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Delegeringsordning för socialnämnden
Inledning
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får socialnämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt tjänsteman att besluta på nämndens vägnar i vissa
ärenden. Följande slag av ärenden är undantagna enligt 6 kap 34 § kommunallagen:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2. Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och överlåtits till nämnden.
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Kompletterande beslutanderätt
Enligt särskilda bestämmelser i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) får nämndens
ordförande, vice ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat fatta vissa beslut om nämndens eller utskottets beslut inte kan avvakta. Sådana
beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Delegering
Att delegera innebär att överflytta beslutsrätt. Delegering har två syften: att avlasta nämnden rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling
av betydelsefulla och principiella ärenden samt att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt denna delegeringsordning är juridiskt sett nämndens
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beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Delegeringsordningen bör fortlöpande hållas aktuell och justeras vid förändringar av nämndens
ansvarsområden och förvaltningens organisation.

Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren verkställighet. Nämndbeslut (politiska beslut) är sådana beslut som
kan innebära olika bedömningar utifrån lagstiftning eller uppfattning. Ren verkställighet är frågor av rutinkaraktär, som inte innefattar dessa bedömningsgrunder
och avser åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas och behöver inte heller
upprättas i skriftlig form, till skillnad från delegeringsbeslut. Delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden för att de ska vinna laga kraft. Det är också viktigt att
den nämnd som lämnat delegering, får information om vilka beslut som fattas.

Anmälan av delegeringsbeslut ( 6 kap 33 § kommunallagen)
Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämnden beslutar när och hur anmälan ska ske. Det finns tre syften med kravet å
återrapportering: information, kontroll och registrering. Nämnden ska inte godkänna delegeringsbesluten, bara redovisningen av besluten.
Anmälan har också i vissa fall betydelse för beräkning av överklagandetiden. Bestämmelserna om delegering framgår av Kommunallagen 6 kap. 33-38 §§.
Den som i delegeringsordningen fått rätt att fatta beslut i socialnämndens ställe ska alltid dokumentera och skriftligt anmäla beslut till socialnämnden. Anmälan
ska ske genom en inrapportering av de enskilda besluten eller en sammanställning över fattade beslut i form av så kallade delegeringslistor till nämndens diarium.
Däri ska följande anges:
-

Ärendemening beskrivande ärendet samt fattat besluts innehåll
Namn på den som fattat beslutet
Beslutsdatum
Underskrift av den eller de som gjort sammanställningen (gäller delegeringslistor, för delegeringsbeslut gäller att det räcker med att själva beslutet skrivs
under)

Anmälan av beslut ska ske skriftligen till närmast följande sammanträde med socialnämnden om inte annat meddelats.
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Om socialnämnden delegerar beslutanderätten till förvaltningschefen kan denne, om socialnämnden medgivit det, vidaredelegera beslutanderätten till annan
anställd inom kommunen. Delegaten ska anmäla fattade beslut till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler besluten till socialnämnden.

Registrering i nämndens protokoll
Anmälan av delegeringsbeslut antecknas under särskild paragraf i protokollet. Av paragrafen ska framgå vilka beslut som anmäls genom att det anges vilka
diarienummer eller löpnummer besluten eller delegeringslistorna har.
I delegeringsordningen anges lägsta beslutsnivå. Om inget annat har angivits i ordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår
beslutanderätten vid förfall för delegat, till närmast högre befattning enligt organisationsplan. För socialnämndens ordförande gäller att socialnämndens vice
ordförande träder in i dennes ställe.

Överklagande av beslut
Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas, vad avslaget avser, vilket datum beslutet fattades, vilken ändring i
beslutet den klagande begär, personuppgifter (namn, personnummer och adress). Skrivelsen ska inlämnas till den myndighet som meddelat beslutet. Den ska ha
inkommit till myndigheten inom tre (3) veckor efter att du fick del av beslutet.
Myndigheten – delegaten – gör en bedömning om beslutet ska omprövas om inte överlämnas till den myndighet som ska pröva ärendet.
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Förkortningar

AL

Alkohollagen

SoL

Socialtjänstlagen

AML

Arbetsmiljölagen

OF

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

AU

Arbetsutskott

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen

FB

Föräldrabalken

SKL

Sveriges kommuner och landsting

FvL

Förvaltningslagen

LVU

Lag om vård av unga

IVO

Inspektionen för vård och omsorg

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

KL

Kommunallagen

OF

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

KR

Kammarrätten

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen

LSO

Lag om skydd mot olyckor

SKL

Sveriges kommuner och landsting

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Soc sekr Socialsekreterare

LUL

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare SoF

Socialtjänstförordningen

LVM

Lag om vård av missbrukare

SoL

Socialtjänstlagen

LVU

Lag om vård av unga

TF

Tryckfrihetsförordningen

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ÄB

Ärvdabalken

ÄO

Äldreomsorg

Soc sekr Socialsekreterare
SoF

Socialtjänstförordningen
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1.

Individ- och familjeomsorgen - Socialtjänstlagen (SoL)

1.1

Ärende
Beslut att begära överflyttning av ärende till
en annan kommun.

Lagrum
2 a kap 10 § SoL

Delegat
Enhetschef

1.2

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till nämnd i annan kommun.

2 a kap 10 § SoL

Au

1.3

Beslut om mottagande av ärende från annan
kommun.

2 a kap 10 § SoL

Au

1.4

Beslut om att ansöka hos Inspektionen för
vård och omsorg om överflyttning av ärende
till annan kommun.

2 a kap 11 § SoL

Au

1.5

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

4 kap 1 § SoL

Au

Kommentar

Besked ska lämnas
skriftligen och utan dröjsmål

Ett beslut om att bereda en
underårig vård i ett visst
familjehem är att betrakta som
ett medgivande enligt 6 kap 6 §
SoL och särskilt beslut om
medgivande är överflödigt.
Förhållandet i hemmet och
förutsättningarna för vård i
hemmet ska alltid utredas.
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.
Avtal mellan socialnämnden och
familjehem/HVB undertecknas
av Sn:s ordf eller vice ordf.
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Ärende
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form
av vård (placering/omplacering) i HVB (hem
för vård och boende) utom kommunen.

