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INLEDNING


Genom delegation flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten.



Beslut fattade med stöd av delegationsbestämmelserna har samma rättsverkan som
beslut fattade av nämnden. De kan inte ändras av nämnden och ej heller av
överordnad. Däremot kan delegaten ompröva och ändra sitt beslut (27 § i
Förvaltningslagen). Besluten kan, när överklagningsrätt föreligger, överklagas av den
som berörs av beslutet (förvaltningsbesvär).



I delegationsordningen anges den nivå, på vilken beslut får fattas. Det innebär att
nämnden kan utöva beslutanderätten vid behov. Delegationen omfattar delegatens
(befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och gällande organisation. Vid
delegatens frånvaro finns ersättare enligt särskild förteckning.



Vid tveksamhet skall delegaten samråda med överordnad. Vidare skall nyanställd
(eller vikarierande) befattningshavare, under en period av två månader, alltid samråda
med tillsvidareanställd kollega eller överordnad innan beslut fattas.



OBS! Delegat får inte besluta i ärenden som innehåller principiella ställningstaganden,
går emot tidigare praxis eller där praxis saknas.



Beslutanderätten får inte utövas då jäv föreligger. Befattningshavare är jävig bl a när
han själv eller närstående har nytta eller skada av ärendets utgång, om han eller
närstående är företrädare för den saken angår, om han varit eller mot ersättning biträtt
någon i sak eller om det i övrigt finns skäl till rubbat förtroende för handläggaren (se
vidare 11 § Förvaltningslagen).



Delegationsbeslut förtecknas på särskild delegationslista och anmäls till nämnden vid
nästkommande sammanträde under särskild punkt på dagordningen. Listan skall
innehålla uppgift om beslutsdatum, beslutets innehåll samt delegatens kod eller namn.
Om beslutet rör enskild anges dennes personnummer. Listan finns tillgänglig vid
nämndens sammanträde.



Vissa beslut får enligt lag inte delegeras till tjänsteman. Dessa beslut redovisas särskilt
i denna delegationsordning.



OBS! Beslut i övriga ärendetyper som ej är upptagna i denna delegationsordning
fattas av Socialnämnden.

Använda förkortningar och referenser i delegationsordningen
AFL

Lag (1962:381) om allmän försäkring

AL

Alkohollag (2010:1622)

BBL

Bidragsbrottslagen (2007:612)

BL

Begravningslag (1990:1144)

BrB

Brottsbalken (1962:700)

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FvL

Förvaltningslagen (1986:223)

Foob

Förordningen om offentligt biträde (1997:405)

FoM

Förordningen om misstankeregister (1999:1135)

FoB

Förordningen om belastningsregister (1999:1134)

HF

Hemvärnsförordningen (1997:146)

KL

Kommunallag (1991:900)

KF

Körkortsförordningen (1998:980)

Loob

Lagen (1996:1620) om offentligt biträde

LL

Lotterilagen (1994:1000)

LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. För

LSS-förordningen (1993:1090)

LUL

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

LVM

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

PF

Passförordningen (1979:664)

PDL

Patientdatalag (2008:355)

PSL

Patientsäkerhetslag (2010:659)

SL

Skadeståndslagen (1972:207)

SmL

Smittskyddslagen (2004:168)

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

TF

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

ÄktB

Äktenskapsbalken (1987:230)

ÄB

Ärvdabalken (1958:637)

BESLUT ENLIGT 10 kap. 4 § SoL DELEGERADE TILL UTSKOTT
ELLER I VISSA FALL ORDFÖRANDE MEN EJ DELEGERBARA TILL
TJÄNSTEMAN
SoL
Nr
1.1

Ärende

Lagrum

Anmärkning

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

4 kap. 1 § SoL

När socialnämnden beslutat att enl. SoL
eller LVU placera någon som är under 18
år i ett visst familjehem behövs inte något
separat beslut om medgivande. Beslutet att
placera i ett visst hem inkluderar ett sådant
medgivande.

