KALLELSE
Datum

2018-08-21

Sammanträdande organ
Tid
Plats

Socialnämnden

Förslag till justerare:

Marita Pettersson

Förslag till ersättare för justerare:

Angelica Stigenberg

Förslag till tid och plats för justering:

Onsdagen den 29 augusti 2018, klockan 16.00
på kansliet

Tisdagen den 28 augusti 2018, kl. 13.30
Hellqvistsalen, kommunhuset

Ärende Information
1

• Presentation av nya enhetschefen för Misteln

2

• Tema: Jämställdhet

3

• Information från förvaltningen

4

• Uppföljning av plan för renovering av Södergården m.m.

5

• Information om fördjupad samverkan

6

• Information om nya förvaltningslagen

Dnr

SN 2018/7

Ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
7

Revidering av Avgifter inom socialtjänsten - Pensionärspriser
på Mistelns restaurang

SN 2018/142

Ärenden till socialnämnden
8

Budgetuppföljning per den 31 juli 2018

SN 2018/22

9

Överenskommelse med Region Västmanland om hälsoundersökning m.m.

SN 2018/115

10

Avveckling av Skogsuddens HVB-hem

SN 2018/143

11

Revidering av socialnämndens delegationsordning

12

Arbetsordning för attestanter och sakgranskare

13

Rapportering – ej verkställda gynnande biståndsbeslut/ej verkställda domar

SN 2018/35
SN 2018/144
SN 2018/2

Anmälningsärenden
14

Meddelanden delegationsbeslut

15

Meddelanden
Övrigt
Linda Söder-Jonsson
Ordförande

SN 2018/8

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Presentation av nya enhetschefen för Misteln
Nya enhetschefen för Misteln kommer till nämnden
och presenterar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Tema – jämställdhet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena
Johansson ger en bild vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Information från förvaltningen (SN 2018/7)

Utöver avdelningschefernas månadsrapporter
lämnas information muntligt vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Följande rapporter utgör underlag i ärendet:
• Vård- och omsorgschefen Kenneth Petterssons rapport
2018-08-21
• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport
2018-08-21

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

VO-A4-aug nämnd

den 21 augusti 2018

Periodens viktigaste händelser

-Trots värmebölja har sommaren fungerat bra inom vård och omsorg. Anpassningar har
gjorts dag för dag, både utifrån brukare samt medarbetare.
-Ett nytt lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstidsmodell (time care) tecknades i juni och
börjar gälla från 1 september. Huvudadministratör för time care kommer fr.o.m. 1
september fördelas på två personer för att minska sårbarheten.
-Ny organisation inom LSS börjar gälla 1 september. Eftersom LSS är en lagstiftning kommer
vi också istället börja kalla området verksamheten för funktionsvariationer.
-Projektledare för äldreomsorgsplan är Emelie Nyström, som tillträder 1 september.
-En kandidat till tjänsten för enhetschef för Grindstugan/Häggen har gått vidare i
rekryteringen och kommer träffa fackliga, medarbetare och kollegor fredagen 24/8.
- En större arbetsmiljöutbildning (3 tillfällen)kommer genomföras av HR under hösten för
alla chefer och skyddsombud.
-En arbetsmiljöhandbok för vård och omsorg håller på att upprättas och visas på nämnd

Ekonomiskt resultat januari- juli 2018
avvikelse från budget föregående år

prognos helår

Kommentar till ekonomiskt resultat
Redovisas på nämndsammanträdet
Personalnyckeltal

*Frisknärvaro totalt (%)
Män
Kvinnor

Januari 2018-feb 2018
*
-

*Inga nya siffror framtagna för 2018

Personalnyckeltal

januari tom juli 2018

Sjukfrånvaro totalt (%)
Män
Kvinnor

Kommentar till personalnyckeltal

8,9
9,9
7,9

föregående år
*
-

föregående år
9,9
8,7
9,7

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att gå ner vilket är positivt. Trots detta så har vård och
omsorg en hög sjukfrånvaro, så vi fortsätter vårt arbete för att öka frisknärvaron samt
minska sjukfrånvaron.

Kommentar till kvalitetsnyckeltal
Inget nytt resultat under sommaren

A4 Augusti IFO
Särskilda händelser
Sommaren
Verksamheterna på IFO har fungerat bra under semesterperioden. Händelser som inträffat
har personalen i tjänst löst med hjälp av varandra.
Utredningsenheten, Normalt inflöde men har handlagt flera frågor om skyddat boende
omplacering LVU och familjehemsplaceringar som inte kunnat avvaktas.
Öppenvårdsenheten, har arbetat intensivt i ett par familjer för att undvika placeringar och
stöttat upp i nätverk som tagit ansvar för barn/ungdomar i väntan på placering.
HVB/Stödboende EKB I nuläget finns tretton ungdomar i verksamheten. Under sommaren
har en ungdom återförenats med sin förälder, en har avvikit under en planerad resa
utomlands, två har flyttat till eget boende och tre har fått avslag på sin asylansökan.
I slutet av september är prognosen att IFO totalt har ansvar för 26 ensamkommande barn.
Hösten 2016 var siffran 63 EKB.
IVO har meddelat inspektion den 17 september, syfte är att granska vårdens innehåll.
AoF Under sommaren 2018 har antalet ärenden gällande ekonomiskt bistånd haft ett
normalt inflöde om ca 6-7 nya ärenden per vecka. Vi ser en ökning på målgruppen som
avslutar sin etableringsplan på Arbetsförmedlingen (från 2015) och med ett fortsatt behov
av alternativ språkträning. Detta är något vi redan nu ser kommer att öka under hösten.

