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Allmänt om delegation
Socialnämnden har enligt 6 kap 33 § kommunallagen rätt att uppdra åt anställd att besluta
i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. Vid delegation överförs beslutanderätten
helt och hållet från nämnden till delegaten. Delegat fattar således beslut på nämndens
vägnar och beslutet gäller som nämndens beslut. Delegation ges efter besked av närmsta chef.
Ett beslut fattat med stöd av delegation kan inte återtas eller omprövas nämnden. Däremot kan
nämnden när som helst återta delegation. Den tjänsteman till vilken beslutanderätten är
delegerad har rätt att överlämna ärende till socialnämnden/utskotten för avgörande.
Under rubriken ”delegat” i delegationsförteckningen anges alltid lägsta beslutsnivå. Detta
betyder att överordnad chef upp till socialchef har motsvarande beslutanderätt.
Om ett ärende är av större vikt eller principiell betydelse ska delegaten överlåta beslutanderätten till socialnämnden/utskotten även om rätten att besluta delegerats till tjänsteman.
Beslutanderätten avser såväl bifall som helt/delvis avslag såvida inget annat anges.
Samtliga beslut som fattas på delegation ska anmälas till nästa nämnd. Beslut i enskilda ärenden
fattade av utskotten anmäls till socialnämnden via protokoll från utskottens sammanträden
varje månad. Om beslut är fattade i verksamhetssystemet Procapita anmäls det till utskotten
genom en datalista.
Ansvarig för ändringar i delegationsordningen är förvaltningens jurist.
Beslut i enskilda ärenden som inte kan delegeras

Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder delegationsförbud för vissa typer av enskilda
ärenden, dvs beslut måste fattas av nämnden i sin helhet. Dessa ärenden är:
2 kap. 3 § FB
2 kap. 7 och 9 §§ FB
2 kap. 9 § FB
4 kap. 10 § FB
6 kap. FB
7 kap. 7 § FB
5 kap 2 § SoL
16 kap. 18 § SFB
18 kap. 19 § SFB

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning
Yttrande till domstol i adoptionsärenden
Anmälan/ansökan till domstol ifråga om vårdnad och förmyndarskap,
Godkännande av avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre
perioder än tre månader.
Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot andras underåriga
barn för vistelse som inte är tillfällig.
Framställan om ändring av betalningsmottagare (barnbidrag)
Framställan om ändring av betalningsmottagare (underhållstöd)

Delegation till utskott

I vissa typer av enskilda ärenden kan beslutanderätten, enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen, endast
delegeras till särskilt utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. Beslut i dessa
typer av ärenden kan således inte delegeras till tjänsteman, utan till nämndens utskott.
Kompletterande beslutanderätt

I vissa ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om
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vård av missbrukare i vissa fall (LVM) finns en i lagen direkt angiven rätt för nämndens
ordförande eller av nämnden förordnad ledamot att fatta beslut. I dessa fall föreligger s.k.
kompletterande beslutanderätt:
6 § 2 st LVU
9 § LVU
11 § 3 st LVU
11 § 3 st LVU
27 § LVU
43 § 1 st 1 p. LVU
13 § 2 st LVM

Beslut om omedelbart omhändertagande.
Beslut om omhändertagande enligt 6 § LVU ska upphöra
Beslut jml 11 § 1 st LVU om hur vården ska ordnas och var den unge ska
vistas
Beslut jml 11 § 2 st LVU om att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
Begäran om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning
Beslut om omedelbart omhändertagande

I följande fall har någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat tillagts kompletterande
beslutanderätt:
43 § 1 st 2 p LVU

Begäran om biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

Delegater inom organisationen

Socialchefen är den högsta delegaten. Därefter kommer verksamhetschefer, sektionschefer, gruppledare, socialsekreterare och socialassistent. Utöver detta så finns ytterligare delegater såsom
registrator, kommunarkivarie, alkoholhandläggare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
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Förkortningar

AlkL Alkohollagen (2010:1622)
BrB Brottsbalken (1962:700)
Bidragsbrottslagen (2007:612)
Förordning om offentligt biträde (1997:405)
FB Föräldrabalken (1949:381)
FL Förvaltningslagen (1986:223)
HemvärnsF Hemvärnsförordningen (1997:146)
KL Kommunallagen (1991:900)
Körkortsförordningen (1998:980)
LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167)
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Lag om anordnande av visst automatspel (1982:636)
Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)
Lag om färdtjänst (1997:736)
LMA Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137)
Lag om offentligt biträde (1996:1620)
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091)
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
Lotterilagen (1994:1000)
OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110)
SoF Socialtjänstförordningen (2001:937)
SoL Socialtjänstlagen (2001:453)
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
ÄB Ärvdabalken (1958:637)
ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230)
BoE Boenheten
EEB Enheten för ekonomiskt bistånd
RE Resursenheten
SPE Socialpsykiatriska enheten
UE Utredningsenheten
VE Vuxenenheten
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Grupp

Ärende

A

ALLMÄNT

A1

Beslut å nämndens vägnar i
ärenden som är så
brådskande att nämndens
eller utskottens beslut inte
kan avvaktas

A2

Å nämndens vägnar
underteckna avtal och
kontrakt

A3

A4

2016-12-16

Lagrum

6 kap 36 § KL

Delegat

Kommentar

Ordf. eller, vid förhinder, nämndens
1:e eller 2:e vice
ordf. samt ordf.
eller vid förhinder
1:e vice eller 2:e
vice ordf. i
nämndens utskott

Anmäls fortlöpande till
nämnd eller till utskott om
ursprungsdelegationen ligger
på utskott

Anmäls till nämnd

-inom nämndens
förvaltningsområde

Socialchef

-kopplat till budgetram inom
eget verksamhetsområde

Verksamhetschef

Föra kommunens talan eller 10 kap 2 § SoL
befullmäktiga ombud att föra
kommunens talan

