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INLEDNING
Socialnämndens delegationsbestämmelser och verkställighetsföreskrifter
träder i kraft 9/9, 2013 och ersätter tidigare delegationsbestämmelser och
verksamhets- föreskrifter.
Vad är myndighetsutövning
Med begreppet myndighetsutövning avses ”utövning av befogenhet att för
enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning
eller annat jämförbart förhållande”.
Vad är delegation
Beslut fattade med stöd av delegationsbestämmelser har samma
rättsverkan som nämndsbeslut. Besluten kan inte ändras eller återkallas av
vare sig nämnd eller överordnad. Däremot kan delegat ompröva och ändra
sitt tidigare beslut (27 § FVL1). Besluten kan överklagas av den/de som
berörs. Observera att mandatet att fatta beslut på delegation gäller såväl
bifall som avslag.
Vem beslutar
I förteckningen anges den nivå på vilken beslut får fattas. Det innebär att
när en delegat är frånvarande och beslut inte kan avvaktas övertas dennes
beslutanderätt av den delegat som står upptagen som andra namn. Om
ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) har
förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste
chef. Delegationen omfattar delegatens verksamhetsområde enligt avtal
och/eller organisationsplan.
Vid tveksamhet skall delegat samråda med överordnad. Likaså skall
nyanställd befattningshavare under en inledningsperiod, vars längd
respektive chef fastställer, samråda med överordnad innan beslut fattas.
Delegat får inte besluta i ärende som innehåller principiella
ställningstaganden, går emot tidigare praxis eller där praxis
Saknas. Dessa ärenden ska föreläggas nämnden.
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Förvaltningslagen

Rekrytering
Vid uppkommen vakans skall fråga om återbesättande av tjänst prövas
enligt den delegationsordning som fastställts av kommunstyrelsen. För
personalärenden gäller i övrigt "Personalpolitiska utgångspunkter för
rekrytering" och "Strategi för minskning av personalkostnader" samt
övriga personalpolitiska dokument.
Jäv
Beslutanderätten får inte utövas då jäv föreligger. Handläggare är jävig
bland annat när han själv eller närstående har nytta eller skada av ärendets
utgång, om han eller närstående är ställföreträdare för den saken angår, om
han varit ombud eller mot ersättning biträtt någon i sak eller om det i
övrigt finns skäl till rubbat förtroende för handläggaren (11 §
förvaltningslagen).
Delegationsbeslut redovisas till nämnden
Fattade beslut skall förtecknas på särskild delegationslista och anmälas till
socialnämnden varje månad.
Vad är verkställighet?
Verkställighet skiljer sig från delegation på så sätt att handläggaren inte har
några alternativa valmöjligheter vid sitt ställningstagande, utan endast en
åtgärd kan komma ifråga. Handläggare av verkställighetsåtgärder tillämpar
fastställda taxor och turordningsregler, utfärdar fakturor o s v. I
föreliggande förteckning har de ledigheter, vilka bekräftas genom åtgärd
som är verkställighet, sammanförts på särskilt ställe. Sådana ledigheter är
exempelvis semester och barnledighet, ledighet för militärtjänstgöring mm,
då rätt till sådan ledighet som regleras i lag eller avtal är ovillkorlig.
Verkställighetsåtgärder kan inte överklagas då beslut i den mening som
avses vid delegation inte fattas. Åtgärderna skall heller inte anmälas i
nämnden.
Gränserna mellan delegation och verkställighet är ibland otydliga, varför
befattningshavare måste överväga om ärende är ren verkställighet eller
inte.
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Förkortningar
Information, distribution
Ansvarig chef i respektive enhet/motsvarande ansvarar för att medarbetare
informeras om och introduceras i föreliggande delegationsbestämmelser
och verkställighetsföreskrifter.
Enstaka ändringar eller tillägg i förteckningen meddelas fortlöpande. Vid
större förändringar trycks ny upplaga. Nämndsekreterare svarar för att
hålla förteckningen aktuell och att den distribueras till berörda.
Förteckningen ska innehas av:
 Socialnämndens ledamöter och ersättare
 Förvaltningens ledningsgrupp och stab
 Arbetsledande personal och handläggare
 Kommunkansliet
 Ångermanlands Tingsrätt
 Förvaltningsrätten i Härnösand
 Kammarrätten i Sundsvall
 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 Lokala skattemyndigheten
 Polismyndigheten i Härnösands
 Åklagarmyndigheten i Härnösands distrikt
 Fackliga organisationer (Lärarförbundet, Lärarnas
Riksförbund, SKAF, Vårdförbundet, Vision, Ledarna, Jusek
och SSR)

AB-05
AL
AU
bb
BrB
FB
FLL
FVL
HSL
IFO
SN

Allmänna bestämmelser
Alkohollagen
Arbetsutskott
Basbelopp
Brottsbalken
Föräldrabalken
Lag om föräldraledighet
Förvaltningslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Individ- och familjeomsorg
Socialnämnd
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
LOU
Lagen om offentlig upphandling
LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LVM
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lotterilag
MIA
Myndigheten för internationella adoptioner.
OoF
Omsorg om funktionshindrade
PU
Personalutskottet
RÅ
Regeringsrättens årsbok
OSL
Offentlighets- och sekretesslagen
SFS
Svensk författningssamling
SKL
Sveriges Kommuner och Landsting
SLL
Studieledighetslagen
SoF
Socialtjänstförordningen
SoL
Socialtjänstlagen
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling
Tobakslagen
TF
Tryckfrihetsförordningen
ÄB
Ärvdabalken
ÄktB
Äktenskapsbalken
ÄO
Äldre- och handikappomsorg
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Delegeringsförteckning
Nr

Ärende

1

Beslut som enligt 10 kap. 4 § SoL kan delegeras
till utskott men inte till tjänsteman

1:1

Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar
eller annan vårdnadshavare

1:2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Lagrum

Delegat

Anmärkning

Utskott som består
av ledamöter eller
ersättare i nämnden

Ett arbetsutskott skall bestå av minst tre ledamöter
eller ersättare.