Personal
ÖP Inessa Stenvi, familjebehandlare Öppenvården har påbörjat sin tjänstgöring.
AoF Inga sjukskrivningar. En timvikarie har på ekonomiskt bistånd har använts under
sommaren för att kompensera semesterfrånvaron på ordinarie personal. Ett fortsatt behov
av administrativ personal till enheten finns, bl.a för administration av åtgärdsanställningar
och dess ekonomi.
Utredningsenheten
Inga sjukskrivningar under sommaren. Planerad sommarbemanning har fungerat.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Uppföljning av plan för renovering av
Södergården m.m.
Socialchef Lena Dibbern lämnar rapport vid
sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Information om fördjupad samverkan
Socialchef Lena Dibbern lämnar rapport vid
sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Information om nya förvaltningslagen
Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkman
informerar vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

14

§
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten Pensionärspriser på Mistelns restaurang
(SN 2018/142)
Socialförvaltningen föreslår att gemensam prissättning ska införas
för alla pensionärer på Misteln restaurang oavsett de har biståndsbeslut eller inte. Priset som föreslås för pensionärer är detsamma
som idag gäller för personer med beviljad matservice, dvs:
•
•
•
•
•

Frukost
Lunch, inklusive smör, bröd och dryck
Lunch, exklusive smör, bröd och dryck
Kvällsmat
Kyld matlåda, inklusive utkörning
(kräver biståndsbeslut)

25 kr/måltid
65 kr/måltid
50 kr/måltid
40 kr/måltid
50 kr/låda

För andra än pensionärer föreslås möjligheten kvarstå att äta på
Misteln till de priser som idag gäller för måltidsavgift i Mistelns
restaurang, ej beviljad måltidsservice, dvs:
•
•
•

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck
Kvällsmat, inklusive smör, bröd och dryck
Varm lunchlåda

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefens tjänsteskrivelse 2018-08-06

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

80 kr/måltid
70 kr/måltid
70 kr/måltid

Avgifter inom socialtjänsten revideras så att

Justerandes sign

-

gemensam prissättning införs för måltider för alla pensionärer
i enlighet med socialförvaltningens förslag

-

även fortsättningsvis serveras till övriga enligt socialförvaltningens förslag till prissättning

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (3)
Datum

Vår beteckning

18-08-06
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Lena Dibbern

Införa pensionärspriser på Misteln restaurang
Priserna för måltider på Mistelns restaurang är olika beroende på om personen har ett
biståndsbeslut eller inte, t.ex. skiljer sig lunchpriset på så vis att den som har biståndsbeslut
betalar 65: - medan den som inte har det betalar 80: -, se priser nedan ” Avgifter inom
socialtjänsten”. Detta förhållande orsakar missnöje bland de personer som äter i restaurangen
då de jämför vad de får betala för sina måltider.

Utdrag ut ” Avgifter inom socialtjänsten”
Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej beviljad
matservice kr/måltid
Lunch, inkl. smör, bröd
80: och dryck
Kvällsmat, inkl. smör, bröd
70: och dryck
Varm lunchlåda
70: Måltidsavgifter för personer med beviljad matservice
kr/måltid
Frukost
25: Lunch, inkl. smör, bröd
65: och dryck
Lunch, exl. smör, bröd och
50: dryck
Kvällsmat
40: Kyld matlåda (inkl.
50: utkörning)
Mat och social samvaro är av stor betydelse för äldre människors hälsa och
välbefinnande. För många människor medför åldrandet förändringar i
gemenskapsätandets olika situationer, till exempel att arbetslivets måltider
försvinner vid pensioneringen eller att den person man delat hushåll och
vardagsliv med går bort. Det är vanligt att både de äldre själva och
hemtjänstpersonalen beskriver de ensamma måltiderna som problematiska och att
det leder till att den äldre äter mindre än vad denne egentligen behöver. Eftersom
ensamhetsätandet har uppmärksammats som problem har också olika former av
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

Sida 2 (3)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

åtgärder vidtagits för att erbjuda gemenskap vid måltiden. Exempelvis
dagaktiviteter där måltider är inkluderade, att mindre grupper med hemmaboende
samlas för en gemensam måltid eller att de får hjälp att ta sig till en närliggande
restaurang.
Det är inte bara viktigt för ensamhushåll utan även för pensionärer som
fortfarande har en hushållsgemenskap att kunna äta en måltid i gemenskap med
andra.
För att utveckla kvalitén för pensionärer i Kungsör är det därför av vikt att
erbjuda alla pensionärer möjlighet till gemensamma måltider i Mistelns
restaurang för att möjliggöra måltidsgemenskap och att måltiden serveras till ett
rimligt pris. Det är också viktigt att prissättningen inte skiljer sig åt vad gäller
personer med och utan biståndsbeslut då forskningen visat att måltider i
gemenskap med andra är en viktig förebyggande åtgärd för att äldre ska fortsätta
att leva med en god hälsa. Ett pensionärspris på måltider föreslås därför enligt
nedan.
Måltidsavgifter för pensionärer, kr/måltid
Frukost
25: Lunch, inkl. smör, bröd
65: och dryck
Lunch, exl. smör, bröd och
50: dryck
Kvällsmat
40: För den som behöver utkörning av matlåda förslås även fortsättningsvis att ett
biståndsbeslut reglerar möjligheten till att få matlåda levererad till hemmet.
Måltidsavgift för mattjänst, matlåda, kr/måltid
Kyld matlåda (inkl. utkörning)

50 :-

Även fortsättningsvis bör måltider kunna erbjudas i enlighet med nedanstående
prissättning.
Måltidsavgifter i Mistelns övriga, kr/måltid
Lunch, inkl. smör, bröd
80: och dryck
Kvällsmat, inkl. smör, bröd
70: och dryck
Varm lunchlåda
70: -

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

Sida 3 (3)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
införa gemensam prissättning för måltider för alla pensionärer i enlighet med
ovanstående förslag samt
även fortsättningsvis servera mat till övriga, enligt förslag på prissättning ovan

Lena Dibbern
Socialchef

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

2018-08-28

§
Budgetuppföljning per den 31 juli 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

2018-08-28

§
Överenskommelse med Region Västmanland
om hälso-, tandvårds- och läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför
hemmet samt tillhörande rutiner
(SN 2018/115)
Region Västmanland och kommunerna i Västmanland har sedan
maj 2015 en länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin: Läkarundersökning, bedömning av tandhälsa sam former för
samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i samband med att
barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende.
Från och med den 15 april 2017 är det lagstiftat att socialtjänsten
och hälso- och sjukvården ska ingå en överenskommelse om samarbete för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Målgruppen har vidgats till att även omfatta unga vuxna till och
med 20 år.
Region Västmanlands strategiska regionala beredning rekommenderar regionen och kommunerna att godkänna och underteckna en
överenskommelse. Den omfattar:
-

Hälsoundersökning enligt 11 kap 3 a § socialtjänstlagen och
Lag om hälsoundersökning av barn och unga utanför det egna
hemmet enligt 1 §

-

Undersökning av tandhälsan eftersom en hälsoundersökning
även ska omfatta tandhälsa (Prop. 2016/17:59)

