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Lagrum
Följande förkortningar används i texten
Kommunallagen

KL

Förvaltningslagen

FvL

Socialtjänstlagen

SoL

Lag om vård av unga

LVU

Lag om vård av missbrukare

LVM

Lag om stöd och service i vissa fall

LSS

Svensk författningssamling

SFS

Föräldrabalken

FB

Brottsbalken

BrB

Lag om vård av unga lagöverträdare

LuL

Tobakslagen

TL

Alkohollagen

AL

Begravningslagen

BL

Smittskyddslagen

SmL

Offentlighets-och sekretsslagen

Osl

Skadeståndslagen

SL

Patientsäkerhetslagen

PsL

Ärvdabalken

ÄB

Namnlagen

NL

Lotterilagen

LL

Svensk författningssamling

SFS

Lag (1962:381) om allmän försäkring

AFL

Brottsbalken

BrB

Socialförsäkringslagen
Lag om särskild personutredning i brottsmål
Lag om allmänt barnbidrag
Socialtjänstförordningen
Körkortsförordningen
Passförordningen
Kunggörelsen (1962:393) om rätt i vissa fall för kommunen eller annan att
uppbära folkpension
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1. Delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen
(6 kap 33 – 38 §§ kommunallagen)
1.1

Vad innebär delegering?
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett
visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten).
Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som
nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla
delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa
ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret
(t ex tjänstefel, skadestånd).

1.2

Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste
fullmäktige i reglementet eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden
att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller
ärendegrupper. Därefter kan nämnden besluta om delegering av
beslutanderätten. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt
beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där
beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten
ska delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av
6 kap 34 § KL (se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får
delegeras

1.3

Vad man kan delegera -Nämndens delegeringsrätt –
delegeringsförbud (6 kap 34 § KL)
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet, dvs. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige, yttranden med
anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
 yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
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Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell
beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna nämnden.
Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen
och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad
som är delegeringsbart eller inte delegeringsbart finns inte. Man får se på
hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning,
förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.
Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del
specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga
delegeringsförbud.

1.4

Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet.
I delegeringsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte
att dra med exakthet.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa
överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut
överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men
man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren
verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden
normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar
och fodrar delegering för att kunna föras över från nämnd till delegat.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och
beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex.
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats
efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller verkställande art
kan inte överklagas (jmf 10 kap 2 § 2 p KL). Även om den enskilde inte kan
överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde
upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän
domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala
revisorernas uppmärksamhet.
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1.5

Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera,
liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade
beslutet i sig är delegeringsbart. Ett bemyndigande ska vara försett med
förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda
får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av
större vikt.

1.6

Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett
sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet
inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli
civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör
civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet
via allmän domstol.

1.7

Vem kan man delegera till? (6 kap 33 § KL)
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till:
 ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden
 en ledamot eller ersättare i nämnden
 en anställd hos kommunen
Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till:
 flera anställda i grupp
 till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad
delegering
 anställd i kommunalt företag
Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt,
vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. Ställföreträdare
på chefsnivå i normalfallet.

1.1

Delegationsordningens upplägg
I delegationsordningen angivna beslutsfattare avser lägsta nivå.

1.2

Vidaredelegering (6 kap 37 § KL)
Enligt kommunallagen kan en nämnd, om den uppdrar till en
förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta
vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin
beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas
vidaredelegering.
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En förutsättning för detta är att nämnden i ett beslut tillåtit det.
Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till
förvaltningschefen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

1.3

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden
där nämndens avgörande inte kan avvaktas. (6 kap 36 §
KL)
En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan
ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
sammanträde inte kan väntas in. Det rör sig om ärenden som är nödvändiga
att omgående besluta.
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar
framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna
bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna
typ beslut anses som ett beslut av nämnden.

1.4

Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 35 – 37 § KL)
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.
Syftet med anmälan är flera. Nämndernas behov av information och kontroll
ska tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga
kraftvinnande. Besvärstiden över delegeringsbeslut räknas från det datum då
protokollet från det sammanträde där delegeringsbeslutet återrapporterades,
har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

2

Allmänna bestämmelser för socialnämndens
delegeringsordning
Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom
ovanstående nämnds ansvarsområden ska nedanstående regler gälla.

2.1

Vid förhinder för socialnämndens ordförande
Vid förhinder för socialnämndens ordförande och beslut inte kan
vänta inträder förste vice, därefter utsedd ordinarie ledamot i socialnämnden.
Ordförande: Birgitta Sjögren
Förste vice ordförande: Mikael Ahnström

2.2

Vid förhinder för övriga delegater
Vid förhinder för övriga delegater vid beslut som inte kan vänta inträder
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vikarie/ställföreträdare som delegat om inget annat anges. Av
delegeringsordningen eller av annan förteckning ska klart framgå vem
som träder in i viss delegats ställe vid delegatens frånvaro.
Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förhinder och
beslutinte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat
anges under respektive punkt.

2.3

Vidaredelegering
Med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen överlåts till socialchef
att i sin tur uppdra åt anställd inom förvaltningen att
i stället (vidaredelegering). Förteckning ska finnas upprättad över
vilka anställda som chef vidaredelegerat till.

2.4

Ordförandens beslut i brådskande ärenden
Med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen uppdras åt socialnämndens
ordförande, eller vid förhinder för ordföranden, till vice ordföranden, att
besluta socialnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

2.5

Ärenden av principiell betydelse m.m.
Delegaten ska överlämna ärendet till socialnämnden m ärendet är av
principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet skall
förbehållas socialnämnden.