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Au

Kommentar

1.7

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form
av tillfällig placering i jourhem eller
familjehem.

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

Inte varaktig vård, högst 2
månader efter avslutad
utredning.

1.8

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form
av tillfällig placering/omplacering i HVB.

4 kap 1 § SoL

Nämndens ordf.
vice ordf.

1.9

Beslut om bistånd åt ensamkommande barn i
form av vård i kommunens egna HVB.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

1.10

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och
ungdomar i samband med placering,
omplacering eller flyttning från familjehem
eller HVB samt för kostnader som kan uppstå
i samband med behandling i öppenvård.

4 kap 1 § SoL

1.6

-

Enligt kommunens rutiner

Avtal mellan socialnämnden och
familjehem eller HVB
undertecknas SN:s ordf eller
viceordf.

Enligt SKL.s rekommendationer
och kommunens rutiner

1:e socialsekreterare
Au

-

Utöver kommunens rutiner
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1.11

1.12

1.13

Ärende
Beslut om bistånd åt vuxen i form av vård
(placering/omplacering) i HVB (hem för vård
eller boende) eller boende i familjehem.

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Au

Beslut om ekonomiskt bistånd åt vuxen i
samband med placering och kostnader som
kan uppstå i samband med behandling i
öppenvård.
Beslut om ersättning till familjehem. Gäller
arvode och omkostnadsersättning samt
ersättning för inkomstbortfall i samband med
placering.

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

-

Avtal mellan socialnämnden och
familjehem undertecknas av
enhetschef, 1:e
socialsekreterare.

SKL:s cirkulär 08:4
Se aktuellt cirkulär gällande
ers.nivåer

1:e socialsekreterare

Enligt SKL:s rekommendationer

Au
-

Kommentar

Uppdraget ska regleras genom
avtal med familjehemmet (6 kap
6 b § SoL).
Avtal mellan socialnämnden och
familjehem undertecknas av
SN:s ordf eller vice ordf.

Utöver SKL:s rekommendationer

1.14

Beslut om upphörande av bistånd i form av
vård i HVB eller familjehem.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

1.15

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Beviljat bistånd ska
regelmässigt upphöra då
samtycket till insatsen återtas.
Vad gäller barn i
familjehem/HVB se p. 2.17 om
flyttningsförbud.
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1.16

1.17

Ärende
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson/familj.

1.19

Delegat
Socialsekreterare

Kommentar

Beslut om arvode och omkostnadsersättning
till kontaktperson/familj
-

1.18

Lagrum

1:e socialsekreterare

Enligt SKL:s rekommendationer

- Utöver SKL:s rekommendationer
Beslut om bistånd i form av intern
öppenvårdsinsats.
Beslut om bistånd i form av extern
öppenvårdsinsats

4 kap 1 § SoL

Au
Socialsekreterare

T.ex. stödinsats från
familjepedagog,
socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

-

Upp till ½ basbelopp

Enhetschef

-

Utöver ½ basbelopp

Au

1.20

Beslut om förbud att ta emot andras barn i sitt
hem.

5 kap 2 § SoL

Au

1.21

Beslut om medgivande att barn får tas emot
för stadigvarande vård och fostran i enskilt
hem som inte tillhör förälder eller annan
vårdnadshavare.

6 kap 6 § SoL

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Beslut om medgivande är
förbehållet s.k.
privatplaceringar. Förhållandet i
hemmet och förutsättningarna
för vård i hemmet ska alltid
utredas.
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Ärende
Beslut att utse barnets socialsekreterare som
ansvarar för kontakterna med barnet eller den
unge.

Lagrum
6 kap 7 c § SoL

Delegat
1:e socialsekreterare

Kommentar

Övervägande om vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs samt hur vården
framöver bör inriktas och utformas.

6 kap 8 § SoL

Au

Övervägande om det finns skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 §
Föräldrabalken.

6 kap 8 § 2 st SoL

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var 6:e
månad är skyldig att överväga
om vård enligt SoL fortfarande
behövs liksom hur vården bör
inriktas och utformas.
Bestämmelsen är tillämplig vid
både SoL-placeringar och
privatplaceringar.
Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämnden ska överväga
vårdnadsöverflyttning när den
unge varit placerad i samma
familjehem i tre år.

1.25

Godkännande av avtal om ersättning till
särskilt förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL

Au

1.26

Beslut om godkännande att utländsk
myndighet placerar barn i Sverige.

6 kap 11 a § SoL

Au

1.22

1.23

1.24

Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Särskilt avtal bör ingås mellan
nämnden och de nya
vårdnadshavarna. Avtalet ska
godkännas av utskottet. Sådant
godkännande är inget
delegeringsbeslut.

Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.
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Ärende
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är
under 18 år och får vård i ett annat hem än det
egna.

Lagrum
8 kap 1 § 2 st. SoL
6 kap 1 § SoF

Delegat
Enhetschef

1.28

Beslut om ersättning från den enskilde som
får missbruksvård i form av plats i HVB eller
i familjehem (vuxna).

8 kap 1 § 1 st. SoL
6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

1.29

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet.

9 kap 4 § SoL

Au

1.30

Beslut att inleda utredning (vuxna).

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

1.31

Beslut att inleda utredning (barn).

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

1.32

Beslut att utredning inte ska inledas eller
beslut att inledd utredning ska läggas ned.

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

1.33

Beslut att avsluta utredning med åtgärd.

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

1.34

Beslut att avsluta utredning utan åtgärd.

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

1.27

Kommentar
Se SKL:s cirkulär 2006:54.
Beslutet kan inte överklagas.

Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
beträffande vuxna får inte
fortsätta utan den enskildes
samtycke såvida det inte är fråga
om utredning som kan leda till
insatser enligt LVU eller LVM.
Beslut att inleda eller att inte
inleda utredning ska fattas inom
14 dagar efter det att anmälan
kommit in (11 kap 1 a § SoL).
Nämndens befogenheter och
skyldigheter vid barnutredningar
regleras i 11 kap 2 § SoL.
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Ärende
Beslut om förlängning av utredningstiden i
utredning som rör barn.

Lagrum
11 kap 2 § 2 st SoL

Delegat
Au

1.36

Beslut om uppföljning av ett barns situation
när en utredning som gäller ett barns behov av
skydd eller stöd avslutats utan beslut om
insats.