-

Läkarundersökning enligt 32 § LVU

-

Former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin

Överenskommelsen gäller för barn och unga mellan 0 och 20 år
som placeras utanför hemmet.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handling utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag från Region Västmanlands Strategiska beredning 2018-06-08, § 39 jämte föreslagen överenskommelse

Protokollsutdrag till

Region Västmanland, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner och tecknar Överenskommelse om
hälso-, tandhälso- och läkarundersökning för barn och unga som
placeras utanför hemmet med tillhörande rutiner.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Region Västmanland, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Avveckling av Skogsuddens HVB-hem
(SN 2018/143)
En omställning av verksamheten för ensamkommande barn behövs
utifrån nuvarande behov. Antalet ensamkommande har minskat
radikalt varför omställningsbehovet uppstått.
På Tallåsgården finns fem platser inom HVB verksamheten och
elva platser inom stödboendeverksamheten. De ensamkommande
barn som finns kvar i Kungsörs kommun ryms inom Tallåsgårdens
verksamhet varför Skogsuddens HVB-hem bör avvecklas så snart
det är möjligt.
Alla platser på Tallåsgården kan för närvarande vara av karaktären
stödboende då inget av de ensamkommande barnen idag har behov
av den omsorg som ett HVB-hem erbjuder.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-08

Förslag till beslut

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta de åtgärder
som krävs för att

Justerandes sign

-

omvandla Tallåsgården till stödboende och

-

avveckla verksamheten på HVB-hemmet Skogsudden.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

14

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2018-08-08
Adressat

Vår handläggare

Lena Dibbern

Avveckling av Skogsuddens HVB-hem
En omställning av verksamheten för ensamkommande barn behövs utifrån
nuvarande behov. Antalet ensamkommande har minskat radikalt varför
omställningsbehovet uppstått.
På Tallåsgården finns fem platser inom HVB verksamheten och 11 platser inom
stödboendeverksamheten. De ensamkommande barn som finns kvar i Kungsörs
kommun ryms inom Tallåsgårdens verksamhet varför Skogsuddens HVB-hem
bör avvecklas så snart det är möjligt.
Alla platser på Tallåsgården kan för närvarande vara av karaktären stödboende då
inget av de ensamkommande barnen idag har behov av den omsorg som ett
HVB-hem erbjuder.
Förslag till beslut
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta de åtgärder som krävs för att
omvandla Tallåsgården till stödboende och
avveckla verksamheten på HVB-hemmet Skogsudden.

Lena Dibbern
socialchef

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

2018-08-28

§
Revidering av socialnämndens delegationsordning (SN 2018/35)
Delegationsordningen behöver löpande revideras beroende av
förändringar i lagstiftning och praxis.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-20 med bilaga

Förslag till beslut

Socialnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med
förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

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
Reviderad av socialnämnden 2018-03-20, § 38

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

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

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

6

Vice ordförande

1:e vice
ordförande

Ej meddelande till styrelse/
nämnd

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

D

Avdelningschef

Förvaltningschef

Del B – nämndspecifik del
B1. Förvaltningsgemensamt
B.1.1. Förordnande av anställd vid
socialjouren i Västerås stad att hantera
akuta enskilda ärenden för Kungsörs
kommun under icke kontorstid mellan
klockan 16.30 och 07.30 vardagar samt
helgdygn under helg och röda dagar.

7

Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Del C – Myndighetsutövning – Individ- och familjeomsorgen
C.1. 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

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

C.1.9. Beslut om hur rätt till umgänge
med den unge ska utövas

Vice ordförande
Ledamot

MyndighetsUtskott

Ordförande
D

Vice ordförande
Ledamot

Vice ordförande
Ledamot

Socialnämnden får ej
delegera! HFD 2016 ref 74

Socialnämnd

a) när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller vårdnadshavaren

D

MyndighetsUtskott

b) när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på
socialnämndens beslut
14 § 2st 1. LVU

D

Ordförande

C.1.10. Beslut om att den unges vistel-

Vice ordförande
Ledamot

Socialnämnden får ej
delegera! HFD 2016 ref 74
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Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

D

Myndighetsutskott
Ordförande

Ersättare

Anmärkning

seort inte ska röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren
i avvaktan på myndighetsutskottets
beslut
När socialnämndens beslut inte kan
avvaktas

D

Socialnämndens
tjänstgörande
ordföranden

Kan vara om den unge
måste omhändertas
omedelbart

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
Socialnämnden

Socialnämnden får ej
delegera! HFD 2016 ref 74

C.1.13. Beslut om regelbunden kontakt
med särskild utsedd kontaktperson eller
behandling i öppna former
22 § LVU

Myndighetsutskott

14 § 2st 2. LVU

C.1.14. Prövning av om beslut om
förebyggande insats ska upphöra att
gälla
22 § 3 st LVU

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

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

Tjänstgörande
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

Avdelningschef
IFO
Enhetschef

1:e Socialsekr
Avdelningschef

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
Enhetschef
1:e socialsekr.

Avdelningschef

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

Avdelningschef
IFO
Enhetschef
1:e socialsekr.

Avdelningschef

D

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

D

Socialsekreterare
1:e socialsekr
Enhetschef
Avdelningschef
1:e Socialsekr
Enhetschef

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

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

D

1:e Socialsekr
Enhetschef

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

Enhetschef

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

D

Socialsekreterare

Enhetschef

C.3.7. Beslut om anmälan till överför-

D

Socialsekreterare

Enhetschef
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Avdelningschef
IFO

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

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

Socialsekreterare

Enhetschef

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

Socialsekreterare

Enhetschef

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

Avdelningschef
IFO

1:e socialsekr
Enhetschef

C.3.11. Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av placering eller
omplacering i familjehem/HVB för
stadigvarande vård och fostran.
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
Enhetschef

Avdelningschef
IFO

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

Avdelningschef
IFO

1:e socialsekr

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

Anmärkning

myndaren om att behov av förvaltare
inte längre föreligger
5 kap. 3 § SoF

D

C.3.16. Beslut om upphörande av
D
bistånd i form av vård i hemför vård och
boende eller i familjehem.
4 kap 1 § SoL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

C.3.17. Beslut om ekonomiskt bistånd

11

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 till 15% av basbeloppet

D

Socialsekreterare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO
Enhetschef

b) upp till 30% av basbeloppet

D

Avdelningschef

c) över 30% av basbeloppet

D

Avdelningschef
IFO
Enhetschef
Myndighetsutskott

Anmärkning

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
Enhetschef
Avdelningschef
IFO

b) över norm och riktlinjer

D

Myndighetsutskott

C.3.19. Upprätta avtal inom riktlinjer
för familjehem SoL

D

Familjehemssekr Enhetschef

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

Enhetschef

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

D

Socialsekreterare

Enhetschef

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

D

Socialsekreterare

Enhetschef

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
Enhetschef
Avdelningschef
IFO

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

D

Myndighetsutskott

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

D

Myndighetsutskott
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Gäller t.ex. semester och
utlandsresor

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
Enhetschef
Avdelningschef
IFO

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

D

Socialsekreterare Enhetschef

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
för beslutstiden.