Anmäls till nämnd

-i administrativa mål och
allmänna ärenden samt i mål
vid allmän domstol och
förvaltningsdomstol inom
nämndens verksamhetsområde

Socialchef

-i mål vid allmän domstol
eller förvaltningsdomstol
kopplat till eget
verksamhetsområde

Verksamhetschef

Yttrande md anledning av
remisser, dock inte sådana
som infordras av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller sådana där
annan hantering föreskrivs i
särskild ordning

Socialchef

Anmäls till nämnd
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A5

Avge yttrande med anledning 10 kap. 1 § KL
av klagan över delegats
beslut (laglighetsprövning)

Socialchef

Anmäls till nämnd

A6

Yttrande i ärende om
antagning till hemvärnet

Socialchef

Anmäls till nämnd

A7

Besluta om behörighet i
verksamhetssystemet till
övriga förvaltningar vid
behov

Socialchef

Anmäls till nämnd

A8

Beslut om utdelning av
sociala samfonden

Registrator 29:1002 Redovisning till nämnden
årligen

A9

Beslut om behörighet i
ekonomisystem

Ekonomichef

B

5 § hemvärnsF
(1997:146)

Anmäls till nämnd

ALLMÄNNA
HANDLINGAR MM

B1

Fullgöra
arkivredogörarskapet för
socialnämndens
arkivbildning

Arkivlag SFS
1990:782

Registrator 29:1002 Sammanställning en gång
per år

B2

Beslut om rutinmässiga
ändringar i nämndens
dokumenthanteringsplan

Arkivlag SFS
1990:782

Kommunarkivarie

B3

Beslut om avslag på begäran
om utlämnande av allmän
handling samt uppställande
av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

2 kap. 14 § TF, 6 kap
1-5 §§, 6 kap. 6 § 2
st, 10 kap. 4 § och
13-14§§ OSL

Socialchef samt
Anmäls till nämnd
verksamhetschef
inom respektive
verksamhetsområde
där begäran
inkommer

B4

Beslut att lämna ut uppgifter
för forskningsändamål och i
utbildningssyfte

12 kap. 6 § SoL till
myndighet och 10
kap 14 § OSL till
enskild

Socialchef

C

Anmäls till nämnd

Anmäls till nämnd

EKONOMI OCH
UPPHANDLING
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Utse budgetansvariga och
beslutsattestanter

C2

2016-12-16

Kommunens
reglemente för
budgetansvar och
internkontroll

Socialchef

Anmäls till nämnden årligen
i samband med bokslut

Utse delegat att öppna anbud 1 kap. 20 § LOU
kommunens
upphandlingspolicy

Socialchef

Minst två särskilt utsedda
personer ska utses inom
förvaltningen.
Anmäls till nämnd.

C3

Avskrivning av fordringar
upp till 10.000 kr per
gäldenär

Socialchef

Anmäls till nämnd

C4

Beslut om ersättning för eller
återanskaffning av stulen
eller skadad personlig
egendom

Närmsta chef

Anmäls till nämnd

D
D1

PERSONAL
Beslut om anställning av
medarbetare inom det egna
ansvarsområdet

Närmsta chef

Detta gäller alla
anställningsformer.
Kontrollera att det inte råder
övertalighet eller att det finns
behov av omplaceringar

D2

Beslut om fortsatt anställning
efter uppnådd pensionsålder

Närmsta chef

Efter 67 års ålder – I samråd
med HR

D3

Beslut om lön vid
nyanställning och i samband
med löneöversyn

Närmsta chef

I samråd med HR

D4

Beslut om lön -kvarköp

Socialchef

I samråd med HR

D5

Beslut om en anställnings
upphörande på egen begäran

Närmsta chef

D6

Beslut om avstängning av
medarbetare

10 § AB

Socialchef

I samråd med HR

D7

Beslut om disciplinpåföljd i
form av skriftlig varning för
medarbetare

11 § AB

Socialchef

I samråd med HR

D8

Uppsägning från
arbetsgivarens sida

33 § HÖK

Socialchef

I samråd med HR

D9

Beslut om avsked av

18 § LAS

Socialchef

I samråd med HR
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medarbetare
D 10

Beslut om omställningsbidrag, avgångsvederlag
samt avtalspension (upp till
12 månadslöner)

Socialchef

I samråd med HR, riktlinjer
KLK 061214
(omställningsstrategin)

D 11

Beslut om särskild
avtalspension

Socialchef

I samråd med HR, riktlinjer
KLK 061214
(omställningsstrategin)

D 12

Beslut om ledighet för
medarbetare

Närmsta chef

D 13

Beslut om inrättande,
indragning och omreglering
av befattning

Verksamhetschef

I samråd med socialchef och
HR

D 14

Beslut rörande
arbetsmiljöfrågor och
arbetsmiljöorganisation

Socialchef

Anmäls till nämnd

D 15

Beslut att utse brandskyddsoch säkerhetsansvarig inom
varje verksamhet/enhet

Socialchef

Anmäls till nämnd

D 16

Beslut om att
godkänna/förbjuda bisyssla

8 § AB

Närmsta chef

I samråd med HR - se regler
för bisysslor.