6 kap. 6 § SoL

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

-stadigvarande vård

1.2

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

Gäller internationella adoptioner.
Medgivande att barn tas emot
för stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem i syfte att
adoptera

1.3

Prövning av samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande

6 kap.6 § SoL
6 kap.12 § SoL

6 kap. 14 § SoL

Se Kommunförbundets cirkulär 1997:79
Ändringar vad gäller internationella
adoptioner. (NIA).

-ej samtycke

1.4

Återkallelse av medgivande till
adoption

6 kap. 13 § SoL

1.5

Övervägande om vård i annat
hem än det egna fortfarande
behövs

6 kap. 8 § SoL

1.6

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

9 kap. 3 § SoL

1.7

Beslut om ansökan hos
Förvaltningsrätten om vård
enligt LVU

4 § LVU

1.8

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år

6 § 1 st. LVU

Övervägande skall ske minst en gång var
6:e månad.

LVU

Om nämndens beslut ej kan avvaktas får
beslut fattas av ordförande eller vice
ordförande.

1.9

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

11 § 1 och 3 st.
LVU

Om nämndens beslut ej kan avvaktas får
beslut fattas av ordförande eller vice
ordförande.

1.10

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

11 § 2 och 3 st.
LVU

Om nämndens beslut ej kan avvaktas får
beslut fattas av ordförande eller vice
ordförande.

1.11

Övervägande om vård med stöd
av 2 § LVU fortfarande behövs

13 § 1 och 3 st.
LVU

Övervägande skall ske minst en gång var
6:e månad.

1.12

Prövning av om vård med stöd
av 3 § LVU skall upphöra

13 § 2 och 3 st.
LVU

Skall ske minst en gång var 6:e månad.

1.13

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

14 § 3 st. LVU

Bestämmelsen innebär att nämnden minst
en gång var 3e månad är skyldig att
överväga om ett beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort fortfarande
behövs.

1.14

Beslut om att vården skall
upphöra

21 § 1 st. LVU

Beträffande kvarstående ansvar för
kommunen se SOSFS 2012:11 och
Socialstyrelsens meddelandeblad
2009/126-164

1.15

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

22 § 1 st. LVU

1.16

Prövning av om beslut om
förebyggande insats skall
upphöra att gälla.

22 § 3 st. LVU

1.17

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

22 § 3 st. LVU

1.18

Ansökan hos Förvaltningsrätten
om flyttningsförbud

24 § LVU

Jfr. 25 § LVU.

1.19

Övervägande om
flyttningsförbud fortfarande
behövs

26 § 1 st. LVU

Jfr. 1.2.

1.20

Beslut om att flyttningsförbud
skall upphöra

26 § 2 st. LVU

1.21

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 1 och 2 st.
LVU

Om nämndens beslut ej kan avvaktas får
beslut fattas av ordförande eller vice
ordförande.

1.22

Beslut att begära
polishandräckning för att
- genomföra läkarundersökning
- genomföra beslut om vård
eller omhändertagande

43 § 1 och 2 st
LVU

Om nämndens beslut ej kan avvaktas får
beslut fattas av ordförande eller vice
ordförande.

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

LVM
1.23

Beslut om ansökan hos
Förvaltningsrätten om vård
enligt LVM

11 § LVM

1.24

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

Beslut om att vissa åtgärder
inom hälso- och sjukvård samt
socialtjänst får vidtas utan
bägge vårdnadshavares
samtycke

6 kap 13 a §
FB

Om nämndens beslut ej kan avvaktas får
beslut fattas av ordförande eller vice
ordförande.

FB
1.25

Beslut delegerade till tjänstemän
SoL
Nr
2.1

Ärende
Beslut om att inleda utredning
(barn)

Lagrum
11 kap. 1 §
SoL

Delegat

Anmärkning

Arbetsledning

Under beredskap får
tjänstgörande beredskap
fatta beslut.