3

Överklagande av beslut och domar,
inhibitionsansökan och yttranden
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av
delegatens beslut
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av
överklagande av delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om
inhibition.

4

Registrering av delegeringsbeslut
Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör
underlag för beslutet. Saknas handling ska en handling upprättas
där beslutet noteras. Av noteringen ska framgå
• ärendet (vad som beslutats)
• beslutsfattare
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• beslutsdatum
• hänvisning till punkt i delegeringsordningen
• vem som delgivits beslutet

4.1

Anmälan och rapportering av delegeringsbeslut
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även
vidaredelegering – ska anmälas till socialnämnden.
Delegat ska löpande rapportera in de beslut som fattats med stöd av
delegering och anmäla dessa till nästkommande sammanträde
i socialnämnden. Rapportering ska avse de beslut som inte redan
anmälts till nämnden.

4.2

Registrering i socialnämndens protokoll
Vid socialnämndens sammanträde redovisas besluten genom att
förteckning över fattade beslut finns tillgängligavid sammanträdet.
Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i socialnämndens
protokoll. I paragrafen anges ärendet, diarienummer samt beslutsfattare.

4.3

Vidaredelegering och anmälan
Beslut fattade på vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschef som
vidaredelegerat. Som villkor för vidaredelegering beslutar
socialnämnden att:
 chefen ska anmäla till socialnämnden vem som fått beslutanderätten
 sådana beslut som fattats med stöd av vidaredelegering även ska anmälas
till socialnämnden (registrator)

11 (49)

5

Beslut som ej kan delegeras till tjänsteman

Enligt SoL 10 kap 4 § kan följande beslut delegeras till utskott, men INTE till tjänsteman. Utskottet ska bestå av minst tre ledamöter/ersättare.
Nr
5.1

Ärende
Beslut att föra talan i förvaltningsrätten om
återkrav
Medgivande att underårig tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör någon av hens föräldrar eller
annan vårdnadshavare

Lagrum
9 kap 1§ SoL

Delegat
SnAU

Anmärkningar

6 kap 6§ SoL

SnAu

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

Återkallelse av medgivande enligt ovan

6 kap 13§ SoL

SnAu

Övervägande om vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs

6 kap 8§ SoL

SnAU

Medgivande att ta emot barn för adoption

6 kap 6,12§§ SoL

SnAu

Återkallelse av medgivande att ta emot ett
barn för adoption

6 kap 13§ SoL

SnAu

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
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Övervägande är inte ett
beslut. Innebär att
nämnden minst var 6:e
månad är skyldig att
överväga om vård enligt
SoL fortfarande behövs.

Nr
5.7
5.8
5.8.1
5.9
5.10
5.11
5.12

Ärende
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om
vård enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande av
barn och unga under 20 år
Beslut om att ansöka om förlängd
utredningstid
Beslut om att upphöra med omedelbart
omhändertagande
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget
hem under vårdtiden
Övervägande om vård med stöd av LVU 2§
fortfarande behövs
Prövning av om vård med stöd av LVU 3 § ska
upphöra
Övervägande om beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enl 14 § 2 st 1
och 2 ff behövs

Lagrum
4 § LVU

Delegat
SnAu

6 § 1 st LVU

SnAu

8 § LVU
9 § LVU

SnAu
Verksamhetschef IFO
SnAu

11 §, 2 st LVU

SnAu

13 § 1-2 st LVU

SnAu

13 § 1, 3 st LVU

SnAu

14 §, 3 st LVU

SN, vid brådskande fall
ordförande SN.

Beslut rörande den unges personliga
förhållanden i den mån det ej är att hänföra
till LVU 11 § 1 -2 st
- Vad gäller vistelse högst 4 v utom
hemmet efter samråd enligt 15 a §
LVU
- I övriga fall

11 § 4 st LVU

5.13
5.13.1

15 a § LVU

Enhetschef Barn och familj
Boendechef HVB –
ensamkommande
Enhetschef Barn och familj
Boendechef HVB –
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Anmärkningar

Nämnden minst en gång
var 3:e månad är skyldig att
överväga om ett beslut om
hemlighållande av vistelseort ff behövs.

5.14
5.15
5.16
Nr
5.17
5.18
5.19

5.21
5.22
5.23

Beslut om att vården ska upphöra

21 § 1 st LVU

ensamkommande
SnAu

Beslut om regelbunden kontakt med särskild
utsedd kontaktperson eller behandling i
öppna former
Prövning av beslut om förebyggande insats
ska upphöra att gälla

22§ 1st LVU

SnAu

22§ 3st LVU

SnAU

Innebär att nämnden minst
var 6:e månad ska pröva
om insatsen ff behövs

Ärende
Beslut om att förebyggande insats enl 22 § 1
st LVU ska upphöra
Ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om flyttningsförbud ska
upphöra

Lagrum
22 § 3 st LVU

Delegat
SnAu

Anmärkningar

24 § 1 st LVU

SnAu

26 § 2 st LVU

SnAu

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 1 st LVU

SnAu

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

30 § 2 st LVU

Sn Au

Beslut att begära polishandräckning för att
43 § 1 st LVU
genomföra läkarundersökning
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 11 § LVM

SnAu
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Sn Au

5.24
5.25
5.26
5.27
5.28

Nr
5.29

vård enligt LVM
Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare
Beslut om upphörande av omedelbart
omhändertagande
Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun
Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning
till annan kommun