D 17

Samverkan/förhandlingar i
Socsam samt då fler enheter
berörs

11-14 samt 38 §
MBL

Socialchef

Lokalt samverkansavtal

D 18

Samverkan/förhandlingar i
enhetens samverkansgrupp
samt då fler sektioner berörs

11-14 samt 38 §
MBL

Verksamhetschef

Lokalt samverkansavtal

D 19

Samverkan/förhandlingar
inom det egna
ansvarsområdet

11-14 samt 38 §
MBL

Närmsta chef

Lokalt samverkansavtal

D 20

Beslut om tjänsteresor
- inom Sverige
- utom Sverige

E
E1

Anmäls till nämnd
Närmsta chef
Socialchef

SERVERINGSTILLSTÅND MM
Beslut i ärenden rörande
serveringstillstånd

8 kap. 2 § alkL

Nämndens
presidium

Anmäls till nämnd
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E2

Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd till att
gälla även uteservering

8 kap. 14 § alkL

Nämndens
presidium

E3

Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd, dock inte
uteservering

8 kap. 2 §, 14 § alkL

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E4

Beslut om ändring av
serveringstid
- inom normtid

8 kap. 19 § alkL

-

Anmäls till nämnd

Anmäls till nämnd
Ordf, 1:e vice ordf,
2:e vice ordf

utom normtid

Nämndens
presidium

E5

Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till
allmänheten

8 kap. 2 § alkL

Ordf, 1:e vice ordf,
2:e vice ordf

Anmäls till nämnd

E6

Beslut om tillfälligt utökad
8 kap 19 § alkL
serveringstid till allmänheten

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E7

Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till slutna
sällskap

8 kap. 2 § alkL

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E8

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

9 kap. 12 § alkL

Alkoholhandläggare Ansökan ska behandlas med
förtur
Anmäls till nämnd

E9

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd

9 kap. 18 § alkL

Nämndens
presidium

E 10

Beslut om återkallelse av
9 kap. 18 § p 1 alkL
serveringstillstånd när
ägarbyte skett och det gamla
bolaget inte längre har
tillträde till lokalerna eller
när restaurangen upphör med
sin verksamhet eller när
bolaget själv begär
återkallelse

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 11

Beslut om att meddela
tillståndshavare varning

9 kap. 17 § alkL

Nämndens
presidium

Anmäls till nämnd

E 12

Beslut om förbud eller
inskränkning av försäljning
av alkoholdrycker för visst
tillfälle

3 kap. 10 § 2 st alkL

Nämndens
presidium

Anmäls till nämnd

Anmäls till nämnd
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E 13

Begära biträde av
polismyndighet vid tillsyn

9 kap. 9 § alkL

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 14

Beslut om att meddela
tillståndshavare en erinran

9 kap. 17 § alkL

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 15

Beslut om stadigvarande
8 kap. 4 § alkL
tillstånd att bedriva
cateringverksamhet för slutna
sällskap

Nämndens
presidium

E 16

Beslut om att godkänna lokal 8 kap. 4 § alkL
där servering äger rum vid
cateringverksamhet

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 17

Beslut om tillstånd för
anordnande av provsmakning av spritdrycker,
vin, starköl eller andra jästa
alkoholdrycker vid
arrangemang riktade till
allmänheten

8 kap. 2 och 6 §§
alkL

Ordf, 1:e vice ordf,
2:e vice ordf

Anmäls till nämnd

E 18

Beslut om särskilt tillstånd
för provsmakning av
egentillverkade
alkoholdrycker

8 kap. 2 och 7 §§
alkL

Nämndens
presidium

Anmäls till nämnd

E 19

Beslut om särskilt tillstånd
för flera tillståndshavare att
utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme

8 kap. 14 § alkL

Nämndens
presidium

Anmäls till nämnd

E 19

Registrering och tillståndsprövning av lotterier

lotterL (SFS
1994:1000)

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 20

Yttrande angående
värdeautomatspel

44 § lotteriL

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 21

Yttrande angående
restaurangcasinospel

43 § lotteriL

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 22

Yttrande angående
anordnade av visst automatspel (förströelsespel)

Lag om anordnande
av visst automatspel
(SFS 1982:636)

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 23

Yttrande till domstol i ett
överklagningsärende

10 kap. 1 § alkL

Ordf, 1:e vice ordf,
2:e vice ordf

Anmäls till nämnd

Vid brådska då ett
presidiebeslut inte kan
avvaktas
Anmäls till nämnd
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E 24

Prövning av ett överklagande inkommit i rätt tid
och avvisning av ett överklagande som kommit in för
sent.

24 § FvL

Alkoholhandläggare Anmäls till nämnd

E 25

Överklaga/begära inhibition
till kammarrätte och Högsta
förvaltningsdomstolen

10 kap. 1 § alkL

Ordf, 1:e vice ordf,
2:e vice ordf

F

Anmäls till nämnd

HANDLÄGGNING AV
ENSKILDA ÄRENDEN

F2

Beslut om att inleda
utredning

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

F3

Beslut att utredning inte ska
inledas eller läggas ned
(vuxna)

11 kap. 1 § SoL

Sektionschef

F4

Beslut om att föra talan om
ersättning hos
förvaltningsrätt om återkrav

9 kap. 3 § SoL

Utskott

F5

Beslut om framställan om
2 a kap. 10 och 11 §§ Sektionschef
överflyttning av ärende till
SoL
annan kommun, samt beslut i
fråga om mottagande av
ärende från annan kommun,
ansökan till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) då
mottagande kommun ej
samtycker till överflyttning
samt yttrande till IVO i dessa
ärenden

F6

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov
av god man/förvaltare samt
om detta inte längre
föreligger

5 kap. 3 § 1 p SoF

Sektionschef

F7

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet

9 kap.§ 1 st SoL

Utskott

F8

Beslut om avskrivning av
fordran
- upp till 10.000 kr
inom eget verksamhetsområde

redovisningsL

Anmäls till nämnd

Gäller t ex bedrägerier och
återkrav enligt 4 kap. 2 §
SoL
Anmäls till nämnd

Verksamhetschef
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övrigt

Utskott

F9

Yttrande i körkortsärende

3 kap. 2 § körkortsL

Socialsekreterare

F 10

Ta emot, besluta om och
utreda missförhållande/risk
om missförhållande enligt
lex Sarah samt anmäla till
Inspektionen för vård och
omsorg

14 kap. 3-7 §§ SoL,
24 a-g §§ LSS

Chef stöd- och
utvecklingsenheten

F 11

Beslut om anmälan till IVO
av händelser som medfört
eller har kunnat medföra
allvarlig vårdskada (lex
Maria)