11 kap 4 a § SoL

1:e socialsekreterare

1.37

Beslut om uppföljning av ett barns situation
efter det att en placering i ett familjehem eller
HVB har upphört.

11 kap 4 b § SoL

1:e socialsekreterare

1.38

Beslut om polisanmälan angående misstanke
om vissa brott mot underårig samt vissa
grövre brott mot annan än underårig.

12 kap 10 § SoL

Enhetschef

1.35

Kommentar

Avser misstanke om brott enligt
BrB 3,4 och 6 kap samt
misstanke om fullbordat brott
om minimistraffet är 1 års
fängelse och misstanke om
försök till brott om ministraffet
är 2 års fängelse.
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Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Socialtjänstförordningen m.m.
1.39

Beslut om framställning till
Försäkringskassan om ändrad
betalningsmottagare vid utbetalning av
assistansersättning.

16 kap 18 §
socialförsäkringsbalken
(2010:110)

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

1.40

Beslut att underrätta Försäkringskassan om att
barn med barnbidrag placerats i familjehem
eller HVB respektive återflyttat till
boförälder.

106 kap 6-7 §§
socialförsäkringsbalken
(2010:110)

Socialsekreterare

1.41

Beslut om framställning till CSN om ändrad
betalningsmottagare av studiebidrag för barn
som placerats i familjehem.

1.42

Beslut om framställan till domstol om behov
av målsägandebiträde för underårig.

5 kap 2 SoF

Enhetschef

1.43

Beslut om anmälan till överförmyndaren om
behov av god man/ förvaltare liksom att
sådant behov inte längre föreligger.

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

1.44

Beslut om anmälan till överförmyndaren om
förhållanden beträffande förvaltningen av
underårigs egendom.

5 kap 3 § SoF

Enhetschef
LSS-handläggare

Socialsekreterare

Krävs medgivande från
vårdnadshavare eller uppgifter
som visar att vårdnadshavaren
missbrukat bidraget eller på
annat sätt inte är lämplig som
betalningsmottagare.

Ansökan om överflyttning av
vårdnaden beslutas av
socialnämnden. Beslutet kan
inte delegeras.
Avser all slags egendom och
inkomster inklusive
tilläggspension.
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2.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2.1

Ärende
Lagrum
Besluta om ansökan hos förvaltningsrätten om 4 § LVU
vård enligt LVU.

Delegat
Au

Kommentar

Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

2.2

Beslut om omedelbart omhändertagande av
barn och ungdom under 20 år.

6 § 1 st LVU

Au.
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

2.3

Ansökan hos förvaltningsrätten om förlängd
tid för ansökan om vård.

8 § LVU

Enhetschef

2.4

Beslut om att omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra.
- i avvaktan på au:s beslut

9 § 3 st LVU

Au

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

11 § 1 st LVU

2.5

Kompletterande beslutanderätt
(6 § 2 st LVU):
Nämndens ordf. eller vice ordf.
Beslutanderätten får användas
när utskottets beslut inte kan
avvaktas. Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.

Beslutet ska omprövas vid nästa
sammanträde.

Nämndens ordf. vice ordf.
Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Kompletterande beslutanderätt
(11 § 3 st LVU):
Nämndens ordf. eller vice ordf.
Beslutanderätten får användas
när utskottets beslut inte kan
avvaktas. Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.
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2.6

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

Lagrum
11 kap 2 st LVU

Delegat
Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

2.7

Beslut rörande den unges personliga
förhållanden i den mån beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU.

11 kap 4 st LVU

1:e socialsekreterare

2.8

Omprövning av om vård med stöd av 3 §
LVU ska upphöra.

13 § 2 st LVU

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

2.9

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs.

13 § 1 st LVU

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Kommentar
Kompletterande beslutanderätt
(11 § 3 st LVU):
Nämndens ordf. eller vice ordf.
Beslutanderätten får användas
när utskottets beslut inte kan
avvaktas. Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.
Vården ska alltid inledas utanför
hemmet.
T.ex. kortare vistelse utom
familjehemmet eller HVB.

Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var 6:e
månad ska pröva om insatsen
fortfarande behövs.
Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämnden är skyldig att överväga
om vård enligt LVU fortfarande
behövs liksom hur vården bör
inriktas och utformas.
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2.10

2.11

2.12

Ärende
Övervägande om det finns skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 §
föräldrabalken.

Lagrum
13 § 3 st LVU

Delegat
Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Kommentar
Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämnden ska överväga
vårdnadsöverflyttning när den
unge varit placerad i samma
familjehem i tre år.

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge
ska utövas.
-

när överenskommelse kan nås med
föräldern eller vårdnadshavare

14 § 2 st p. 1 LVU

Socialsekreterare

-

när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller vårdnadshavare

14 § 2 st p. 1 LVU

Au

-

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

14 § 2 st p. 1 LVU

SN:s ordf eller
vice ordf

14 § 2 st p. 2 LVU

Au

14 § 2 st p. 2 LVU

SN:s ordf eller vice ordf

Beslut om att den unges vistelseort inte ska
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren.
-

i avvaktan på utskottets beslut.

Av rättssäkerhetsskäl bör en
överenskommelse vara skriftlig
även om enighet råder.

Beslutet ska omprövas av
utskottet vid nästa sammanträde.

Beslutet ska omprövas av
utskottet vid nästa sammanträde.
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2.13

2.14

Ärende
Övervägande om beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st
p. 1 och 2 fortfarande behövs.

Lagrum
14 § 3 st LVU

Beslut om att vården ska upphöra.

21 § 1 st LVU

Delegat
Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

2.15

2.16

2.17

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

22 § 1 st LVU

Omprövning av om beslut om förebyggande
insats ska upphöra att gälla samt beslut att
sådan insats ska upphöra.

22 § 3 st LVU

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud.

24 § LVU

Kommentar
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.
Se SOSFS 2012:11 om
socialnämndens ansvar för barn
och unga i familjehem och
HVB.

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

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

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.
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2.18

2.19

Ärende
Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs samt att beslut att flyttningsförbud ska
upphöra.

Lagrum
26 § 1 och 2 st LVU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att
tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra.