Ärende
Beslut i fråga om mottagande av ärende från
annan kommun

13 § LVU

SnAu

10B § LVM

SnAu

2 kap 10 § SoL

SnAu

2 kap 11 § SoL

SnAU

Lagrum
2 kap 10 § SoL

Delegat
SnAu
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Avser även LVM och LVU

Anmärkningar

Kompletterande beslutanderätt
Kompletterande beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har fattat
beslut, i angiven ordning. Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Delegationsbeslutet registreras i verksamhetssystemet.
Nr

Ärende
Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn/ungdom
under 20 år
Beslut om hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under vårdtiden

Lagrum
6§ 1, 2 st LVU

Delegat
SN ordf, SN vice ordf
Stig Grip, M

11 § 2, 3 st LVU

SN ordf, SN vice ordf
Stig Grip, M

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

11 § 2, 3 st LVU

SN ordf, SN vice ordf
Stig Grip, M

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 2 st LVU
31 § LVU

5.35

Beslut om underårigs umgänge med
vårdnadshavare, när flyttningsförbud
gäller, enligt 31§ LVU
Beslut att begära polishandräckning för
att genomföra läkarundersökning

SN ordf, SN vice ordf
Stig Grip, M
Socialnämndens arbetsutskott

43 § 1 st LVU

SN ordf, SN vice ordf

5.36

Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

13 § LVM

SN ordf, SN vice ordf
Stig Grip, M

5.37

Beslut om upphörande av omedelbart
omhändertagande

18 b §LVM

SN ordf, SN vice ordf
Stig Grip, M

5.30

5.31
5.32
5.33
5.34
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Anmärkningar

Beslutanderätten kan EJ
delegeras till annan ledamot

6
Nr
6.1
6.2

Försörjningsstöd – ekonomiskt bistånd
Ärende
Beslut att inleda utredning

Lagrum
11 kap 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

Beslut att avvisa ansökan

Socialsekreterare

Beslut att ej inleda utredning eller att
inledd utredning ska läggas ner
Beslut i fråga om försörjningsstöd

11 kap 1,2 §§

6.5

Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt

4 kap 1 § Sol
4 kap 2 §

6.6

Beslut om försörjningsstöd utanför
riktlinjer

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

SnAU

Beslut med villkor om praktik eller
kompetens-höjande åtgärder
Beslut med vägrande av eller nedsättning
av fortsatt försörjningsstöd om enskild
avböjer delat i praktik/kompetenshöjande
åtgärd

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 5 § SoL

Socialsekreterare

6.3
6.4

6.7
6.8

Anmärkningar

Enhetschef individ-och
familjeomsorg
Socialsekreterare
SOFT-handläggare
Socialsekreterare
SOFT-handläggare

4 kap 1 § SoL

17 (49)

Enligt SN riktlinjer
Enligt SN riktlinjer

6.9
Nr
6.10
6.11
6.12

Beslut om bistånd i form av egna medel

4 kap 1 § SoL

Ärende
Ekonomiskt bistånd till hyresskuld över tre
månader
Skuldsanering

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Enhetschef individ-och
familjeomsorg
Delegat
SnAu

4 kap 1, 2 §§ SoL

SnAU

Beslut om bistånd i form av
andrahandskontrakt
Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet

4 kap 2 § SoL

SnAu

-

Enligt riktlinjer

-

Utöver riktlinjer

4 kap 2 SoL

Socialsekreterare
SnAU

6.13
6.14
6.15
6.16

Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL

9 kap 1, 2 §§ SoL

Socialsekreterare

9 kap 2 §, 2 st SoL

Socialsekreterare

Dödsboanmälan

20 kap 8 a§ ÄB

Dödsbohandläggare

18 (49)

Enligt riktlinjer/kriterier
Anmärkningar

Avslag på bistånd till
begravningskostnader ges
med hänvisningen till 4 kap
1§ SoL.
Begravningskostnader kan
återkrävas endast om den
beviljats med villkor om
återbetalningsskyldighet enl
4 kap 2 § SoL

Återkrav får endast göras om
biståndet getts under villkor
om återbetalning
Skatteverket ska informeras
om vem som är delegat

6.16 a

18 kap 2 § ÄB

Dödsbohandläggare

17 § lag om Allmänna
arvsfonden
18 kap 2 § ÄB

Dödsbohandläggare

6.16 c

Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till dödsbodelägare
Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till allmänna arvsfonden
Beslut att föranstalta om bouppteckning

6.16 d

Beslut att förvalta och avveckla dödsboet

18 kap 2 § ÄB

Dödsbohandläggare

6.16 e

Beslut om att ordna gravsättning

5 kap 2 § BL

Dödsbohandläggare

Ersättare: Socialchef med
rätt att vidaredelegera

6.16 f

Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till god man för bortavarande

11 kap 3 § föräldrabalken

Nr

Ärende
Beslut om att underrätta
försäkringskassan om att nämnden ska
uppbära ersättning enligt AFL som
ersättning för ekonomiskt bistånd som
utgivits som förskott på förmån

Lagrum
17 kap 1§ AFL
9 kap 2 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

Anmärkningar

6.16 b

6.17

19 (49)

Dödsbohandläggare

7
Nr
7.1
7.2

Barn och familj
Ärende
Beslut att inleda utredning

Lagrum
11 kap 1 § SoL

Beslut att avvisa ansökan

Delegat
Socialsekreterare
Socialsekreterare

7.3

Beslut att ej inleda utredning eller att inledd
utredning ska läggas ner

11 kap 1,2 §§

Enhetschef individ-och
familjeomsorg

7.4

Förlängning av utredningstid i ärenden som
rör barn och unga

11 kap 2 § SoL

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

7.5

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form
av vård (placering/omplacering) i familjehem