2.2

Beslut om ett barn är i behov av
omedelbart skydd

11 kap. 1a
§ SoL

Handläggare

2.3

Beslut om att inleda utredning
(vuxna)

11 kap. 1 §
SoL

Handläggare

2.4

Beslut om att utredning inte skall
inledas. Beslut att inledd
utredning skall läggas ned (barn
och vuxna) med anledning av att
den enskilde återtar sin ansökan

11 kap. 1 §
SoL

Arbetsledning

2.5

Beslut om att utredning inte skall
föranleda åtgärd

11 kap. 1 §
SoL

Arbetsledning

2.6

Beslut om att utredning inte skall
inledas. Beslut att inledd
utredning skall läggas ned (barn
och vuxna) med anledning av att
den enskilde återtar sin ansökan

11 kap. 1 §
SoL

Handläggare

2.7

Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn

11 kap. 2 §
SoL

Utskott

2.8

Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till
annan kommun

2a kap 10
§ SoL

Arbetsledning

Avser utredning om
försörjningsstöd,
ekonomiskt bistånd

Avser även ärenden enligt
LVU och LVM.

2.9

Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun

2 a kap §
10 SoL

2.10

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

4 kap. 1 §
SoL

2.11

-stadigvarande vård

Utskott

-placering i jour hem max 6
månader

Arbetsledning

-inte stadigvarande vård, dock
längst 4 månader

Arbetsledning

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

Handläggare

Beslut om bistånd åt vuxna i
form av vård
(placering/omplacering) i hem
för vård eller boende eller i
familjehem

4 kap. 1 §
SoL

-upphörande av vård i hem för
vård eller boende eller i
familjehem

2.12

2.13

Arbetsledning

Beslut om särskilda kostnader
för barn och ungdom
samt personer över 18 år i
samband med placering,
omplacering eller flyttning från
familjehem eller
hem för vård eller boende samt i
samband med vistelse i
kontaktfamilj eller vård i
öppenvård

Arbetsledning

Handläggare

4 kap. 1 §
SoL

- enligt norm och riktlinjer

Handläggare

- utöver norm och riktlinjer

Arbetsledning

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

Obs! Lagen (1992:1528)
om offentlig upphandling,
men också kravet på
individuell bedömning i
biståndsärenden.

4 kap. 1 §
SoL

- enligt norm och riktlinjer

Se aktuellt cirkulär från
Kommunförbundet

Handläggare

2.14

- över norm och riktlinjer
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj

4 kap. 1 §
SoL

2.15

Beslut om ersättning till
kontaktperson/-familj

4 kap. 1 §
SoL

Utskott
Handläggare

Se aktuellt cirkulär från
Kommunförbundet.

(arvode och
omkostnadsersättning)
Handläggare
- enligt norm och riktlinjer
Utskott
- utöver norm och riktlinjer

2.16

2.17

2.18

Beslut om bistånd i form av
öppenvård

4 kap. 1 §
SoL

-intern

Handläggare

-extern

Arbetsledning

Beslut om bistånd i form av
skyddat boende

4 kap. 1 §
SoL

-upp till 3 månader

Handläggare

-mer än 3 månader

Arbetsledning

Beslut om bistånd för personer
funktionsnedsättning

4 kap. 1 §
SoL

-enl. riktlinjer

Handläggare/
Arbetsledning

-utöver riktlinjer
Utskott

2.19

2.20

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd

4 kap. 1
och 3 § §
SoL

En individuell bedömning
ska alltid göras i
biståndsärenden

- enl. norm och riktlinjer

Handläggare

- utöver norm och riktlinjer

Utskott

Beslut om ekonomiskt bistånd
till livsföring i övrigt

4 kap. 1 §
SoL

- enl. norm och riktlinjer

Handläggare

- utöver norm och riktlinjer

Utskott

2.21

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

2.22

Beslut om bistånd i form av
ekonomisk rådgivning

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

2.23

Beslut om annat ekonomiskt
bistånd

4 kap. 2 §
SoL

2.24

- enl norm och riktlinjer

Handläggare

- utöver norm och riktlinjer

Utskott

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd med villkor om

4 kap. 4 §
SoL

Handläggare

praktik eller kompetenshöjande
verksamhet

2.25

Beslut om att vägra eller
nedsätta försörjningsstöd då den
enskilde inte deltar i praktik