27 § 1 st LVU

Delegat
Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

2.20

2.21

Beslut om den unges umgänge med förälder
eller andra vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när överenskommelse inte
kan nås
- i avvaktan på utskottets beslut
Beslut om läkarundersökning, att utse läkare
samt plats för läkarundersökningen.

31 § LVU

Au

32 § 1 st LVU

SN:s ordförande eller
Vice ordförande
Enhetschef

Kommentar
Övervägande är inte ett
beslut. Bestämmelsen
innebär att nämnden minst en
gång var 3:e månad är
skyldig att överväga om
Flyttningsförbud fortfarande
behövs.
Kompletterande
beslutanderätt (27 § 2 st
LVU):
Nämndens ordf. eller vice
ordf.
Beslutanderätten får
användas när utskottets
beslut inte kan avvaktas.
Beslutet ska anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde.

Beslutet ska omprövas av
utskottet vid nästa sammanträde.
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2.22

2.23

Ärende
Beslut att begära polishandräckning för att
bereda läkare tillträde till den unges hem eller
föra den unge till läkarundersökningen.

Lagrum
43 p. 1 LVU

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

43 § p. 2 LVU

Delegat
Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande.

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
SoL delegeras endast till utskott
eller motsvarande

Kommentar
Kompletterande beslutanderätt
(43 § p. 1 LVU):
Nämndens ordf. eller vice ordf.
Beslutanderätten får användas
när utskottets beslut inte kan
avvaktas. Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.
Kompletterande beslutanderätt
(43 § p. 2 LVU):
Nämndens ordf. eller vice ordf.
Beslutanderätten får användas
när utskottets beslut inte kan
avvaktas. Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.
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3.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

3.1

Ärende
Beslut att inleda utredning om det kan finnas
skäl för tvångsvård.

Lagrum
7 § LVM

Delegat
Socialsekreterare

3.2

Beslut att utredning inte ska inledas samt
beslut att påbörjad utredning ska läggas ned
alternativt övergå i en utredning enligt 11 kap
1 § SoL.

7 § LVM

Enhetschef

3.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
för undersökningen.

9 § LVM

1:e socialsekreterare

3.4

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om
vård enligt LVM.

11 § LVM

Au

Beslut om omedelbart omhändertagande.

13 § 1 st LVM

3.5

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

Efter anmälan enligt 6 § LVM
ska utredning alltid inledas.

Beslut om läkarundersökning
ska fattas om sådan inte är
uppenbart obehövlig.

Beslutet får enligt 10 kap 4 §
soL delegeras endast till utskott
eller motsvarande

Au
Beslutet får enligt 10 kap 4 §
soL delegeras endast till utskott
eller motsvarande

3.6

Kommentar

45 § p 1
LVM

Kompletterande beslutanderätt
(13 § 2 st LVM)
Nämndens ordf.eller viceordf.
Beslutanderätten får användas
när utskottets beslut inte kan
avvaktas. Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.
Beslutet ska dokumenteras och
skrivas under av beslutsfattaren.

Enhetschef
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3.7

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

Lagrum
45 § p 2
LVM

Delegat
Enhetschef

Kommentar
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4.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning - Socialtjänstlagen SoL
Lagrum
2 a kap. 10 § SoL

Delegat
Verksamhetschef

Kommentar

4.1

Ärende
Beslut om att begära överflyttning av ett
ärende till annan kommun.

4.2

Beslut om mottagande av ärende från annan
kommun.

2 a kap. 10 § SoL

Au

Besked ska lämnas
skriftligen och utan dröjsmål.

4.3

Beslut om att ansöka hos Inspektionen för
vård och omsorg om överflyttning av ärende
till annan kommun.

2 a kap. 11 § SoL

Au

4.4

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet.

4 kap. 1 § SoL
5 kap. 5 § SoL

Enhetschef
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Sjuksköterska

Om berörda kommuner inte
är överens alternativt att svar
på begäran inte inkommit
från annan kommun inom en
månad.
Beslut om hälso- och
sjukvårdsinsatser ges med
stöd av HSL och är inte
överklagbara.

4.5

Beslut om bistånd i form av särskilt boende
för service och omvårdnad
-

inom kommunen

4 kap. 1 § SoL
5 kap. 5 § SoL

Biståndshandläggare

-

hos annan huvudman

4 kap. 1 § SoL
5 kap. 5 § SoL

Au
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4.6

4.7

Ärende
Beslut om bistånd i form av bostad med
särskild service för funktionshindrade

Lagrum

Delegat

-

inom kommunen

4 kap. 1 § SoL
5 kap. 7 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

-

hos annan huvudman

4 kap. 1 § SoL
5 kap. 7 § SoL
4 kap. § 1 SoL
4 kap. 1 c § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 5 & 7 § SoL
4 kap. 1 § SoL
5 kap. 5 & 7 § SoL

Au

4.8

Beslut om bistånd i form av
sammanboende/parboende.
Beslut om bistånd i form av växelvård.

4.9

Beslut om bistånd i form av korttidsplats.

4.10

Beslut om bistånd i form av boendestöd.

4 kap. 1 § SoL

4.11

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet.

4 kap. 1 § SoL
5 kap. 7 § SoL

4.12

Beslut om bistånd i form av ledsagar- och
avlösarservice.

4 kap. 1 § SoL
5 kap. 7 § SoL

4.13

Beslut om bistånd i form av kontaktperson.

4 kap. 1 § SoL
3 kap. 6 b § SoL

Kommentar

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Sjuksköterska
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Enhetschef
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Enhetschef
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
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Ärende
Beslut om ersättning till kontaktperson
(arvode och omkostnadsersättning)
- Enligt SKL:s rekommendationer
- Utöver SKL:s rekommendationer
Beslut om nedsättning av eller befrielse från
avgift inom OF eller ÄO.

Lagrum

Delegat

9 kap. 4 § SoL

Enhetschef
Au
Au

4.16

Beslut om jämkning av dubbel
bostadskostnad under de tre första månaderna
i särskilt boende.

8 kap. 2 § SoL

Ekonomiassistent

4.17

Beslut om avgift inom ÄO.

8 kap. 2 § SoL

Ekonomiassistent

4.18

Beslut om att inleda utredning.