4 kap 1§ SoL

SnAU

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller
akuthem för barn och ungdom, upp till 2
månader
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form
av vård (placering/omplacering) i hem för vård
eller boende

4 kap 1 § SoL

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

4 kap 1 § SoL

SnAU

Bistånd öppenvård BoU

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

7.6
7.7

7.8

20 (49)

Anmärkningar

Nr

Ärende
Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och
ungdom i samband med placering,
omplacering eller flyttning från familjehem
eller hem för vård och boende
Beslut om framställan till Försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag
Beslut om att underrätta försäkringskassan
om av nämnden ska uppbära folkpension och
barntillägg

7.9
7.10
7.11
7.12

Beslut om framställan till CSN om ändring av
betalningsmottagare för studiebidrag

7.1

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

4 § 3 st Lag om
allmänt barnbidrag

Socialsekreterare

1-3§§ kungörelsen
om rätt i vissa fall
för kommunen eller
annan att uppbära
folkpension
2 kap. 33§
SFS 2000:655

Anmärkningar

Socialsekreterare

Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Nr
Ärende
7.13 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

Lagrum
8 § LVU

Delegat
Enhetschef barn och familj

Beslut om omedelbart omhändertagande enl 6 §
7.14 LVU ska upphöra
Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
7.15 den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1, 2 st
LVU

9 § 3 st LVU

SN ordf/vice (se 2.1)

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare

21 (49)

Anmärkningar

Tex kortare vistelse utom
familjehemmet/hemmet för
vård el boende

Nr

Ärende

Beslut att begära polishandräckning för att
7.16 genomföra beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska
utövas
- När överenskommelse inte kan nås med
förälder/vårdnadshavare
7.17
- När överenskommelse inte kan nås med
förälder/vårdnadshavare och i avvaktan på
nämndens beslut
Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas
för förälder/vårdnadshavare
7.18
- I avvaktan på nämndens beslut
7.19

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud
- Ansökan om förbud
- Övervägande om fortsatt förbud
- Beslut om tillfälligt förbud
- Beslut om upphörande av tillfälligt förbud
- Beslut om umgänge

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
7.20 plats för läkarundersökning
7.21 Beslut om hur vården ska anordnas och var

Lagrum

Delegat

§ 43 LVU

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

14 § 2 st LVU

SN
Ordf/vice ordf (se 2.1)

14 § 2 st 2 LVU

SN

14 § 2 st 2 LVU

Ordf/vice ordf (se 2.1)

24 § LVU
26 § LVU
27 § LVU
30 § LVU
31 § LVU

SnAU
SnAU
SnAU
SnAU
SN. Vidbrådskande beslut
ordf/vice ordf (se 2.1)

32 § 1 st LVU

Socialsekreterare

11 § 1 st LVU

22 (49)

Anmärkningar

den unge ska vistas
- inledande av vård
- omplacering inkl begäran om/medgivande
till utskrivning

SnAu
SnAU

7.2
Nr

Ärende
Godkännande av faderskapsbekräftelse

Lagrum
1 kap 4 §1 st FB

Delegat
Socialsekreterare

Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap när dom eller
bekräftelse finns och faderskapet kan
ifrågasättas

2 kap 1 § FB

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

Beslut att återuppta nedlagd utredning

2 kap 1 § FB
2 kap 1 § 1 sr FB

7.26

Beslut om att inleda utredning om någon
annan man än den som är gift med barnets
moder kan vara far till barnet
Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap

Enhetschef individ-och
familjeomsorg
Enhetschef

3 kap 5§ 2 st, 6§ 2 st FB

Socialsekreterare

7.27

Beslut att godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge

6 kap 6§, 14a§ 2 st,
15a§ 2 st FB

Socialsekreterare

7.22

7.23
7.24
7.25

23 (49)

Anmärkningar

6 kap 6§, 14a§ 2st, 15 §

7.29

Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om
vårdnad och umgänge
Lämnande av upplysningar till förvaltningsrätt
i vårdnads., boende-och umgängesfrågor

6 kap 19 § FB

Enhetschef individ-och
familjeomsorg
Socialsekreterare

6 kap 20 § FB

Socialsekreterare

7.30

Lämnande av upplysningar inför interimiskt
beslut i förvaltningsrätt beträffande vårdnad,
boende eller umgänge
Beslut att utse utredare i vårdnads-och
umgängesfrågor
Beslut att utse viss person att medverka vid
umgängesstöd
Beslut om åtgärder mot vårdnadshavares
samtycke

6 kap 19 § 2 st
6 kap 15c§ FB

Enhetschef individ-och
familjeomsorg
Socialsekreterare

6 kap 13 a§ FB

SnAU

Uttrande i fråga om verkställighet enligt
föräldrabalken
Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska
betalas för längre period än 3 månader

21 kap FB

Socialsekreterare

7 kap 7 § 2 st FB

Socialsekreterare

Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
- Vid samtycke
- Ej samtycke
Beslut om inskrivning vid kommunens hem
för vård och boende samt stödboende

6 kap 14 § SoL

Socialsekreterare

7.28

7.31
7.32
7.33
7.34

7.35
7.36

7.37
7.38

6 kap 14 § SoL
Socialsekreterare
SnAU
Socialtjänstförordningen Enhetschef vid kommunens
2001:937 3 kap §11
HVB-hem samt stöldboenden

