Kungsörs kommuns författningssamling

Nr B.05

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
Delegation och delegering
Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av berörd 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. Ett delegationsbeslut ska i regel alltid rapporters tillbaka till berörd nämnd
om inget annat framgår av delegationsordningen.
Beslut i samråd
Beslut fattas i samråd med angiven tjänsteman. För att beslut ska gälla måste parterna vara
överens. Om enighet inte uppnås, flyttas beslutet till överordnad chef.
Beslut efter samråd
Beslut fattas efter hörande av angiven tjänsteman. Tjänstemännen behöver inte vara överens
för att beslut ska kunna fattas.
Delegationsbeslut är beslut som ska fattas av Kungsör kommuns politiska församlingar men
där kommunstyrelsen eller kommunens nämnder har beslutat att flytta över beslutanderätten
till kommunens tjänstemän.
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Följande beslut får inte delegeras till annan än till socialnämnden enligt 10 kap 5 §
socialtjänstlagen:
Beslut om att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning om faderskap.
2 kap 9 § föräldrabalken.
Beslut om yttrande till domstolen innan domstol beslutar i adoptionsfråga.
4 kap 10 § föräldrabalken.
Beslut om att förbjuda en person, som har sitt hem inom kommunen, att utan nämndens
medgivande ta emot andras underåriga barn för sådan vistelse i hemmet som inte är tillfällig.
5 kap 2 § SoL.
Beslut om framställan till försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska betalas
till annan lämplig person eller till nämnden.
5 § lagen om allmänna barnbidrag, 17 § lagen om underhållsstöd.
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Ärendegrupp
Ärende
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Delegat
Ersättare

Anmärkning

1. Beslut som kan delegeras till utskott
men inte till tjänsteman

Utskott som består
av ledamöter eller
ersättare i nämnden

Ett utskott ska bestå
av minst tre
ledamöter eller
ersättare.

1.1

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

Myndighetsutskott

1.2

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

Myndighetsutskott

1.3

Beslut i fråga om medgivande att ta emot ett barn för
adoption
6 kap 6 § och 12 § SoL

Myndighetsutskott

1.4

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

Myndighetsutskott

1.5

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

Myndighetsutskott

1.6

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

Myndighetsutskott

1.7

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård
enligt LVU
4 § LVU

Myndighetsutskott

1.8

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år
6 § 1 st LVU

Myndighetsutskott

1.9

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge
skall vistas under vårdtiden
11 § 1 st LVU

Myndighetsutskott

1.10

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden
11 § 2 st LVU

Myndighetsutskott

1.11

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs

Myndighetsutskott

4

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

Se även 2.1 ang
möjlighet för ordf.
el annan som
nämnden förordnat
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13 § 1och 2 st LVU
1.12

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

Myndighetsutskott

1.13

Övervägande om beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st1 och 2
fortfarande behövs
14 § 3 st LVU

Myndighetsutskott

1.14

Beslut om att vården skall upphöra
21 § 1 st LVU

Myndighetsutskott

1.15

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd
kontaktperson eller behandling i öppna former
22 § 1 st LVU

Myndighetsutskott

1.16

Prövning av om beslut om förebyggande insats skall
upphöra att gälla.
22 § 3 st LVU

Myndighetsutskott

1.17

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

Myndighetsutskott

1.18

Ansökan hos förvaltningsrätten
om flyttningsförbud
24 § LVU

Myndighetsutskott

Jfr. 25 § LVU

1.19

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs
26 § 1 st LVU

Myndighetsutskott

Jfr 1.2

1.20

Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra
26 § 2 st. LVU

Myndighetsutskott

1.21

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
27 § 1 st LVU

Myndighetsutskott

1.22

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

Myndighetsutskott

1.23

Beslut om att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med
stöd av LVU
43 § 2 st LVU

Myndighetsutskott
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Bestämmelsen
innebär att nämnden
minst en gång var
tredje månad om
umgänge eller
hemlighållande av
vistelseort
fortfarande behövs.
Jfr 1.2

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

Se 2.8
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Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

