11 Socialtjänst - Funktionsnedsättning
Reviderad 2018-09-27, 2018-11-22, 2019-04-11
Anmärkning: Tjänsteman ska ha minst sex månaders erfarenhet av det aktuella socialvårdsområdet för att få beslutanderätt i tillämpliga ärendegrupper.
Närmast överordnad chef gör en prövning inför att handläggaren ska få beslutanderätt.

Ärendegrupp

Lagrum Lägsta delegat

Kommentarer

Personkretstillhörighet.
Förhandsbeslut enligt LSS,
9 § p. 2-10

1 och 7 §§
LSS

Beslutet fattas inte särskilt utan
ska vara en del av beslut om
insatser.
Anmäls till sociala delegationen.

Biträde av personlig assistent

9 § 2 p. LSS

Ärenden enligt LSS
11.3.1

11.3.2

biståndshandläggare

a. upp till 20 timmar/vecka

a.

biståndshandläggare

b. över 20 timmar/vecka

b.

enhetschef/biträdande
enhetschef

Anmäls till sociala delegationen.

11.3.3

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent

9 § 2 p. LSS

biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen.

11.3.4

Indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd för personlig
assistans, när nämnd vid upprepade tillfällen utan giltig
anledning vägras besök. Gäller den besöksrätt som införts när
assistans utförs av närstående eller inom hushållsgemenskap.

9 c § 2 LSS

Enhetschef/biträdande
enhetschef

Anmäls till sociala delegationen.

11.3.5

Beslut att inte betala ut beviljat ekonomiskt stöd för personlig
assistans om insatsen utförs av person under 18 år eller bosatt
utanför EES samt om assistenten inte kan utföra insatsen på
grund av sjukdom, ålderdom eller liknande eller om assistans

9 d § LSS

Enhetschef/biträdande
enhetschef

Anmäls till sociala delegationen

Ärendegrupp

Lagrum Lägsta delegat

Kommentarer

utförs i strid med vissa bestämmelser i arbetstidslagen
11.3.6

11.3.7

11.3.8

Ledsagarservice

9 § p. 3 LSS

a. upp till 20 timmar/vecka

a.

biståndshandläggare

b. över 20 timmar/vecka

b.

enhetschef/biträdande
enhetschef

a.

Enhetschef/biträdande
enhetschef

b.

Enhetschef/biträdande
enhetschef

c.

Enhetschef/biträdande
enhetschef

Bevilja/avslå ledsagarservice vid semesterresa
a.

inom landet

b.

inom EU/ESS

c.

världen i övrigt

Anmäls till sociala delegationen.

9 § 3 p.

Särskilda insatser enligt LSS

Anmäls till sociala delegationen

Alla beslut enligt 7.3.8anmäls till
sociala delegationen.

a) kontaktperson

9 § 4.p LSS

b) avlösarservice i hemmet

9 § 5 p. LSS

biståndshandläggare

-

upp till 20 timmar/vecka

biståndshandläggare

-

över 20 timmar/vecka

enhetschef/biträdande
enhetschef

c) korttidsvistelse utanför det egna hemmet
d) arvode och omkostnads- ersättning till kontaktperson

9 § 6 p. LSS

biståndshandläggare

9 § 4.p LSS

kontaktsekreterare

e) korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under

9 § 7.p LSS

biståndshandläggare

I samråd med biträdandeenhetschef.

Ärendegrupp

Lagrum Lägsta delegat

lov

enhetschef/biträdande
enhetschef

Övriga externa placeringar utanför LOV
f) boende i familjehem eller bostad med särskild service
för barn och ungdom

9 § 8 p. LSS

9 § 9 p.
LSS

11.3.9

Övriga externa placeringar utanför LOV
Anmälan till Försäkringskassan om det finns anledning att anta
att assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken
används för annat än köp av personlig assistans.

biståndshandläggare

I samråd med biträdande
enhetschef
I samråd med biträdande
enhetschef

enhetschef/biträdande
enhetschef

Övriga externa placeringar utanför LOV
h) daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

biståndshandläggare
enhetschef/biträdande
enhetschef

Övriga externa placeringar utanför LOV
g) boende med särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad för vuxna

Kommentarer

9 § 10 p.
LSS

biståndshandläggare

I samråd med biträdande
enhetschef

enhetschef/biträdande
enhetschef
15 § 10 LSS

sociala delegationen
enhetschef/ biträdande
enhetschef

11.3.10

Utbetalning av assistansersättning till annan person än den som
är berättigad till insatsen.

11 § LSS

11.3.11

Beslut om återbetalning för felaktig eller för hög
assistansersättning

12 § LSS

enhetschef/biträdande
enhetschef

11.3.12

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om det finns
anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet att
bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas.