24 (49)

Se Kommunförbundets
cirkulär 1997:97

7.39

Beslut om utskrivning vid kommunens hem
för vård och boende samt stödboende

Socialtjänstförordningen Enhetschef vid kommunens
2001:937 3 kap §§ 14,
HVB-hem samt stöldboenden
15

25 (49)

8
Nr
8.1
8.2

Vuxenstöd

Ärende
Beslut att inleda utredning

Lagrum
11 kap 1 § SoL

Beslut att avvisa ansökan

Socialsekreterare
11 kap 1,2 §§

8.5

Beslut att ej inleda utredning eller att inledd
utredning ska läggas ner
Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård eller
boende eller i familjehem
Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende eller i familjehem

8.6

8.3
8.4

8.7
8.8

Delegat
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef individ-och
familjeomsorg
SnAu

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning,
rehabilitering för psykiskt funktionshindrade

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut om boendestöd för personer med psykiskt
funktionshinder
Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

26 (49)

Anmärkningar

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

8.9

Beslut om upphörande av kontaktperson/familj

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut om bistånd i försöks/jourlägenhet

4 kap 1 § SoL

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

SnAu
Socialsekreterare

3 kap 15§ AFL

Socialsekreterare

8.10

8.11 Beslut om bistånd i form av andrahandskontrakt
Beslut om bistånd i form av öppenvårdinsatser för
8.12 missbrukare
Beslut om anmälan till försäkringskassa att
nämnden ska uppbära del av sjukpenning för den
som bereds vård i sådant hem för vård eller
8.13 boende eller familjehem enligt SoL som ger vård
och behandling för missbruk av alkohol och
narkotika

27 (49)

Anmärkningar

8.1
Nr

Vård av missbrukare (LVM)

8.14

Ärende
Beslut att inleda utredning om det finns skäl
för tvångsvård

Lagrum
7 § LVM

Delegat
Enhetschef individ-och
familjeomsorg

7 § LVM

8.15

Beslut att utredning inte ska inledas eller att
påbörjad utredning ska läggas ner alt övergå
till utredning enl §§ kap 1 § SoL

Enhetschef individ-och
familjeomsorg

9 § LVM

Socialsekreterare

8.17

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
för undersökningen
Beslut om att begära polishandräckning för att
föra en missbrukare till läkarundersökning

45 § 1 LVM

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

8.18

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

45 § 2 LVM

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

8 kap 1 § SoL
SoF 6:1

Socialsekreterare

8.19

Beslut om ersättning för missbruksvård i form
av plats i hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna)

8.16

28 (49)

Anmärkningar

9
Nr
9.1

Hjälp i hemmet samt beslut om särskilt boende
Ärende
Beslut att inleda utredning

Lagrum
11 kap 1§ SoL

Delegat
Biståndshandläggare

Anmärkningar

Beslut att avvisa ansökan

Biståndshandläggare

Beslut att ej inleda utredning eller att 11 kap 1,2 §§
inledd utredning ska läggas ner
Beslut med anledning av
förhandsbesked
Beslut om bistånd i form av
4 kap 1§ SoL
permanent särskilt boende för
omvårdnad och service

Verksamhetschef stöd och omsorg

Biståndshandläggare

Enligt socialnämndens
tillämpningsanvisningar

4 kap 1c § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1§ SoL

Biståndshandläggare

9.7

Beslut om bistånd i form av
medboende
Beslut om bistånd i form av tillfälligt
särskilt boende; återhämtning,
avlösning

Sökande måste ha beslut om särskilt
boende.
Enligt socialnämndens
tillämpningsanvisningar

9.8

Beslut om hjälp i hemmet
(omvårdnad och/eller praktisk hjälp)

4 kap 1§ SoL

Biståndshandläggare

Enligt socialnämndens
tillämpningsanvisningar

Beslut om sociala insatser i form av
samvaro och social aktivitet i
hemmet, aktiviteter utomhus,
kontaktperson, sysselsättning
Bistånd till boendestöd

4 kap 1§ SoL

Biståndshandläggare

Enligt socialnämndens
tillämpningsanvisningar

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare
Socialsekreterare

Enligt socialnämndens
tillämpningsanvisningar

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.9
9.10

Biståndshandläggare

29 (49)

Nr
9.11
9.12
9.13
9.14

Ärende
Beslut om anhörigstöd i form av
kontantbidrag
Beslut om avlösning i hemmet

Lagrum
4 kap 2§ SoL

Verksamhetschef
Delegat
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

Beslut om hjälp för egenvård

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

Bistå bosättningskommun med
utredning upp till 6 månader

2 kap 6 § SoL

Biståndshandläggare

30 (49)

Anmärkningar
Enligt socialnämndens
tillämpningsanvisningar. Inga nya beslut.