11 kap. 1 § SoL

4.19

Beslut att avsluta utredning utan åtgärd.

11 kap. 1 § SoL

4.20

Beslut att avsluta utredning med åtgärd.

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

4.14

4.15

Kommentar
Uppdraget ska regleras
genom avtal.
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5.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

5.1

Ärende
Beslut om personkretstillhörighet.

Lagrum
1 och 7 §§ LSS

Delegat
LSS-handläggare

5.2

Beslut om biträde av personlig assistent.

7 § och 9 § 2 LSS

LSS-handläggare

5.3

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt utökade
behov.

7 § och 9 § 2 LSS

Verksamhetschef

5.4

7 § och 9 § 2 LSS

Verksamhetschef

5.5

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent.
Beslut om ledsagarservice.

7 § och 9 § 3 LSS

LSS-handläggare

5.6

Beslut om biträde av kontaktperson.

7 § och 9 § 4 LSS

LSS-handläggare

5.7

Beslut om avlösarservice i hemmet.

7 § och 9 § 5 LSS

LSS-handläggare

5.8

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet
- Inom kommunen
- Hos annan huvudman

7 § och 9 § 6 LSS

Kommentar
Beslut om
personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan är en del av
beslut om insats enligt 9 §
LSS. Beslut om
personlighetskrets kan
följaktligen inte heller
överklagas särskilt.
Avser inte personer som fyllt
65 år vid ansökningstillfället

LSS-handläggare
Au
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Ärende
Beslut om korttidstillsyn för skolungdomar
över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen eller under lov
- Inom kommunen
- Hos annan huvudman

Lagrum
7 § och 9 § 7 LSS

5.10

Beslut om boende i familjehem eller bostad
med särskild service för barn och ungdomar
som behöver bo utanför föräldrahemmet.

7 § och 9 § 8 LSS

Au

5.11

Beslut att godkänna familjehem att ta emot
barn för stadigvarande vård och fostran.

6 kap. 6 § SoL

Au

5.9

Delegat

Kommentar

LSS-handläggare
Au

Beslut får enligt 10 kap. 4 §
SoL delegeras endast till
utskott eller motsvarande.
5.12

5.13

Beslut om ersättning till familjehem,
kontaktperson/familj, stödfamilj (arvode och
omkostnadsersättning)
- Enligt SKL:s rekommendationer
- Utöver SKL:s rekommendationer
Beslut om bostad med särskild service för
vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
- Inom kommunen
- Hos annan huvudman

Uppdraget ska regleras
genom avtal.
Verksamhetschef
Au
7 § och 9 § 9 LSS

Obs. lagen om offentlig
upphandling.
LSS-handläggare
Au
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Ärende
Beslut om daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Lagrum
7 § och 9 § 10 LSS

Delegat
LSS-handläggare

5.15

Beslut om att dra in eller sätta ner beslutad
assistansersättning.

9 c § LSS

Verksamhetschef

5.16

Beslut om att inte utge beslutad
assistansersättning.

9 d § LSS

Verksamhetschef

5.17

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

11 § LSS

Verksamhetschef

5.18

Beslut om återbetalningsskyldighet.

12 § LSS

Au

5.19

Beslut om att anmäla till överförmyndare dels
när en person som omfattas av 1 § LSS kan
antas behöva förmyndare, förvaltare eller god
man, dels när ett förmyndarskap,
förvaltarskap eller godmanskap bör kunna
upphöra.

15 § 6 LSS

LSS-handläggare

5.20

Beslut om att anmäla behov av ersättning för
personlig assistent till Försäkringskassan.

15 § 8 LSS

LSS-handläggare

5.14

Kommentar
Personkrets 1 och 2

Gäller under förutsättning att
den enskilde har ansökt om
personlig assistent enligt LSS
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Ärende
Beslut om att anmäla till Försäkringskassan
om det finns anledning att anta att
assistansersättning används för annat än köp
av personlig assistans eller kostnader för
personliga assistenter.

Lagrum
15 § 10 LSS

Delegat
Verksamhetschef

5.22

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

15 § 11 LSS

Socialt ansvarig samordnare

5.23

Beslut om förhandsbesked om rätten till
insatser enligt 9 § LSS för person som inte är
bosatt i kommunen.

16 § 2 LSS

Verksamhetschef

5.24

Beslut om avgifter inom LSS-verksamheten.

19 § LSS

Enhetschef

5.25

Beslut om att anmäla ett allvarligt
missförhållande eller en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).

24 f § LSS

Au

5.21

Kommentar

Nämnden ska informeras
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6.

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735)

6.1

Ärende
Beslut om tillstånd till färdtjänst med
regelkompletteringar.

Lagrum
6-9 §§ lag om färdtjänst

Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst
- Om förutsättningar för tillstånd inte
längre finns
- Om tillståndshavaren gjort sig skyldig
till allvarliga och upprepade
överträdelser av de föreskrifter och
villkor som gäller

12 § lag om färdtjänst

6.3

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst.

4-7 §§ lag om riksfärdtjänst

6.4

Beslut om att återkalla tillstånd till
riksfärdtjänst
- Om förutsättningar för tillstånd inte
längre finns
- Om tillståndshavaren gjort sig skyldig
till allvarliga och upprepande
överträdelser av de föreskrifter som
gäller för riksfärdtjänst

9 § lag om riksfärdtjänst

6.2

Delegat
Biståndshandläggare

Verksamhetschef

Kommentar
Beslutet överklagas genom
förvaltningsbesvär 16 § lag
om färdtjänst
Beslutet överklagas genom
förvaltningsbesvär 16 § lag
om färdtjänst

Au

Biståndshandläggare

Verksamhetschef

Beslutet överklagas genom
förvaltningsbesvär 13 § lag
om riksfärdtjänst
Beslutet överklagas genom
förvaltningsbesvär 13 § lag
om riksfärdtjänst

Au
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7.
7.1

7.2

Patientsäkerhetslag (2010:659) och Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Ärende
Beslut om anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) – lex Maria
- händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra allvarlig vårdskada
- om någon har drabbats av eller utsatts
för risk att drabbas av annan allvarlig
skada än vårdskada till följd av
säkerhetsbrister i verksamheten
- om det finns skälig anledning att
befara att en person, som har
legitimation för ett yrke inom hälsooch sjukvårdslagen och som är
verksam eller har varit verksam hos
vårdgivaren, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.