1.24

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt
LVM
11 § LVM

Myndighetsutskott

1.25

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare
13 § LVM

Myndighetsutskott

(s.k. kompletterande beslutanderätt)
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år
6 § 1 och 2 st LVU
Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 §
LVU skall upphöra
9 § 3 st LVU

Ordförande
Vice ordförande
ledamot
Ordförande
Vice ordförande
ledamot

2.3

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge
skall vistas under vårdtiden
11 § 1 och 3 st LVU

Ordförande
Vice ordförande
ledamot

2.4

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden
11 § 2 och 3 st LVU

Ordförande
Vice ordförande
ledamot

2.5

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
27 § 2 st LVU

2.6

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §
LVU ska upphöra
30 § 2 st LVU

Ordförande
Vice ordförande
ledamot
Ordförande
Vice ordförande
ledamot

2.7

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

Ordförande
Vice ordförande

2.8

Beslut om att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med
stöd av LVU
43 § 2 st LVU

Ordförande
Vice ordförande
ledamot

2.9

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare
13 § LVM

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

2.10

Beslut om att omedelbart omhändertagande ska
upphöra
18 b § LVM

Ordförande
Vice ordförande
ledamot

2.2

Anmärkning

Kompletterande
beslutanderätt se
2.9
Beslutet ska
dokumenteras och
skrivas under av
beslutsfattaren.

2. Beslutanderätt enligt lag

2.1

Nr B.05
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OBS! Beslutanderätten kan inte
delegeras till annan
ledamot
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Ärende

Delegat
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Nr B.05
Anmärkning

3. Ekonomiskt bistånd
3.1

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd och
försörjningsstöd
– enlig norm
4 kap 1 § SoL
– utöver
norm 4 kap. 2
§ SoL

Se kommunens
riktlinjer för
försörjningsstöd
Socialsekreterare

Enhetschef AoF

– upp till 10 % av basbeloppet

Myndighetsutskott

– över 10 % av basbeloppet
Socialsekreterare
– med villkor om praktik eller kompetenshöjande
åtgärd
4 kap. 4 § SoL

3.2

3.3

Socialsekreterare

– med vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
4 kap. 5 § SoL
Tandvård
– upp till 10% av basbeloppet

Socialsekreterare

– över 10 % av basbeloppet

Myndighetsutskott

Hyresskulder
– upp till 25 % av basbeloppet

Enhetschef AoF
Förvaltningschef

– över 25 % av basbeloppet

Myndighetsutskott

4 kap 2 § SoL
3.4

Beslut om bistånd i form av egna medel
4 kap 1 § SoL

3.5

Återkrav

Socialsekreterare
Se 1.6

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL
9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL

Enhetschef AoF
Förvaltningschef

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL
9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL

Enhetschef AoF
Förvaltningschef
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Återkrav enl 4 kap
2 § SoL får endast
ske om biståndet
getts under villkor
om återbetalning.
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Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

3.6

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till
dödsfallet.
– upp till 50 % av basbeloppet

Socialsekreterare

– över 50 % av basbeloppet

Myndighetsutskott

4 kap 1 och 2 §§ SoL

4. Dödsbon
4.1

Dödsboanmälan

Socialsekreterare

20 kap 8 a§ ÄB
4.2

Beslut om att ordna gravsättning

Socialsekreterare

5 kap 2 § Begravningslagen

5. Barn och ungdomsärenden
5.1

Beslut om att inleda utredning
11 kap. 1-2§§ SoL.

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

5.2

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

1:e socialsekr
IFO-chef

5.3

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

1:e socialsekr
IFO-chef

5.4

Förlängning av utredningstid
11 kap. 2 § SoL

Myndighetsutskott

5.5

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

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

5.6

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

Socialsekreterare

5.7

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

Socialsekreterare

5.8

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

Socialsekreterare
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Ärendegrupp
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Delegat
Ersättare

5.9

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

Myndighetsutskott

5.10

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

1:e socialsekr
IFO-chef

5.12

Beslut om förlängning av placering i jourhem för barn
och unga, högst två månader.

