
43 § 2 st LVU

Ordförande

Vice ordförande
Ledamot

1:e Socialsekr
Avdelningschef
IFO

Avdelningschef
IFO
1:e Socialsekr

C.1.24. Begäran om förlängd tid för
ansökan om vård
8 § LVU

D

C.1.25. Beslut om läkarundersökning,
D
att utse läkare samt plats för läkarundersökningen
32 § LVU

Socialsekreterare

C.2. Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare - LUL
C.2.1. Yttrande till åklagarmyndigheten D
11 § Lag med särskilda bestämmelser
om unga lagöverträdare (LUL)

Avdelningschef
IFO
1:e socialsekr.

C.2.2. Yttrande till åklagare med
anledning av eventuell utredning
beträffande den som är under 15 år
31 § LUL

Avdelningschef
IFO
1:e socialsekr.

D

C.3. Barn och unga, socialtjänstlagen - SoL
C.3.1. Beslut om att inleda utredning
11 kap. 1-2§§ SoL.

D

Socialsekreterare 1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.3.2. Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att inledd utredning ska
läggas ned
11 kap. 1 § SoL

D

1:e Socialsekr

Avdelningschef
IFO

C.3.3. Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd
11 kap. 1 § SoL

D

1:e Socialsekr

Avdelningschef
IFO

C.3.4. Förlängning av utredningstid
11 kap. 2 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.3.5. Framställan till domstol om
behov av målsägandebiträde för
underårig
5 kap. 2 § SoF

D

Socialsekreterare

C.3.6. Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare
5 kap. 3 § SoF

D

Socialsekreterare

C.3.7. Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare
inte längre föreligger
5 kap. 3 § SoF

D

Socialsekreterare

10

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

C.3.8. Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god man
Lag om god man för ensamkommande
barn 3 §

D

Socialsekreterare

C.3.9. Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltningen av underårigs
egendom
5 kap. 3 § SoF

D

Socialsekreterare

Ersättare

C.3.10. Yttrande till passmyndighet vid D
utfärdande av pass utan vårdnadshavares
medgivande
3 § 2 st passförordningen

Avdelningschef
IFO

C.3.11. Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av placering eller
omplacering i familjehem/HVB för
stadigvarande vård och fostran eller
tillfällig placering längre än fyra
månader.
4 kap. 1 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.3.12. Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård (placering/omplacering) i kommunens egna HVB/
stödboende.
4 kap. 1 § SoL

D

1:e socialsekr

Avdelningschef
IFO

C.3.13. Beslut om tillfällig placering för D
barn och ungdom under utredningstiden
4 kap. 1 § SoL

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

1:e socialsekr

Beslut om förlängning av tillfällig
placering för barn och unga, högst två
månader
4 kap 1 § SoL

D

Avdelningschef
IFO

Förvaltningschef

Beslut om förlängning av tillfällig
placering längre än sex månader om det
finns särskilda skäl
4 kap 1 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.3.14. Medgivande att barn tas emot
för stadigvarande vård och fostran i
enskilt hem som inte tillhör någon av
hans förälder eller annan vårdnadshavare
6 kap 6 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.3.15. Övervägande om vård i annat
hem än det egna fortfarande behövs
6 kap. 8 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.3.16. Beslut om upphörande av
D
bistånd i form av vård i hemför vård och
eller boende eller i familjehem

1:e socialsekr

Socialsekreterare 1:e socialsekr
Avdelningschef
Delegaten i
ursprungsbeslute IFO
t
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Anmärkning

Ej varaktig, högst
fyra månader

Övervägande är inte ett
beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var
6:e månad är skyldig att
överväga om vård enligt
socialtjänst-lagen
fortfarande behövs

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

a) upp till15% av basbeloppet

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

b) upp till 30% av basbeloppet

D

c) över 30% av basbeloppet

D

Avdelningschef
IFO
Myndighetsutskott

Anmärkning

4 kap 1 § SoL
C.3.17. Beslut om ekonomiskt bistånd
åt barn och ungdom i samband med
placering, omplacering eller flyttning
från familjehem eller hem för vård och
boende

4 kap 1 § SoL

Se SKL:s rekommendationer

C.3.18. Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och omkostnadsersättning)
a) enligt norm, nivå och riktlinjer

D

Familjehemssekr 1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

b) över norm och riktlinjer

D

Myndighetsutskott

Gäller t.ex. semester och
utlandsresor

Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan vårdgivare

D

Myndighetsutskott

Ej aktuellt

C.3.19. Upprätta avtal inom riktlinjer
för familjehem SoL

D

Familjehemssekr

C.3.20. Beslut om framställan till
försäkrings-kassa om ändring av
betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag 8 kap 1 § SoL
4 § 3 st Lag om allmänt barnbidrag

D

Socialsekreterare

C.3.21. Beslut om framställan till CSN
om ändring av betalningsmottagare för
studiebidrag
Studiestödsförordningen 2 kap 33 §

D

Socialsekreterare

C.3.22. Beslut om i fråga att underrätta
för-säkringskassa om att nämnden ska
uppbära folkpension och barntillägg
8 kap 1 § SoL

D

Socialsekreterare

C.3.23. Beslut om ersättningsskyldighet
från föräldrar vars barn är under 18 år
och får vård i ett annat hem än
det egna
8 kap. 1 § 2 st. SoL och SoF 6 kap. 2 §