10
Nr
10.1
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Lag om stöd och service i vissa fall (LSS)
Ärende
Utredning om personkretstillhörighet

Lagrum LSS
1 § LSS

Delegat
Biståndshandläggare

Beslut om biträde av personlig assistans

7 § och 9 § LSS

SnAu

Beslut om ekonomiskt stöd skäliga kostnader
för personlig assistans
Beslut om tillfällig utökning av personlig
assistans vid tillfälligt behov
Beslut om ledsagarservice

7 § och 9 § p 2 LSS

SnAu

7§ och 9 § LSS

Biståndshandläggare

Beslut om biträde av kontaktperson

7§ och 9 § LSS

Biståndshanläggare

Beslut om avlösarservice i hemmet
- Upp till 40 timmar/vecka
- Över 40 timmar/vecka
Beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet
Beslut om korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år – utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldag samt under lov

7 § och 9 § p 5 LSS

Biståndshandläggare

7 § och 6 § LSS

Biståndshandläggare
Verksamhetschef
Biståndshandläggare

7 § och 9 § p 7 LSS

Biståndshandläggare

31 (49)

Anmärkningar
Fattas inte som särskilt
beslut. Är en del i beslut om
insats enligt 9§
20 första timmar

Nr

Ärende
Lagrum
Beslut om boende i bostad med särskild 7 § och LSS 9 § p 8
service för barn och ungdom
LSS

Delegat
Biståndshandläggare

Beslut om boende i familjehem för barn 7 § 9 § p 8 LSS
och ungdomar
Beslut om boende för vuxna i bostad
7§ och 9 § p 9 LSS
med särskild service; gruppbostad,
servicebostad eller annan anpassad
bostad
Beslut om daglig verksamhet för
7 § och 9 § p 10 LSS
personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig

SnAu

16 § LSS

SnAu

10.13

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

16a § LSS

Biståndshandläggare

10.14

Beslut att utreda behov för enskild på
tillfälligt besök i kommunen samt
besluta om insatser enligt LSS

10.9
10.10
10.11

10.12

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

32 (49)

Anmärkningar

11
Nr

Alkohol- och tobakslagen
Ärende
Beslut i ärende rörande
serveringstillstånd

Lagrum
AL 8 kap 2 §

Delegat
SnAU

AL 8 kap 2 §

SnAU

11.3

Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd till att även omfatta
uteservering
Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd

AL 8 kap 2 §

Alkoholhandläggare

11.4

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten

AL 8 kap 2 §

SnAU

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd
till slutna sällskap
Beslut om medgivande till ombyggnad
av serveringsställe

AL 8 kap 2 §

Alkoholhandläggare

AL 9 kap 11 §

SnAU

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

9 kap 12 §

Alkoholhandläggare

AL 9 kap
18 §

SnAU

Beslut att meddela
tillståndsinnehavaren erinran eller
varning
Beslut om att förbjuda detaljhandel av
öl eller servering av öl

AL 9 kap
18 §

SnAU

AL 9 kap
19§

SnAU

11.1
11.2

11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10

33 (49)

Anmärkningar
Gäller vid
nyansökan/ägarskifte

Ej uteservering

Ansökan ska behandlas med
förtur

Nr
11.11
11.12

11.13
11.14
11.15
11.16
11.17

Ärende
Beslut om att meddela varning till den
som bedriver detaljhandel med eller
servering av öl
Beslut om inskränkning eller förbud av
försäljning av alkoholdrycker för visst
tillfälle
Anmälan till konsumentombudsmannen om brott mot
marknadsföring enligt § 14-14b §§

Lagrum
AL 9 kap
19 §

Delegat
SnAu

AL 9 kap
19 §

SnAU

19 a § TL

Alkoholhandläggare

Beslut om varning, förbud eller vite

20 § TL

SnAU

Beslut om omhändertagande av
tobaksvara

21 § TL

Alkoholhandläggare

Begäran om upplysning som behövs för
tillsyn
Beslut om att en omhändertagen
tobaksvara ska förstöras

22 § TL

Alkoholhandläggare

21§ TL

Alkoholhandläggare

34 (49)

Anmärkningar

12

Färdtjänst-och riksfärdtjänstlagen
Ärenden gällande färdtjänst-och riksfärdtjänst handläggs av Kollektivtrafikmyndigheten

35 (49)

13

Yttranden och överklagningar

13.1

Yttranden

Nr

Ärende

13.1

Yttrande till tillsynsmyndighet

13.2
13.3

13.4
13.5
13.6

Lagrum

Delegat

Anmärkning

SnAU

Tillsynsmyndighet är:
Socialstyrelsen, IVO,
länsstyrelse, JO, JK. I första
hand SN

Beslut att föra talan i ärenden
eller mål vid allmän domstol
eller förvaltningsdomstol
Beslut att föra talan om
ersättning hos förvaltningsrätten
om återkrav enl 9 kap 2 § SoL
samt 8 kap 1 § SoL
Yttrande till åklagarmyndighet
beträffande den som vårdats
enligt LVM
Avvisande av ombud

10 kap 2 § SOL

Socialchef

9 kap 3 § 1 st SoL

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

46 § LVM

Enhetschef individ-och
familjeomsorg

FvL 9 §

SnAU

Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottsalig
gärning kan bli föremål för LVMvård

31 kap 2 § BrB

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

36 (49)

Ersättare: Socialchef med rätt
att vidaredelegera sin
beslutanderätt till annan
anställd 6 kap 37 §

Ersättare: Socialchef med rätt
att vidaredelegera

Nr
13.7
13.8

Ärende
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning
Yttrande till åklagarmyndighet

Lagrum
46§ LVM
11§ LUL

Yttrande till åklagare med
31, 33 §§ LUL
anledning av eventuell utredning
beträffande den som är under
13.9 15 år
Begäran hos åklagare om
37§ LUL
13.10 förande av bevistalan
Anmälan om offentligt biträde
Lag (1996:1620) om offentligt
13.11
biträde, 3 §
Framställan till domstol om
5 kap 2 § SoF
13.12 behov av målsägandebiträde för
underårig
Yttrande över ansökan om
Lag (1996:1620) om offentligt
rättshjälp genom offentligt
biträde, 3 § förordning om
13.13 biträde samt yttrande över
offentligt biträde 7 §
kostnadsräkning
Yttrande enligt namnlagen
45-46 §§ NL
13.14
Yttrande i körkortsärende
3 § 2 s, Körkortsförordningen
13.15
1998:980
Yttrande till passmyndighet vid
3 § 2 st, Passförordningen
13.16 utfärdande av pass utan
1979:664
vårdnadshavarens medgivande
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Delegat
Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg
Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg
Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