6 kap. 6 § SoL

Utskott

Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst
familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt
6 kap. 6 §. Utredning av familjehemmet skall alltid ske.

Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande
behövs

6 kap. 8 § SoL

Utskott

Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var 6: e månad är skyldig att
överväga om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande
behövs. Den är tillämplig vid både SoL-placeringar och
privata placeringar.

1:3

Medgivande att ta emot ett barn för adoption

6 kap. 6 § SoL
och 6 kap. 12 §
SoL

Utskott

1:4

Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn

6 kap. 13 § SoL

Utskott

1:5

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande får fortsätta

6 kap. 14 § SoL

Utskott

1:6

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

9 kap. 3 § SoL

Utskott

1:7

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU

4 § LVU

Utskott

1:8

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

Utskott

Se även 2.1 ang. möjlighet för ordföranden eller annan
som nämnden förordnat att fatta sådant beslut.
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

1:9

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

11 § 1 st. LVU

Utskott

1:10

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

11 § 2 st. LVU

Utskott

1:11

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande
behövs

13 § 1 och 2 st.
LVU

Utskott

1:12

Omprövning av om vård med stöd av 3 § LVU skall upphöra 13 § 1 och 3 st.
LVU
Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av 14 § 3 st. LVU
vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 2 fortfarande behövs

Utskott
Utskott

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var
tredje månad är skyldig att överväga om ett beslut om
umgänge eller hemlighållande av vistelseort fortfarande
behövs. Jfr. 1.2.

1:14

Beslut om att vården skall upphöra

21 § 1 st. LVU

Utskott

Beträffande kvarstående ansvar för kommunen se
Socialstyrelsens meddelandeblad 17/88.

1:15

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

22 § 1 st. LVU

Utskott

1:16

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

Utskott

1:17

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

Utskott

1:18

Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud

24 § LVU

Utskott

1:19

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

26 § 1 st. LVU

Utskott

1:20

Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra

26 § 2 st. LVU

Utskott

1:21

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 1 st. LVU

Utskott

1:13

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

Ärende

Lagrum

Delegat

1:22

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning

43 § 1. LVU

Utskott

1:23

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

43 § 2. LVU

Utskott och
socialsekreterare
under beredskap

1:24

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM

11 § LVM

Utskott

1:25

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

13 § LVM

Utskott

1:26

Beslut om vård för barn utan ena vårdnadshavarens samtycke 6 kap 13a § FB

Utskott

Anmärkning

Beträffande kompletterande beslutanderätt se 2.7.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

Lagrum

Beslutande

Beslutanderätten får användas när nämndens beslut
inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som
vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven
ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

2

Beslutanderätt enligt lag
(s.k. kompletterande beslutanderätt)

2:1

Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under
20 år

6 § 1 och 2 st.
LVU

2:2

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

11 § 1 och 3 st.
LVU

-”-

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

11 § 2 och 3 st.
LVU

-”-

2:4

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 2 st. LVU

-”-

2:5

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning

43 § 1. LVU

Nämndens ordf. och
nämndens vice ordf.

2:6

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

43 § 2. LVU

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf.,
annan ledamot eller
tjänsteman som
nämnden förordnar

2:7

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

13 § LVM

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf.,
annan ledamot som
nämnden förordnar

2:3

Anmärkning

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf.,
annan ledamot som
nämnden förordnar

OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan
ledamot.

Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i
sådana akuta situationer när dokumentation och
underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras
i efterhand.
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Nr
2:8

Ärende
Beslut om att vård av missbrukare i vissa fall ska upphöra

Lagrum
18 b§ LVM

Beslutande
Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf.,
annan ledamot som
nämnden förordnar

Anmärkning
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ärende

Nr

Lagrum

Delegat
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde

3

Socialtjänstlagen
Individ- och familjeomsorg

3:1

Försörjningsstöd enligt riksnorm/
reducerad norm

4 kap. 1 § SoL
och § 3

Socialsekreterare
Enhetschef

3:2

Skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor,
hemförsäkring, fack- och A-kasseavgift
samt läkarvård och medicin upp till frikort

4 kap. § 1 och § 3
SoL

Socialsekreterare
Enhetschef

3:3

Utrustning vid barns födelse, högst 10 % av bb

4 kap. § 1 SoL

Socialsekreterare
Enhetschef

3:4
a)

Hemutrustning
 upp till 15 % av basbeloppet

4 kap. §1 SoL
Socialsekreterare
Enhetschef

b)



upp till 30 % av basbeloppet

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

c)



över 30 % av basbeloppet

Utskott

3:5
a)
b)

Tandvård
 upp till 25 % av basbeloppet


upp till 50 % av basbeloppet

4 kap. § 1 SoL
Socialsekreterare
Enhetschef
Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

Anmärkning
Alla ansökningar om bistånd skall oavsett
ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den
enskilde skall ha möjlighet att få sin sak
rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges
enligt 4:1 kan så speciella omständigheter
föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2
beviljar bistånd.
Enligt kommunala riktlinjer.
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Ärende

Nr

Lagrum

Delegat
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde
Utskott

c)



3:6

Glasögon

a)



enligt riktlinjer (även kontaktlinser vid pris
motsvarande glasögon)

Socialsekreterare
Enhetschef

b)



kontaktlinser vid högre kostnad

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

3:7
a)

över 50 % av basbeloppet

Hyres- och el-skulder
 hyresskuld och elskuld upp till 1 mån

4 kap. § 1 SoL

4 kap. § 1 SoL
Socialsekreterare
Enhetschef

b)



hyresskuld upp till 3 mån

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

c)



3 mån dubbelhyra i samband med flyttning

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

d)