3 kap 5 §
MAS
patientsäkerhetslagen

G

Anmäls till nämnd

Anmäls till nämnd

ÖVERKLAGANDEN MM

G1

Anmälan om behov av
offentligt biträde

3 § lagen om
offentligt biträde

Socialsekreterare

G2

Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

3 § lagen om
offentligt biträde
samt 7 §
förordningen om
offentligt biträde

Sektionschef

G3

Avvisande av ombud

9 § FvL

Verksamhetschef

G4

Avvisning av ett överklagande som kommit in för
sent

24 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

G5

Omprövning av beslut

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

G6

Överklagande och yrkande
om inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens
beslut och detta
ursprungligen fattats av
delegaten samt yttrande i
SoL, LVU- och LVMärenden där ursprungsbeslutet fattas av delegat

10 kap 1 och 2 §§
SoL, 3 kap. 10 §, 6
kap 33 och 34 p 3 §§
KL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

G7

Överklagande och yrkande
10 kap 1 och 2 §§
om inhibition samt yttrande i SoL, 6 kap 36 § KL
SoL, LVU- och LVM-

Gäller ej ärenden enligt alkL

Ärenden av principiell
betydelse ska dock beslutas
av nämnd

Utskott
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ärenden där ursprungsbeslutet fattas av utskott
G8

Överklagande och yrkande
27 § LSS, 6 kap. 33
om inhibition när
och 34 §§ p 3 KL
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens
beslut som ursprungligen
fattats av delegaten samt
avgivande av yttrande i LSSärenden

Delegaten i
ursprungsbeslutet

G9

Yttranden i ärenden om
11 kap. 16 § FB
förordnade om god man eller
förvaltare för någon som har
fyllt 16 år

Sektionschef

H

BARN OCH UNGA

H1

Beslut om att utredning inte
ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned

11 kap. 1 § SoL

Gruppledare

H2

Beslut om att utredning inte
ska föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL

Gruppledare

H3

Förlängning av
utredningstiden

11 kap 2 § SoL

Sektionschef

H4

Beslut att polisanmäla/ej
polisanmäla brott mot
underårig samt vissa grövre
brott

12 kap 10 § SoL, 10
kap. 21-23 §§ OSL

Gruppledare

Beslut att inte polisanmäla
anmäls till nästa utskott

H5

Beslut om att anmäla till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs
egendom

5 kap. 3 § 3 p SoF

Sektionschef

Avser all slags egendom inkl
ATP

H6

Framställan till domstol om
behov av målsägandebiträde
för underårig

5 kap. 2 § SoF

Socialsekreterare

H7

Yttrande till allmän domstol i
brottmål

Sektionschef

T ex unga lagöverträdare
eller ang barns behov av
umgänge i samband med
prövning av ev utvisning av
vårdnadshavare
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H8

Yttrande till åklagarmyndigheten

11 § 1 st LuL

Gruppledare

H9

Yttrande till åklagarmyndigheten med anledning
av ev utredning beträffande
misstänkt under 15 år

31 § LuL

Sektionschef

H 10

Begäran hos åklagren om
förande av bevistalan

31 § LuL

Sektionschef

H 11

Yttrande till
passmyndigheten vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares samtycke

3 § 2 st passF

Sektionschef

H 12

Yttrande i samband med
omedelbar
äktenskapsskillnad

5 kap. 5 § ÄktB

Sektionschef

H 13

Beslut om bistånd i form av
öppna insatser för barn som
har fyllt 15 år utan
vårdnadshavarens samtycke

3 kap. 6 a SoL

Utskott

H 14

Beslut om uppföljning efter
att utredning avslutas utan
insats

11 kap. 4 a § SoL

Sektionschef

H 15

Beslut om uppföljning efter
placering i familjehem eller
HVB upphör

11 kap. 4 b § SoL

Sektionschef

H 16

Beslut om placering i
familjehem

4 kap. 1 § SoL

Utskott

I beslutet innefattas
medgivande enligt 6 kap 6 §
SoL

H 17

Övervägande om vård för
barn upp till 18 år i annat
hem än det egna behövs

6 kap. 8 § SoL

Utskott

Övervägande ska ske 6 mån
efter att placering har inletts.
Gäller både SoL-placeringar
och s k privata placeringar

H 18

Medgivande att ta emot ett
6 kap 6 § SoL
barn för stadigvarande vård i
ett enskilt hem

Utskott

Avser medgivande till s k
privatplacering. Notera att ett
beslut om vård i familjehem
(se ovan) är att betrakta som
ett medgivande

H 19

Beslut om placering i
jourhem eller annat tillfälligt
boende

Sektionschef

Utskottet ska överväga
vården inom 6 mån

4 kap. 1 § SoL
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H 20

Beslut om placering i
stödboende

4 kap. 1 § SoL

Sektionschef

H 21

Beslut om medgivande att
barn får tas emot i jourhem

6 kap 6 § 3 st SoL

Utskott

Detta är inte ett beslut i det
enskilda ärendet, utan ett
generellt beslut att ett
jourhem är lämpligt

H 22

Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet

4 kap 1 § SoL

Sektionschef

Föregås av remiss till
prioritetsgruppen

H 23

Beslut om bistånd åt barn
och unga i form av vård i
HVB
- upp till 4.000
kr/dygn
- övrigt

4 kap. 1 § SoL

Beslut om ekonomiskt
bistånd i samband med
utredning, placering och
utslussning

4 kap 1 § soL

H 24

-

H 25

Sektionschef
Verksamhetschef
Gäller endast akut bistånd
som inte kan avvakta beslut
från EEB
Gruppledare
Sektionschef
Verksamhetschef
Utskott

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode,
omkostnadsersättning samt
ersättning för förlorad
arbetsinkomst)
-

H 26

upp till 2.500 kr
upp till 4.000 kr
upp till 6.000 kr
övrigt

Avtalssekreterare ansvarar
för tecknande av kontrakt

enligt SKLs
rekommendationer
samt socialnämndens beslut om
familjehems-arvode
för pers-oner över 18
år
övrigt

Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare som ej varit
familjehemsförälder

Enligt kommunens riktlinjer
för ekonomiskt bistånd så
kan undantag göras för
umgängesresor för föräldrar
upp till ett år efter att
placeringen har inletts
Gäller även ersättning till
särskild förordnad
vårdnadshavare/tidigare
familjehem. Beslut om
förlorad arbetsinkomst avser
max 6 månader

Gruppledare

Sektionschef
Sektionschef

För ersättningsnivå – se
socialnämndens beslut
120924.
Omkostnadsersättning kan
beviljas vid behov.
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H 27

Beslut om upphörande av
4 kap 1 § SoL
bistånd i form av HVB eller i
familjehem

Gruppledare

H 28

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj
eller särskilt kvalificerad
kontaktperson (inkl. YAP)

Gruppledare

Gäller även förordnande och
entledigande

H 29

Beslut att utse en viss person 6 kap. 15 c § 3 st FB
att medverka vid umgänge
(umgängesstöd)

Socialsekreterare

Gäller även entledigande

H 30

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktfamilj
-

-

-

-

enligt SKLs
rekommendationer
om grundkostnad
och grundarvode
enligt SKLs
rekommendationer
om grundkostnad
och grundarvode
plus tilläggs-kostnad
och förhöjt arvode
övrigt upp till ett
totalt belopp på
10.000 kr/månad
övrigt

4 kap. 1 § SoL

Grundkostnad och
grundarvode avser en helg
per månad
Gruppledare

Gäller även grundutrustning

Gruppledare

Sektionschef

Utskott
H 31

Beslut om arvode till
kontaktperson och till person
i samband med umgänge
(umgängesstöd)
-

-

H 32

enligt SKLs
rekommendationer
övrigt upp till ett
totalt belopp på
4.000 kr/månad
övrigt upp till ett
totalt belopp på
7.000 kr/månad
övrigt

Beslut om omkostnadsersättning till kontaktperson
och till person i samband
med umgänge

Enligt SKLs
rekommendationer för år
2015 så ligger spannet
mellan 371 kr -2040
kr/månad
Gruppledare
Gruppledare

Sektionschef

Utskott
Enligt SKLs
rekommendationer för år
2015 så ligger spannet
mellan 371 kr -1483
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(umgängesstöd)
-

-

H 33

-

-

Gruppledare
Gruppledare

Sektionschef

Utskott

-

Gruppledare

upp till ett totalt
belopp på 5.000
kr/månad
upp till ett totalt
belopp på 10.000
kr/månad
övrigt

Beslut om bistånd i form av
personligt stöd/öppenvård
-

H 35

enligt SKLs
rekommendationer
övrigt upp till ett
totalt belopp på
2.500 kr/månad
övrigt upp till ett
totalt belopp på
4.000 kr/månad
övrigt

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
särskilt kvalificerad eller
organiserad kontaktperson
-

H 34

kr/månad

Sektionschef

Utskott
4 kap. 1 § SoL

Vårdplan ska vara godkänd
av gruppledare
Socialsekreterare
Gruppledare

internt
externt inom
ramavtal
extern utom ramavtal

Sektionschef

Beslut om bistånd i form av
strukturerad öppenvård
-

Avtalssekreterare svarar för
tecknande av kontrakt
Socialsekreterare
Gruppledare
Sektionschef

internt
inom ramavtal
utom ramavtal

H 36

Beslut om ersättning från
föräldrar vars barn är under
18 år och får vård i annat
hem än det egna

8 kap. 1 § 2 st SoL
och 6 kap. 2-3 §§
SoF

Sektionschef

H 37

Beslut om framställan till
försäkringskassa om ändring
av betalningsmottagare för

106 kap 6-7 §§SFB

Administrativ
sekreterare

Med strukturerad öppenvård
avses ett program där man är
inskriven under en period.
Exempelvis behandlade
skola, hemmabaserad vård
och liknande

Anmälan till
försäkringskassa ska göras
omgående vid placeringar,
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barnbidrag

omplaceringar samt vid
återflytt till föräldrar

H 38

Underrättelse till
försäkringskassa om att barn
med underhållsstöd placerats
i familjehem eller HVB

2 § förordning om
underhållsstöd, 11 §
lag om
underhållsstöd

Administrativ
sekreterare

H 39

Beslut om framställan till
CSN om ändring av
betalningsmottagare för
studiehjälp

2 kap. 33 §
studiestödsförordningen

Administrativ
sekreterare

H 40

Beslut om medgivande till en 6 kap. 13 a § FB
viss åtgärd mot den ena
vårdnadshavarens samtycke

I

Utskott

Underrättelse ska ske
omgående när barnet
placeras i familjehem (även
jourhem) eller HVB samt då
placering upphör

Det gäller barnpsykiatrisk
och psykologisk utredning
och behandling (HSL),
behandling i öppna former
samt utseende av en
kontaktperson eller familj
enligt SoL.
Vården ska krävas för
barnets bästa.