15 § 11 LSS

sociala delegationen

Anmäls till sociala delegationen.
Verkställighet (anmäls ej).

11.3.13

Ärendegrupp

Lagrum Lägsta delegat

Kommentarer

Förhandsbesked om rätten till insatser. För beslut enligt 9 § 210 p. LSS.

16 § LSS

Beslut om förhandsbesked fattas
av samma delegat som har rätt att
fatta ett definitivt beslut. Ansvaret
att pröva frågan om
förhandsbesked åvilar den nämnd
som den enskilde vänder sig till.

biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen.
11.3.14

Ersättning från förälder
vid familjehemsplacering
enligt antagna riktlinjer

20 § LSS

biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen.

Anmäls till sociala delegationen.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (SoL) m.m.
11.4.1

Beslut att inleda utredning.

11 kap 1 §
SoL

biståndshandläggare

11.4.2

Beslut att inte inleda utredning.

4 kap 1 och
2 §§ SoL

biståndshandläggare

Beslut om bistånd i form av stöd och hjälp i hemmet utanför

4 kap 1 §

kontorstid i akut hjälp uppkomna situationer.

SoL

Beslut om bistånd i form av korttidsboende utanför kontorstid i

4 kap 1 §

akut uppkomna situationer.

SoL

Beslut om bistånd under kontorstid då beställarenheten på

4 kap 1 §

stadsdelsnämnden inte kan nås.

SoL

11.4.2.1

11.4.2.2

11.4.2.3

jourhandläggare

jourhandläggare

jourhandläggare

Jourhandläggare vid Stockholms
Trygghetsjour.
Anmäls till sociala delegationen.
Jourhandläggare vid Stockholms
Trygghetsjour.
Anmäls till sociala delegationen
Jourhandläggare vid Stockholms
Trygghetsjour.
I undantagsfall vid t.ex. möten
och planeringsdagar i
stadsdelsnämnd.

Ärendegrupp
11.4.2.4
11.4.2.5

11.4.2.6
11.4.3

Lagrum Lägsta delegat

Arbetsledning efter kontorstid för omvårdnadspersonal i akut

jourhandläggare

uppkomna situationer.
Ingå beställningar/avrop eller teckna avtal efter kontorstid som
gäller längst till nästkommande vardag upp till 15 000 kronor i

jourhandläggare

akut uppkomna situationer.
Förmedling av personlig assistent efter kontorstid vid akut
sjukdom/frånvaro.
Biträde av personlig assistent
-

upp till 20 timmar/vecka

-

över 20 timmar/vecka

jourhandläggare

Kommentarer
Anmäls till sociala delegationen.
Jourhandläggare vid Stockholms
Trygghetsjour.
Jourhandläggare vid Stockholms
Trygghetsjour.
Anmäls till sociala delegationen.
Jourhandläggare vid Stockholms
Trygghetsjour.

4 kap. 1 §
SoL

biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen.

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen.

biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen

Enhetschef/biträdenade
enhetschef

Anmäls till sociala delegationen

enhetschef/biträdande
enhetschef

11.4.4

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent

11.4.5

Bistånd i form av boendestöd

11.4.6

Boende i bostad med särskild service

11.4.7

Bistånd i form av träningslägenhet/försökslägenhet och
stödboende

4 kap. 1§
SoL

Biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen

Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/växelvård,
korttidsvård rehabilitering m.m
- Övriga externa placeringar utanför LOV

4 kap. 1 §
SoL

biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen.

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

4 kap 1 §
SoL

Biståndshandläggare

11.4.8

11.4.9

enhetschef/biträdande
enhetschef
Beslut utanför ramavtal fattas i
samråd med enhetschef. Anmäls
till sociala delegationen.

Ärendegrupp
11.4.10
11.4.11

11.4.12
11.4.13

Beslut om hemvårdsbidrag enligt antagna riktlinjer
Bistånd i form av kontaktperson/familj

Lagrum Lägsta delegat

Kommentarer

4 kap. 2 §
SoL

biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen

4 kap 1 §
SoL

biståndshandläggare

I samråd med biträdandeenhetschef. Anmäls till sociala
delegationen

Biståndshandläggare

Anmäls till sociala delegationen

Biståndshandläggare

Verkställighet

Enhetschef/biträdande
enhetschef

Anmäls till sociala delegationen

Förordnande och entledigande av kontaktperson/familj

Arvode/omkostnadsersättning till kontaktperson/kontaktfamilj
-

enligt norm och riktlinjer

utöver norm och riktlinjder
11.4.14

Ledsagarservice
a. upp till 20 timmar/vecka

kap. 1 §
SoL

över 20 timmar/vecka

Anmäls till sociala delegationen.
a.

biståndshandläggare

enhetschef/biträdande
enhetschef

11.4.15

Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift enligt
antagna riktlinjer