IFO-chef
Förvaltningschef

5.13

Beslut om förlängning av placering i jourhem längre än
sex månader om det finns särskilda skäl

Myndighetsutskott

5.14

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

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef.

5.15

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom
i samband med placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem för vård och
boende

5.11

– upp till15% av basbeloppet

1:e socialsekr
IFO-chef

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef
IFO-chef

– upp till 30% av basbeloppet
– över 30% av basbeloppet
4 kap 1 § SoL

Myndighetsutskott

5.16

Övervägande om vårdnadsöverflyttning enligt 6
kap 8 § FB
6 kap 8 § SoL

Myndighetsutskott

5.17

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

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef
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Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

5.18

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
– enligt norm, nivå och riktlinjer

Socialsekreterare

– över norm och riktlinjer

Myndighetsutskott

5.19

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

Myndighetsutskott

5.20

Upprätta avtal inom riktlinjer för familjehem SoL

Familjehemshandläggare
1:e socialsekr
IFO-chef.

5.21

Beslut om framställan till försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag
8 kap 1 § SoL
4 § 3 st Lag om allmänt barnbidrag

Socialsekreterare

5.22

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

Socialsekreterare

5.23

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

Socialsekreterare

5.24

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 §

Familjehemshandläggare
1:e socialsekr
IFO-chef

5.25

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

Myndighetsutskott
Förvaltningschef

5.26

Kontaktperson/familj

5.27

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj
– 4 kap. 1 § SoL
Beslut om externt bistånd i form av
kontaktperson/-familj för barn och ungdom
kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

– till ett belopp av högst ett basbelopp

Förvaltningschef

– till ett belopp därutöver

Myndighetsutskott
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semester och
utlandsresor
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Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

5.28

Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj
4 kap. 1 § SoL
Beslut om förordnande och entledigande av:
– kontaktperson

Socialsekreterare

– kontaktfamilj

Familjehemshandläggare
1:e socialsekr
IFO-chef

5.29

5.30

Kontaktpersonssamordnare
1:e socialsekr
IFO-chef.

Beslut om arvode och omkostnadsersättning
– till kontaktperson enligt norm och riktlinjer

Kontaktpersonssamordnare
1:e socialsekr
IFO-chef.

– till kontaktfamilj enligt norm och riktlinjer

Familjehemshandläggare
1:e socialsekr
IFO-chef

– utöver norm och riktlinjer

IFO-chef

5.31

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

Socialsekreterare

5.32

Beslut om externt bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för barn och ungdom
4 kap 1 § SoL
– till ett belopp av högst ett basbelopp

Förvaltningschef

– till ett belopp därutöver

Myndighetsutskott

5.33

Beslut om bistånd till boendestöd
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

.

Vård enligt LVU

5.34

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård
8 § LVU

1:e socialsekr
IFO-chef

5.35

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och
2 st. LVU
11 § 4 st. LVU

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef
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Delegat
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5.36

Övervägande om vårdnadsöverflyttning enligt 6
kap 8 § FB
13 § LVU

Myndighetsutskott

5.37

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge
skall utövas
– när överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren

Myndighetsutskott

– när överenskommelse inte kan nås med föräldern 1:e socialsekr
IFO-chef
eller vårdnadshavaren och i avvaktan på
myndighetsutskottets beslut
14 § 2 st. 1. LVU
5.38

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren

Myndighetsutskott

-i avvaktan på myndighetsutskottets beslut
14 § 2st 2. LVU

1:e socialsekr
IFO-chef

5.39

Övervägande om beslut om den unges umgänge
med vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt fortfarande behövs
14 § 3 st LVU

Myndighetsutskott

5.38

Beslut om den unges umgänge med förälder eller
andra vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud när överenskommelse inte kan
nås
31 § LVU

Myndighetsutskott

5.40

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för läkarundersökningen
32 § LVU

Socialsekreterare

5.41

Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare (LUL)
Yttrande till åklagarmyndigheten
11 § Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare (LUL)