LVU

I1

Beslut om ansökan om vård
enligt LVU

4 § LVU

Utskott

I2

Övervägande om vård med
stöd av 2 § LVU fortfarande
behövs

13 § 1 och 2 st LVU

Utskott

Detta ska ske minst var sjätte
månad

I3

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

Utskott

Detta ska ske minst var sjätte
månad

I4

Övervägande om beslut om
umgänge eller hemlighållande av vistelseort
fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

Utskott

Detta ska ske minst var
tredje månad

I5

Beslut om att vård enligt
LVU ska upphöra

21 § 1 st LVU

Utskott

I6

Beslut om regelbunden
kontakt med särskilt utsedd
kontaktperson eller
behandling i öppna former

22 § 1 st LVU

Utskott

I7

Prövning av om beslut om
förebyggande insats ska
upphöra att gälla

22 § 3 st LVU

Utskott

Detta ska ske minst var sjätte
månad
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I8

Ansökan hos förvaltningsrätt 24 § LVU
om flyttningsförbud

Utskott

I9

Övervägande om
flyttningsförbud fortfarande
behövs

26 § 1 st LVU

Utskott

I 10

Beslut om att
26 § 2 st LVU
flyttningsförbud ska upphöra

Utskott

I 11

Beslut om omedelbart
6 § LVU
omhändertagande av ungdom
under 20 år

Utskott

I 12

Beslut att begära förlängd tid 8 § LVU
hos förvaltningsrätten för
ansökan om vård enligt LVU

Gruppledare

I 13

Beslut om upphörande av
omedelbart omhändertagande

9 § 3 st LVU

Utskott

Kompletterande
beslutanderätt – ordf, vice
ordf eller annan ledamot i
utskotten som nämnden har
förordnat. Anmäls vid
utskottets nästa sammanträde

I 14

Beslut om hur vården ska
ordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden

11 § 1 och 3 st LVU

Utskott

Kompletterande
beslutanderätt – ordf, vice
ordf eller annan ledamot i
utskotten som nämnden har
förordnat. Anmäls vid
utskottets nästa sammanträde

I 15

Beslut om att den unge får
vistas i sitt eget hem under
vårdtiden

11 § 2 och 3 st LVU

Utskott

Kompletterande
beslutanderätt – ordf, vice
ordf eller annan ledamot i
utskotten som nämnden har
förordnat. Anmäls vid
utskottets nästa sammanträde

I 16

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

Gruppledare

T ex kortare vistelse utanför
familjehem eller HVB

I 17

Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge ska
utövas när överens-

14 § 2 st 1 p LVU

Kompletterande beslutanderätt – ordf, vice ordf eller
annan ledamot i utskotten
som nämnden har förordnat.
Anmäls vid utskottets nästa
sammanträde.

Anmäls till utskott
Utskott
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kommelse inte kan nås med
förälder eller vårdnadshavare
-

I 18

I avvaktan på
utskottets beslut

Beslut om att den unges
vistelseort inte ska röjas för
förälder eller vårdnadshavare
-

Ordf, 1:e vice ordf
och 2:e vice ordf i
utskott
14 § 2 st 2 p LVU

I avvaktan på
utskottets beslut

Utskott

Anmäls nästa utskott

Ordf, 1:e vice ordf
och 2:e vice ordf i
utskott

I 19

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § LVU

Utskott

Kompletterande
beslutanderätt – ordf, vice
ordf eller annan ledamot i
utskotten som nämnden har
förordnat. Anmäls vid
utskottets nästa sammanträde

I 20

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

30 § 2 st LVU

Ordf, 1:e vice ordf
och 2:e vice ordf i
utskott

Anmäls nästa utskott

I 21

Beslut om den unges
31 § LVU
umgänge med förälder eller
vårdnadshavare efter beslut
om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när
överenskommelse ej kan nås
(umgängesbegränsning)

utskott

I 22

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för läkarundersökning

32 § 1 st LVU

Gruppledare

Anmäls nästa utskott

I 23

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning

43 § 1 p LVU

Utskott

Om utskottets beslut inte kan
avvaktas finns möjlighet till
kompletterande besluträtt
dock endast för ordförande.
Anmäls vid utskottets nästa
sammanträde

I 24

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med
stöd av LVU

43 § 2 p LVU

Utskott

Kompletterande
beslutanderätt – ordf, vice
ordf eller annan ledamot i
utskotten eller tjänsteman
som nämnden har förordnat.
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Anmäls vid utskottets nästa
sammanträde
J

FAMILJERÄTT

J1

Medgivande att ta emot ett
barn för adoption

6 kap 6 och 12 §§
SoL

Utskott

J2

Återkallelse av medgivande
att ta emot ett adoptivbarn

6 kap. 13 § SoL

Utskott

J3

Vägran att samtycka att
adoptionsförfarande får
fortsätta

6 kap. 14 § SoL

Utskott

J4

Samtycke till fortsatta
adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

Socialsekreterare

J5

Godkännande av
faderskapsbekräftelse

1 kap. 4 § FB

Socialsekreterare

J6

Inleda faderskapsutredning
och sörja för att faderskapet
fastställs
- i de fall föräldrarna
sammanbor

2 kap. 1 och 9 §§ FB

Socialassistent

Socialsekreterare

J7

Beslut om att återuppta
2 kap 1 § FB
nedlagd faderskaps-utredning

Sektionschef

J8

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

Sektionschef

J9

Beslut att väcka och föra
barnets talan i mål om
faderskap

3 kap. 5-6 §§ FB

Socialsekreterare

J 10

Godkänna föräldrars avtal
om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap. 6 § FB, 14 a §
sat 15 a § FB

Socialsekreterare

J 11

Lämna snabbupplysningar
till tingsrätt beträffande
vårdnad, boende eller
umgänge

6 kap. 19 § 2 st FB

Socialsekreterare

J 12

Beslut att utse utredare i mål

6 kap 19 § 3 st FB

Sektionschef

Beslut att ej godkänna avtal
ligger på utskott
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och ärenden om vårdnad,
boende och umgänge
J 13

Yttrande beträffande barns
efternamn

45 och 46 §§ namnL

Socialsekreterare

VUXNA
K
K1

EEB och Sektionen för
nyanlända

EKONOMISKT BISTÅND
Beslut i ärenden om
försörjningsstöd

4 kap 1 och 3 § SoL

Socialassistent

a)enligt riksnorm och
riktlinjer

Socialsekreterare

b) över riksnorm och enligt
riktlinjer

Socialsekreterare

c) under riksnorm och enligt
riktlinjer

Socialsekreterare

-

avslag
med villkor om
kompetenshöjande
åtgärder

4 kap 4 § SoL

Socialsekreterare
Socialsekreterare

-

vägran av eller
nedsättning av
fortsatt
försörjningsstöd

4 kap 5 § SoL

Sektionschef

4 kap 2 § SoL

Utskott

K2

Beslut om ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 2 § SoL

K3

Beslut om bistånd för
4 kap 1 § SoL
livsföring i övrigt (faktiska
kostnader enligt riktlinjer för
barnomsorg, hemtjänst,
läkarvård inkl medicin,
sjukvårdsavgift, akut
tandvård, glasögon)