Lagrum
3 kap. 5-7 §§
patientsäkerhetslag
(2010:659)

Delegat
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Verksamhetschefsansvar enligt hälso- och
sjukvårdslagen.

4 kap. 2 § Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30)

Förvaltningschef

Kommentar
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8.
8.1

8.2

Offentlighets- och sekretesslagen
Ärende
Beslut om utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild.

Lagrum
2 kap. 14 §
tryckfrihetsförordningen

Beslut om avslag på begäran om utlämnande
av allmän handling till enskild eller annan
myndighet samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till enskild.

2 kap. 14 §
tryckfrihetsförordningen

Delegat
Handläggande tjänsteman

6 kap. 2-4 §§ offentlighetsoch sekretesslagen

6 kap. 2-3 §§ offentlighetsoch sekretesslagen

Förvaltningschef

Kommentar
Handlingar inom
socialnämndens
ansvarsområde ska alltid
sekretessprövas.
I frågan om ärenden som är
föremål för handläggning hos
myndigheten blir det i regel
handläggande tjänsteman,
som får pröva begäran om
utlämnande. Är denne
tveksam till om handlingen
kan utlämnas, ska han, om
detta kan ske ”utan omgång”
hänskjuta avgörandet till
delegat som har rätt att fatta
beslut om avslag.
Beslut att vägra enskild viss
uppgift och beslut om
förbehåll kan överklagas till
Kammarrätten enligt 6 kap. 7
§ offentlighets- och
sekretesslagen.

10 kap. 14 § offentlighetsoch sekretesslagen
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8.3

Ärende
Beslut om att bevilja utlämnande av uppgifter
avseende förekomst i socialregister.

Lagrum
2 kap. 14 §
tryckfrihetsförordningen
6 kap. 2-3 och 7 §§
offentlighets- och
sekretesslagen
10 kap. 22 § offentlighetsoch sekretesslagen

Delegat
Enhetschef IFO
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

8.4

Beslut om att lämna uppgift till
åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om
uppgiften angår misstanke om brott som
innefattar överlåtelse eller anskaffning till
någon som inte har fyllt arton år.

8.5

På begäran av myndighet lämna uppgift om
enskilds adress etc ifall uppgiften behövs för
delgivning enligt delgivningslagen eller för
bistånd med sådan delgivning.

10 kap. 26 § offentlighetsoch sekretesslagen

Enhetschef

8.6

Beslut om att lämna ut sekretessbelagd
handling till annan myndighet.

10 kap. 28 § offentlighetsoch sekretesslagen

Enhetschef

8.7

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

8.8

Beslut om att bevilja utlämnande av
sekretessbelagd uppgift efter medgivande från
enskild.

14 kap. 1 § SoL
12 kap. 6 § SoL

12 kap 2 § offentlighets- och
sekretesslagen

Kommentar

Enhetschef

Förvaltningschef

Soc sekr
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
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Ärende
Beslut om sekretesskydd av uppgifter
gentemot vårdnadshavare till skydd för
underårig.

Lagrum
12 kap. 3 § offentlighetsoch sekretesslagen

Delegat
Verksamhetschef

Kommentar

8.10

På begäran av åklagarmyndighet,
Polismyndighet, Säkerhetspolis, allmän
domstol, Kronofogdemyndigheten eller
Skatteverket lämna uppgift om person vistas i
HVB, stödboende eller familjehem.

12 kap. 10 § SoL

Enhetschef IFO

Endast uppgift om person
vistas, inte var någonstans
kan lämnas utan hinder av
sekretess.

8.11

Beslut om sekretesskydd för anmälare.

25 kap. 7 § offentlighetsoch sekretesslagen

Verksamhetschef

Om det kan antas att fara
uppkommer för anmälaren
eller då någon honom
närstående utsätts för
allvarligt men om uppgiften
röjs. Beslutet kan överklagas
till Kammarrätten enligt 6
kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen.

8.9
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9.

Alkohollagen (2010:1622)
Ärende
Stadigvarande tillstånd
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten eller till slutet sällskap.

Lagrum

Delegat

Kommentar

8 kap 2 § Alkohollagen
8 kap 4 § Alkohollagen
8 kap 7 § Alkohollagen
8 kap 14 § Alkohollagen

Au

Avser också beslut om
villkor i samband med nytt
tillstånd.
Beslut om ändring av tidigare
meddelat stadigvarande
tillstånd i fråga om
serveringstillståndBeslut om ändrat tillstånd vid
övergång till eller från
aktiebolag.

9.2

Beslut om ändring av stadigvarande
serveringstillstånd.

8 kap 2 § AL

Handläggare

9.3

Beslut att meddela konkursbo
serveringstillstånd för fortsatt
verksamhet.

8 kap 2 § AL

Handläggare

Avser beslut om ändring i
fråga om
lokaler/serveringsyta,
alkoholdrycker och
ägarförändring då
förändringen inte berör
aktiebolag.
Beträffande ändrade
serveringstider gäller p. 10.1
Enligt 9 kap AL ska
konkursboet göra en ny
ansökan hos kommunen om
att få fortsätta rörelsen.
Ansökan ska behandlas med
förtur.

9.1
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9.4

9.5

Ärende
Beslut att avslå ansökan om
serveringstillstånd när sökanden inte klarat
kunskapsprovet efter tredje försöket.
Tillfälliga tillstånd
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten och till slutna sällskap.

Lagrum
8 kap 2 och 12 §§ AL

Delegat
Handläggare

8 kap 2 § AL

Handläggare

Kommentar

9.6

Beslut att godkänna serveringslokal till
cateringverksamhet som meddelas tillstånd
till servering för slutna sällskap.

8 kap 4 § AL

Handläggare

9.7

Beslut om tillfälligt tillstånd för
provsmakning vid särskilt arrangemang.

8 kap 6 § AL

Handläggare

Avser s.k. mässtillstånd.

9.8

Beslut om tillfälligt tillstånd för
provsmakning på tillverkningsstället.