4 kap. 5 §
SoL

Handläggare

2.26

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit
familjehemsförälder

6 kap. 11 §
SoL

Arbetsledning

2.27

Prövning av samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande

6 kap. 14 §
SoL

-vid samtycke

Handläggare

-ej samtycke

Utskott

2.28

Beslut om ersättning från
föräldrarna vid vård i annat hem
än det egna

8 kap 1 §
SoL

Handläggare

2.29

Beslut om ersättning från den
enskilde vårdtagaren i samband
med vård i form av plats i hem
för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna)

8 kap. 1 §
SoL och
SoF

Handläggare

2.30

Beslut om avgift

8 kap. 2 §
SoL

Handläggare

Särskilt avtal bör ingås
mellan nämnden och de nya
vårdnadshavarna

Se Kommunförbundets
cirkulär 1997:79 Ändringar
vad gäller internationella
adoptioner. Det förutsätts
att nämnden eller den
ansvarige tjänstemannen
vid tvekan angående de
rättsliga förutsättningarna
för adoptionens
genomförande konsulterar
den förmedlande
adoptionsorganisationen
och Statens nämnd för
internationella
adoptionsfrågor(NIA).

- enligt gällande
avgiftsbestämmelser
- enligt särskilt beslut av
kommunfullmäktige (t.ex. vid
internat, korttidsboende)

2.31

Beslut om återkrav av obehörigt
bistånd enl. 4 kap. § 1 SoL

9 kap. 1 §
SoL

Handläggare

2.32

Beslut om återkrav av bistånd
enl. 4 kap § 1 SoL

9 kap. 2 §
SoL

Handläggare

2.33

Beslut om återkrav av annat
bistånd enl. 4 kap § 2 SoL

9 kap. 2 §,
2 st. SoL

- enl. norm och riktlinjer

Handläggare

Jfr 1.6

- Utöver norm och riktlinjer

Utskott

2.34

Beslut om att underrätta
Försäkringskassan om att
nämnden skall uppbära
ersättning enligt AFL

17 kap. 1 §
AFL,
9 kap. 2 §
SoL

Handläggare

2.35

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

9 kap. 4 §
SoL

Handläggare
Utskott om beslut
fattats av utskott

3.1

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

5 kap 3 §
SoF

Handläggare

3.2

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

5 kap 3 §
SoF

Handläggare

3.3

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

5 kap 3 §
SoF

Arbetsledning

3.4

Framställan till domstol om
behov av målsägandebiträde för
underårig

5 kap 2 §
SoF

Handläggare

4.1

Begäran om att hos
Förvaltningsrätten ansöka om
förlängd tid för ansökan om
vård

8 § LVU

Arbetsledning

4.2

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 §
LVU skall upphöra

9 § 3 st.
LVU

4.3

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

11 § 4 st.
LVU

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

4.4

Beslut om hur rätt till umgänge
med den unge skall utövas

14 § 2 st.1
LVU

SoF

LVU

- när överenskommelse inte kan
nås med föräldern eller
vårdnadshavaren

Arbetsledning

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

Övervägande av om beslutet
fortfarande behövs ska göras
minst 1 ggr var 3:e månad.

4.5

Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas för
föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st.
2. LVU

Arbetsledning

Övervägande av om beslutet
fortfarande behövs ska göras
minst 1 ggr var 3:e månad.

4.6

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

30 § 2 st.
LVU

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

Jfr 1.21

4.7

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

31 § LVU

Arbetsledning

4.8

Beslut om läkarundersökning,
att utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

32 § 1 st.
LVU

Handläggare

5.1

Beslut om att inleda utredning

7 § LVM

Arbetsledning

5.2

Beslut om att ej inleda utredning

7 § LVM

Arbetsledning

5.3

Beslut om att utredning inte
skall föranleda åtgärd

7 § LVM

Arbetsledning

5.4

Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för
undersökningen

9 § LVM

Handläggare

5.5

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

45 § 1.
LVM

Handläggare

5.6

Beslut om att begära
polishandräckning för inställelse
vid vårdinstitution

45 § 2.
LVM

Handläggare

5.7

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Handläggare

LVM
Under beredskap får
tjänstgörande beredskap
fatta beslut.