El-skuld upp till 6 mån

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

e)



Hyres- och el-skulder därutöver

Utskott

3:8

Fickpengar (vid institutionsvistelse)

4 kap. § 1 SoL

3:9
a)

Flyttkostnader
 Upp till 20 % av basbeloppet

4 kap. § 1 SoL

b)



Upp till 50 % av basbeloppet

Socialsekreterare
Enhetschef
Socialsekreterare
Enhetschef
Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

Anmärkning
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Ärende

Nr
3:10

Begravning

a)



Upp till 50 % av basbeloppet/alt enl. avtal

b)



Därutöver

3:11
a)

Lagrum

Delegat
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde

Anmärkning

4 kap. § 2 SoL
eller 4 kap. § 1
Socialsekreterare
Enhetschef
Utskott

Avgift för kommunal service
 Enligt kommunens avgiftstaxa

Socialsekreterare
Enhetschef

Gäller vid familjehemsplacering i annan
kommun.

b)



därutöver

Utskott

Gäller vid familjehemsplacering i annan
kommun.

c)



Enligt kommunens avgiftstaxa

Socialsekreterare

Avgiftsbefrielse/avgiftsnedsättning ska i
första hand ansökas hos skolförvaltningen.

d)



Ekonomiskt stöd barnomsorgsskuld

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

3:12

a)
b)

Övrigt bistånd
T ex. stöd och rehabilitering, hälso och sjukvård ,
kostförstärkning, umgängeskostnader,
magasineringskostnader, lägerverksamhet,
feriehemsvistelse, rekreation, sportutrustning
och dylikt samt skulder, depositionsavgift , resor
 Upp till 20 % av basbeloppet


Upp till 50 % av basbeloppet

4 kap. § 1 SoL

I vissa undantagsfall fattas beslut enl. 4 kap.
§ 2 SoL.
Beträffande skulder kan beslut fattas både
med stöd av §1 och §2 4 kap. SoL.
Socialsekreterare Ekgr
Enhetschef
Enhetschef
Verksamhetsledare BoF
Samordnare Ekonomi och Vuxen
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Ärende

Nr
3:13

3:14
a)

3:15
a)

b)

Lagrum

Bistånd utöver vad som följer av 4 kap § 1 om det
finns skäl för det.
 Upp till 50 % av basbeloppet

4 kap. § 2 SoL

Med villkor om praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd

4 kap. § 1 och 2
SoL



med vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

Enhetschef
Verksamhetsledare BoF
Samordnare Ekonomi och Vuxen

Anmärkning
Avser bistånd utöver skyldigheten mot
återbetalning som inte avser 9 kap. § 1 och
2.

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

4 kap. 1 § SoL och Enhetschef
4 kap. 5 § SoL
Samordnare Ekonomi och Vuxen

Beslut om boende genom
 nyttjanderättsavtal



Delegat
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde

Enhetschef
Föreståndare vid Semret
Samordnare Ekonomi och Vuxen

Föreståndaren vid Semret äger rätt att vid
behov teckna nyttjanderättsavtal när ungdom
som är inskriven vid Semret flyttar till eget
boende.

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

särskild borgen för boendekostnaden högst 6
månader

3:16

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
Samordnare Ekonomi och Vuxen

3:17

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

Enl. 9 kap. § 1 Sol Utskott

3:18

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

Enl. 9 kap. § 2
SoL

Socialsekreterare

3:19

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

9 kap. 3 § SoL

Utskott

Återkrav får endast ske om biståndet getts
under villkor om återbetalning
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Nr
3:20

Ärende

Delegat
Anmärkning
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde
Socialsekreterare
Nämndens befogenheter och skyldigheter
vid barnutredningar regleras i 11 kap. §2
SoL
Utskott

a)

Beslut om uppföljning efter avslutad utredning

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 4 a –b §
SoL
11 kap. 4 a § SoL

b)

Beslut om uppföljning efter avslutad placering

11 kap. 4 b § SoL

Utskott

3:21

Beslut om att utredning inte skall inledas

11 kap. 1 § SoL

Verksamhetsledare
BoF

3:22

Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL

Verksamhetsledare BoF
Samordnare Ekonomi och Vuxen

3:23

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn

11 kap. 2 § SoL

Utskott

3:24

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 6 kap. 1§ punkt 1
SoL
(placering/omplacering) i familjehem

Utskott

Beslut att utse socialsekreterare som ansvarar för
kontakten med ett placerat barn eller ungdom
Beslut om tillfällig vistelse i familjehem eller HVB hem
för barn och ungdom.

6 kap. 7c § SoL

Verksamhetsledare BoF

4 kap. 1 § SoL

Verksamhetsledare BoF

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende

6 kap. 1 § punkt 2
SoL

Utskott

Beslut om bistånd åt barn och unga i form av stödboende

6 kap. 1 § punkt 3
SoL

Socialsekreterare

a)
3:25
3:26

Beslut om att inleda utredning

Lagrum

Beslut om bistånd till omplacering på grupphemmen
Selam, Semret och Tellus för ungdom med pågående
beslut och verkställighet enligt 4 kap 1§ SoL.

Socialsekreterare

Normal maximitid för utredningen är fyra
månader.
Jfr. 1.1. Placeringar av barn och ungdom är
så ingripande åtgärder oavsett om de ges
med stöd av SoL eller LVU att de bör
beslutas av utskott.

Inte varaktig vård, högst fyra månader.

15
Nr

Ärende

3:27

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

a)

3:28





b)



a)

b)
3:30

Delegat
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde

Anmärkning

4 kap. § 1

Socialsekreterare

upp till 50 % av basbeloppet

Grundutrustning (möbler etc) och
Basutrustning (kläder) enligt befintliga
riktlinjer. Övriga kostnader enligt riktlinjer.