D

Familjehemsekr

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.3.24. Jämkning enligt av föräldrars
ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 §
SoL
9 kap 4 § SoL

D

Myndighetsutskott

Förvaltningschef
Avdelningschef
IFO

C.3.25. Övervägande om
vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 §
FB

D

Myndighetsutskott
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Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

C.3.26. Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som tidigare
varit familjehemsförälder
6 kap. 11 § SoL

D

Familjehemssekr 1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.3.27. Beslut om bistånd i form av
öppna insatser för barn och unga
4 kap. 1 § SoL

D

Socialsekreterare

6 kap 8 § SoL

C.3.28. Beslut om externt bistånd i form D
av öppenvårdsinsatser för barn och
ungdom
4 kap 1 § SoL
a) till ett belopp av högst ett basbelopp

b) till ett belopp därutöver

D

D

Förvaltningschef
Avdelningschef
IFO
Myndighetsutskott

Avdelningschef
IFO
Förvaltningschef

C.4. Lagen om vård av missbrukare – LVM
C.4.1. Beslut att inleda utredning om
det finns skäl för tvångsvård
7 § LVM

D

Socialsekreterare

C.4.2. Beslut att inte utredning inte ska
inledas eller att påbörjad utredning ska
läggas ned alternativt övergå i en
utredning enligt 11 kap 1 § SoL
7 § LVM

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.4.3. Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för undersökningen
9 § LVM

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.4.4. Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård enligt LVM
11 § LVM

D

Myndighetsutskott

C.4.5. Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

D

MyndighetsUtskott

När utskottets beslut inte kan avvaktas
13 § LVM

Ordförande

Vice ordförande
Ledamot

Ordförande

Vice ordförande
Ledamot

C.4.6. Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra
18 B § LVM
C.4.7 Beslut om placering
27 § LVM

D

C.4.8. Beslut om att begära
polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning
45 § 1. LVM

D

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.4.9. Beslut om att begära
polishandräckning för inställelse vid
LVM-hem eller sjukhus
45 § 2. LVM

D

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

Myndighetsutskott
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Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

C.4.10. Yttrande till åklagare vid åtalsprövning
46 § LVM

D

Delegat

Ersättare

1:e socialsekr

Avdelningschef
IFO

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

D

1:e socialsekr

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd
11 kap. 1 § SoL

D

Socialsekreterare 1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.5.2. Beslut om öppenvårdsinsatser
inom kommunens verksamheter
4 kap. 1 § SoL

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

a) till ett belopp av högst ett basbelopp
för beslutstiden

D

Förvaltningschef
Avdelningschef
IFO

Avdelningschef
IFO
Förvaltningschef

c) till ett belopp därutöver
4 kap 1 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.5.4. Beslut om ersättning från den
enskilde till kommunen för missbruksvård i form av plats vid hem för vård
och boende eller i familjehem (vuxna)
8 kap. 1 § SoL och 6 kap. 1 § SoF

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr

C.5.5. Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård
31 kap. 2 § 1 st. BrB

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr

C.5.6. Kontraktsvård eller vårdvistelse
4 kap 1 § SoL

D

Avdelningschef
IFO

C.5.7. Beslut om bistånd åt vuxna i
form av vård (placering/omplacering) i
hem för vård och eller boende eller i
familjehem

D

Myndighetsutskott

Anmärkning

C.5: Vuxna, socialtjänstlagen SoL
C.5.1. Beslut om att inleda utredning
11 kap. 1 § SoL

Beslut om att utredning inte ska inledas
eller att inledd utredning ska läggas ned
11 kap. 1 § SoL

C.5.3. Beslut om externt bistånd i form
av öppenvårdsinsatser för vuxna

När utskottets beslut inte kan avvaktas
4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef
IFO
Förvaltningschef

C.5.8. Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare

D

Förvaltningschef
Avdelningschef
IFO

Avdelningschef
IFO
Förvaltningschef

C.5.9. Beslut om upphörande av
bistånd i form av vård i hem för vård
och eller boende eller i familjehem
4 kap. 1 § SoL

D

Socialsekreterare

Avdelningschef
IFO

14

Endast ansökan gällande
vuxna

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

C.5.10. Beslut om ersättning till familje- D
hem (arvode och omkostnadsersättning):
a) enligt norm och riktlinjer

D

Familjehemssekr 1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

b) över norm och riktlinjer

D

Avdelningschef
IFO

Beslut om köp av plats i annan kommun
eller hos annan vårdgivare

D

Myndighetsutskott

C.5.11. Beslut om att bevilja ersättning
för personliga kostnader för vuxna vid
placering

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.5.12. Beslut om egenavgift från den
enskilde för vård i form av plats i hem
för vård eller boende eller familjehem
8 kap. 1 § 1 st. SoL och SoF 6 kap. 1 §

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

C.5.13. Beslut om socialt kontrakt bostad
4 kap 1 § SoL

D

Socialsekreterare

C.5.14. Tecknande av hyresavtal/
socialt kontrakt

D

Avdelningschef
IFO

C.5.15. Yttrande i körkortsärende
3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § körkortsförordningen

