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Inledning
Enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen (KL) får en kommunal nämnd uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd hos kommunen att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Av 6 kap. 38 § KL framgår dock att det finns vissa begränsningar i nämndens möjligheter
till delegering av beslutanderätten i ärenden. Framställningar eller yttranden till
kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att ett beslut av nämnden i dess
helhet har överklagats får beslutas endast av nämnden samfällt. Beslutanderätten får inte
heller delegeras i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet. Vidare får inte delegering ske i ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskilda, om ärendet är av principiell natur eller annars av större vikt. Beslut som har
fattats med stöd av delegering är i alla avseenden att anse som ett av nämnden fattat
beslut. Samma regler som annars gäller således i fråga om överklagbarhet. Ett beslut
som har fattats med stöd av delegering kan inte återkallas av nämnden. Nämnden kan
däremot givetvis återkalla delegeringen.
Anmälan till nämnd
Beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämnden
bestämmer i vilken ordning det ska ske. Av hänvisningen i 10 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) följer att motsvarande gäller för socialnämnden.
Vad som kan delegeras
Nämnden avgör själv vilka ärendegrupper inom socialtjänsten som bör omfattas av
delegeringsrätt och själv ta ställning till i vilken utsträckning den vill utnyttja den
delegeringsrätt som kommunallagen medger. Endast beslut med karaktär av slutligt
avgörande förutsätter nämndens medgivande för att kunna delegeras. Delegeringen
omfattar således endast verklig beslutanderätt, det vill säga rätt att fatta beslut som får
överklagas självständigt.
Till vem delegerar och hur delegerar nämnden
Nämnden delegerar i turordningen från Socialnämnd till Socialnämndens utskott och
Ordförandebeslut. I det fall nämnden ordförande inte går att nå för beslut och det är fara
i dröjsmål kan beslut tas i av 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och i sista hand av
enskild ledamot av socialnämnden.
Nämnden kan också delegera beslutsfattande till förvaltningen och anger då i denna
delegationsordning lägsta nivå. Beslut kan fattas av högre nivå inom organisationen om
det inte strider mot lagstiftning eller annan författning.
Inom förvaltningen finns beslutsnivåerna socialchef, verksamhetschef, medicinskt
ansvarig sjuksköterska, enhetschef, 1:e socialsekreterare, handläggare i linje med
fastställd organisation och rapporteringsgång. Handläggare kan definieras av yrkestitel
som socialsekreterare och/eller biståndsbedömare i delegationsordningen. Som
handläggare räknas också socialsekreterare inom kommunövergripande jourverksamhet.
Inom organisation finns medarbetare som har en förstärkt roll och ansvar. I
delegationstrappan benämns dessa som förste socialsekreterare.
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Delegationsordning nämnden

Delegationsordning förvaltning

Socialnämnden

Socialchef

Socialnämndens utskott

Verksamhetschef

Ordförandebeslut

Enhetschef
1:e socialsekreterare
Biståndshandläggare /handläggare/
socialsekreterare/alkoholhandläggare/ LSS-
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Acceptans av delegation
Genom signatur accepterar varje handläggare och delegat uppdraget att i
socialnämndens ställe fatta beslut enligt denna delegationsordning.
Återkallande av delegation
Nämnden kan när som helst återkalla delegeringsrätten. Nämnden kan också genom eget
handlande föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet
och besluta. Det kan gälla ett från principiell synpunkt viktigt ärende i vilken nämnden
anser att den bör besluta själv.
Föreliggande delegeringsordning utgör uppdatering av tidigare delegationsordningar.
Vissa justeringar har skett på grund av bland annat ändrade lagar och författningar.
Samtidigt har det gjorts förändringar i syfte att främst göra delegationsordningen mer
tillgänglig för dem som tillämpar den. Var och en delegat i de olika sektorerna och
enheterna är preciserade genom angivande av tjänstetitel. Verksamhetschef/enhetschef
har rätt att fatta beslut inom respektive ansvarsområde. Överordnad chef inom
socialtjänsten kan överta beslutsfunktionen från underordnad. Socialchef samt respektive
Verksamhetschef eller enhetschef har som ersättare rätt att fatta beslut i de ärenden
som framgår av delegeringsordningen.
Denna delegationsordning gäller för de ansvarsområden som Socialnämnden har tilldelats
av kommunfullmäktige. Utöver det som anges i denna delegationsordning har
Socialnämnden och Socialnämndens förvaltning att ta övriga kommunala styrdokument i
beaktande så som ”Delegeringsregler för kommunstyrelsen i Melleruds kommun”.
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Förkortningar i delegationsordningen
AL
BrB

Alkohollag (2010:1622)
Brottsbalk (1962:700)

FB

Föräldrabalk (1949:381)

FL

Förvaltningslag (2017:900)

HSL

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

HSF

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

KL

Kommunlag (2017:725)

LSS

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

LUL

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

LOFB

Lag om offentligt biträde (1996:1620)

LVM

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

LVU

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

LT

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PSL

Patientsäkerhetslag (2010:659)

SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SOSFS/HSLF-FS

Socialstyrelsens författningssamling

TF

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

ÄB

Ärvdabalk (1958:637)

ÄktB

Äktenskapsbalk (1987:230)
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1. Allmänna, ekonomiska och personalärenden
Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

1.1

Rätt att teckna
andrahandshyreskontrakt
med klient

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

Sociala kontrakt
Ska ske i samråd med
verksamhetschef

1.2

Beslut att säga upp
andrahandshyreskontrakt

Enhetschef

Sociala kontrakt
Ska ske i samråd med
verksamhetschef

1.3

Beslut att teckna försäkran
om direktåtkomst och/eller
begränsning av åtkomst
samt förande av viss
behandlingsstatistik,
avseende tillgång till andra
myndigheters databaser
med personuppgifter
(SSBTEK)