K4

Beslut om bistånd för
4 kap. 1 § SoL
livsföring i övrigt; nödvändig
tandvård (ej akut)
- upp till 10.000 kr
- övrigt

Socialassistent

Sektionschef
Utskott
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K5

K6

K7

K8

Beslut om bistånd för
livsföring i övrigt; vid
hyresskuld
- upp till 3 månader
- övrigt

4 kap. 1 § SoL

Beslut om bistånd för
livsföring i övrigt;
flyttkostnader
- upp till 15.000 kr
- övrigt

4 kap. 1 § SoL

Beslut om bistånd för
livsföring i övrigt;
saneringskostnader
- upp till 20.000 kr
- övrigt

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd för
livsföring i övrigt; hemutrustning
- enligt prislista

4 kap. 1 § SoL

K9

K 10

2016-12-16

Sektionschef
Utskott

Sektionschef
Utskott

Sektionschef
Utskott

Sektionschef samt
av verksamhetschef
utsedd handläggare
Utskott

övrigt

Beslut om bistånd för
livsföring i övrigt;
begravningskostnader
- enligt handläggningsrutiner
- övrigt

4 kap. 1 § SoL

Beslut om bistånd för
livsföring i övrigt; Övrigt
- upp till 3.000 kr
- upp till 10.000 kr

4 kap 1 § SoL

-

Socialsekreterare
Utskott

Socialsekreterare
Sektionschef samt
av verksamhetschef
utsedd handläggare
Utskott
Socialsekreterare

mer än 10.000 kr
avslag

K 11

Beslut om fritidspeng till
4 kap 2 § SoL
barn som lever i familjer som
är långvarigt
biståndsberoende

Socialsekreterare

K 12

Beslut om bistånd till
asylsökande (dagersättning
och särskilt bidrag)

1 § 3 p 17 och 18 §§
LMA (SFS
1994:971)

Socialsekreterare

K 13

Beslut om nedsättning av

10 § LMA (SFS

Sektionschef

Se kommunens riktlinjer för
ekonomiskt bistånd
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dagersättning till asylsökande 1994:971)
K 14

Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL

9 kap 1 § SoL

Sektionschef

Detta gäller oriktiga
uppgifter utbetalning med för
högt belopp mm.

K 15

Beslut om ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
med återkrav

4 kap. 1 §, 9 kap. 2 §
1 st SoL

Socialsekreterare

T ex förskott på förmån
Beslutet ska innehålla
uppgift om
återbetalningsplikten

K 16

Beslut om ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL
med återkrav

4 kap. 2 §, 9 kap. 2 §
SoL

Utskott

Beslutet ska innehålla
uppgift om
återbetalningsplikten

K 17

Beslut om att anmäla
bidragsbrott
Dödsboanmälan

6§
bidragsbrottslagen
20 kap. 8 a
ärvdabalken

Sektionschef

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

K 18

L

Handläggare för
dödsboanmälan

INSATSER ENLIGT SOL

L1

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

L2

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson
- enligt SKLs
rekommendationer
- övrigt

Gäller VE, SPE

Gäller VE, SPE

Socialsekreterare
Sektionschef

L3

Beslut om bistånd i form av
sysselsättning för personer
med psykiska
funktionshinder

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

SPE
Omfattar ej beslut enligt LSS

L4

Beslut om intern öppenvård

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

VE

L5

Beslut om extern öppenvård
- Inom ramavtal
- Utom ramavtal

4 kap. 1 § SoL
Sektionschef
Verksamhetschef

VE
Avtalskonsult svarar för
tecknande av avtal

Beslut att överta kostnad för
vård efter villkorlig
frigivning och för
kontraktsvård
- Inom ramavtal
- Utom ramavtal

4 kap 1 § SoL

L6

VE

Sektionschef
Verksamhetschef
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Beslut om bistånd i form av
akut boende
- upp till en månad

L8

L9

2016-12-16

4 kap 1 § SoL

Ej särskilt boende
Sektionschef SPE
Socialsekreterare
VE
utskott

mer än en månad

Beslut om bistånd i form av
akut boende
- upp till 3 månader
- mer än 3 månader

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
HVB eller stödboende
- Inom ramavtal
- Utom ramavtal

4 kap. 1 § SoL

EEB, sektionen för
nyanlända
Socialsekreterare
Sektionschef

Sektionschef
Verksamhetschef

OBS! Avgiftsbeslut enligt 8
kap 1 § SoL. Även personer
utan missbruk innefattas

L 10

Beslut om avgift för uppe8 kap. 1 § 1 st SoL
hälle (egenavgift) vid stödoch 6 kap. 1 § SoF
och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär när
bistånd ges i form av plats på
HVB eller familjehem

Socialsekreterare

När beslut om avgift fattas
kan avgiften alltså variera
mellan 0 kr - maxbelopp.

L 11

Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet

4 kap 2 § SoL

Sektionschef

VE, SPE

L 12

Beslut om boende i
kommunkontrakt

4 kap. 2 § SoL

Sektionschef

Boenheten

L 13

Beslut om bistånd i form av
familjehem (organiserade)
- Inom ramavtal
- Utom ramavtal

4 kap. 1 § SoL

L 14

Beslut om bistånd i form av
särskilt boende för psykiskt
funktionshindrade, service
och omvårdnad

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

SPE
Omfattar ej beslut enligt LSS
eller beslut om HVB.
Avgiftsbeslut fattas enligt 8
kap 2 § SoL (maxtaxa.