D

Socialsekreterare

C.6.1. Godkännande av faderskapsbekräftelse
1 kap. 4 § 1 st. FB

D

Familjerättssekr.
Socialsekreterare

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

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.3. Beslut om att återuppta nedlagd
utredning
2 kap. 1 § FB
C.6.4. Beslut om att inleda utredning
om någon annan man än den som är gift
med barnets moder kan vara far till
barnet
2 kap. 9 § 1 st. FB

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.5. Beslut att väcka och föra talan i
mål om faderskap
3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st. FB

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.6. Beslut att godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och umgänge
6 kap. 6, 15 a 3 st FB

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.7. Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad boende och umgänge
6 kap. 6§ 2 st, 14 a § 2 st FB

D

Familjehemssekr
Socialsekreterare
Myndighetsutskott

C.6.8. Lämnande av upplysningar till

D

Familjerättssekr

C.6. Familjerätt
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Förvaltningschef
Ej längre aktuellt

Ska redovisas kvartalsvis
till myndighetsutskottet
Enhetschef AoF

Ärendegrupp
Ärende

D/V

tingsrätt i vårdnads-, boende- och
umgängesmål
6 kap. 19 § FB

Delegat

Ersättare

Socialsekreterare

C.6.9. Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende eller
umgänge
6 kap. 20 § FB

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.10. Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas för längre
perioder än tre månader
7 kap. 7§ 2 st FB

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.11. Yttrande beträffande äktenskapsdispens
15 kap. 1 § ÄB

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.12. Yttrande i ärenden om
förordnande av god man eller förvaltare
för någon som har fyllt 16 år
11 kap. 16 § 2 st. FB

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.13. Medgivande att ta emot ett barn D
för adoption
6 kap. 6 och 12 §§ SoL

Myndighetsutskott

C.6.14. Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
6 kap 14 § SoL

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

C.6.15. Beslut om återkallelse av
medgivande att ta emot adoptivbarn
6 kap. 13 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.6.16. Beslut i fråga om att vägra
samtycka att adoptionsförfarandet får
fortsätta
6 kap. 14 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.6.17. Yttrande enligt namnlagen
45 och 46 §§ namnlagen

D

Familjerättssekr
Socialsekreterare

D

Socialsekreterare

a) till ett belopp av högst ett basbelopp D

Förvaltningschef
Avdelningschef
IFO

b) till ett belopp därutöver
4 kap. 1 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.7.3. Beslut om upphörande av
kontaktperson/-familj
4 kap. 1 § SoL

D

Socialsekreterare

C.7 Kontaktperson/familj
C.7.1. Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj
4 kap. 1 § SoL
C.7.2. Beslut om externt bistånd i form
av kontaktperson/-familj för barn och
ungdom inom konsultstödd verksamhet

C.7.4. Beslut om förordnande och

16

Avdelningschef
IFO
Förvaltningschef

Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

a) kontaktperson

D

Kontaktpersonsamordnare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

b) kontaktfamilj

D

Familjehemssekr

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

Anmärkning

entledigande av

C.7.5. Beslut om arvode och
omkostnadsersättning

Enligt SKL:s
rekommendationer

a) till kontaktperson enligt norm och
riktlinjer

D

Kontaktpersonsamordnare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

b) till kontaktfamilj enligt norm och
riktlinjer

D

Familjehemssek

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

c) utöver norm och riktlinjer

D

Avdelningschef
IFO

Förvaltningschef

C.8. Ekonomiskt bistånd
C. 8.1. Beslut i ärenden om ekonomiskt
bistånd och försörjningsstöd

Se kommunens
riktlinjer för
försörjningsstöd

a) enligt norm
4 kap 1 § SoL

D

utöver norm

D

b) upp till 10% av basbeloppet

D

Socialsekreterare

Enhetschef AoF

4 kap 2 § SoL
c)

över 10 % av basbeloppet

Mynidghetsutskott

4 kap 2 § SoL
d) med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd
4 kap 4 § SoL

D

Socialsekreterare

e)

D

Socialsekreterare

a) upp till 15% av basbeloppet

D

Socialsekreterare

b) över 15% av basbeloppet

D

Myndighetsutskott

a) upp till 25% av basbeloppet

D

Enhetschef AoF

b) över 25 % av basbeloppet
4 kap 2 § SoL

D

Myndighetsutskott

med vägrande eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd
4 kap 5 § SoL

C.8.2. Tandvård

C.8.3. Hyresskulder

C.8.4. Beslut om bistånd i form av egna D
medel

Socialsekreterare
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Förvaltningschef
Avdelningschef
IFO

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

C.8.5. Beslut om att återkräva
D
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL

Enhetschef AoF

Förvaltningschef
Avdelningschef
IFO

C.8.6. Beslut om att återkräva
D
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL
9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL

Enhetschef AoF

Förvaltningschef
Avdelningschef
IFO

Anmärkning

4 kap 1 § SoL

C.8.7. Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet.
a) upp till 50 % av basbeloppet

D

Socialsekreterare

b) över 50 % av basbeloppet

D

Myndighetsutskott

C.8.8. Begäran om att retroaktiv
förmån/förmån som utbetalats till
enskild som fått ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL ska betalas ut till
nämnden
107 kap § 5 SFB

D

Socialsekreterare

C.8.9. Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap
1 § SoL
9 kap. 3 § SoL