4 kap. 1 §, 5 kap.
Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende, 9 § SoL
med vilka kommunen har ramavtal, eller i familjehem

a)

3:29

Lagrum

Samordnare Ekonomi och Vuxen

upp till 30 vårddygn

Utskott

därutöver och/eller med HVB som kommunen ej
har ramavtal med
Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
Avseende Förlorad arbetsinkomst
upp till 4 månader
därutöver

Uppdraget ska regleras genom avtal med
familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från
Kommunförbundet.
Verksamhetsledare
Utskott

- enligt SKL:s rekommendationer
- grundnivå

Socialsekreterare

- förhöjd enligt rekommendation

Verksamhetsledare
Samordnare Ekonomi och Vuxen

- utöver SKL:s rekommendationer

Utskott

Beslut om upphörande av vård i hem för vård eller
boende eller i familjehem

4 kap. 1§ SoL

Socialsekreterare

16

Ärende

Nr

Lagrum

Delegat
Anmärkning
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde
Utskott
Observera Lagen om offentlig upphandling.

3:31

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

3:32

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj

4 kap. 1§, 5 kap.
6§ 3 st. SoL

Socialsekreterare

3:33

Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

3:34

Beslut om förordnande och entledigande
av kontaktperson och kontaktfamilj

3:35

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj
- enligt SKL:S rekommendationer
-grundnivå

a)

Socialsekreterare

Se aktuella cirkulär från SKL
Socialsekreterare

-förhöjd
b)
3:36

- utöver SKL:S rekommendationer
Beslut om bistånd till öppenvårdsinsatser av
Resursteamet.

4 kap. 1 § SoL

Verksamhetsledare
Samordnare Vuxen
Utskott
Socialsekreterare

3:37

Beslut om bistånd i form av placering vid Mobila teamet

4 kap. 1§ SoL

Socialsekreterare

3:38

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för
personer med missbruksproblematik

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Se aktuellt cirkulär från SKL

17
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat
Anmärkning
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde
Socialsekreterare
Se aktuellt cirkulär från SKL

3:39

Beslut om avgift 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 §

3:40

Beslut om avgift för uppehälle av den som pga av
missbruksproblematik får vård och behandling (vuxna)

8 kap. 1 § 1 st.
SoL och SoF 6
kap. 1 §

3:41
a)

Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring 4 § 3 st. resp. 7 §
av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när barn är Lag om allmänt
placerade utom hemmet
barnbidrag

3:41
b)

Beslut om framställan till CSN om annan utbetalare än
vårdnadshavaren för studiebidrag till ungdom vilken är
placerad.

2 kap. 33 § Studie- Socialsekreterare
stödsförodningen

3:42

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg

1-3 § kungörelsen Socialsekreterare
(1962:393) om rätt
i vissa fall för
kommun eller
annan att uppbära
folkpension

Socialsekreterare
Enhetschef

Se aktuellt cirkulär från SKL

Socialsekreterare

Kungörelsen upphör att gälla vid utgången
av december 2002. Den upphävda
författningen gäller dock fortfarande för
förmån som avser tid före utgången av
december månad 2002.
Se SFS 2002:965 gällande kriterier.

3:43

Beslut att underrätta försäkringskassan om att barn med
underhållsstöd placerats i familjehem eller HVBhem respektive återflyttat till Boförälder

2 § förordningen
om underhållsstöd
jämfört med 11 §
lagen om
underhållsstöd

3:44

Beslut om anmälan till försäkringskassa om att nämnden 3 kap. 15 § AFL
skall uppbära del av sjukpenning för den som bereds vård
i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt
SoL som ger vård och behandling åt missbrukare av
alkohol eller narkotika.

Socialsekreterare

Socialsekreterare

18
Nr

Ärende

Lagrum

3:45

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som
ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som
förskott på förmån.

3:46

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

Verksamhetsledare

3:47

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
enligt 9 kap. 1 § SoL.

9 kap. 4 § SoL

Verksamhetsledare

3:48

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

9 kap. 4 § SoL

Utskott

3:49

Beslut om framställning om överflyttning av ärende till
annan kommun.

2 a kap. 10 § SoL

Utskott

3:50

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan
kommun.

2 a kap. 10 § SoL

Utskott

3:51

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan
2 a kap. 10 § SoL
kommun gällande gruppen ensamkommande flyktingbarn
till grupphemmen

3:52

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder.
Enligt SKL:s rekommendationer
- grundnivå
- förhöjd
- därutöver

6 kap. 11 § SoL

Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av
god man/förvaltare.

5 kap. 3 § SoF

3:53

17 kap. 1 § AFL,
9 kap. 2 § SoL

Delegat
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde
Socialsekreterare

Anmärkning

Avser även ärenden enligt LVU och LVM.

Verksamhetsledare BoF

Socialsekreterare
Verksamhetsledare
Utskott
Socialsekreterare

Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och
de nya vårdnadshavarna..
OBS! Ansökan om överflyttning av
vårdnaden beslutas av socialnämnden.
Se även aktuella SKL-cirkulär.

19
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat
Delegationsrätten gäller enbart inom
delegatens verksamhetsområde
Socialsekreterare

3:54

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

3:55

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

Socialsekreterare

3:56

Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde
för underårig

Socialsekreterare

5 kap. 2 § SoF

Anmärkning

Avser all slags egendom och inkomster
inklusive tilläggspension

20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ärende

Nr

Lagrum

Delegat

Se även kapitlet Beslutanderätt enligt lag,
p 2:1 – 2:7 som endast får användas när nämndens
beslut inte kan avvaktas.