D

Avdelningschef
IFO
Enhetschef

b) till ett belopp därutöver

D

Myndighetsutskott

Avdelningschef
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
1:e socialsekr.
Enhetschef

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
Enhetschef
1:e socialsekr

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

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

D

Socialsekreterare
1:e socialsekr
Enhetschef

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

D

C.4.7 Beslut om placering.
27 § LVM

Ordförande

Vice ordförande
Ledamot

Ordförande

Vice ordförande
Ledamot

Myndighetsutskott

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

D

Enhetschef
1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

Avdelningschef

C.4.9. Beslut om att begära

D

Enhetschef

Avdelningschef
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Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

polishandräckning för inställelse vid
LVM-hem eller sjukhus.
45 § 2. LVM
C.4.10. Yttrande till åklagare vid åtalsprövning.
46 § LVM

Delegat

Ersättare

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO
D

Enhetschef
1:e socialsekr

Avdelningschef
IFO

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

D

Socialsekreterare
1:e socialsekr
Enhetschef
Avdelningschef

1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

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

D

Socialsekreterare

Enhetschef
1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

a) till ett belopp av högst ett basbelopp
för beslutstiden

D

Avdelningschef
Förvaltningschef

c) till ett belopp därutöver
4 kap 1 § SoL

D

Enhetschef
Avdelningschef
IFO
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

Enhetschef
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
Enhetschef

Avdelningschef
1:e socialsekr

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

D

Avdelningschef

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

D

Enhetschef
Avdelningschef
IFO
Myndighetsutskott

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

Avdelningschef
Vice ordförande
IFO
ledamot
Förvaltningschef

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

Ordförande
C.5.8. Skyddsplacering

Myndighetsutskott

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

Ordförande

Vice ordförande
ledamot

C.5.9. Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare.

D

Avdelningschef
IFO

Förvaltningschef

C.5.10. Beslut om upphörande av

D

Socialsekreterare

Avdelningschef
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Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

bistånd i form av vård i hem för vård
eller boende eller i familjehem.
4 kap. 1 § SoL

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Enhetschef

C.5.11. Beslut om ersättning till familje- D
hem (arvode och omkostnadsersättning).
a) enligt norm och riktlinjer

D

Familjehemssekr Enhetschef
1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO

b) över norm och riktlinjer

D

Enhetschef
Avdelningschef
IFO

Avdelningschef
Förvaltningschef

C.5.12. Beslut om att bevilja ersättning
för personliga kostnader för vuxna vid
placering.

D

Socialsekreterare

Enhetschef
1:e socialsekr
Avdelningschef

a). upp till 15 % av basbeloppet
b). upp till 30 % av basbeloppet

Enhetschef

c) över 30 % av basbeloppet

Myndighetsutskott

C.5.13. 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

C.5.14. Beslut om socialt kontrakt –
bostad.
4 kap 1 § SoL

D

Socialsekreterare

C.5.15. Tecknande av hyresavtal/
socialt kontrakt

D

C.5.16. Yttrande i körkortsärende.
3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § körkortsförordningen

D

Enhetschef
1:e socialsekr
Avdelningschef
IFO
Ska redovisas kvartalsvis
till myndighetsutskottet

Enhetschef
Enhetschef
Avdelningschef
IFO
Socialsekreterare

C.6. Familjerätt
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

D

Familjerättssekr
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Avdelningschef
Enhetschef AoF

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

mål om faderskap.
3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st. FB

Socialsekreterare

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

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

Myndighetsutskott

C.6.8. Lämnande av upplysningar till
tingsrätt i vårdnads-, boende- och
umgängesmål.
6 kap. 19 § FB

D

Familjerättssekr
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

C.7 Kontaktperson/familj
C.7.1. Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj
4 kap. 1 § SoL
C.7.2. Beslut om bistånd i form av
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Ersättare

Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

a) till ett belopp av högst ett basbelopp D

Enhetschef
Avdelningschef
IFO

Avdelningschef
Förvaltningschef

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

a) kontaktperson

D

Kontaktpersonsamordnare

1:e socialsekr
Enhetschef
Avdelningschef
IFO

b) kontaktfamilj

D

Familjehemssekr

1:e socialsekr
Enhetschef
Avdelningschef
IFO

Anmärkning

kontaktperson/-familj för barn och
ungdom inom konsultstödd verksamhet

C.7.4. Beslut om förordnande och
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
Enhetschef
Avdelningschef
IFO

b) till kontaktfamilj enligt norm och
riktlinjer

D

Familjehemssek

1:e socialsekr
Enhetschef
Avdelningschef
IFO

c) utöver norm och riktlinjer

D

Enhetschef
Avdelningschef
IFO

Avdelningschef
Förvaltningschef

C.8. Ekonomiskt bistånd
C. 8.1. Beslut i ärenden om ekonomiskt
bistånd och försörjningsstöd
a) enligt norm
4 kap 1 § SoL

Se kommunens
riktlinjer för
försörjningsstöd
D

Socialsekreterare

D

Enhetschef AoF

utöver norm
b) upp till 10% av basbeloppet
4 kap 2 § SoL
c)

över 10 % av basbeloppet

Myndighetsutskott

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

D

Socialsekreterare
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Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

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

Ersättare

Anmärkning

C.8.2. Tandvård

C.8.3. Hyresskulder
Avdelningschef
IFO

C.8.4. Beslut om bistånd i form av egna D
medel
4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

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

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

Avdelningschef
IFO

Enhetschef

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

D

Socialsekreterare

Enhetschef

C.9. Dödsbo
C.9.1. Dödsboanmälan
20 kap 8 a§ ÄB
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Enhetschef

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

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

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

D

Socialsekreterare

Enhetschef

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

D

Myndighetsutskott

C.10.2. Beslut om tillfällig utvidgning
av serveringstillstånd, gäller inte
uteservering
8 kap 2 § serveringstillstånd