D

Myndighetsutskott

4 kap 1 och 2 §§ SoL

C.8.10. Beslut om eftergift av ersättD
ningsskyldighet enligt 8 kap 1 §, 9 kap 1
§ och 9 kap 2 §
9 kap 4 § SoL

Enhetschef AoF

C.8.11. Hyresgaranti
4 kap 2 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.9.1. Dödsboanmälan
20 kap 8 a§ ÄB

D

Socialsekreterare

C.9.2. Beslut om att ordna gravsättning
5 kap 2 § Begravningslagen

D

Socialsekreterare

C.10.1. Beslut i ärenden rörande
stadigvarande serveringstillstånd
8 kap. 2 § alkohollagen

D

Myndighetsutskott

C.10.2. Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
8 kap. 2 § alkohollagen

D

Myndighetsutskott

C.10.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
8 kap. 2 § alkohollagen

D

Förvaltningschef

C.10.4. Beslut med anledning av
ansökan från konkursbo om att få
fortsätta rörelsen

D

Myndighetsutskott

C.9. Dödsbo

C.10. Alkohollagen
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Avdelningschef
IFO

Återkrav enl 4 kap 2 § SoL
får endast ske om biståndet
getts under villkor om
återbetalning.

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

C.10.5. Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd
9 kap. 18 § alkohollagen

D

Myndighetsutskott

C.10.6 Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare varning
9 kap. 17 § alkohollagen

D

Myndighetsutskott

C.10.7. Beslut om förbud eller
inskränkning av försäljning
av alkoholdrycker för visst tillfälle
3 kap. 10 § 2 st. alkohollagen

D

Myndighetsutskott

C.10.8. Beslut att meddela erinran
9 kap 17§ alkohollagen

D

Förvaltningschef
Myndighetsutskott

C.10.9. Beslut rörande återkallelse av
D
serveringstillstånd på grund av
ägarskifte, att verksamheten upphör eller
på egen begäran
9 kap 18§ 1 p AL

Förvaltningschef
Myndighetsutskott

Ersättare

Anmärkning

9 kap. 12 § alkohollagen

C.11. Automatspel
C.11.1. Yttranden angående
värdeautomatspel
44 § lotterilagen

D

Alkohol- o
tillståndshandläggare

C.12.Överklagningar, yttranden och anmälningar
C.12.1. Överklagande och yrkande om D
inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut och
detta beslut ursprungligen fattats av
delegaten samt avgivande av yttrande i
LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av myndighetsutskott.
10 kap 1-2 §§ SoL, 6 kap 33 § och 6 kap
34 § 3 KL

Myndighetsutskott

C.12.2. Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt i LSS-ärenden
27§ LSS, 22 § LSS, 6 kap 33 § KL, 6
kap 34 § 3 st KL

Enhetschef

Avdelningschef
VO

Ej ärenden av principiell
beskaffenhet eller av större
vikt

C.12.3. Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
förvaltningsrätt i SoL-ärenden där
ursprungsbeslut fattas av tjänsteman
10 kap 1-2§§ SoL, 6 kap 36 § KL

Enhetschef

Avdelningschef
VO

Ej ärenden av principiell
beskaffenhet eller av större
vikt

C.12.4. Yttrande till tillsynsmyndighet
13 kap. 2 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.12.5. Anmälan till IVO om
missförhållanden i kommunens egen
verksamhet
14 kap. 7 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.12.6. Anmälan till IVO om
missförhållanden i enskild verksamhet

D

Myndighetsutskott
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Ej ärenden av principiell
beskaffenhet eller av större
vikt

Kan ej delegeras!
Socialnämndsbeslut

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

D

Avdelningschef
IFO

Förvaltningschef

C.12.8. Beslut om polisanmälan
D
angående vissa brott mot underårig samt
vissa grövre brott
12 kap. 10 § SoL och 10 kap 18 a § OSL

Avdelningschef
IFO

Förvaltningschef

C.12.9. Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte
12 kap. 6 § SoL

D

Förvaltningschef

Avdelningschef
VO

C.12.10. Beslut huruvida omprövning
ska ske
27 § FvL

D

Delegaten i
ursprungsärende

Förvaltningschef

C.12.11. Omprövning av beslut
27 § FvL

D

Delegaten i
ursprungsärende

Förvaltningschef

C.12.12. Avvisande av ombud
9 § FvL

D

Förvaltningschef
Avdelningschef

C.12.13. Yttrande till allmän domstol i
brottmål 31 kap. 1 § 1 st. BrB

D

Socialsekreterare

1.e socialsekr

C.12.14. Anmälan om behov av
offentligt biträde
3 § Lagen om offentligt biträde

D

Socialsekreterare

1.e socialsekr

C.12.15. Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt biträde samt
yttrande över kostnadsräkning
3 § Lagen om offentligt biträde och 7 §
förordningen om offentligt biträde

D

Socialsekreterare 1.e socialsekr

Anmärkning

13 kap. 5 § SoL
C.12.7. Beslut om polisanmälan
angående brott mot den egna
verksamheten (ekonomiskt bistånd,
avgifter m.m.)
12 kap. 10 § SoL och 10 kap 2 § OSL

C.13. Överflyttning av ärende
C.13.1. Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till annan
kommun
16 kap. 1 § SoL
2a kap 10§
C.13.2. Begäran om överflyttning av
ärende till annan kommun enligt
Socialtjänstlagens 2 a kap 10§