4

Vård enligt LVU

4.1

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

8 § LVU

Verksamhetsledare

4.2

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
skall upphöra

9 § 3 st. LVU

Ordf., vice ordf. eller
annan ledamot som
nämnden förordnat att
fatta beslut om
omedelbart omhändertagande

4.3

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

4.4

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

14 § 2 st. 1. LVU

Utskott

14 § 2 st. 1. LVU

Verksamhetsledare
BoF

14 § 2 st. 2. LVU

Utskott

14 § 2 st. 2. LVU

Verksamhetsledare,
Socialsekreterare i
beredskap.

a)
b)

4.5



när överenskommelse inte kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets
beslut

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för
föräldern eller vårdnadshavaren
 i avvaktan på utskottets beslut

Anmärkning

T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller hemmet
för vård eller boende

21
Nr

Ärende

Lagrum
30 § 2 st. LVU

Delegat

4.6

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

4.7

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

Utskott

4.8

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

Socialsekreterare

32 § 1 st. LVU

Ordf., vice ordf.,
annan ledamot som
nämnden förordnat att
fatta beslut om
flyttningsförbud

Anmärkning

22

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
Se även punkten 2:7 ; Beslutanderätt enligt lag. Får
endast användas när nämndens beslut inte kan
avvaktas.

5

Vård av missbrukare enligt LVM

5.1

Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för
tvångsvård

7 § LVM

Enhetschef
Samordnare Vuxen

5.2

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

7 § LVM

Enhetschef
Samordnare Vuxen

5.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare

5.4

Beslut om att begära polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning

45 § 1. LVM

Enhetschef
Samordnare Vuxen

5.5

Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid
LVM-hem eller sjukhus

45 § 2. LVM

Enhetschef
Samordnare Vuxen

5.6

Beslut om ersättning från den enskilde till kommunen för
missbruksvård i form av plats vid hem för vård eller boende
eller i familjehem (vuxna)

8 kap. 1 § SoL
Socialsekreterare
och 6 kap. 1 § SoF

23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ärende

Nr

Lagrum

Delegat

6

Föräldrabalken, FB

6.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse
S-, MF- och Ä protokoll samt föräldraskap

6.2

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

Verksamhetsledare BoF

6.3

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

2 kap. 1 § FB

Verksamhetsledare BoF

6.4

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

Verksamhetsledare BoF

6.5

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap,
föräldraskap och moderskap.

3 kap. 5 § 2 st. och 6 §
2 st. FB

Verksamhetsledare BoF

6.6

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap. 6 § 2 st, 14 a §
2 st, 15 a § 2 st FB

Socialsekreterare

6.7

Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad boende
och umgänge

6 kap. 6 §, 14 a §, 2 st,
15 §

Socialsekreterare

6.8

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads, boendeoch umgängesmål

6 kap. 19 § FB

Socialsekreterare

6.9

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i
tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge

6 kap. 20 § FB

Socialsekreterare

6.10

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och
umgängesärenden

6 kap. 19 § 2 st FB

Verksamhetsledare BoF

1 kap. 4 § 1 st FB

Faderskapshandläggare Christina Wiklund
Socialsekreterare vid familjerätt

Anmärkning

24
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

6.11

Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för
längre perioder än tre månader

7 kap. 7 § 2 st FB

Socialsekreterare

6.12

Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

Socialsekreterare

6.13

Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare

6.14

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av
förvaltare inte längre föreligger

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare

Anmärkning

25

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ärende

Nr

7

Lagrum

Delegat

Alkohollagen (AL)
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 12).

7:1

Beslut att för visst tillfälle förbjuda eller inskränka
försäljning av alkoholdrycker och öl <3,1 volym %.

3 kap. 10 § 2 st AL

Alkoholhandläggare
.

7:2

Beslut om ändring av serveringstid inom normaltiden.

8 kap. 10 § AL

Alkoholhandläggare

7:3

Beslut om serveringstillstånd pga. köp eller arrende
(ägarskifte).

8 kap. 2 § 1 st AL

Alkoholhandläggare

7:4

Beslut om serveringstillstånd till förening, företag eller annat 8 kap. 2 § 2 st AL
slutet sällskap. under en enstaka tidsperiod eller vid ett
enstaka tillfälle.

Alkoholhandläggare

7:5

Beslut om särskilt medgivande för ombyggnad av
serveringsställe som medför väsentlig förändring av
serveringslokalerna.

9 kap. 11 § AL

Alkoholhandläggare

7:6

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

9 kap. 12 § AL

Alkoholhandläggare

7:7

Beslut om serveringstillstånd pga. betydande förändringar av 9 kap. 11 § AL
ägarförhållanden.
8 kap. 2 § 1 st AL

Alkoholhandläggare

7:8

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på begäran av
tillståndshavare.

9 kap. 11 § AL

Alkoholhandläggare

7:9

Tillsynsärende som inte leder till beslut om varning eller
återkallelse.

8 och 9 kap. AL

Alkoholhandläggare

Anmärkning

26
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

7:10

Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande.

10 § AL

Alkoholhandläggare

7:11

Beslut att överklaga beslut i förvaltningsrätten.

10 kap.1§ 2 st. AL

Ordförande SN

7:12

Besluta att debitera tillsynsavgift enligt kommunen taxa för
prövning och tillsyn enligt Alkohollagen

8 kap 10 § AL

Alkoholhandläggare

Anmärkning

27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

8

Tobakslagen SFS 1993:581

8:1

Besluta att debitera tillsynsavgift enligt kommunens taxa för
tillsyn enligt Tobakslagen

19 b § Tobakslagen Alkoholhandläggare

8:2

Besluta om förelägganden eller förbud

20 § Tobakslagen

Socialnämnden

8:3

Besluta om förelägganden eller förbud med vite

20 § Tobakslagen

Socialnämnden

8:4

Besluta om omhändertagande av tobaksvara

21 § Tobakslagen

Alkoholhandläggare

8:5

Begära upplysning eller handlingar som behövs för tillsynen

22 § Tobakslagen

Alkoholhandläggare

Lagrum

Delegat

Anmärkning

28

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

9

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
SFS 2009:730

9:1

Besluta att rapportera brister i efterlevnaden till
Läkemedelsverket

21 § Lag om handel med
vissa receptfria läkemedel

Alkoholhandläggare

9:2

Besluta att debitera tillsynsavgift enligt kommunens taxa för
tillsyn enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