5.42

Yttrande till åklagare med anledning av eventuell
utredning beträffande den som är under 15 år
31 § och 33 § Lag med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare (LUL)
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Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

5.43

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan
37 § Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare (LUL)

Socialsekreterare

5.44

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass
utan vårdnadshavares medgivande
3 § 2 st passförordningen

IFO-chef
1:e socialsekr

6. Vuxna
6.1

Beslut om att inleda utredning
11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

6.2

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

1:e socialsekr
IFO-chef

6.3

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

1:e socialsekr
IFO-chef

6.4

Beslut om placeringar enligt 27§ LVM

1:e socialsekr
IFO-chef

Öppenvård
6.5

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för Socialsekreterare
1:e socialsekr
missbrukare
IFO-chef
4 kap. 1 § SoL

6.6

Beslut om externt bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för vuxna
4 kap 1 § SoL
– till ett belopp av högst ett basbelopp

Förvaltningschef

– till ett belopp därutöver

Myndighetsutskott

6.7

Beslut om bistånd till boendestöd
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

6.8

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

Vuxenhandläggare
1.e socialsekreter

6.9

Kontraktsvård
4 kap 1 § SoL

IFO-chef
1:e socialsekr
IFO-chef
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Nr B.05
Anmärkning

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

Hyresavtal
6.10

6.11

6.12

Bostad
Beslut om andrahandskontrakt
4 kap 1 § SoL
Tecknande av hyresavtal/andrahandskontrakt

Myndighetsutskott

Hyresgaranti
4 kap 2 § SoL

Myndighetsutskott

IFO-chef
Enhetschef AoF

Vård i familjehem och i hem för vård o
boende
6.13

Myndighetsutskott
Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård och boende Förvaltningschef
eller i familjehem
4 kap. 1 § SoL

6.14

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare

Förvaltningschef

6.15

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

Socialsekreterare
IFO-chef

6.16

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning):
enligt norm och riktlinjer

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

över norm och riktlinjer

IFO-chef
Förvaltningschef

6.17

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

Myndighetsutskott

6.18

Beslut om att bevilja ersättning för personliga
kostnader för vuxna vid placering

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

6.19

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

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

6.20

Beslut om egenavgift från den enskilde för
missbruksvård i form av familjehem (vuxna)
8 kap. 1 § 1 st. SoL och SoF 6 kap. 1 §

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef
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Nr B.05
Anmärkning

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

6.21

Enskild som får sjukpenning och bereds vård i
sådant familjehem eller hem för vård eller boende
inom socialtjänsten som ger vård och behandling
åt missbrukare av alkohol eller narkotika, ska
betala för sitt uppehälle på begäran av den som
svarar för vårdkostnaderna.
106 kap 13§ SFB

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef.

6.22

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

Socialsekreterare

Kontaktperson/familj
6.23

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj
4 kap. 1 § SoL

6.24

Beslut om externt bistånd i form av
kontaktperson/-familj för vuxna
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

– till ett belopp av högst ett basbelopp
– till ett belopp därutöver

Förvaltningschef

6.25

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

Socialsekreterare

6.26

Beslut om förordnande och entledigande av:

6.27

Myndighetsutskott

– kontaktperson

Kontaktpersonssamordnare
1:e socialsekr
IFO-chef

– kontaktfamilj

Familjehemshandläggare
1:e socialsekr
IFO-chef

Beslut om arvode och omkostnadsersättning
– till kontaktperson enligt norm och riktlinjer

Kontaktpersonssamordnare
1:e socialsekr
IFO-chef

– till kontaktfamilj enligt norm och riktlinjer

Familjehemshandläggare

– utöver norm och riktlinjer

IFO-chef
Förvaltningschef
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Nr B.05
Anmärkning

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

Lagen om vård av missbrukare, LVM

Anmärkning
Se 1.24 och 1.25

6.28

Beslut om att inleda utredning om det finns skäl
för tvångsvård
7 § LVM

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

6.29

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
påbörjad utredning skall läggas ned alt. övergå i en
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
7 § LVM