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

LSS
6.1

Beslut om
personkretstillhörighet

1 och 7 § §
LSS

Handläggare

6.2

Biträde av personlig assistent

7 och 9 § §
2. LSS

Handläggare

6.3

Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov

7 och 9 § §
2. LSS

Handläggare

6.4

Ledsagarservice

7 och 9 § §
3. LSS

Handläggare

6.5

Biträde av kontaktperson

Handläggare

6.6

Avlösarservice i hemmet

6.7

Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet

7 och 9 § §
4. LSS
7 och 9 § §
5. LSS
7 och 9 § §
6. LSS

6.8

Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov

7 och 9 § §
7. LSS

Handläggare

6.9

Beslut om boende i familjehem
för barn och ungdomar
Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdomar

7 och 9 § §
8. LSS
7 och 9 § §
8. LSS

Handläggare

6.10

6.11

Handläggare
Handläggare

- inom kommunens boenden

Handläggare

- inom boenden som drivs av
annan

Utskott

Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service etc.

7 och 9 § §
9. LSS

- inom kommunens boenden

Handläggare
Utskott

6.12

- inom boenden som drivs av
annan
Beslut om daglig verksamhet
för personer i yrkesverksam
ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig

7 och 9 § §
10. LSS

Handläggare

6.13

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent

7och 9 §§ 2.
LSS

Handläggare

6.14

Beslut om
återbetalningsskyldighet

12 § LSS

Handläggare

Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem än
det egna.

20 § LSSför.
kap 2 § SoF

Handläggare

6.16

Beslut att betala ut
assistansersättning till annan
person än den som är berättigad
till insatsen

11 § LSS

Handläggare

6.17

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

16 § 2 st.
LSS

Handläggare

6.18

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

16 § 3 st.
LSS

Handläggare

6.19

Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare enligt 17 § LSS

17 § LSS

Utskott

6.20

Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till
Försäkringskassan

14 § pkt 8
LSS

Handläggare

6.21

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

6.15

Jfr 2.30

Se aktuellt cirkulär från
SKL

- enligt norm och riktlinjer

Handläggare

- över norm och riktlinjer

Utskott

6.22

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

15 § 6.
LSS

Handläggare

6.23

Anmälan till överförmyndare
att förmyndare, förvaltare eller
god man inte längre behövs

15 § 6.
LSS

Handläggare

Godkännande av
faderskapsbekräftelse

1 kap. 4 § 1
st. FB

Handläggare

2 kap. 1 §
FB

Arbetsledning

FB
7.1

-MF-protokoll

-S-protokoll

7.2

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

Se Socialstyrelsens allmänna
råd 2011:2 Att fastställa
faderskap. Utredning skall
anses inledd när nämnden
fått födelseanmälan eller
rätten förklarat en man inte
vara far enligt 1 kap. 2 § FB.

7.3

Beslut om att återuppta nedlagd
utredning

2 kap. 1 §
FB

Arbetsledning

7.4

Beslut om att inleda utredning
om någon annan man än den
som är gift med barnets moder
kan vara far till barnet

2 kap. 9 § 1
st. FB

Arbetsledning

7.5

Beslut att väcka och föra talan i
mål om faderskap

3 kap. 5 § 2
st. och 6 § 2
st. FB

Handläggare

7.6

Beslut att godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

Handläggare

Se cirkulär 1998:174

7.7

Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad och umgänge

Arbetsledning

Beslutet kan ej överklagas

7.8

Lämnande av upplysningar till
tingsrätt i vårdnads-, boendeoch umgängesmål

6 kap. 6 § ,
14 a § 2 st.,
15 a § 2 st.
FB
6 kap. 6 §,
14 a §, 2 st.,
15 § FB
6 kap. 19 §
FB

7.9

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

6 kap. 20 §
FB

Handläggare

7.10

Beslut att utse utredare i
vårdnads- och
umgängesärenden

6 kap. 19 § 2
st. FB

Arbetsledning

7.11

Godkänna avtal om att
underhållsbidrag skall betalas
för längre perioder än 3
månader

7 kap. 7 § 2
st. FB

Handläggare

7.12

Underrättelse gällande avtal enl
6 kap 6 § FB till

6 kap 17 b) §
FB

Handläggare

6 kap 15 b §
FB

Handläggare

Beslut att inte påbörja
utredning eller att lägga ned
en påbörjad utredning ligger
på nämnden.

