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Delegationsordning Stöd och omsorgsförvaltningen ,
verksamhetsområdet omsorg och vård
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www.ragunda.se

267-8761

Centralgatan 15

ragunda.kommun@ragunda.se

212000-2452
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Delegationsordning Stöd och omsorgsförvaltningen , verksamhetsområdet omsorg och vård
Nr
1

Ärende
Besluta om att inleda utredning

1.1
2

Besluta om att hänvisa till annan
myndighet.
Beslut om bistånd i form av

2.1

hjälp i hemmet
-

-

Personlig omvårdnad
Hjälp med måltider
Dusch
Hushållsgöromål
Serviceinsatser
Matdistrubition

2.3

Tillsyn

2.4
2.5

trygghetslarm
Social samvaro

2.6

Korttidsplats
*Upp till 14 dagar
*Över 14 dagar

Lagrum Delegat
11 kap Biståndshandläggare
1§SoL
Enhetschef tillsammans med
handläggare
4 kap
Biståndshandläggare
1§ SoL
Biståndshandläggare,
Sjuksköterska (endast helg/röda
dagar)

4 kap
1§SoL

Anmärkning
Tidigare inte funnits med,

Rutin måste skrivas . endast personlig
omvårdnad/hjälp med måltider/matdist =
ssk
Gäller endast helg/röd dag/ tom
nästkommande vardag.
Samtliga biståndsbedömda ärenden
diskuteras alltid på ärendedragning.

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare /
Enhetschef bistånd enligt
riktlinje.
*Biståndshandläggare
*Enhetschef på bistånd

Samtliga korttidsbeslut diskuteras alltid på
ärendedragningar – en ggr / vecka.
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2.7

Avlastningsplats /Växelvård

2.8

Avlösarservice i hemmet

4 kap
1§ SoL

*Upp till 10 / timmar månad
* Över 10 timmar /månad

2.9

Särskilt Boende
 Parboende

Biståndshandläggare

*Biståndshandläggare
*Enhetschef på bistånd

4 kap
1§ SoL

Biståndshandläggare
och enhetschef på bistånd i samråd

2.10 Ledsagarservice
*Upp till 10 / timmar månad
* Över 10 timmar /månad

*Biståndshandläggare
*Enhetschef på bistånd

2.11 Dagverksamhet
*Upp till 10 / timmar månad
* Över 10 timmar /månad

Inte förtydligat tidigare
*Biståndshandläggare
*Enhetschef på bistånd

2.12 Kontaktperson
*Upp till 10 / timmar månad
* Över 10 timmar /månad

2.13 Tillfällig utökning av hemtjänst

Inte förtydligat tidigare
*Biståndshandläggare
*Enhetschef på bistånd

Biståndshandläggare
Tidigare delegat förvchef
Sjuksköterska (endast helg/röda
- Tillfällig utökning kan innebära extra besök
dagar)
i hemmet pga tillfälligt försämrad hälsa.

2.14 Hemtjänst
*Upp till 100 timmar /månad

Inte förtydligat tidigare
Antal timmar avlösarsevice i hemmet kan
komma att påverkas av beslut om
avlastningsplats/växelvård (tex två veckor
på kortis = 5 h avlösarservice i hemmet )
Tidigare inte funnits med i
delegationsordning. Besluten diskuteras
alltid på ärendedragningar.
Inte förtydligat tidigare

Biståndshandläggare

Exklusive HSL samt dubbelbemanning (inga andra
kommuner jag jämfört med räknar in detta i SoL besluten)
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Enhetschef

* Upp till 130 timmar /månad , kan ej
beviljas mer än 130 timmar/månad.
* (gäller ej terminalt skede)

2.15 Boendestöd
2.16 Insatser som inte finns med i
riktlinjer gällande
biståndshandläggning
3
Beslut om verkställighet samt
dokumentation för insats i enlighet
med 4 kap§1 SoL
3.1 Kontrakterande av uppdragstagare
(kontaktpersoner/ledsagare)
4
Beslut om avgift SoL
4.1
4.2

4.3

Beslut om avgift för 18§ HSL 12 kap
HSL
Beslut om nedskrivning av eller
befrielse från skuld avseende
debiterad avgift inom äldrehandikappomsorgen
Beslut om köp av boende i annan
kommun eller hos annan vårdgivare

4kap§1
SoL

Biståndshandläggare / LSS
handläggare
Sociala utskottet

11 kap
5§ SoL

Enhetschef SoL /LSS

4 kap §
1
8 kap
2§ SoL
8 kap
2§SoL
4 kap
2§SoL

Enhetschef SoL /LSS

4 kap
2§SoL

Sociala utskottet

Avgiftshandläggare
Avgiftshandläggare
Sociala utskottet

I dagsläget 150 timmar.
Dubbelbemanning – Insats i treserva . Vid
dubbelbemanning – ansökan till bhl efter genomgång
av AT och SJG

Enligt SKRs riktlinjer om arvodering
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5
5.1
6

6.1
6.2

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare inte längre föreligger
Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för
sent
Beslut huruvida omprövning skall
ske

5 kap
3§ SoF

Omprövning av beslut

5 kap
3§SoF

Enhetschef/biståndshandläggare
/ LSS-handläggare
/avgiftshandläggare
Enhetschef/biståndshandläggare
/LSS-handläggare

FvL 24
§1 st

Delegaten i ursprungsbeslutet

FvL
27§

Delegaten i ursprungsbeslutet

FVL
27§

Delegaten i ursprungsbeslutet

Samtliga enhetschefer inom stöd och
omsorgsförvaltningen.
Samtliga enhetschefer inom stöd och
omsorgsförvaltningen.

Inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) område
Nr
7

Ärende
Personkretsbedömning

Lagrum
LSS §1

Delegat
LSS-handläggare

7.1
7.2
7.3

Råd och stöd
Personlig assistans
Personlig assistans tillfällig
utökning
Ledsagarservice

LSS 9:1
LSS 9:2
LSS 9:2

LSS-handläggare
Sociala utskottet
Sociala utskottet

LSS 9:3

LSS-handläggare

7.4

Anmärkning
Tidigare biståndshandläggare, men vi arbetar
inte så längre utan har en separat
LSShandläggare

Tidigare LSShandläggare
Tidigare LSS handläggare
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7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Boende, unga
- Med särskild service
7.10 Boende vuxna
7.11 Daglig verksamhet
8
Ersättning till uppdragstagare
(kontaktperson/daglig
verksamhet)
 Enligt SKLs riktlinjer
 Utöver SKLs riktlinjer
8.1 Upprättande av individuell plan
8.2 Återkrav av utbetalt ekonomiskt
stöd enligt LSS 9:2
8.3 Förhandsbesked om rätt till insats
enligt LSS för person som inte är
bosatt inom kommunen

8.4

Beslut om att göra anmälan till
försäkringskassan avseende
assistansersättning §18
- Skäliga avgifter för
bostad, fritid mm§19

LSS 9:4
LSS 9:5
LSS 9:6
LSS 9:7
LSS 9:8

LSS-handläggare
LSS-handläggare
LSS-handläggare
LSS-handläggare
Sociala utskottet

LSS 9:9
LSS 9:10

Sociala utskottet
LSS handläggare
Enhetschef
Sociala utskottet

LSS §10
LSS 9:2

LSS-handläggare
Sociala utskottet

LSS §16 2 st

LSS-handläggare
Sociala utskottet
Enhetschef LSS

Plockat bort familjehem eftersom att vi inte
utreder den biten.

Måste förtydliga / skriva riktlinje
gällande detta-

Tidigare enbart Sociala utskottet
Rutin ska skrivas
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8.5

Kontrakterande av
uppdragstagare (kontaktpersoner/
ledsagare)
Anmäla ej verkställda insatser till
IVO
Beslut om att anmäla till
Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO) Lex Maria
händelser som medfört eller
kunnat medföra en allvarlig skada

LSS 9

Enhetschef LSS/ SoL

SoL 16§6f
LSS 28 §
§5
patientsäkerhetslagen
(2010:659)

Biståndshandläggare
Enhetschef bistånd
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Tidigare inte funnits med

9.2

Anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) vid allvarligt
missförhållande eller påtaglig risk
för ett allvarligt missförhållande,
Lex Sarah

14 kap 7§ SoL , 24§
LSS

Kvalitetssamordnare,
förvaltningschef

Tidigare förvaltningschef, behöver
tydliggöra en rutin kring detta.
Kvalitetssamordnare utreder,
informerar förvaltningschef löpande

9.3

Anmälan till IVO om en person
som har legitimation för ett yrke,
inom hälso och sjukvården och
som är verksam eller har varit
verksam hos vårdgivaren, kan
utgöra en fara för
patientsäkerheten

3 kap 7§
Förvaltningschef
patientsäkerhetslagen

9
9.1

Info till förvaltningschef

Tidigare inte funnits med.
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10

Beslut att polisanmäla brott mot
nämndens verksamhet
10.1 Beslut att till åklagarmyndighet,
polismyndighet eller annan
myndighet som har att ingripa
mot brott lämna uppgifter som
omfattas av sekretess enligt bland
annat 26 kap Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL)
11
Beslut om
hemsjukvårdstillhörighet enligt
avtal
11.1 Beslut om tjänsteköp HSL
insatser
12

Frågor som inte omfattas av
delegationsordningen
- Beslut som kan ha
betydelse för kommande principiell

26 kap OSL

Sociala utskottet

Tidigare inte funnits med.

Enhetschef
Sociala utskottet

Tidigare inte funnits med.

Utsedd legitimerad personal
Enhetschef HSL

Tidigare inte funnits med
Specifika ärenden diskuteras med
enhetschef.
Tidigare inte funnits med
Specifika ärenden diskuteras med
enhetschef.
Tidigare inte funnits med
Handlar om icke vanligt
förekommande insatser / samt
insatser mellan flera olika
verksamheter

Utsedd legitimerad personal
Enhetschef HSL
Enhetschef/
förvaltningschef/
Sociala utskottet