8 kap 7 § AL

Handläggare

Avser provsmakning av
egenproducerade drycker på
tillverkningsstället.

9.9

Återkallelser m.m.
Beslut att meddela tillståndshavaren erinran.

9 kap 17 § AL

Förvaltningschef

9.10

Beslut att meddela tillståndshavaren varning.

9 kap 17 § AL

Au

9.11

Beslut att återkalla serveringstillstånd då
tillståndet inte längre utnyttjas.

9 kap 18 § p. 1 AL

Handläggare

9.12

Beslut att återkalla serveringstillstånd i andra
fall.

9 kap 18 § p. 2 och 3

Ej delegerat

SN beslutar
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Ärende
Beslut att meddela varning till den som
bedriver detaljhandel med folköl eller
servering.

Lagrum
9 kap 19 § AL

Delegat
Au

9.14

Beslut att förbjuda detaljhandel av folköl eller
servering av folköl.

9 kap 19 § AL

Au

9.15

Beslut om förbud eller inskränkning av
försäljning av alkoholdrycker för visst
tillfälle.

3 kap 10 § 2 st AL

Ej delegerat

9 kap AL

Handläggare

9 kap 9 § AL

Handläggare

9.13

9.16

9.17

9.18

Tillsyn
Beslut om inledning av särskild
tillsynsutredning om alkohollagen efterlevs av
tillståndshavare
samt beslut att avsluta utredning utan
sanktion.
Beslut om begäran om biträde av
polismyndighet.
Handläggningsbeslut
Handläggningsbeslut, t.ex. att avvisa eller
avskriva ansökan, lämna ansökan för yttrande.

Handläggare

Kommentar

SN beslutar

Ansökan avvisas då
sakprövning inte kan ske
p.g.a. formella felaktigheter
t.ex. att sökande ej har
tillgång till angiven lokal.
Ärendet avskrivs om ansökan
återtas.
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9.19

Ärende
Beslut om tillsynsavgift när tillståndshavare
underlåter att lämna restaurangrapport.

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Kommentar

Tobakslagen (1993:581), Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
9.20

Beslut om inledning av särskild
tillsynsutredning om tobakslagen efterlevs av
tillståndshavare samt beslut att avsluta
utredning utan sanktion.

19 a § Tobakslagen

Handläggare

9.21

Beslut att meddela föreläggande eller förbud
avseende detaljhandel av tobak.

20 § Tobakslagen

Au

9.22

Beslut att tobaksvara ska tas om hand eller
återlämnas

21 § Tobakslagen

Au

-

Beslutet ska redovisas och
protokollföras vid utskottets
nästa sammanträde.

SN:s ordförande eller viceordförande

I brådskande fall och utskottets beslut
inte kan avvaktas.

9.23

Beslut att begära handräckning av
polismyndigheten för att genomföra tillsyn.

23 § Tobakslagen

Handläggare

9.24

Beslut att avge yttrande till
förvaltningsdomstol vid överklagande av
delegats beslut.

25 § Tobakslagen

Au

9.25

Beslut att rapportera brister i efterlevnaden av
lag 2009:730 till Läkemedelsverket.

21 § lag om försäljning av
vissa receptfria läkemedel

Medicinskt Ansvarig
Sjuksköterska
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10.

Överklaganden och yttranden m.m.
Ärende
Beslut om att föra talan i ärenden eller mål
vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol
samt att utse ombud.

Lagrum
10 kap. 2 § SoL

Delegat
Förvaltningschef

Kommentar

10.2

Beslut om avvisande av ombud.

9 § FvL

Handläggare eller utskott

Beslutet fattas av den som
genomför utredning där
ombud uppträder eller den
som fattar beslut enligt
delegeringsförteckning där
ombud uppträder.

10.3

Prövning av om ett överklagande skett i rätt
tid och beslut om avvisning av överklagande
som kommit in för sent.

24 § 1 st. FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

10.4

Beslut huruvida omprövning ska ske i ett
ärende som har överklagats samt omprövning
av beslut.

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Omprövning ska endast ske
om beslutet är uppenbart
felaktigt.

10.5

Beslut om yttrande till förvaltningsrätten eller
kammarrätten i ärende som överklagats.

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Om ursprungligt beslut
fattats av nämnd eller utskott
och sammanträde inte kan
avvaktas kan beslut om
yttrande fattas av nämndens
ordförande och vice
ordförande (36 § KL).

10.1

38

Ärende
Beslut om överklagande resp. begäran av
inhibition när förvaltningsrätten eller
kammarrätten ändrat nämndens
beslut/delegeringsbeslut.

Lagrum

Delegat
Delegaten i
ursprungsbeslutet

10.7

Beslut om yttrande till allmän domstol i
brottmål.

31 kap. 1 § 1 st. BrB

Enhetschef

10.8

Beslut om yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård.

31 kap. 2 § 1 st. BrB

Enhetschef

10.9

Beslut om yttrande till åklagare vid
åtalsprövning.

46 § LVM

Enhetschef

10.10

Beslut om yttrande till åklagarmyndigheten.

11 § Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare

Enhetschef

10.11

Beslut om yttrande till åklagarmyndigheten
med anledning av eventuell utredning
beträffande den som är under 15 år.

31 § och 33 § Lag med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare

Enhetschef

10.6

Kommentar
Om ursprungligt beslut
fattats av nämnd eller utskott
och sammanträde inte kan
avvaktas kan beslut fattas av
nämndens ordförande och
vice ordförande (36 § KL).

Befogenhet att enligt 10 kap
2 § OSL att avge yttrande
(lämna ut uppgifter) trots
sekretess.
Befogenhet att enligt 10 kap
2 § OSL att avge yttrande
(lämna ut uppgifter) trots
sekretess.
Befogenhet att enligt 10 kap
2 § OSL att avge yttrande
(lämna ut uppgifter) trots
sekretess.
Befogenhet att enligt 10 kap
2 § OSL att avge yttrande
(lämna ut uppgifter) trots
sekretess.
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10.12

Ärende
Begäran hos åklagare om förande av
bevistalan.

Lagrum
37 § Lag med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare

Delegat
Enhetschef

10.13

Beslut att anmäla behov av offentligt biträde

Enhetschef

10.14

Beslut om yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande
över kostnadsräkning.