1:e socialsekr
IFO-chef

6.30

Beslut om vilken tjänsteman som ska svara för
kontakterna med missbrukaren och olika
vårdgivare
8 § LVM

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

6.31

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen
9 § LVM

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

6.32

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

1:e socialsekr
IFO-chef

6.33

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

1:e socialsekr

6.34

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

Socialsekreterare
1:e socialsekr

6.35

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning
46 § LVM

Socialsekreterare
1:e socialsekr
IFO-chef

6.36

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

Socialsekreterare

6.37

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

Socialsekreterare

6.38

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

Socialsekreterare
1.e socialsekreter
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Nr B.05

IFO-chef

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

7. Familjerätt
7.1

Faderskap
Godkännande av faderskapsbekräftelse
1 kap. 4 § 1 st. FB

Familjehemssekreterare
Familjerättshandläggare

7.2

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

1:e socialsekr
IFO-chef

7.3

Beslut om att återuppta nedlagd utredning
2 kap. 1 § FB

1:e socialsekr
IFO-chef

7.4

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

1:e socialsekr
IFO-chef

7.5

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

Familjerättshandläggare

7.6

Vårdnad boende och umgänge

Familjerättshandläggare

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge
6 kap. 6, 15 a 3 st FB
7.7

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

Familjerättshandläggare

7.8

Beslut att utse utredare i vårdnads- och
umgängesärenden
6 kap. 19 § 2 st. FB

Förvaltningschef

7.9

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

Familjerättshandläggare

7.10

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

Familjerättshandläggare

7.11

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

Familjerättshandläggare
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Nr B.05
Anmärkning

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

7.12

Yttrande beträffande äktenskapsdispens
15 kap. 1 § ÄB

7.13

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

Familjerättshandläggare
1.e socialsekreter
Familjerättshandläggare

7.14

Adoption

Myndighetsutskott

Medgivande att ta emot ett barn för adoption
6 kap. 6 och 12 §§ SoL
7.15

Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
6 kap 14 § SoL

Familjerättshandläggare

Yttrande namnlagen
7.16

Familjerättshand
1:e socialsekr

Yttrande enligt namnlagen
45 och 46 §§ namnlagen
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Nr B.05
Anmärkning

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

VÅRD OCH OMSORG
8. Äldreomsorg
8.1

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

Biståndshandläggare
Enhetschef

8.2

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

Biståndshandläggare
Enhetschef

8.3

Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked
2 kap. 3 § SoL
Beslut om bistånd i form av avlastningsplats eller
växelvård
4 kap. 1 § SoL
Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
Enhetschef

8.6

Beslut om bistånd i form av ledsagarservice
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
Enhetschef

8.7

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

Biståndshandläggare
Enhetschef

8.8

Beslut om bistånd i form av extern kontaktperson/familj

8.4

8.5

Biståndshandläggare
Enhetschef
Biståndshandläggare
Enhetschef

– till ett belopp av högst ett basbelopp

Förvaltningschef

– till ett belopp därutöver
4 kap. 1 § SoL

Myndighetsutskott

8.9

Beslut om avgift
8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

8.10

Jämkning av avgift för hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende
8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

8.11

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

Förvaltningschef
VO-chef
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Nr B.05
Anmärkning

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

8.12

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

Myndighetsutskott

Funktionshindrade
8.13

Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning,
rehabilitering för funktionshindrade
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
Enhetschef

8.14

Beslut om bistånd i form av boendestöd för
funktionshindrade
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
Enhetschef

9. Stöd och service till vissa
funktionshindrade LSS
9.1

Beslut om personkretstillhörighet
1 och 7 §§ LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

9.2

Biträde av personlig assistent
7 § och 9 § 2. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

9.3

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

Enhetschef
personlig assistans
Vård-och
omsorgschef

9.4

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
personlig assistent
7 § och 9 § 2. LSS

Enhetschef
personlig assistans
Vård-och
omsorgschef

9.5

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

Enhetschef
personlig assistans
Vård-och
omsorgschef

9.6

Beslut om ledsagarservice
7 § och 9 § 3. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

9.7

Beslut om kontaktperson
7 § och 9 § 4. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