Anmärkning
Ersättare: Socialchef med rätt
att vidaredelegera
Ersättare: Socialchef med rätt
att vidaredelegera
Ersättare: Socialchef med rätt
att vidaredelegera

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg
Socialsekreterare

Ersättare: Socialchef med rätt
att vidaredelegera

Socialsekreterare

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Yttrande beträffande
13.17 äktenskapsdispans
Yttrande i ärenden om
13.18 förordnande av god
man/förvaltare för någon som
fyllt 16 år
Yttrande angående
13.19 värdeautomatspel
Upplysningar i vapenärenden
13.20

15 kap 1 § ÄB

Socialsekreterare

11 kap 16 § 2 st, FB

Socialsekreterare

43 § Lotterilagen

Alkoholhandläggare

Yttrande till domstol, åklagare
13.21 eller kriminalvård

6 §, Lag om särskild
personutredningen i brottmål
1991:2041

Socialsekreterare
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Socialsekreterare

Anmärkning

Uppgift får endast lämnas ut
om den enskilde har samtyckt
till det (JO 1983/84 s 188f)

13.2
Nr

Överklagningar

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Överklaganden och yrkande om
inhibition när förvaltningsrätt eller
13.22 kammarrätt ändrat nämndens beslut
och detta beslut ursprungligen fattats
av delegaten samt avgivande av
yttrande i SOL, LVM, LVU-ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap 1-2 §§ Sol
3kap 10§ samt 6 kap
33-36§§ KL

Delegaten i ursprungsbeslut

Beslutet avser inte
myndighetsutövning mot enskilda
i ärende av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt

Överklagande och yrkande om
inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätten ändrat nämndens
beslut och detta beslut ursprungligen
13.23 fattats av delegaten samt avgivande
av yttrande i LSS-ärenden
Beslut huruvida omprövning av beslut
13.24 ska ske
Omprövning av beslut
13.25
Prövning av att ett överklagande skett
13.26 i rätt tid och avvisning av
överklagande som inkommit för sent

27 § LSS
KL 6 kap 33-34 §§

Delegaten i ursprungsbeslutet

27 § FvL

Delegaten i ursprungsbeslutet

27 § FvL

Delegaten i ursprungsbeslutet

24 § FvL

Delegaten i ursprungsbeslutet
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Beslut om att till överförmyndaren
13.27 anmäla förhållanden som talar för att
en förälder inte kommer att förvalta
sitt barns egendom på ett
betryggande sätt
Beslut att avge yttrande enligt
13.28 Fängelseförordningen

5 kap 3 § p. 3 SoF

Enhetschef Barn och familj

11 §
Fängelseförordningen

Socialsekreterare
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14
Nr
14.1
14.2

14.3

14.4

14.5

1

Anmälan från socialnämnd till annan myndighet
Ärende
Anmälan till överförmyndarnämnden om
behov av god man, förvaltare anses
föreligga
Anmälan till överförmyndarnämnden om
att behov av god man, förvaltare inte
anses föreligga
Beslut om anmälan till överförmyndare
om förhållanden beträffande förvaltning
av underårigs egendom dvs; att
förhållandena talar för att en förälder
inte kommer att
förvalta sitt barns egendom på ett
betryggande sätt.
Anmälan till IVO1 om risk för allvarligt
missförhållande/allvarligt
missförhållande i enskild tillståndspliktig
verksamhet. Det finns anledning att anta
att tillståndshavarens lämplighet för att
bedriva verksamhet med personlig
assistans kan ifrågasättas
Utreda missförhållande eller påtaglig risk
för missförhållande

Lagrum
15 § p6 LSS
5 kap 3 § SoF

Delegat
Biståndshandläggare,
Socialsekreterare
Enhetschefer
Biståndshandläggare,
Socialsekreterare
Enhetschefer
Enhetschef individ-och
familjeomsorg
Verksamhetschef stöd och omsorg

15 § p6 LSS
5 kap 3 § SoF
5 kap 3 § SoF

15 § p11, LSS

Verksamhetschef stöd och omsorg

14 kap 6§ Sol
24 e § LSS

Verksamhetsutvecklare

Inspektionen för vård och omsorg
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Anmärkning

Ersättare: Socialchef
med rätt att
vidaredelegera

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

14.6

Anmälan till IVO om allvarligt
missförhållande/risk för påtagligt
missförhållande i egen verksamhet

14 kap 7 § SoL
24 e § LSS

Utvecklingsledare

Ersättare: Socialchef
med rätt att
vidaredelegera
Sn ska informeras

Anmälan till IVO om händelser som
medfört vårdskada eller kunnat medföra
risk för vårdskada
Anmälan till IVO om det finns skälig
anledning att befara att en person, som
har legitimation för ett yrke inom hälsooch sjukvård, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten
Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

3 kap 5 § PsL

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS)

3 kap 7 §PsL

Verksamhetschef hälso-och
sjukvård

6 kap 9 § SmL

Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen
Polisanmälan angående brott mot den
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd,
avgifter etc)
Yrkande om skadestånd vid misstanke
om bedrägeri och bidragsbrott
Polisanmälan gällande brott inom den
egna verksamheten