Handläggare

Se Kommunförbundets
cirkulär 1996:167 angående
kommunernas uppgifter med
anledning av ny lagstiftning
om underhållsstöd till barn
m.m.

- Skattemyndigheten
- Försäkringskassan
-CSN (för barn över 15 år)

7.13

Godkännande av avtal angående
boendeförälders kostnader för
umgängesresor

AL
Allmänt: Delegation till
tjänsteman, att fatta beslut,

avser endast beslut som är
gynnande för sökanden.
Beslut av negativ karaktär
hänskjuts till
Socialnämndens
arbetsutskott. Detta gäller
även för ärenden av
principiell karaktär.

8.1

Beslut om beviljande av
serveringstillstånd

8 kap 2 § AL
8 kap 4 § AL

Arbetsledning

Gäller tillfälligt och stadigvarande tillstånd för
servering till slutna sällskap
samt tillfälligt och
stadigvarande tillstånd för
servering till allmänheten,
cateringtillstånd samt
tillstånd för provsmakning.

8.2

Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd

8 kap 11 §
AL

Arbetsledning

Inkluderar även uteservering

8.3

Beslut i samband med ändring
av bolagsform eller nya
bolagsmän

8 kap 11 §
AL

Arbetsledning

8.4

Beslut om nedsättning av avgift

8 kap 10 §
AL

Arbetsledning

8.5

Beslut om medgivande till
ombyggnad av serveringsställe

8 kap 11 §
AL

Handläggare

8.6

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

9 kap 12 §
AL

Handläggare

8.7

Beslut att begära biträde av
polismyndighet som behövs vid
tillämpning av 8 kap 4-6 §§

9 kap 9 § AL

Inspektör

8.8

Beslut att avge yttrande med
anledning av överklagat beslut

10 kap 1 §
AL

Den delegat som
fattat det
överklagade
beslutet

8.9

Beslut att vägra lämna ut allmän
handling i ärende enligt
alkohollagen

2 kap 14 §
TF

Arbetsledning

8.10

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd

9 kap 18 §
AL

Utskott

8.11

Beslut om att meddela
tillståndshavare varning

9 kap 17 §
AL

Utskott

8.12

Beslut om att meddela
tillståndshavare erinran

9 kap 17 §
AL

Utskott

Ansökan ska behandlas med
förtur

8.13

Beslut om att förbjuda
detaljhandel eller servering av
öl

9 kap 19 §
AL

Utskott

8.14

Beslut om att meddela varning
till den som bedriver
detaljhandel med eller servering
av öl.

9 kap 19 §
AL

Utskott

8.15

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

3 kap 10 § 2
st AL

Utskott

PSL/PDL
9.1

Beslut om anmälan till
Socialstyrelsen av allvarlig
vårdskada i samband med vård,
behandling eller undersökning

3 kap. 5 §
PSL

Medicinskt
ansvarig
Sjuksköterska

9.2

Utlämnande av
omvårdnadsjournal

5 kap. 5 §
PDL

Medicinskt
ansvarig
Sjuksköterska

Lex Maria

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

OSL
(Ang. överklagande,
yttranden m.m. se avsnitt
11).