9.8

Beslut om avlösarservice i hemmet
7 § och 9 § 5. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef
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Nr B.05
Anmärkning

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

9.9

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

Biståndshandläggare
Enhetschef

9.10

Beslut om korttids vistelse utanför det egna
hemmet i verksamhet som drivs av annan än
kommunen.
7 § och 9 § 6. LSS
Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över
12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov
7 § och 9 § 7. LSS

Myndighetsutskott

9.12

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

Myndighetsutskott

9.13

Beslut om boende i bostad med särskild service för
barn och ungdomar

9.11

9.14

9.15

Nr B.05
Anmärkning

Biståndshandläggare
Enhetschef

– inom kommunens boenden

Biståndshandläggare
Enhetschef

– inom boenden som drivs av annan
7 § och 9 § 8. LSS

Myndighetsutskott

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild
service etc.
– inom kommunens boenden

Biståndshandläggare
Enhetschef

– inom boenden som drivs av annan
7 § och 9 § 9. LSS

Myndighetsutskott
Personkrets
1 och 2

Beslut om daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig
– inom kommunens verksamheter

Biståndshandläggare
Enhetschef

– inom verksamhet som drivs av annan

Myndighetsutskott

9.16

Beslut om att ingå avtal
7 § och 9 § 10. LSS

Förvaltningschef

9.17

Beslut om upphörande av insats enligt LSS

Biståndshandläggare
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Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare
Enhetschef

9.18

Beslut om återbetalningsskyldighet
12 § LSS
Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för
person som inte är bosatt i kommunen
16 § 2 st. LSS
Beslut om att utreda behoven för enskild på
tillfälligt besök i kommunen och besluta om
insatser enligt LSS.
16 § 3 st. LSS

Enhetschef
Förvaltningschef

9.21

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare
17 a § LSS

Förvaltningschef

9.22

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

9.23

Beslut om att anmäla behov av assistansersättning
till försäkringskassa
15 § LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

9.24

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

Biståndshandläggare
Enhetschef

9.25

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

Biståndshandläggare
Enhetschef

9.19

9.20

Anmärkning

Biståndshandläggare
Enhetschef
Biståndshandläggare
Enhetschef

10. Färdtjänst
10.1

Beslut om Färdtjänst
Lag om Färdtjänst

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare

10.2

Beslut om Riksfärdtjänst
Lag om Riksfärdtjänst

Färdtjänsthandläggare
Biståndshandläggare
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Nr B.05

Detta ansvarar
lanstinget för om
det inte avser
insatser enl 9§ 1

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Nr B.05

Delegat
Ersättare

Anmärkning

MAS ansvarar för
att Lex Mariaanmälningar görs.

11. Hälso-och sjukvårdslagen
11.1

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)

11.2

Patientsäkerhetslagen (2010:659) och
Patientsäkerhetsförordningen (2010:1 369)

MAS

11.3

Yttrande till tillsynsmyndighet enligt 7 kap 16 och
20 §§ patient-säkerhetslagen

MAS

12. Lex Sarah
12.1

Anmälan till IVO av allvarlig skada eller risk för
skada på person (Lex Sarah)
14 kap 7 § SoL 24 § LSS
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Vård och
omsorgschef
Förvaltningschef

Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

Nr B.05
Anmärkning

ÖVRIGT
13. Bostadsanpassningsbidrag
13.1

Tjänsten
tillhandahålls av
Västra Mälardalens
Kommunalförbund

Beslut om bostadsanpassningsbidrag

– upp till ett prisbasbelopp

Bostadsanpassnings
-handläggare

– över ett prisbasbelopp
Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Myndighetsutskott

14. Alkohollagen
14.1

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

Myndighetsutskott

14.2

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

Myndighetsutskott

14.3

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

Förvaltningschef

14.4

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

Myndighetsutskott

14.5

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd
9 kap. 18 § alkohollagen

Myndighetsutskott

14.6

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

Myndighetsutskott

14.7

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

Myndighetsutskott

14.8

Beslut att meddela erinran
9 kap 17§ AL

Förvaltningschef

14.9

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

Förvaltningschef
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Kungsörs kommuns författningssamling
Nr