23 § Lag om handel med
vissa receptfria läkemedel

Alkoholhandläggare

Anmärkning

29

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

10

Lotterilagen SFS 1994:1000

10:1

Avge yttrande till Lotteriinspektionen

Lagrum

48 § Lotterilagen

Delegat

Alkoholhandläggare

Anmärkning

30

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ärende

Nr

Lagrum

Delegat

11

Omsorg om äldre och funktionshindrade

11:1

Beslut om att inte inleda utredning

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

11:2

Beslut om att inleda utredning

11 kap.1 § SoL

Biståndshandläggare

11:3

Beslut om bistånd i form av hemtjänst

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

11:4

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
Enhetschef biståndsenheten

11:5

Beslut om bistånd i form av sysselsättning för personer
med funktionsnedsättning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

11:6

Beslut om bistånd i form av individstöd för personer med
funktionsnedsättning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

11:7

Beslut om förhandsbesked

2 kap. 3 § SoL

Biståndshandläggare

11:8

Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
Enhetschef biståndsenheten

11:9

Beslut om kontaktperson, dagverksamhet, ledsagare,
trygghetslarm, mat- distribution och lantbrevbärarservice.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

11:10

Beslut om avgift

8 kap. 4-8 § SoL

Avgiftshandläggare/
administrativ assistent

Anmärkning

(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 12).

Beslut fattas i samråd med Enhetschef biståndsenheten

Om bifall ges till förhandsbesked prövas biståndet
enligt 4 kap.1 § SoL.

31

Ärende

Nr
11:11

Beslut om jämkning av avgift för hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende

Lagrum
8 kap. 4-8 § SoL

Delegat
Avgiftshandläggare/
administrativ assistent

a) Förlängning av jämkning

Socialnämnden

11:12

Beslut om handläggning rörande omprövning vid
överklagan av avgift som avses i 8 kap. 4-8 § SoL

Avgiftshandläggare/
administrativ assistent

11:13

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld
avseende debiterad avgift inom äldre- och
handikappområdet

11:14

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


4 kap. 2 § SoL

Avser dubbel boendekostnad under högst 3 mån vid
inflyttning till särskild boendeform.

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Socialnämnd/Utskott
Förvaltningschef

I akuta ärenden

Anmärkning

11:15

Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § SoF

Biståndshandläggare

11:16

Besluta om anhöriganställning/ersättning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Obs! Lagen om offentlig upphandling (LOU).

32

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ärende

Nr

Lagrum

Delegat

12

Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS

12:1

Beslut om personkretstillhörighet

1 och 7 § LSS

12:2

Råd och stöd

2 § och 9 § 1. LSS

12:3

Beslut om biträde av personlig assistent eller
7 § och 9 § 2. LSS
ekonomiskt stöd till sådan assistans till personer i
ordinärt boende

Biståndshandläggare

12:4

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistent vid tillfälligt utökade behov

7 § och 9 § 2. LSS

Biståndshandläggare

12:5

Ledsagarservice

7 § och 9 § 3. LSS

Biståndshandläggare

12:6

Biträde av kontaktperson

7 § och 9 § 4. LSS

Biståndshandläggare

12:7

Avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § 5. LSS

Biståndshandläggare

12:8

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7 § och 9 § 6. LSS

Biståndshandläggare

12:9

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 7 § och 9 § 7. LSS
det egna hemmet

Biståndshandläggare

12:10

Beslut om boende i familjehem för barn och ung- 7 § och 9 § 8. LSS
domar

Socialnämnd
Utskott

Biståndshandläggare

Anmärkning

Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt
utan är en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut
om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller
överklagas.
Landstinget ansvarar för Råd och stöd enligt LSS.

Samma krav som anges i SoL skall ställas på dessa
familjehem för att de ska godkännas. Vid privata
placeringar gäller de allmänna reglerna i SoL om
socialnämndens godkännande.
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Ärende

Nr
12:11
a)
b)
12:12
a)
b)
12:13
a)
b)

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


Lagrum

Biståndshandläggare
Enhetschef biståndsenheten

Beslut fattas i samråd med Enhetschef biståndsenheten

Socialnämnd
Utskott

Obs! Lagen om offentlig upphandling

7 § och 9 § 9. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef biståndsenheten

boenden som drivs av annan

7 § och 9 § 9. LSS

Socialnämnd
Utskott

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

7 § och 9 § 10. LSS





Anmärkning

7 § och 9 § 8. LSS

boenden som drivs av annan

Beslut om boende för vuxna i bostad med
särskild service
 kommunens egna boenden

Delegat

Obs! Lagen om offentlig upphandling

Personkrets 1 och 2.
Biståndshandläggare
Enhetschef biståndsenheten
Förvaltningschef

annan huvudman

12:14

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

11 § LSS

Förvaltningschef

12:15

Beslut om upphörande av insats enligt LSS

12:16

Beslut om återbetalningsskyldighet

12 § LSS

Förvaltningschef

12:17

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för
person som inte är bosatt i kommunen

16 § 2 st. LSS

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
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Nr

Ärende

Lagrum

12:18

Beslut om att utreda behoven för enskild på
tillfälligt besök i kommunen och besluta om
insatser enligt LSS

12:19

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt
17 a § LSS
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 20 § LSS, 5 § LSS18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det
förordningen, 6 kap. 2 §
egna
SoF

Socialnämnd
Utskott
Socialnämnd

12:21

Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till försäkringskassa

Biståndshandläggare

12.22

Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson/-familj

12:23

Beslut om arvode och omkostnader till
kontaktperson/-familj
 enligt kommunförbundets
rekommendationer.
 utöver kommunförbundets
rekommendationer
Medgivande av familjehem