10.1

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 §
TF, 6 kap. 3 §
OSL, 10 kap
14 § OSL

Arbetsledning

10.2

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

12 kap. 6 §
SoL

Förvaltningschef

10.3

Beslut att hemlighålla
anmälares eller
uppgiftslämnares identitet

25 kap 7 § och
26 kap 5 §
OSL

Arbetsledning

Förutsättningen är att det
kan antas att fara
uppkommer för att den som
gjort anmälan eller bidragit
med uppgifter, eller någon
honom/henne närstående,
utsätts för våld eller
allvarligt men om uppgiften

röjs. Kan endast tillämpas på
privatpersoner

ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M. TILL
DOMSTOL, ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER
11.1

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

10 kap. 2 § SoL

Förvaltningschef

Talan som ombud förs med
stöd av fullmakt

11.2

Utseende av ombud att föra
nämndens talan

10 kap. 2 § SoL

Förvaltningschef

Talan som ombud förs med
stöd av fullmakt

11.3

Överklagande av beslut i
SoL-, LVU-, LVM- och
LSS ärenden, som gått SN
emot och det ursprungliga
beslutet fattats på
delegation

10 kap. 1-2 § §
SoL
27 § LSS,
34 § 3. KL

Delegaten i
ursprungsärendet

11.4

Beslut huruvida
omprövning skall ske

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

11.5

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

24 § 1 st. FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

11.6
11.7

Avvisande av ombud
Yttrande till allmän
domstol i brottmål

9 § FvL
31 kap. 1 § 1 st.
BrB

Utskott
Handläggare

11.8

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

31 kap 1 § 2 st.
BrB

Handläggare

11.9

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Handläggare

11 §. LUL

Handläggare

31 §. LUL

Handläggare

11 § 3 st. LUL

Handläggare

11.10 Yttrande till
åklagarmyndigheten inför
beslut i åtalsfråga avseende
den som inte fyllt 18 år

11.11 Yttrande till
åklagarmyndigheten med
anledning av ev utredning
beträffande misstänkt
under 15 år

11.12 Upplysningar till
åklagarmyndigheten

11.13 Yttrande till allmän

28 § LUL

Handläggare

3 § Loob

Handläggare

3 § Loob och 7 §
Foob

Arbetsledning

3 kap. 8 § och
5 kap. 2 § KF

Handläggare

domstol angående
överlämnande av vård
inom socialtjänsten samt då
rätten avser att döma den
som inte fyllt 21 år till
fängelse mer än 3 månader

11.14 Anmälan om behov av
offentligt biträde

11.15 Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

11.16 Yttrande i körkortsärende

11.17 Yttrande till passmyndighet 3 § 2 st. PF

Handläggare

vid utfärdande av pass utan
vårdnadshavares
medgivande

11.18 Yttrande beträffande

15 kap. 1 § ÄktB

Handläggare

11 kap. 16 § 2 st.
FB

Handläggare

44 § LL

Handläggare

5 § HF

Förvaltningschef/
Handläggare

29 § SmL

Arbetsledning

31 § 1 st. SmL

Arbetsledning

3 kap. 2 § SL

Förvaltningschef

13 kap. 5 § SoL

Socialnämnd

äktenskapsdispens

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

11.20 Yttranden angående
värdeautomatspel

11.21 Yttrande till
Försvarsmakten efter
ansökan till hemvärnet

11.22 Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

11.23 Anmälningsskyldighet
enligt smittskyddslagen

11.24 Beslut om att ersätta
enskild person för
egendomsskada vid
myndighetsutövning som
förorsakats av personal upp
till ett belopp av 10 000 kr

11.25 Yttrande till
tillsynsmyndighet

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

11.26 Anmälan till IVO om

Förvaltningschef

Lex Sarah

12 kap. 10 § SoL
och 10 kap. 2 §
OSL

Utskott

Vid brådskande ärenden
arbetsledning

12 kap. 10 § SoL

Arbetsledning

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

42 § 2 st. SoF

Handläggare

42 § 2 st. SoF

Handläggare

4 § pkt 10 i FoM

Handläggare

11 § pkt 8 i FoB

Handläggare

§ 6 BBL

Arbetsledning

SoF

Handläggare

SoF

Handläggare

11.36 Dödsboanmälan

20 kap. 8 a § ÄB

Handläggare

Folkbokföringsmyndighet
skall underrättas om vem
som är delegat.