Ärendegrupp
Ärende

Delegat
Ersättare

Nr B.05
Anmärkning

Automatspel
14.10

Yttranden angående värdeautomatspel
44 § lotterilagen

Alkohol- o
tillståndshandläggare

15. Överflyttning av ärende
15.1

Begäran om överflyttning av ärende till annan
kommun enligt Socialtjänstlagens 2 a kap 10§

Myndighetsutskott

15.2

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

Myndighetsutskott

15.3

Myndighetsutskott
Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun
16 kap. 1 § SoL
Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan Myndighetsutskott
kommun
16 kap. 1 § SoL

15.4

15.5

Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till
annan kommun enligt Socialtjänstlagens 2 a kap
11 §

15.6

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

15.7

Yttrande till förvaltningsrätten av IVOs beslut i
ärende gälande överflytt av ärende till annan
kommun.
16 kap 4 §

Myndighetsutskott

Myndighetsutskott

16. Överklagningar, yttranden och
anmälningar m.m. till domstol,
åklagarmyndighet och andra
myndigheter
16.1

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller förvaltningsdomstol
10 kap. 2 § SoL

Förvaltningschef
IFO-chef

16.2

Utseende av ombud att föra nämndens talan
10 kap. 2 § SoL

Förvaltningschef
IFO-chef
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16.3

Överklagande och yrkande om 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

Ej ärenden av
principiell
beskaffenhet
eller av större
vikt

16.4

Förvaltningschef
Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i LSSärenden
27 § LSS, 22 § LSS, 6 kap. 33 § KL, 6 kap 34 § 3
KL

Ej ärenden av
principiell
beskaffenhet
eller av större
vikt

16.5

Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoLärenden där ursprungsbeslutet fattats av tjänsteman.
10 kap. 1-2 §§ SoL, 6 kap. 36 § KL

Förvaltningschef

Ej ärenden av
principiell
beskaffenhet
eller av större
vikt

16.6

Beslut huruvida omprövning skall ske
27 § FvL

Delegaten i
ursprungsärendet
Förvaltningschef

16.7

Omprövning av beslut
27 § FvL

Delegaten i
ursprungsärendet
Förvaltningschef

16.8

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
avvisning av överklagande som kommit in för sent
24 § 1 st. FvL

Förvaltningschef

16.9

Avvisande av ombud
9 § FvL

Myndighetsutskott

16.10

Yttrande till allmän domstol i brottmål
31 kap. 1 § 1 st. BrB
Anmälan om behov av offentligt biträde
3 § Lagen om offentligt biträde

Socialsekreterare
1.e socialsekr

16.11

16.12

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom
offentligt biträde samt yttrande över
kostnadsräkning
3 § Lagen om offentligt biträde och 7 § förordningen om offentligt biträde
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16.14

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

Myndighetsutskott

16.15

Anmälan till IVO om missförhållanden i enskild
verksamhet
13 kap. 5 § SoL

Myndighetsutskott

16.16

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

IFO-chef

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot
underårig samt vissa grövre brott
12 kap. 10 § SoL

IFO-chef

16.13

16.17

Myndighetsutskott

Förvaltningschef

Förvaltningschef

17. Offentlighets- och
sekretesslagen mm
17.1

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av
Förvaltningschef
allmän handling till enskild eller annan myndighet Vård- och
samt uppställande av förbehåll i samband med
omsorgschef
utlämnande till enskild.
2 kap. 14 § TF, 6 kap. 2 § OSL, 10 kap. 14 § första
stycket och 12 kap. 2 § andra stycket OSL, 10 kap.
4 § första stycket och 10 kap. 13 § första stycket
OSL 12 kap 2 §

17.2

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

Förvaltningschef
Vård- och
omsorgschef

17.3

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8
kap 1 §, 9 kap 1 § och 9 kap 2 §
9 kap 4 § SoL

Enhetschef AoF

18. Förordnande

IFO-chef
Förvaltningschef

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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