8 kap.2§
2 st. SoF

biståndshandläggare

Verkställighet (anmäls ej)

11.4.16

Kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning (KBF)

Kfs:

biståndshandläggare

11.4.17

Beslut om riksfärdtjänst

Lag om
riksfärdtjänst

biståndshandläggare

Anmäls till sociala
delegationen

11.4.18

Beslut om trygghetslarm

4 kap. 1 §

biståndshandläggare

Anmäls till sociala

1996:18,
riktlinjer KF
2016

Ärendegrupp
11.4.19

Beslut om upphörande av biståndsinsats

Lagrum Lägsta delegat

Kommentarer

SoL

delegationen

4 kap. 1
och 2 §§
SoL

biståndshandläggare

Då beslut så medger (jfr positiva
förvaltningsbeslut).
Verkställighet (anmäls ej).

11.4.20

Tillämpni
ngsanvisni
ng- Regler
fakturerin
g krav och
inkasso

Handläggare vid
serviceförvaltningens
kontaktcenter

Anmäls till sociala delegationen

Framställan om överflyttning av ärende till annan kommun

2a kap 10 §
SoL

biståndshandläggare

I samråd med biträdande
enhetschef

Beslut om mottagande av ärende från annan kommun

2a kap 10 §
SoL

biståndshandläggare

I samråd med biträdande
enhetschef

Ansökan hos IVO om överflyttning av ärende vid tvist med
annan kommun

2a kap 11 §
SoL

sociala delegationen

Biträde i biståndsärende och beslut om anstånd i högst 30
dagar med betalning av avgift och hyra. Gäller ej försöksoch träningsboende.

Överflyttning av ärenden
11.5.1

11.5.2
11.5.3
11.5.4

Framställande om överflyttning av ärende till annan
stadsdelsnämnd/beslut om mottagande

Enhetschef/biträdande
enhetschef

Ärendegrupp

Lagrum Lägsta delegat

Kommentarer

10 kap 1
eller 2 §
SoL

Enhetschef/biträdande
enhetschef

Anmäls till sociala delegationen.

ordförande/vice ordförande i
sociala delegationen

I brådskande ärenden då sociala
delegationens sammanträde inte
kan avvaktas.

Yttrande till överordnad
institution (IVO, JO m.fl.)

Överklagande, Lex Sarah m.m.
11.6.1

11.6.2

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat.

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till
förvaltningsdomstol i SoL och LSS ärenden när
ursprungsbeslutet fattats av nämnd.

3 kap 10 §
KL
6 kap §§ 33
o 34 KL
10 kap. 1-2
§§ SoL
3 kap 10 §
KL
6 kap. 36 §
KL

11.6.3

Yttrande till tillsynsmyndighet vid inkommen
klagomålsanmälan

sociala delegationen

11.6.4

Yttranden till förvaltningsrätt/kammarrätt med anledning av
överklagat beslut.
Beslut om bistånd aktualiserat av trygghetsjouren vid akut
hjälpbehov samt arbetsledning för vårdpersonal i akut
uppkomna situationer

ursprungsdelegat

11.6.5

4 kap 1SoL

jourhandläggare vid
Stockholms stads trygghetsjour

Jourhandläggare på
trygghetsjouren beslutar om akuta
korttidsplaceringar efter
kontorstid samt i undantagsfall
dagtid då biståndshandläggare
inte går att nå.
Anmäls till sociala delegationen.

11.6.6

11.6.7
11.6.8

Ärendegrupp

Lagrum Lägsta delegat

Yttrande till färdtjänstnämnden om färdtjänstansökan

Lag om
färdtjänst

biståndshandläggare

Beslut om återbetalning av felaktigt eller för hög
assistansersättning.

12 § LSS

enhetschef/biträdande
enhetschef

Anmäls till sociala
delegationen.

Information om rapport om ett missförhållande eller en risk för
ett missförhållande inom socialtjänst och LSS

14 kap 3 §
SoL och 24
b § LSS

Avdelningschef (om ärendet
avser verksamhet i egen regi)

I enlighet med Inspektionen för
vård- och omsorgs anvisningar.

(Lex
Sarah)
11.6.9

Anmälan till IVO om allvarliga missförhållanden inom
socialtjänst och LSS

14 kap 2-3
§§ SoL och
24 a och b
§§ LSS

Kommentarer
Anmäls till sociala delegationen.

Anmäls till stadsdelsnämnd

stadsdelsnämnd

I enlighet med Inspektionen för
vård- och omsorgs anvisningar.

MAS

Anmäls till nämnd.

(Lex
Sarah)
11.6.10

Anmälan till Socialstyrelsen av vissa skador och sjukdomar
inom hälso- och sjukvården.

SFS
1996:786
Lex Maria