D

Handläggare

C.10.3. Överklagande, yttrande och
begäran av inhibition till Kammarrätt
och Högsta förvaltningsdomstolen
10 kap 1 § alkohollagen

D

Delegaten i
ursprungsärende

C.10.4. Yttrande till Förvaltningsrätten
då kommunens beslut har överklagats
10 kap 1 § alkohollagen

D

Delegaten i
ursprungsärende

C.10.5. Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
8 kap. 2 § alkohollagen

D

Myndighetsutskott
Handläggare

C.10.6. Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
8 kap. 2 § alkohollagen

D

Förvaltningschef

C.10.7. Beslut med anledning av
ansökan från konkursbo om att få
fortsätta rörelsen
9 kap. 12 § alkohollagen

D

Myndighetsutskott

C.10.8. Beslut rörande återkallelse av
D
serveringstillstånd på grund av
ägarskifte, att verksamheten upphör eller
på egen begäran
9 kap 18 § 1 p alkohollagen
9 kap. 18 § alkohollagen

Myndighetsutskott

C.10.9. Begäran om biträde av
polismyndighet vid tillsyn
9 kap 9§ alkohollagen
C.10.10. Lämnande av uppgift till
annan myndighet
9 kap 8 § alkohollagen
C.10.9. Beslut att meddela erinran
9 kap 17 § alkohollagen

Handläggare

Anmärkning

C.10. Alkohollagen

Avdelningschef
IFO

Handläggare
Ska behandlas med förtur
Är dock en ny ansökan

Handläggare

Myndighetsutskott
Handläggare

C.10.10. Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare varning
9 kap. 17 § alkohollagen

D

Myndighetsutskott
Förvaltningschef

C.10.11. Beslut om förbud eller
inskränkning av försäljning
av alkoholdrycker för visst tillfälle
3 kap. 10 § 2 st. alkohollagen

D

Myndighetsutskott
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Kommunen får för visst
tillfälle förbjuda eller
inskränka försäljning av
alkoholdrycker om det
anses påkallat för att

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

upprätthålla ordning
C.10.12. Beslut rörande stadigvarande
serveringstillstånd för
cateringverksamhet till slutna sällskap

D

Myndighetsutskott

8 kap 4 § alkohollagen

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna
sällskap kan meddelas
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning
att den lokal där serveringen äger rum för varje
tillfälle anmäls till och
godkänns av kommunen.
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget
kök för tillredning av mat
för att få stadigvarande
serveringstillstånd.

C.10.13. Godkännande av lokal för
catering till slutet sällskap.
8 kap 4 § alkohollagen

Handläggare

C.10.14. Beslut rörande tillfälligt
serveringstillstånd för provsmakning vid
arrangemang
8 kap 6 § alkohollagen

Handläggare

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin,
starköl eller andra jästa
alkoholdrycker vid
arrangemang riktade till
allmänheten är tillåtet under
förutsättning att
1. arrangören har ett
stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de
drycker som provsmakningen avser samt den lokal
där provsmakningen ska
äga rum, eller
2. de partihandlare som
deltar enskilt eller
gemensamt ansöker om och
erhåller ett tillfälligt
tillstånd för provsmakning
av de drycker som avses
erbjudas.

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

D

Alkohol- o
tillståndshandläggare

C.12.Överklagningar, yttranden och anmälningar Individ- och familjeomsorg
och Vård och omsorg
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
Yttrande och överklagande till domstol

Myndighetsutskott

Delegaten i
Ursprungsärende
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Ej ärenden av principiell
beskaffenhet eller av större
vikt

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

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 enskild verksamhet
13 kap. 5 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.12.6. Beslut om polisanmälan
angående brott mot den egna
verksamheten (ekonomiskt bistånd,
avgifter m.m.)
12 kap. 10 § SoL och 10 kap 2 § OSL

D

Avdelningschef
IFO

Förvaltningschef

C.12.7. 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.12.8. Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte
12 kap. 6 § SoL

D

Förvaltningschef

Avdelningschef
VO

C.12.9. Beslut huruvida omprövning ska D
ske
Beslut att ändra ett beslut

Delegaten i
ursprungsärende

27 § FvL
37-38 § FL
C.12.10. Omprövning av beslut
Ändring av beslut som överklagats
27 § FvL

D

Delegaten i
ursprungsärende

D

Avdelningschef

C.12.12. Yttrande till allmän domstol i
brottmål 31 kap. 1 § 1 st. BrB

D

Socialsekreterare

1.e socialsekr

C.12.13. Anmälan om behov av
offentligt biträde
3 § Lagen om offentligt biträde

D

Socialsekreterare

1.e socialsekr

C.12.14. Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt biträde samt
yttrande över kostnadsräkning
3 § Lagen om offentligt biträde och 7 §

D

Socialsekreterare 1.e socialsekr

Får endast ändras före det
skickats till högre instans
som ska pröva överklagandet

39 § FL
C.12.11. Avvisande av ombud
9 § FvL
14 § FL

21

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

förordningen om offentligt biträde

C.13. Överflyttning av ärende Individ- och familjeomsorg och Vård och
omsorg
C.13.1. Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till annan
kommun
2a kap 10 § SoL
C.13.1. Begäran om överflyttning av
ärende till annan kommun
2 a kap 10 § SoL

D

Myndighetsutskott

Dubbelt

D

Myndighetsutskott

Avser även ärenden enligt
LVU och LVM

C.13.2. Meddelande till kommun som
vill överflytta ärende till Kungsörs
kommun
2 a 10 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.13.3. Beslut i fråga om mottagande av D
ärende från annan kommun
2 a kap 10 § SoL

Myndighetsutskott

C.13.4. Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till annan kommun
2 a kap 11 § SoL

D

Myndighetsutskott

C.13.5. 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.13.6. Yttrande till förvaltningsrätten
av IVOs beslut i ärende gällande
överflytt av ärende till annan kommun
16 kap 4 § SoL

D

Myndighetsutskott

22

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Del C – Myndighetsutövning – Vård och omsorg
C.14. Bistånd enligt Socialtjänstlagen
C.14.1. Beslut om att inleda utredning
11 kap. 1§ SoL.