11.37 Beslut att ordna

5 kap. 2 § BL

Arbetsledning

Kommunen har rätt till
ersättning för kostnaderna
av dödsboet.

3 kap. 15 § AFL

Handläggare

11.27

missförhållanden i
kommunens egen
verksamhet
Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten

11.28 Beslut om polisanmälan

14 kap 7 § SoL
24 f § LSS

angående vissa brott mot
underårig samt vissa grövre
brott

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

11.30 Beslut om anmälan till

11.31
11.32

överförmyndaren om att
behov av förvaltare inte
längre föreligger
Begäran om utdrag ur
Misstankeregistret
Begäran om utdrag ur
Belastningsregistret

11.33 Skyldighet att anmäla brott
mot Bidragsbrottslagen

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

11.35 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte längre
föreligger

gravsättning

11.38 Beslut om anmälan till
försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära
sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem
för vård eller boende eller
familjehem enligt SoL som
ger vård och behandling åt

missbrukare av alkohol
eller narkotika

Allmänt
12.1

Representation och
uppvaktning

Ordförande/Förvaltningschef/
Verksamhetschef/Enhetschef

12.2

Befullmäktigande av
ombud att föra
Socialnämndens talan,
och att anta och förkasta
förlikning eller annan
överenskommelse i mål
eller ärende som inte är
av väsentlig betydelse
för nämnden och inte
omfattar ett ekonomiskt
värde som överstiger ett
basbelopp, inför domstol
eller andra myndigheter
samt vid förrättningar av
skilda slag.

Förvaltningschef

Utbildning
13.1

Kurser och
konferenser,
studieresor m.m. för
förtroendevalda

Ordförande

Upphandling
14.1

Inköp avseende
maximalt två
prisbasbelopp

Förvaltningschef

14.2

Anbudsöppning

Upphandlingschef och
Förvaltningschef

14.3

Teckna ramavtal med
leverantör som fått
tilldelningsbeslut i
upphandlingsärende

Upphandlingschef och
Förvaltningschef

14.4

Avge yttrande över
överklagat beslut i
upphandlingsärende

Upphandlingschef och
Förvaltningschef

Arbetsmiljö
15.1

Ha det övergripande
ansvaret för det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningschef

Med ett systematiskt
arbetsmiljöarbete
menas bl.a.
arbetsgivarens arbete
med att undersöka
arbetsförhållanden,

åtgärda brister och
följa upp
verksamheten så att
ohälsa och olycksfall
i arbetet förebyggs
och en
tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås.

Samverkan
16.1

Arbetsplatsträff

Förvaltningschef/Verksamhets
chef/Enhetschef

16.2

Samverkansmöte

Förvaltningschef

Försäljning av lös egendom
17.1

Försäljning av lös
egendom

Förvaltningschef

Verkställighet
Allmänt
18.1

Verkställighetsärenden är inte delegationsärende, och behöver inte återrapporteras.
Vad som sägs i detta kapitel är inte en fullständig uppräkning över verkställighetsärende, utan enbart
exempel på vad som kan anses vara ren verkställighet.

Inköp
Följande uppgifter gällande inköp inom den löpande verksamheten är verkställighetsärenden.
19.1 Inköp under två prisbasbelopp.
19.2

Anlitande av konsulter, och övriga tjänsteköp under två prisbasbelopp

19.3

Tilldelningsbeslut

Personalfrågor
Följande uppgifter gällande personalfrågor är verkställighetsärenden.
20.1 Arbetstidens förläggning enligt gällande avtal och lagstiftning.
20.2

Kurser och konferenser

20.3

Bidrag till fritidsstudier

20.4

Årslönerevisioner inom anvisad ram och riktlinjer för lönestruktur, semester, tjänstledighet m.m. inom
ramen för kommunens personalpolitiska riktlinjer.

20.5

Ledighet med eller utan lön inom avtal, för fackliga uppdrag i övrigt samt övrig ledighet.

Verkställighetsärende avseende Förvaltningschef handläggs direkt av kommundirektör.