L 15

Beslut om avgift för särskilt
boende, service och
omvårdnad

8 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

Obs! Ej HVB

L 16

Beslut om nedsättning eller
befrielse från avgift inom
psykiatriverksamhet

8 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare

Prövning av förbehållsbelopp

L 17

Jämkning av avgift för
service, omvårdnad samt
boende inom psykiatrin

8 kap. 4-9 §§ SoL

Socialsekreterare

Prövning av förbehållsbelopp

Sektionschef
Verksamhetschef
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Beslut om ekonomiskt
bistånd i samband med
utredning, placering eller
omplacering
- upp till 3.000 kr
- upp till 5.000 kr
- upp till 6.000 kr
- övrigt

4 kap 1 § SoL

L 19

Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära
ersättning enligt
socialförsäkringsbalken
(SFB)

107 kap 5 § SFB

L 20

Beslut om anmälan till
106 kap. 38 § SFB
försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära
sjukpenning för den som
bereds vård i sådant HVB
eller familjehem enligt SoL
som ger vård och behandling
för personer med missbruk

Socialsekreterare

L 21

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

Sektionschef

L 22

Upplysningar i vapenärenden

L 23

Beslut om rekvisition av
utdrag ur
belastnings/misstankeregistret

6 § lag om
belastnings-register
och 5 § om
misstanke-register

Socialsekreterare

L 24

Beslut om polisanmälan vid
misstanke om brott mot den
egna verksamheten

12 kap 10 § SoL, 10
kap. 2 § OSL

Utskott

L 25

Beslut om avskrivning av
hyresskuld upp till 5.000 kr

L 26

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

M
M1

Avser kostnader för kläder,
aktiviteter, resor och dylikt

Socialsekreterare
Sektionschef
Verksamhetschef
Utskott

4 kap 1 § SoL

Socialassistent

Socialsekreterare

Verksamhetschef
BoE
29 § smittskyddsL

Anmäls till nämnd

Sektionschef

Utredningsenhet /
Vuxenenheten

LVM
Beslut att inleda utredning
om det finns skäl för

Uppgifter får endast lämna ut
om den enskilde samtycker

7 § LVM

Sektionschef
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tvångsvård
M2

Beslut om att utredning inte
ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned
alternativt övergå i en
utredning enligt 11 kap. § 1
SoL

7 § LVM

Sektionschef

M3

Beslut om vilken tjänsteman
som ska vara kontaktman

8 § LVM

Socialsekreterare

M4

Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare samt undersökning

9 § LVM

Socialsekreterare

Beslut om läkarundersökning
ska fattas om en sådan inte är
uppenbart obehövlig

M5

Beslut om omedelbart
omhändertagande av person
med missbruk

13 § LVM

utskott

Kompletterande
beslutanderätt – ordf, vice
ordf eller annan ledamot i
utskotten som nämnden har
förordnat.
Anmäls vid utskottets nästa
sammanträde

M6

Beslut om att begära polishandräckning för att föra en
person med missbruk till
läkarundersökning

45 § p 1 LVM

Ordf, 1:e vice och
2:e vice i utskott

Anmäls till utskott

M7

Beslut att begära polishandräckning för inställelse
vid vårdinstitution

45 § p 2 LVM

Sektionschef

Anmäls till utskott

M8

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Sektionschef

M9

Yttrande till allmän domstol
då den som begått brottslig
gärning kan bli föremål för
LVM-vård

31 kap. 2 § brB

Sektionschef

N

LSS

SPE

N1

Beslut om
personkretstillhörighet

1 och 7 §§ LSS

N2

Biträde av personlig assistent 9 a p 2 LSS
(permanent)
- upp till 20 tim/vecka
- mer än 20 tim/vecka

Socialsekreterare

Beslut fattas inte särskilt,
utan är en del av en insats
enligt 9 § LSS. Beslutet kan
inte överklagas separat.

Socialsekreterare
Utskott
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Biträde av personlig assistent 9 a p 2 LSS
(tillfällig)
- upp till 200
tim/vecka
- mer än 200
tim/vecka
Ledsagarservice (permanent) 9 a p 3 LSS
- upp till 20 tim/vecka
- mer än 20 tim/vecka

Socialsekreterare
Utskott

Socialsekreterare
Utskott

N5

N6

Ledsagarservice (tillfälligt)
9 a p 3 LSS
- upp till 20 tim/vecka
- mer än 200
tim/vecka
Biträde av kontaktperson
-

-

Socialsekreterare
Utskott

9 § p 4 LSS

ersättning 15-25 %
av prisbasbeloppet
samt omkostnader
enligt SKLs
rekommendationer
ersättning över SKLs
rekommendationer

Sektionschef

Utskott

N7

Avlösarservice (permanent)
upp till 20 timmar/vecka

9 § p 5 LSS

Socialsekreterare

N8

Avlösarservice (permanent)
mer än 20 timmar/vecka

9 § p 5 LSS

Utskott

N9

Avlösarservice (tillfälligt)
upp till 20 timmar/vecka

9 § p 5 LSS

Socialsekreterare

N 10

Avlösarservice (tillfälligt)
mer än 20 timmar/vecka

9 § p 5 LSS

Utskott

N 11

Korttidsvistelse utanför
hemmet inom kommunen

9 b § p 5 LSS

Socialsekreterare

N 12

Bostad med särskild service 9 b § p 5 LSS
för vuxna eller annan särskild
anpassad bostad för vuxna
inom kommunen

Socialsekreterare

N 13

Bostad med särskild service 9 b § p 9 LSS
för vuxna eller annan särskild
anpassad bostad för vuxna

Utskott

29 [30]

BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen

2016-12-16

utom kommunen
N 14

Förhandsbesked om LSSinsats

N 15

Akuta LSS-ärenden i
avvaktan på
utskottssammanträde

16 § LSS

Utskott

Ordf, 1:e vice och
2:e vice ordf. i
utskott

Anmäls till utskott
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