3 § Lagen om offentligt
biträde
3 § Lagen om offentligt
biträde och 7 § förordningen
om offentligt biträde

10.15

Beslut om yttrande i körkortsärende.

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 §
körkortsförordningen

Socialsekreterare

10.16

Beslut om yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan vårdnadshavares
medgivande.

3 § 2 st. passförordningen

Enhetschef

10.17

Beslut om yttrande enligt namnlagen.

45-46 §§ namnlagen

Au

10.18

Beslut om yttrande angående värdeautomatspel.

44 § lotterilagen

Verksamhetschef

10.19

Beslut om att lämna upplysningar i
vapenärenden.

10.20

Beslut om att lämna uppgifter till
smittskyddsläkare.

Enhetschef

Verksamhetschef
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
29 § smittskyddslagen

Kommentar

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

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
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10.21
10.22

10.23

10.24

10.25

Ärende
Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen.
Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till ett belopp av 10
% av basbeloppet.

Lagrum
31 § 1 st. smittskyddslagen

Delegat
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Enhetschef

Kommentar

Beslut om att anmäla till IVO om missförhållanden eller påtaglig risk för ett
missförhållande inom socialtjänsten enligt lex
Sarah.
Beslut om yttrande till tillsynsmyndighet.

14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Au

13 kap. 2 § SoL

Au

Varje enskild medarbetare
har en skyldighet att
rapportera missförhållanden
inom socialtjänsten.
Tillsynsmyndighet är IVO,
länsstyrelsen i resp. län, JO
och JK. I första hand bör
nämnden avge yttrande på
grund av ärendets principiella
betydelse.
S.k. ”yttranden” som endast
innehåller redogörelse och ej
ställningstagande i sakfrågan
handläggs av
socialsekreterare/biståndshandläggare/LSShandläggare.

Beslut om polisanmälan av brott mot den
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd,
avgifter m.m.).

12 kap. 10 § SoL
10 kap 2§ OSL

Au

3 kap. 2 § skadeståndslagen

I brådskande fall:
förvaltningschef. Ärendet ska
anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.
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10.26

Beslut om polisanmälan angående vissa brott
mot underårig samt vissa grövre brott.

12 kap. 10 § SoL

Enhetschef

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.

10.27

Beslut att avge yttrande till
förvaltningsdomstol i ärende rörande
utdömande av särskild avgift.

16 kap. 6 a § SoL, 28 § LSS

Au

I brådskande fall: nämndens
ordf. (36 § KL)

10.28

Beslut att överklaga förvaltningsdomstols
beslut i ärende rörande särskild avgift.

Au

I brådskande fall: nämndens
ordf. (36 § KL)

10.29

Socialnämndens yttrande till olika
myndigheter över remisser och dylikt.

Au

I brådskande fall:
förvaltningschef. Ärendet ska
anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

10.30

Lämnande av upplysningar och förslag på
åtgärder till rätten, åklagare eller
Kriminalvården.

6 § Lag (1991:204) om
särskild personutredning i
brottmål m.m.

Enhetschef
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11.

Föräldrabalken
Lagrum
1 kap. 4 § FB

Delegat
Administratör
Familjepedagog

Kommentar

11.1

Ärende
Godkännande av faderskapsbekräftelse; Sprotokoll.

11.2

Beslut om åtgärd till stöd för ett barn om samtycke saknas från den ene vårdnadshavaren.

6 kap. 13a § FB

Au

Beslut avser psykiatrisk eller
psykologisk utredning eller
behandling som omfattas av
HSL, behandling i öppna
former enligt 4 kap. 1 § SoL,
kontaktperson/-familj enligt 3
kap. 6 a § SoL samt insats
enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS.

11.3

Beslut om att väcka talan hos Tingsrätten om
att utse särskilt förordnad vårdnadshavare.

6 kap 8 a § FB

Au

11.4

Beslut om att väcka talan hos Tingsrätten om
att flytta över vårdnaden till särskilt förordnad
vårdnadshavare.

6 kap 9 § FB

Au

11.5

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

11 kap. 16 § 2 st FB

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

Gällande ensamkommande
barn se 10 § lagen (2005:29)
om god man för
ensamkommande barn.
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12.

Arbetsmiljö/brandskydd

12.1

Ärende
Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lagrum
Arbetsmiljölagen

Delegat
Förvaltningschef

12.2

Systematiskt brandskyddsarbete.

Lag om skydd mot olyckor

Förvaltningschef

Kommentar
Med rätt till
vidaredelegering.
Med rätt till
vidaredelegering.
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13.
13.1

13.2

13.3

Ekonomiärenden
Ärende
Försäljning av överskottsmaterial till
- Ett värde av max ett basbelopp exkl.
moms
- Ett värde över ett och upp till fem
basbelopp

Lagrum

Delegat

Kommentar

Förvaltningschef
Au

Direktupphandlingar
- Godkänna förfrågningsunderlag
- Fatta tilldelningsbeslut
- Teckna avtal

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Socialnämndsupphandlingar över 15% av
tröskelvärdet för varor och tjänster
- Godkänna förfrågningsunderlag
- Fatta tilldelningsbeslut
- Teckna avtal

Au
Förvaltningschef
Förvaltningschef
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13.4

13.5

Ärende
Socialnämndsupphandlingar upp till 15% av
tröskelvärdet för varor och tjänster
- Godkänna förfrågningsunderlag
- Fatta tilldelningsbeslut
- Teckna avtal
Upphandlingar enligt LOV, Lagen om
Valfrihetssysstem
- Godkänna förfrågningsunderlag
- Utesluta sökande
- Beslut om godkännande
- Teckna avtal

Lagrum

Delegat

Kommentar

Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef

3 kap. 1 § LOV
7 kap. 1 § LOV
8 kap 1 § LOV
8 kap 3 § LOV

Socialnämnd
Au
Au
Ordförande sn

13.6

Sluta underhållskontrakt, serviceavtal och
övriga inom förvaltningen erforderliga avtal
samt godkänna uppsägning av motsvarande
avtal.

Förvaltningschef

13.7

Godkänna attestliggare för nämndens
ansvarsområden.

Au

Verkställighet – anmäls ej till
nämnd
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