D

Myndighetsutskott

D

Myndighetsutskott

C.13.3. Meddelande till kommun som
vill överflytta ärende till Kungsörs
kommun enligt
Socialtjänstlagen 2 a 10 §

D

Myndighetsutskott

C.13.4. Beslut i fråga om mottagande av D
ärende från annan kommun
16 kap. 1 § SoL
Socialtjänstlagens 2 a kap 10§

Myndighetsutskott

C.13.5. Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till annan kommun
enligt

Myndighetsutskott

D

20

Avser även ärenden enligt
LVU och LVM

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

C.13.6. Överklagan enligt Socialtjänstlagens 16 kap 4 § till förvaltningsrätten
av IVOs beslut enligt Socialtjänstlagens
2 a kap 11 § i ärende gällande överflytt
av ärende till annan kommun
16 kap 4 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.13.7. Yttrande till förvaltningsrätten
av IVOs beslut i ärende gällande
överflytt av ärende till annan kommun
16 kap 4 § SoL

D

Myndighetsutskott

Socialtjänstlagens 2 a kap 11 §
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Ersättare

Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Del C – Myndighetsutövning – Vård och omsorg
C.14. Bistånd enligt Socialtjänstlagen
C.14.1. Beslut om bistånd i form av
hemtjänst
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.2. Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare
Avdelningschef
VO
Enhetschef i
verksamheten

Enhetschef

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.3. Tecknande av biståndsbedömt
andrahands-kontrakt/avtal
C.14.4. Beslut om bistånd i form av
korttidsvistelse eller växelvård
4 kap. 1 § SoL

D

Insats servicebostad finns
inte kvar

Avdelningschef
VO

Beslut om trygghetsplats

Sjuksköterska

Vid akuta behov utanför
konstorstid

Beslut om rehabilitering vid korttidsavdelning

Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Fysioterapeut

(

C.14.5. Beslut om bistånd i form av
plats i dagverksamhet för personer med
demenssjukdom
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.6. Beslut om bistånd i form av
kontaktperson
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.7. Bistånd i form av extern
kontaktperson/-familj
a) till ett belopp av högst ett
prisbasbelopp
b) till ett belopp därutöver
4 kap 1 § SoL

Förvaltningschef
Myndighetsutskott

C.14.8. Beslut om bistånd i form av
matdistribution
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.9. Beslut om bistånd i form av
närståendestöd
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.10. Beslut om bistånd i form av
trygg hemgång

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

- upp till två veckor

Sjuksköterska

Vid akuta behov utanför
konstorstid

4 kap. 1 § SoL
C.14.11. Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

C.14.12. Beslut om köp av boende i
annan kommun eller hos annan
vårdgivare

D

Myndighetsutskott

C.14.13. Beslut om bistånd i form av

D

Biståndshand-
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Enhetschef

Enhetschef

Ärendegrupp
Ärende

D/V

meningsfull syssel-sättning för personer
med psykisk funktionsnedsättning
4 kap. 1 § SoL
C.14.14. Beslut om bistånd i form av
boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning
4 kap. 1 § SoL

Delegat

Ersättare

läggare

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.15.1. Beslut om nedskrivning av eller D
befrielse från skuld avseende debiterad
avgift inom äldre- och
handikappområdet
9 kap 4 § SoL

Förvaltningschef
Avdelningschef
VO

Avdelningschef
VO
Förvaltningschef

C.15.2. Anmälan till överförmyndare
om behov av god man eller förvaltare
5 kap 3 § 1 p SoF

BiståndshandLäggare

C.15. Övrigt

D

C.15.3. Anmälan till överförmyndare
D
att förmyndare, förvaltare eller god man
inte längre behövs
5 kap 3 § 2 p SoF

Enhetschef i
verksamheten
BiståndshandLäggare

Enhetschef

Enhetschef i
verksamheten

C.16. Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
C.16.1. Beslut om
personkretstillhörighet
1 och 7 §§ LSS

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.2. Biträde av personlig assistent
D
eller ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för sådan assistans 9 § 2. LSS,
till den del behovet av stöd inte täcks av
beviljade assistanstimmar enligt 51 kap.
SFB
D
a) under 20 timmar/vecka

Avdelningschef

Enhetschef

b) över 20 timmar/vecka

Förvaltningschef

Avdelningschef VO

D

C.16.3. Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt utökade
behov
7 § och 9 § 2. LSS

Avdelningschef

C.16.4. Beslut om att utbetala
assistansersättning till annan person än
den som är berättigad till insatsen
11 § LSS

D

Enhetschef
personlig
assistans

Avdelningschef
VO

C.16.5. Beslut om ledsagarservice
7 § och 9 § 3. LSS

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.6. Beslut om kontaktperson
7 § och 9 § 4. LSS

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.8. Beslut om avlösarservice i
hemmet

D

Biståndshandläggare

Enhetschef
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Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

C.16.9. Beslut om korttids vistelse
utanför det egna hemmet i kommunens
verksamhet.
7 § och 9 § 6. LSS

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.10. Beslut om korttidsvistelse
utanför det egna hemmet i verksamhet
som drivs av annan än kommunen.
7 § och 9 § 6. LSS