12:20

a)
b)
12:24

16 § 3 st. LSS

Delegat

Socialförsäkringsbalken
Kap. 51

Beslutet är inte överklagbart

Uppdraget ska regleras genom avtal.
Konsulent

6 kap. 6 § SoL

Beslut om bistånd för barn och ungdom i form av 4 kap. 1 § SoL
vård (placering/omplacering) i familjehem

12:26

Beslut om ersättning till familjehem (arvode
och omkostnadsersättning).
 enligt kommunförbundets
rekommendationer
 utöver kommunförbundets
rekommendationer

b)

Biståndshandläggare

Konsulent

12:25

a)

Anmärkning

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Konsulent
Verksamhetschef
Socialnämnd
Utskott
Uppdraget ska regleras genom avtal med
familjehemmet. Se aktuellt formulär från SKL

Konsulent
Verksamhetschef
Förvaltningschef
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

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

15 § 6. LSS

Biståndshandläggare

a)

Anmälan till överförmyndare att behov av
förmyndare/förvaltare/god man inte längre
föreligger

15 § 6. LSS

Biståndshandläggare

12:28

Anmälan till Socialstyrelsen av allvarliga
missförhållanden i enskild tillståndspliktig
verksamhet

11 § LSS-förordningen
(1993:1090)

Socialnämnd
Utskott

12.29

Ansvar att upprätta individuell plan enligt LSS

10 § LSS

Biståndshandläggare

12:27

Anmärkning

Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman
(Kommunförbundets rekommendation)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

13

Patientsäkerhetslag

13:1

Lex Maria

a)
13:2
a)

Beslut om att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
enligt Lex Maria
Lex Sarah
Ansvar att dokumentera och utreda rapporter enligt
Lex Sarah

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Förordningen
(1982:722)
SOSFS 1991:34

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

SOSFS 2011:5
14 kap 2 § SoL
och 24 a § LSS
14 kap 2 § SoL
och 24 a § LSS

Kvalitetssamordnare

Alla rapporter ska diarieföras och utredning inledas inom
två veckor efter att rapporten har tagits emot.

Enhetschef

Information till personal gäller även vikarier och
praktikanter eller elever i verksamheten.

Verksamhetschef
Verksamhetschef

Behov av omedelbara åtgärder ska bedömas omgående
efter rapporten tagits emot.

Kvalitetssamordnare

Alla ärende där ett allvarligt missförhållande eller en
påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande konstaterats
ska oavsett om det åtgärdats eller inte anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg

b)

Ansvar för information till personal

c)

Beslut om åtgärder efter utredning enligt Lex Sarah

d)

Ansvar för att bedöma behov av omedelbara åtgärder vid
anmälan

14 kap 2 § SoL
och 24 a § LSS
14 kap 2 § SoL
och 24 a § LSS

e)

Beslut om att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
enligt Lex Sarah

14 kap 7 § SoL
och 24 f § LSS
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har
handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt
enhetschef eller särskilt beslut skall göra detta.

14

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

14:1

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän
2 kap. 14 § TF
handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande 6 kap § 2-3 SoL
av förbehåll i samband med utlämnande till enskild.
10 kap 14 § OSL
12 kap 2 § OSL

Förvaltningschef eller
Verksamhetschef

14:2

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte

Förvaltningschef

(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 12).

12 kap. 6 § SoL
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

15

Överklaganden, yttranden och anmälningar mm
till domstol, åklagarmyndighet och andra
myndigheter

15:1

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol

10 kap. 2 § SoL

Enhetschef biståndsenheten
Verksamhetschef
Förvaltningschef

15:2

Utse ombud att föra nämndens talan

10 kap. 2 § SoL

Enhetschef biståndsenheten
Verksamhetschef
Förvaltningschef

15:3

Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt 10 kap. 1-2 § SoL,
eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut
3 kap. 10 §, 6 kap.
ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av
33 § och 34 § 3. KL
yttrande i SoL, LVU och LVM-ärenden

Delegat i ursprungsbeslutet

15:4

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

Delegat i ursprungsbeslutet

15:6

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till
Förvaltningsrätt och Kammarrätt i LSS-ärenden

27 § LSS, 6 kap. 36 § KL

Delegat i ursprungsbeslutet

15:7

Beslut huruvida omprövning skall ske

27 § F v L

Delegat i ursprungsbeslutet

15:8

Omprövning av beslut

27 § F v L

Delegat i ursprungsbeslutet

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Beslutet avser inte myndighetsutövning
mot enskilda i ärende av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
(jfr. Å 1994 ref 67).
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Nr

Ärende

15:9

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för sent

24 § 1 st. F v L

Delegat i ursprungsbeslutet

15:10

Avvisande av ombud

9§FvL

Utskott

15:11

Yttrande till allmän domstol i brottmål

31 kap. 1 § 1 st. BrB

Enhetschef
Verksamhetschef

15:12

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

31 kap. 2 § 1 st. BrB

Enhetschef
Verksamhetschef

15:13

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef
Verksamhetschef

15:14

Yttrande till åklagarmyndigheten

11 § Lag med särskilda
bestämmelser om unga
lagöverträdare

Socialsekreterare

15:15

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

Socialsekreterare

15:16

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan

37 § Lag med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare

Socialsekreterare

15:17

Anmälan om behov av offentligt biträde

3 § Lagen om offentligt
biträde

Socialsekreterare
Handläggare

15:18

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

Socialsekreterare

15:19

Yttrande enligt namnlagen

Socialsekreterare

Lagrum

45 och 46 § Namnlagen

Delegat

Anmärkning
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Ärende

Nr
15:20
a)
b)

