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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2018-11-13 

Justerandes sign. 

Bos§ 152 Dnr KS 0013/2018 

Revidering av delegationsordning inom det sociala 
området samt riktlinjer för handläggning av 
försörjningsstöd 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
5 november 2018 i vilken anges att behov anses föreligga av revidering av 
delegationsordning inom det sociala området. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Undertecknad föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta om följande revidering i delegationsordningen inom det sociala området 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.3 Ekonomiskt bistånd Ofta utfaller 

till skatteåterbäring 
begravningskostnader senare under 

året. Bevilja 

enligt SoL kap 

4 § 1 med 

villkor om 

återbetalning 

enligt SoL kap 

9§2 

Beslut om ekonomiskt 4 kap.§ 1 Enhetschef 

bistånd till begravnings- SoL IFO 

kostnad upp till 

50 procent av 

pris basbeloppet 

Utdragsbestyrkande 

S (19) 
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Vidare föreslås bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 

riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd revideras utifrån ovanstående 

beslut. 

Justerandes sign. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar enligt 
föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Bildnings- och sociala utskottet 

Revidering av delegationsordning inom det sociala 
området samt riktlinjer för handläggning av 
försörjningsstöd 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 februari 2013 § 53 om delegations
ordning inom det sociala området. Denna delegationsordning reviderades genom beslut i 

kommunstyrelsen den 24 maj 2017 § 118. I denna delegationsordning anges bland annat 

som nr 8.3 a) "Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader upp till 30 % av 
basbeloppet" enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1 med enhetschef för individ- och 
familjeomsorgen som delegat. Vidare anger nr 8.3 b) "Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader över 30 % av basbeloppet" enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 
§ 1 med utskottet som delegat. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 maj 2017 § 124 om riktlinjer för 

handläggning av försörjningsstöd. Under avsnitt 17.2 Begravningskostnad på sidorna 26 
och 27 står "Begravningskostnad kan beviljas under förutsättning att dödsboanmälan 
upprättats och dödsboets tillgångar utretts.---. Rätten till bistånd bedöms utifrån dödsboets 
tillgångar.---. Bistånd kan beviljas upp till 50 procent av basbeloppet. Det är i enlighet med 
Socialstyrelsens rekommendationer. Enligt information från begravningsbyrå så täcker ett 
halvt basbelopp en värdig begravning."--- . Delegation - Ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnad beviljas upp till 30 % av basbeloppet av enhetschef. - Över 30% av 
basbeloppet utskott." 

Då riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd anger att bistånd kan beviljas upp till 
50 procent av basbeloppet, kan det anses föreligga anledning att revidera delegations
ordningen inom sociala området för att underlätta beslutsfattande vid bistånd till 
begravning i sambands med dödsboanmälan. 



Förslag 
Undertecknad föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta om 
följande revidering i delegationsordningen inom det sociala området 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.3 Ekonomiskt bistånd till Ofta utfaller 
begravningskostnader skatteåterbäring 

senare under året. 

Bevilja enligt SoL 
kap 4 § 1 med 
villkor om 

återbetalning enligt 
SoL kap 9 § 2 

Beslut om ekonomiskt 4 kap.§ 1 § Enhetschef IFO 
bistånd till begravnings- SoL 
kostnad upp till 
50 procent av 

pris basbeloppet 

Vidare föreslås bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta arr 
riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd revideras utifrån ovanstående beslut. 

Anders Andersson 
Kanslichef 