D

Myndighetsutskott

C.16.11. Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov 7 § och 9 § 7. LSS

D

Biståndshandläggare

C.16.12. Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov i verksamhet som drivs av
annan än kommunen
7 § och 9 § 7. LSS

D

Myndighetsutskott

C.16.13. Beslut om boende i familjehem D
för barn och ungdomar
7 § och 9 § 8. LSS

Myndighetsutskott

Anmärkning

7 § och 9 § 5. LSS

Enhetschef

C.16.14. Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och ungdomar
a) inom kommunens boenden

D

Biståndshandläggare

b) inom boenden som drivs av annan
än kommunen 7 § och 9 § 8. LSS

D

Myndighetsutskott

a) inom kommunens boenden

D

Biståndshandläggare

b) inom boenden som drivs av annan
än kommunen 7 § och 9 § 9. LSS

D

Myndighetsutskott

Enhetschef

C.16.15. Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service etc.
Enhetschef

C.16.16. Beslut om daglig verksamhet
för personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig

Personkrets
1 och 2

a) inom kommunens verksamheter

D

Biståndshandläggare

b) inom verksamhet som drivs av
annan

D

Myndighetsutskott

C.16.17. Beslut om att ingå avtal
7 § och 9 § 6-10 LSS

D

Förvaltningschef
Avdelningschef
VO
Förvaltningschef
Avdelningschef
VO

C.16.18. Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare
17 a § LSS
C.16.19. Beslut om upphörande av
insats enligt LSS

D

Biståndshandläggare
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Enhetschef

Detta ansvarar landstinget
för om det inte avser
insatser enligt 9 § 1.
Enhetschef

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

C.16.20. Beslut om återbetalningsskyldighet
12 § LSS

Enhetschef

Förvaltningschef

C.16.21. Beslut om förhandsbesked om
rätten tillinsatser
16 § 2 st. LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.22. Beslut om att utreda behoven
för enskild på tillfälligt besök i
kommunen och besluta ominsatser enligt
LSS.
16 § 4st LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.23. Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem än det egna
20 § LSS, 5 § LSS-förordningen
6 kap. 2 § SoF

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.24. Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till försäkringskassan
15 § LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.25. Anmälan till överförmyndare
att person som omfattas av LSS är i
behov av förmyndare, förvaltare eller
god man
15 § 6. LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.26. Anmälan till överförmyndare
att förmyndare, förvaltare eller god man
inte längre behövs
15 § 6. LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

Anmärkning

C.17. Färdtjänst
C.17.1. Beslut om Färdtjänst
Lag om Färdtjänst

D

C.17.2. Beslut om Riksfärdtjänst
Lag om Riksfärdtjänst

D

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare

C.18. Hälso- och sjukvårdlagen
C.18.1. Patientsäkerhetslagen
(2010:659) och Patientsäkerhetsförordningen (2010:1 369)

D

MAS

C.18.2. Yttrande till tillsynsmyndighet
enligt 7 kap 16 och 20 §§ patientsäkerhetslagen

D

MAS

C.19. Lex Sarah
C.19.1. Anmälan till IVO av allvarlig
D
skada eller risk för skada på person (Lex
Sarah)
14 kap 7 § SoL 24 § LSS

Avdelningschef
VO

C.19.2. Beslut om anmälan till
inspektionen för vård och omsorg, IVO,
av allvarlig skada eller sjukdom i

Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS)

D

25

Förvaltningschef

MAS ansvarar för
att Lex Maria- anmälningar
görs.

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

samband med vård, behandling eller
undersökning (Lex Maria)
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Ersättare

Anmärkning

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Misteln från särskilt boende till
trygghetsboende (SN 2013/45)
Socialnämnden fick 2013-04-23 om att Misteln ska avvecklas från
särskilt boende till seniorboende med fem platser per år med start
2013. Detta beslut har enbart kunnat verkställas vid två tillfällen
sedan 2013. Skälet till att fem lägenheter per år inte kunnat
avvecklas är att servicebostad som särskild boendeform
fortfarande finns kvar som biståndsbeslut. För att möjliggör en
avveckling behöver denna biståndsform avvecklas.
Förvaltningen förslår nu att i stället för ett Seniorboende inrätta ett
Trygghetsboende.
Definitionen av Seniorbostad är att det är en boendeform för
personer som är eller kommer att bli pensionärer inom en snar
framtid t.ex. det är möjligt att flytta in i boendet från 55 års ålder.
Begrepp Trygghetsbostad lanserades i äldreboendedelegationens
slutbetänkande ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113). Där föreslogs
att begreppet trygghetsbostäder och definition av sådana skulle
skrivas in i lag. Det blev inga ändringar i lagstiftningen då det inte
ansågs nödvändigt. Kommunerna har ett ansvar för
bostadsförsörjningen och därmed krävs det ingen särskild
lagstiftning som ger kommunerna uttrycklig befogenhet att
tillhandahålla trygghetsbostäder. Boendeformen är ämnad för äldre
som har behov av ökad trygghet, vilket exempelvis kan vara en
följd av att de känner sig oroliga eller ensamma.
Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service,
omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna
ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha
gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation
samt personal på angivna tider. Eftersom det finns seniorboenden,
som i likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade och
har gemenskapslokaler, tillgänglig personal och trygghetslarm är
det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende
och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett
trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Enhetschef för Misteln, KFAB
Utdragsbestyrkande