D

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

D

C.14.3. Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform
4 kap. 1 § SoL

D

C.14.4. Tecknande av biståndsbedömt kontrakt/avtal
C.14.5. Beslut om bistånd i form av
korttidsboende och/eller växelvård
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare
Enhetschef
Avdelningschef
Biståndshandläggare

Enhetschef

Avdelningschef
VO

Enhetschef

Enhetschef i
verksamheten

Avdelningschef
VO

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.6. Beslut om trygghetsplats

Sjuksköterska

C.14.7. Beslut om rehabilitering vid
korttids-avdelning

Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Fysioterapeut

Vid akuta behov utanför
konstorstid

C.14.8. Beslut om bistånd i form av
plats i dagverksamhet för personer med
demenssjukdom
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

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

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.10. Beslut om bistånd i form av
matdistribution
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

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

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.14.12. Beslut om bistånd i form av
trygg hemgång upp till två veckor
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

Sjuksköterska

C.14.13. Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm
4 kap. 1 § SoL

D

Biståndshandläggare

C.14.14. Beslut om köp av boende i
annan kommun eller hos annan
vårdgivare

D

Myndighetsutskott

C.14.15. Beslut om bistånd i form av
syssel-sättning för personer med
psykisk funktionsnedsättning

D

Biståndshandläggare
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Insats servicebostad finns
inte kvar

Vid akuta behov utanför
kontorstid- anmäls till
biståndshandläggare
nästföljande vardag
Enhetschef

Enhetschef

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

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

Avdelningschef
VO

Förvaltningschef

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

Biståndshandläggare

Enhetschef

Anmärkning

4 kap. 1 § SoL
C.14.16. Beslut om bistånd i form av
boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning
4 kap. 1 § SoL

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

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

b) över 20 timmar/vecka

D

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

Biståndshandläggare

Enhetschef

Avdelningschef
Enhetschef efter
samråd med
avdelningschef
Förvaltningschef
Avdelningschef
efter samråd med
förvaltningschef
Avdelningschef

Enhetschef

Avdelningschef VO

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.16.7. Beslut om avlösarservice i
hemmet

D

Biståndshandläggare

Enhetschef
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7§ LSS avser insatser

Ärendegrupp
Ärende

D/V

Delegat

Ersättare

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

Anmärkning

7 § och 9 § 5. LSS
C.16.8. Beslut om korttids vistelse
utanför det egna hemmet i kommunens
verksamhet eller stödfamilj.
7 § och 9 § 6. LSS
C.16.8. Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
a)

Enligt SKL:s
rekommendationer

till stödfamilj enligt norm

b) utöver norm och riktlinjer
C.16.9. Beslut om korttidsvistelse
utanför det egna hemmet i verksamhet
som drivs av annan än kommunen.
7 § och 9 § 6. LSS

Enhetschef

D

Avdelningschef
Myndighetsutskott

C.16.10. 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.16.11. 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.16.12. Beslut om boende i familjehem D
för barn och ungdomar
7 § och 9 § 8. LSS

Myndighetsutskott

Enhetschef

C.16.13. 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
C.16.15. Beslut om daglig verksamhet
för personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig

D

Myndighetsutskott

a) inom kommunens verksamheter

D

Biståndshandläggare

b) inom verksamhet som drivs av
annan
C.16.16. Beslut om att ingå avtal
7 § och 9 § 6 - 10 LSS

D

Myndighetsutskott

D

Avdelningschef
VO

Enhetschef

Finns ingen sådan
verksamhet i kommunen

C.16.14. Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service etc.
Enhetschef

Personkrets
1 och 2
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Enhetschef

Ärendegrupp
Ärende

D/V

C.16.17. Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare
17 a § LSS
C.16.18. Beslut om upphörande av
insats enligt LSS

Delegat

Ersättare

Avdelningschef
VO
D

Biståndshandläggare

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

C.16.19. Beslut om återbetalningsskyldighet
12 § LSS

Enhetschef
Förvaltningschef
Myndighetsutskott

C.16.20. Beslut om förhandsbesked om
rätten tillinsatser
16 § 2 st. LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.21. Beslut om att utreda behoven
för enskild på tillfälligt besök i
kommunen och besluta om insatser
enligt LSS.
16 § 4st LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.22. 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.16.23. Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till försäkringskassan
15 § LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.24. Anmälan till överförmyndare
att person som omfattas av LSS är i
behov av förmyndare, förvaltare eller
god man
15 § 6. LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.16.25. Anmälan till överförmyndare
att förmyndare, förvaltare eller god man
inte längre behövs
15 § 6. LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef i
verksamhet
Enhetschef

Enhetschef i
verksamhet
Enhetschef

C.16.26. Beslut om ersättning för
vikarie vid personlig assistents
sjukfrånvaro
9 § 2 LSS

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

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

C.17.2. Beslut om Riksfärdtjänst
Lag om Riksfärdtjänst

D

Biståndshandläggare

Enhetschef

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

D

MAS

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

D

MAS

Vid inhyrd MAS fattar verksamhetschef

Verksamhetschef
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Anmärkning

Ärendegrupp
Ärende

D/V

beslutet

Delegat

Ersättare

Anmärkning

HSO

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
samband med vård, behandling eller
undersökning (Lex Maria)

Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS)

Vid inhyrd MAS fattar verksamhetschef
beslutet

D

Verksamhetschef
HSO
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Förvaltningschef

MAS ansvarar för
att Lex Maria-anmälningar
görs.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Arbetsordning för attestanter och
sakgranskare (SN 2018/144)
Socialnämnden har tidigare vid varje enskilt tillfälle fattat beslut
om vilken namngiven person som har rätt att attestera fakturor.
Socialförvaltningen föreslår istället att en arbetsordning införs som
innebär att
- den som har budgetansvar per automatik också har rätt att
attestera fakturor och att attesträtten därmed följer det
organisatoriska ansvaret
- utsedd ställföreträdare för chef attesterar vid chefens frånvaro
om frånvaron är så lång att en eller flera händelser som kräver
attest ”förfaller” under tiden
Ingen anställd bör attestera fakturor, avtal eller andra ekonomiska
händelser som avser den anställde själv eller en närstående person
eller en juridisk person som har anknytning till den anställde eller
den anställdes närstående även om kostnaden har samband med
anställningen eller med förvaltningens verksamhet.
Sakgranskaren har av den attestansvarige fått i uppgift att utföra
kontrollåtgärder. Sakgranskning ska göras av den som kan
verifiera kostnaden, vilket oftast är beställaren. Den som med sin
signatur vidimerar att sakgranskning har utförts, ska se till att en
med fakturan överensstämmande beställning gjorts.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Socialnämnden inför en arbetsordning för attestanter och
sakgranskare enligt socialförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Lena Dibbern
Socialchef