6 kap 12 § SmL

Verksamhetschef hälso-och
sjukvård samt individ-och
familjeomsorg
Verksamhetschef HsL

14.7

14.8

14.9
14.10
14.11
14.12
14.13

12 kap 10 §, SoL
1 5§ OsL

Verksamhetschefer
Verksamhetschefer
Verksamhetchefer
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

14.13

Polisanmälan angående vissa brott mot
underårig samt vissa grövre brott

12 kap 10§ SoL

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg

Anmälan till IVO om ej verkställda beslut

SOL 16 kap 6 f - h §§§
LSS 28 f-h §§§

Boendesamordnare

Avser misstanke om
brott enligt BrB 3, 4
och 6 kap samt
misstanke om brott
för vilket inte är
föreskrivet lindrigare
straff än fängelse 2 år
Ersättare: Socialchef
med rätt att
vidaredelegera

Anmälan till IVO om ny
verksamhet/förändring i befintlig
verksamhet

7 kap. 1 § 3 st SoL
23 § 2 st LSS

14.14
14.15

Verksamhetsutvecklare
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15
Nr
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

Avgifter
Ärende

Lagrum SOL

Delegat

Anmärkningar

Beslut om avgift –hemtjänst, särskilt boende

8 kap 2-9§§ SoL
7§ FVL
8 kap §§ SoL

Avgiftshandläggare

Enligt socialnämndens riktlinjer

Avgiftshandläggare

Enligt socialnämndens riktlinjer

4 kap 1§ alt 4 kap
2§ SoL
4 kap 1§ alt 4 kap
2§ SoL

SNAU

Utreds av verksamhetschef

SNAU

Utreds av verksamhetschef

18-20 §§ LSS
8 kap 1 § 2 st SoL
6 kap 2§ SoF
8 kap 1 § SoL
6 kap 1 § SoF

Avgiftshandläggare
Socialsekreterare

8 kap 10 § AL

Alkoholhandläggare

Beslut om jämkning av avgift för omvårdnad
och/eller service
Beslut om särskild jämkning av avgift för
omvårdnad och/eller service
Beslut om avskrivning/nedskrivning av skuld
avseende debiterade avgifter för omvårdnad
och/eller service
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är
under 18 år och får vård i annat hem än det
egna
Beslut om egenavgift från den enskilde till
kommunen när bistånd ges för missbruksvård
i form av plats vid hem för vård eller boende
Uttag av avgift för serveringstillstånd
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Socialsekreterare
Enligt kommunfullmäktiges
riktlinjer

16
Nr
16.1

16.2

16.3

Offentlighet- och sekretesslagstiftning 2009:400
Ärende
Beslut att lämna ut handling fattas
av den som har handlingen i sin
vård

Lagrum
6 kap 3§ OsL

Delegat

Beslut om avslag på begäran om
6 kap 4 § OsL
utlämnande av allmän handling till
enskild/myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande till enskild

Verksamhetschef för respektive
verksamhet

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

Socialchef
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Anmärkningar

17
Nr
17.1

17.2

17.3

17.4

Verkställighetsbeslut

Ärende
Justering av vårdplan

Lagrum SOL
Lag 1991:782

Beslut om ersättning till enskild person
för egendomsskada vid
myndighetsutövning som förorsakas av
personal
- Upp till 5000 kr
- Över 5000 kr

3 kap 2 § SL

Ersättning från bosättningskommun för
insatser som beslutats av
bosättningskommunen
Beslut om arvode och
omkostnadsersättningar för
kontaktperson
- Enligt norm och riktlinjer

2 a kap 7 § SoL

-

17.5
17.6

Delegat
Biståndshandläggare

Anmärkningar

Enhetschefer
Verksamhetschefer
Enhetschefer äldreomsorg
Se socialnämndens riktlinjer
Socialsekreterare

Över norm och riktlinjer

Administrativ assistent LSS
Verksamhetschefer
Socialchef, verksamhetschefer

Rätt att underteckna handlingar som
tillhör verksamheterna
Merkostnader avseende
sjuklönekostnader

Administrativ assistent LSS
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Avser sjuklönekostnader
hos privata assistentbolag

Nr

17.7

17.8

Ärende
Beslut om ersättning till familjehem,
arvode och omkostnader

Lagrum SOL

Delegat

-

Enligt norm och riktlinjer

Enhetschef individ-och
familjeomsorg, enhetschef stöd
och omsorg

-

Över norm och riktlinjer

Verksamhetschef individ-och
familjeomsorg,
verksamhetschef stöd och
omsorg

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till särskilt
förordnade vårdnadshavare som barnet
tidigare varit familjehemsplacerad hos
-

Enligt norm och riktlinjer

-

Utöver norm och riktlinjer

17.9

Beslut om köp av plats i annan kommun

Nr

Ärende

Anmärkningar

Enhetschef individ- och
familjeomsorg
Verksamhetschef individ- och
familjeomsorg
SnAu

Lagrum SOL

Delegat
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Anmärkningar

17.10

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare

18
18.1

-

Enligt norm och riktlinjer

Socialsekreterare

-

Utöver norm och riktlinjer

Enhetschef vid individ- och
familjeomsorg

Övriga beslut

Utse beslutsattestanter och ersättare
inom socialnämndens verksamhetsområde

Socialchef
Ersättare verksamhetschef
Individ och familjeomsorg
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