Blad

7

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20
Av detta skäl föreslås att det inrättas Trygghetsboende och inte
Seniorboende då Mistelns serviceboende avvecklas.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2013-04-23, § 24

Beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att:
– avveckla Serviceboende som biståndsform
– ersätta Serviceboende med tillgång till Trygghetsboende
– definiera Trygghetsboende som ”Med trygghetsboende avses
bostadslägenheter för personer 75 år och äldre och som har behov
av ökad trygghet. I Trygghetsboendet finns utrymmen där de
boende har möjlighet till gemensamma måltider, samvaro, hobby
och rekreation och där det under vissa angivna tider finns personal
tillgänglig som kan stödja de boende med olika typer av
hemtjänstinsatser” samt
– socialförvaltningen hanterar kö och anvisning av
Trygghetsbostäder.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Enhetschef för Misteln, KFAB
Utdragsbestyrkande

Blad

7

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

180312

SN 2013/45

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Misteln från särskilt boende till Trygghetsboende
Ett beslut fattades i socialnämnden 2013-04-23 om att Misteln ska
avvecklas från särskilt boende till seniorboende med fem platser per år
med start 2013. Detta beslut har enbart kunnat verkställas vid två
tillfällen sedan 2013. Skälet till att fem lägenheter per år inte kunnat
avvecklas är att servicebostad som särskild boendeform fortfarande finns
kvar som biståndsbeslut. För att möjliggör en avveckling behöver denna
biståndsform avvecklas.
Av socialnämndens tidigare beslut framgår att Misteln ska avvecklas
från särskilt boende till Seniorboende, förvaltningen förslår nu nämnden
att i stället för ett Seniorboende inrätta ett Trygghetsboende.
Definitionen av Seniorbostad är att det är en boendeform för personer
som är eller kommer att bli pensionärer inom en snar framtid t.ex. det är
möjligt att flytta in i boendet från 55 års ålder.
Begreppet Trygghetsbostad lanserades i äldreboendedelegationens slutbetänkande
”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113). Där föreslogs att begreppet trygghetsbostäder
och definition av sådana skulle skrivas in i lag. Begreppet trygghetsbostäder nämns
också i ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (prop. 2009/10:116). Det blev inga ändringar i
lagstiftningen eftersom det inte ansågs nödvändigt. Kommunerna har ett ansvar för
bostadsförsörjningen och därmed krävs det ingen särskild lagstiftning som ger
kommunerna uttrycklig befogenhet att tillhandahålla trygghetsbostäder.
Boendeformen är ämnad för äldre som har behov av ökad trygghet, vilket
exempelvis kan vara en följd av att de känner sig oroliga eller ensamma.
Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård.
Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet
ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt
personal på angivna tider. Eftersom det finns seniorboenden, som i likhet med
trygghetsboende, är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, tillgänglig
personal och trygghetslarm är det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett
seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
nummer
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org.
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden. Av detta skäl föreslås att
det inrättas Trygghetsboende och inte Seniorboende då Mistelns serviceboende
avvecklas.
Förslag till beslut:
Socialnämnden föreslås besluta att
o avveckla Serviceboende som biståndsform och
o ersätta Serviceboende med tillgång till Trygghetsboende
o definiera Trygghetsboende som ”Med trygghetsboende avses
bostadslägenheter för personer 75 år och äldre och som har behov av ökad
trygghet. I Trygghetsboendet finns utrymmen där de boende har möjlighet till
gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det under vissa
angivna tider finns personal tillgänglig som kan stödja de boende med olika
typer av hemtjänstinsatser” samt
o socialförvaltningen hanterar kö och anvisning av Trygghetsbostäder

I tjänsten

Lena Dibbern
Förvaltningschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
nummer
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org.
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Svar på Inspektionen för vård och omsorgs
tillsyn av kommunens socialtjänst
(SN 2017/157)
Inspektionen för vård och omsorg har gjort en tillsyn av kommunens socialtjänst. Tillsynen omfattar handläggning av anmälningar,
utredningar samt nämndens uppföljning av insatser för barn och
unga. Tillsynen har även omfattat nämndens utredningar av
familjehem.
I inspektionens beslut ställs krav på kommunen i 13 punkter och
framför också att nämnden bör analysera om de vidtar tillräckliga
åtgärder för att enskilda missbrukar ska komma ifrån sitt missbruk.
Nämnden ska senast den 16 april 2018 redovisa vilka åtgärder
nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta
med de påtalade bristerna.

Förvaltningens förslag till svar är inte
klart till utskicket av kallelse.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2018-03-01

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Yttrande kring ej verkställt beslut LSS

Sekretessärende. Föredras på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut (SN 2018/2)
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många
gynnande beslut enligt
•
•

socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
§ 28 f-g

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.