Arbetsordning för attestanter och sakgranskare
Socialnämnden har tidigare vid varje enskilt tillfälle fattat beslut om vilken namngiven person som har
rätt att attestera fakturor. Ett förslag är att istället införa en arbetsordning som innebär att den som har
budgetansvar per automatik också skall ha rätt att attestera fakturor och att attesträtten därmed följer
det organisatoriska ansvaret.
Attestnivåer
Grundprincipen är att beslutsattest ska ske av chef på respektive organisatorisk nivå och följa
organisationsstrukturen. Överhopp av nivåer i organisationen ska normalt inte förekomma då det kan
leda till oklarheter i befogenheter och ansvar.
Beslutattest innebär att verifikationen godkänns och betalningsuppdrag utförs
Attesträtt för ställföreträdare
En utsedd ställföreträdare fullgör chefens arbetsuppgifter när denne inte är tillgänglig, t.ex. vid
semester, sjukdom eller tjänsteresa. Ställföreträdare får endast attestera vid chefens frånvaro om
frånvaron är så lång att en eller flera händelser som kräver attest ”förfaller” under tiden.
Attest av utgifter som berör den egna personen
Ingen anställd bör attestera fakturor, avtal eller andra ekonomiska händelser som avser den anställde
själv eller en närstående person eller en juridisk person som har anknytning till den anställde eller den
anställdes närstående även om kostnaden har samband med anställningen eller med förvaltningens
verksamhet.
Sakgranskning
Sakgranskaren har av den attestansvarige fått i uppgift att utföra kontrollåtgärder. Sakgranskning ska
göras av den som kan verifiera kostnaden, vilket oftast är beställaren. Den som med sin signatur
vidimerar att sakgranskning har utförts, ska se till att en med fakturan överensstämmande beställning
gjorts.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att införa en arbetsordning för attestanter som följer organisationen,
vilket innebär att chef med budgetansvar tillika får attesträtt-

Lena Dibbern
socialchef
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

2018-08-28

§
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.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018-08-28

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/)
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-06-20, §§ 5367 och 2018-07-06, §§ 68-72.

Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse
görs mot förra året. Under sammanträdet är pärm med delegationsbeslut tillgänglig för nämnden att studera.

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
104
408678
104
91
129
105
407403
471193
453290
527864

2018
Avslag
78
61
82
83
76
97
88

Belopp
544512
540698
636623
529043
550499
684511
469666

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28
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
16
8
6
6
11
8
8
3
12
3
10
10
9
13

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

2018
16
4
7
4
5
5
3

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
0
10
0
2
0
1
1
7
0
10
0
11
0
10
0
9
0
1
0
14
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
16
11
15
23
14

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Blad

2018-08-28
Biståndsbeslut

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
46
2
48
2
60
0
55
2
34
1

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
3
2
4
0
2
0
1
0
6
1

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanfattande rapport från socialnämndens myndighetsutskotts
protokoll 2018-06-20, §§ 53-67 och 2018-07-06, §§ 68-72

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

RAPPORT

Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-06-20 §§ 53-67
§

Ärende/delegationshänvisning

Beslut/
kostnad

Ärenden – Vård och omsorg
53

Ansökan om bostad med särskild service för barn enligt 9 § punkt 8 Beviljad 1 augusti
LSS – boende i Viljan i Ramnäs
2018 – 1
september 2019
Kostnad: 5 253
kr/dygn

54

Ansökan om utökade dygn för korttidsvistelse och lägervistelse
enligt 9 § punkt 6 LSS

Beviljad utökning
av antalet dygn i
korttidsvistelse
längts till 30 maj
2019 då omprövning ska ske
Kostnad: 4 700
kr/dygn
Avslag på lägervistelse

Ärenden – ensamkommande
55

Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 §
socialtjänstlagen

Till handlingarna

Ärenden – barn övrigt
56

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – placering i förstärkt
familjehem och externa öppenvårdsinsatser

Beviljad placering
tillsammans med
mamman och
externbehandling
med särskilda
insatser i form av
ett team kring den
placerade
Kostnad: 2 700
kr/dygn för barnet,
1 300 kr/dygn för
modern

57

Rapport – Övervägande gällande umgängesplacering och
hemlighållande av vistelseort enligt LVU 14 kap 1 §

Till handlingarna

RAPPORT

58

Stadigvarande placering i familjehem enligt 11 § LVU

Placering för
stadigvarande vård
och fostran
Kostnad: 30 000
kr/månad

59

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – placering på internat

Återremitterat

Ärenden – Vuxna
60

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering på
Frizons motivationsboende

Beviljad 1 juli –
31 augusti 2018
Redogörelse för
Frizons uppdrag
och vad som gjorts
utifrån uppdragsbeskrivningen
begärd.
Kostnad: 1 590
kr/dgyn

61

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering på
motivationsboende för missbruksbehandling

Beviljad 1 juli –
31 augusti 2018
Plan för utslussning och öppenvårdsinsatser
begärd
Kostnad: 880
kr/dygn

62

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering hos
Frizon

Beviljad 1 juli –
31 december 2018
Rapport om Frizons uppdrag begärd till september
Kostnad: 990
kr/dygn

63

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt
missbruksbehandling på Vikingens vårdhem i Malmköping

Beviljad 20 juni –
30 september 2018
Kostnad: 2 350
kr/dygn

64

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – placering på
behandlingshem för missbruk

Avslag

RAPPORT

Ärenden – övrigt
65

Förhöjt arvode till familjehem

Beviljat
Kostnad:
2 * 15 000 i arvode
och 2 * 6 000 i omkostnader

66

Meddelande delegationsbeslut

Till handlingarna

67

Aktuella institutionsplaceringar

Till handlingarna

Eva Kristina Andersson
Kanslichef

RAPPORT

Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-07-06 §§ 68-72
§

Ärende/delegationshänvisning

Beslut/
kostnad

Ärenden – Vuxna
68

Överklagan av beslut om biståndenligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – Utskottet ompröplacering på behandlingshem för missbruk
var inte sitt beslut
utan överlämnar
ärendet till Förvaltningsrätten för
prövning

69

Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängning i familjehem Bifall familjehem
och därefter socialt kontrakt
8 juli – 3 augusti
2018
Därefter socialt
kontrakt
Ärenden – övrigt