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
 vid samtycke


Lagrum

Delegat

6 kap. 14 § SoL
Socialsekreterare
Utskott

ej samtycke

15:21

Yttrande i körkortsärende

5 kap. 2 § körkorts
förordningen

Socialsekreterare

15:22

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande

3 § 2 st. passförordningen

Verksamhetsledare
BoF
Verksamhetschef

15:23

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

15 kap. 1 § ÄB

Verksamhetsledare BoF

15:24

Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller
förvaltare för någon som har fyllt 16 år

11 kap. 16 § 2 st. FB

Socialsekreterare

15:25

Yttranden angående värdeautomatspel

44 § lotterilagen

Handläggare
Enhetschef

15:26

Upplysningar i vapenärenden

15:27

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

29 § smittskyddslagen

Socialsekreterare

15:28

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

31 § 1 st. smittskyddslagen

Verksamhetsledare BoF

Enhetschef

Anmärkning
Se Kommunförbundets cirkulär
1997:79 Ändringar vad gäller
internationella adoptioner. Det
förutsätts att nämnden eller den
ansvarige tjänstemannen vid
tvekan angående de rättsliga
förutsättningarna för
adoptionens genomförande
konsulterar den förmedlande
organisationen och Myndigheten
för internationella adoptioner,
MIA (fd NIA)

OBS! Uppgifter får endast
lämnas ut om den enskilde har
samtyckt.
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Ärende

Nr

Lagrum

Delegat

Anmärkning

15:29

Dödsboanmälan

20 kap. 8 a § ÄB

Ekonomihandläggare
Enhetschef

Folkbokföringsmyndighet skall
underrättas om vem som är
delegat.

15:30

Beslut att ordna gravsättning i de fall det åligger kommunen
att ombesörja detta

5 kap. 2 § begravningslagen

Enhetschef

Kommunen har rätt till
ersättning för kostnaderna av
dödsboet.

15:31

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid
myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till ett
belopp av 1000 kr

3 kap. 2 § skadeståndslagen

Enhetschef
Verksamhetschef

15:32

Yttrande till tillsynsmyndighet

13 kap. 2 § SoL

Utskott

Tillsynsmyndighet är
Socialstyrelsen, länsstyrelsen i
resp. län, JO och JK. I första
hand bör nämnden avge yttrande
på grund av ärendets principiella
betydelse.

15:33

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

Utskott

Lex Sarah

15:34

Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens
verksamhet eller vissa brott som riktar sig mot unga

Utskott

Vid brådskande ärenden:
Verksamhetschef.

15:35

Överklagande om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
samt avgivande av yttrande i förvaltningsdomstol

12 kap. 10 § SoL
10 kap § 2 OSL
§ 26 OSL

15 § Förordning (2002:1118) Enhetschef
om statlig ersättning för
asylsökande m.fl.

Avser misstanke om brott enligt
BrB 3, 4 och 6 kap. samt
misstanke om brott för vilket
inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse två år.
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

15:36

Överklagande om statlig ersättning för vissa utlänningar samt 42 § Förordning
avgivande av yttrande i förvaltningsdomstol
(2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för
vissa utlänningar

Enhetschef

15:37

Begäran om omprövning av Migrationsverkets
anvisningsbeslut av ensamkommande barn

Utskott

3 § LMA

Anmärkning
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nr

Ärende

Delegat

Anmärkning

16

Delegation övriga ärenden

16:1

Göra omdisponeringar (inklusive personal) inom respektive
program

Delegationsrätten gäller inom
delegatens ansvarsområde
Förvaltningschef
Verksamhetschef

16:2

Sluta avtal inom fastställd budget och i förekommande fall
nämndens anvisningar

Förvaltningschef
Verksamhetschef

16:3

Besluta om omfördelning av anslag av budgetteknisk
karaktär inom nämndens ram

Förvaltningschef
Verksamhetschef

16:4

Besluta om inköp av varor eller tjänster inom respektive
befattnings ram och gällande avtal.

Respektive chef

16:5

Besluta om försäljning av eller kassation av inventarier

Respektive chef

16:6

Utse ombud för nämnden i ärenden eller mål vid allmän
domstol och förvaltningsdomstol

Förvaltningschef
Verksamhetschef

16:7

Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa för kalenderår
Inom socialnämndens verksamhetsområden.

Ekonom

Ekonomer med uppdrag mot Socialnämnden

16:8

Utfärda och återkalla handkassor och kundkort

Ekonom

Ekonomer med uppdrag mot Socialnämnden

16:9

Beslut avseende ansökan och användning av
utvecklingsmedel.

Förvaltningschef
Verksamhetschef

16:10

Besluta i skadeståndsärenden

Förvaltningschef
Verksamhetschef
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Ärende

Nr

Delegat

16:11

Besluta i ersättningsfrågor

Förvaltningschef
Verksamhetschef

16:12

Besluta om sekretess enligt 7 kap 4 § SekrL

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef biståndsenheten

16:13

Besluta om ledamots/ersättares deltagande i
kurser/konferenser

Ordförande

16:14

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i enlighet med
arbetsmiljölagen

Arbetsledning

16:15

Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef

Anmärkning

Med arbetsledning avses varje chef med personalansvar.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ärende

Nr

17

Verkställighet övriga ärenden

17:1

Underteckna hyreskontrakt efter beslut om att
tillhandahålla bostad i särskilda boendeformer
 i egen regi

a)
b)



som bedrivs av extern utförare

Delegat

Anmärkning

Enhetschef
Avgiftshandläggare

17:2

Upprätta inventarieförteckning

Enhetschef

17:3

Beställa merköp hos företagshälsovården (Previa)

Respektive chef

17:4

Besvara och underteckna skrivelser och handlingar av allmän Respektive chef
karaktär
MAS
Ekonom
Utredningssekreterare

17:5

Inhämta utdrag ur polisregister och socialregister i annan
kommun

Assistent/motsvarande

I I samråd med överordnad chef