Rapporten lämnas vid sammanträdet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Utveckling av målstyrning

Underlag till ärendet inte klart till
utskicket av denna kallelse.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Förslag på upplägg av nämndens verksamhetsbesök (SN 2018/34)
Presidiet och förvaltningschef är de personer som alltid deltar vid
verksamhetsbesök. Förutom dessa personer deltar dessutom alltid
ytterligare två ledamöter från majoriteten och två från oppositionen. Dessa deltagare alterneras bland nämndens ledamöter.
Verksamhetsbesöken genomförs under en halvdag och kan ske på
en annan dag än ordinarie nämndmöte.
De personer som utsetts för verksamhetsbesöket åker till den verksamhet nämnden valt att besöka. Där träffar representanterna från
nämnden först ansvarig avdelningschef/enhetschef och därefter
personalen och slutligen brukarna. Besöket avslutas med att återigen träffa ansvarig områdeschef/enhetschef för en avstämning av
besöket.
Verksamhetsbesöken protokollförs och delges sedan nämndens
samtliga ledamöter vid nästkommande nämndmöte.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar pröva detta upplägg under 2018 genom
att göra ett besök på våren och två på hösten och därefter utvärdera hur detta fungerat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Förslag på upplägg av nämndens verksamhetsbesök
Presidiet och förvaltningschef är de personer som alltid deltar vid verksamhetsbesök. Förutom dessa
personer deltar dessutom alltid ytterligare två ledamöter från majoriteten och två från oppositionen.
Dessa deltagare alterneras bland nämndens ledamöter. Verksamhetsbesöken genomförs under en
halvdag och kan ske på en annan dag än ordinarie nämndmöte.
De personer som utsetts för verksamhetsbesöket åker till den verksamhet nämnden valt att besöka. Där
träffar representanterna från nämnden först ansvarig avdelningschef/enhetschef och därefter
personalen och slutligen brukarna. Besöket avslutas med att återigen träffa ansvarig områdeschef/
enhetschef för en avstämning av besöket.
Verksamhetsbesöken protokollförs och delges sedan nämnden samtliga ledamöter vid nästkommande
nämndmöte.
Förslaget till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att nämnden prövar detta upplägg under 2018 genom att göra ett besök på våren och två på hösten och
därefter utvärdera hur detta fungerat.
Enligt uppdrag

Lena Dibbern
Förvaltningschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Rapportering från kontaktpolitiker
(SN 2018/3)

Eventuella rapporter lämnas vid mötet.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2018-03-20

§
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-02-21, §§ 1619.

Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året.
Försörjningsstöd

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Justerandes sign

Bifall
84
84
104
78
97

2017
Avslag
30
31
42
37
48

92
84
97
101

60
45
45
78

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Belopp Bifall
360429
107
400475
116
614095
408678

407403
471193
453290
527864

2018
Avslag Belopp
78
544512
61
540698

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20
Beslut om utredning och behandling samt familjerätt

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Utrednings- och
behandlingsbeslut
2017
2018
5
15
6
8
7
8
6
8
3
3
10
10
9
13

Familjerättsbeslut
2017
4
9
5
4
4
9
2
6
5
8
3
1

2018
16
4

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Färdtjänst
Antal beslut

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Justerandes sign

2017
2018
Bifall
Avslag Bifall Avslag
6
0
9
0
10
0
6
10
0
1
1
10
0
10
0
1
0
9
0
2
0
5
0
10
0
7
1

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Riksfärdtjänst
Antal enkelresor
2017
2018
4
6
20
8
16
25
16
21
18
34
63
12

14
3

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2018-03-20
Biståndsbeslut

Förslag till beslut

Justerandes sign

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt SoL 2017
Bifall
Avslag
48
0
32
4
47
0
51
4
52
1
55
3
28
0
43
2
55
1
67
2
70
1
49
1

Beslut enligt SoL 2018
Bifall
Avslag
54
2
37
4

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Beslut enligt LSS 2017
Bifall
Avslag
2
2
1
0
1
3
2
0
4
1
4
1
2
1
2
0
3
1
5
1
3
0
2
2

Beslut enligt LSS 2018
Bifall
Avslag
1
0
1
0

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

RAPPORT

Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-02-21 §§ 16-19
§

Ärende/delegationshänvisning

Beslut/
kostnad

Ärenden till myndighetsutskottet – ensamkommande
16

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt placering i
familjehem efter 18-årsdagen

Bifall för perioden
2017-12-02—
2018-06-01

Ärenden – Barn
17

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – närverksplacering i
familjehem

Bifall för perioden
2018-02-01--06-15

Ärenden – Vuxna
18

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – placering på
motivationsboende

Bifall för perioden
2018-02-21--05-30
Kostnad: 800
kr/dygn

Ärenden – övrigt
19

Aktuella institutionsplaceringar

Till handlingarna

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-03-20

§
Meddelanden
Migrationsverkets missiv om tillfälligt stöd för att hjälpa
ensamkommande unga att stanna kvar i kommunen.
Dnr SN 2018/27
Pressmeddelande och ny rapport från IVO om allvarliga brister i
kommunernas uppföljningar av placeringar av barn på HVB.
Dnr SN 2018/28
Klagomål avseende brister i handläggningen. Dnr SN 2018/29
Avtal om viss ersättning för kostnader avseende gode män för
ensamkommande barn och unga. Dnr SN 2018/31
Protokollsutdrag:
-

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen har den 26 februari 2018, § 43, godkänt en
utökning av tidigare beviljad investering ”Verksamhetsbil till
stadsvårdslaget” från 150 000 till 200 000 kronor.
Dnr SN 2018/4

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