70

Meddelande delegationsbeslut

Till handlingarna

71

Meddelande delegationsbeslut

Till handlingarna

Ärenden – Barn
72

Utlandssemester med familjehemmet under pågående LVU-vård

Eva Kristina Andersson
Kanslichef

Beviljad med
villkor

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28

§
Meddelanden
Från Statens offentliga utredningar har inkommit utredningen
Framtidens socialtjänst, Delbetänkande SOU 2018:32.
Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet
om tillsyn av kommunens socialtjänst. De anser att kommunen
vidtagit, och avser att vidta, lämpliga åtgärder för att säkerställa att
påtalade brister inte upprepas. Dnr SN 2017/157
Justitieombudsmannen (JO) har beslutat att en anmälan mot
Kungsörs kommun inte föranleder någon åtgärd eller något
uttalande från JO:s sida och har därför avslutat ärendet.
Dnr SN 2018/86
Inbrott och stöd i hamnbod 2, hamnen Kungörs kommun den 12
juli 2018 har polisanmälts. Polisen har beslutat att inte inleda
förundersökning. Dnr SN 2018/139
Socialchef Lena Dibbern har undertecknat följande avtal:
- hyra av programvara ADDIS-net Dnr SN 2018/75
- handledning öppenvården. Dnr SN 2018/69
- samarbetsavtal HSA avseende elektronisk katalog
Dnr SN 2018/80
- korttidsvistelse inom äldreomsorg i Kungsörs kommun.
Dnr SN 2018/140
- personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne om BPSDregistret Dnr SN 2018/78
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom och kommundirektören Claes-Urban Boström har undertecknat tillägg till avtal med
Västmanlands Tolkservice. Dnr SN 2018/116
Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat följande avtal i
upphandling HVB vård och behandling barn och unga, i samtliga
fall är avtalstiden 2018-06-01 – 2022-05-31 utan förlängning:

Justerandes sign

-

Duvgården HVB AB (HVB flickor). Dnr SN 2018/97

-

Risingegårdens Behandlingshem AB (HVB flickor).
Dnr SN 2018/98
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28
-

Uppdraget HVB i Nyköping AB (HVB pojkar).
Dnr SN 2018/99

-

Nanolvsvillan AB (HVB familj). Dnr SN 2018/100

-

Murarsgård Aktiv Rehab AB (HVB familj). Dnr SN 2018/101

-

Landa HVB AB (HVB familj). Dnr SN 2018/102

-

Höglandets Utredningshem AB (HVB familj).
Dnr SN 2018/103

-

Meby Behandlingshem AB. Dnr SN 2018/104

-

Ungdomsvård i Sverige HB. Dnr SN 2018/105

-

Korpbergets behandlingscenter AB (HVB pojkar).
Dnr SN 2018/106

-

Mångsbo HVB AB (HVB pojkar). Dnr SN 2018/107

-

Stubben HVB AB (HVB flickor). Dnr SN 2018/108

-

Bills Bo-& utbildningsgård AB (HVB flickor).
Dnr SN 2018/109

-

Mahults herrgård (HVB flickor). Dnr SN 2018/110

-

Bills Bo-& utbildningsgård AB (HVB flickor).
Dnr SN 2018/111

Justerandes sign

-

Cederängens utrednings- och behandlingshem AB (HVB
familj). Dnr SN 2018/112

-

Kubbonge AB (HVB flickor). Dnr SN 2018/113

-

Vård i fokus Sverige AB (HVB pojkar). Dnr SN 2018/114

-

Russinbacken AB (HVB pojkar). Dnr SN 2018/120

-

Frälsningsarmén FAM-huset (HVB familj) Dnr SN 2018/121

-

HVB Mölnbacka Ungdomshem AB Dnr SN 2018/122

-

HVB Kricagården, Krica Behandling och utbildning AB.
Dnr 2018/123

-

Stuveryds behandlingshem AB. Dnr SN 2018/124

-

Kongsryd HVB AB. Dnr SN 2018/125

-

Villa Lindö Utredning och Tjänster AB (HVB familj).
Dnr SN 2018/126
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28
-

Villa Lindö Behandlingshem i Kalmar AB (HVB familj).
Dnr SN 2018/127)

-

Jordnära Omsorg AB (HVB flickor). Dnr SN 2018/128

-

Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB (HVB pojkar).
Dnr SN 2018/129

-

Jordnära Omsorg AB (HVB pojkar). Dnr SN 2018/130

-

BoF Barn och familjejouren AB. Dnr SN 2018/131

-

Vårdförbundet Sörmland, Vårnäs behandlingshem.
Dnr SN 2018/132

-

Viksjö Gård Behandlingshem & Psykoterapeutiskt Center AB.
Dnr SN 2018/133

-

Krica Behandling och Utbildning AB, HVB Trädgårdsvillan
Hägersten. Dnr SN 2018/134

-

Krica Behandling och Utbildning AB, HVB Trädgårdsvillan
Skogsslingan Dnr SN 2018/135

-

Krica Behandling och Utbildning AB, HVB Trädgårdsvillan
Våruddsringen. Dnr SN 2018/136

-

Magelungen utveckling AB, HVB Södermalm.
Dnr SN 2018/137

-

Nuvida Bergslagen AB Dnr SN 2018/138

Socialchef Lena Dibbern har besvarat
-

remiss av medborgarförslag – Försörjningsstöd/hjälp till fattiga
(Dnr SN 2018/52)

-

remiss av motion Utred om Tallåsgården kan göras om till
trygghetsboende (Dnr SN 2018/51)

Information om ägarbyte för Hattens behandlingshem (upphandlat
behandlingshem i upphandling av Vård och behandling vuxna
missbrukare) Dnr SN 2018/53
SCB:s preliminära resultat av utjämning av LSS-kostnader mellan
kommuner utjämningsåret 2019. Dnr SN 2018/84

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-28
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige:

Förslag till beslut

Justerandes sign

•

2018-05-14, § 54 – Socialnämndens förslag att
högkostnadsskyddet för äldre- och handikappomsorgen ändras
efter socialstyrelsens rekommendationer. Förslaget antaget.
Dnr SN 2018/30

•

2018-05-14, § 53 – Brandskyddspolicy. För att säkerställa att
det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs på ett likvärdigt
och kvalitetssäkrat sätt inom kommunens samtliga
förvaltningar och bolag, har ett förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet tagits fram. Förslaget antaget.
Dnr SN 2017/44

•

2018-05-14, § 48 – Rapport från socialnämnden Ej verkställda
gynnande biståndsbeslut. Rapporten lagts till handlingarna.
Dnr SN 2018/2

•

2018-06-18, § 76 – Policy för behandling av personuppgifter

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