Verksamhetschef

Ska ske i samråd med
Socialchef

1.4

Tjänsteresa utom Norden,
men inom Europa

Socialchef

1.5

Ansökan hos Socialstyrelsen 3 kap 3 § a- Socialchef
c SoL
om undantag från
behörighetskrav för
socionomutbildning

1.6

Teckna avtal med
personuppgiftsbiträde

EU 2016/679, Socialchef
beaktande

1.7

Upprätta rapport efter
personuppgiftsincident

EU 2016/679, Socialchef
beaktande

1.8

Rätt att teckna avtal om
köpt vård

Verksamhetschef

1.9

Teckna förhandskontrakt
hyresrätt med bostadsbolag

Verksamhetschef Avser sociala kontrakt

1.10 Teckna avtal om tillfälligt
inhyrd personal mindre än
sex månader

Verksamhetschef

1.11 Teckna avtal om tillfälligt
inhyrd personal mer än sex
månader

Socialchef
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2. Socialtjänst - Allmänt
Ärenden

Lagrum

2.1

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

2 a kap 10 § Socialnämndens
SoL
utskott

2.2

Beslut om ersättning enligt
SKR:s riktlinjer till särskilt
förordnad vårdnadshavare

2.3

Beslut i fråga om
2 kap 10 §
mottagande av ärende från SoL
annan kommun

Socialnämndens
utskott

2.4

Erbjudande om
samarbetssamtal

Socialsekreterare
Familjerätt

2.5

Beslut om anmälan till
11 kap 4 §
överförmyndaren om behov FB
av god man/förvaltare

Socialsekreterare

2.6

Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig

Enhetschef

2.7

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

Socialnämndens
utskott

2.8

Yttrande till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO)
angående överflyttning av
ärende till eller från annan
kommun

2 a kap 10 § Socialnämndens
SoL
utskott

2.9

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

10 kap 5 §
FB

6 kap 11 §
SoL

5 kap 3 §
SoL

Delegat

Anmärkning

Verksamhetschef

I brådskande ärende kan
ordförande, 1:e vice
ordförande eller 2:e vice
ordförande ta beslut

Socialsekreterare Avser all slags egendom
och inkomster inklusive
tilläggspension
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3. Ärenden som enligt 10 kap. 4 § Socialtjänstlag kan
delegeras till utskott men inte till tjänsteperson
Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

3.1

Förbjuda eller begränsa
möjligheterna för en
person som har sitt hem
inom kommunen att i
hemmet ta emot andras
barn, när ett barns bästa
kräver det

5 kap 2 §
SoL

Socialnämndens
utskott

Förbud omfattar inte fall
då det med hänsyn till
särskilda omständigheter
är uppenbart befogat att
ett barn tas emot i
hemmet

3.2

6 kap 6 §
Medgivande att barn tas
emot för stadigvarande vård SoL
och fostran i enskilt hem
som inte tillhör någon av
barnets föräldrar eller annan
vårdnadshavare

Socialnämndens
utskott

Ett beslut om att bereda
en underårig vård i ett
visst enskilt hem är att
betrakta som ett
medgivande enligt 6 kap 6
§. Utredning av det
enskilda hemmet ska alltid
ske

3.3

Beslut om godkännande av 6 kap 6 §
jourhem
SoL

Socialnämndens
utskott

Socialnämnden får inte
placera ett barn i ett
sådant enskilt hem som
vid upprepade tillfällen
tar emot barn för tillfällig
vård och fostran
(jourhem) om inte
förhållandena i det
enskilda hemmet och
förutsättningarna för
vård i det är utredda av
socialnämnd

3.4

Övervägande om vård i
annat hem än det egna
fortfarande behövs

Socialnämndens
utskott

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

3.5

Medgivande att ta emot ett 6 kap 6 § och Socialnämndens
12 § SoL
barn för adoption
utskott

3.6

Återkallelse av
medgivande att ta emot
adoptivbarn

6 kap 8 §
SoL

6 kap 13 §
SoL

Socialnämndens
utskott
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Ärenden

Lagrum

Delegat

3.7

Vägran att samtycka till att
adoptionsförfarandet får
fortsätta

6 kap 14 §
SoL

Socialnämndens
utskott

3.8

Beslut om att föra talan i
9 kap 3 §
förvaltningsrätt om återkrav SoL
enligt 9 kap 1 § SoL

Socialnämndens
utskott

Anmärkning

Eventuellt kan en
polisanmälan övervägas
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4. Beslut utifrån utlämnande av allmänna handlingar
Ärenden

Lagrum

Delegat

4.1

Beslut om utlämnande av
12 kap 2 §
allmän handling som rör
1 st OSL
enskildes förhållande, till
enskild eller annan
myndighet, där den
enskilde har samtyckt till att
handlingen lämnas

Enhetschef

4.2

12 kap 2 §
Beslut om utlämnande av
allmän handlings som rör
2 st OSL
enskilds förhållande, eller
annan myndighet, där den
enskilde har samtyckt till att
handlingen lämnad

Enhetschef

4.3

Beslut att lämna ut
12 kap 6 §
uppgifter ut personregister SoL
till statliga myndigheter för
forskningsändamål

Socialchef

4.4

Beslut om att avslå eller
delvis avslå begäran från
enskild eller annan
myndighet att utlämna
allmän handling till skydd
för allmännas ekonomiska
intresse; upphandling

19 kap OSL

Verksamhetschef

4.5

Beslut om att avslå eller
21 kap OSL
delvis avslå begäran från
enskild eller annan
myndighet att utlämna
allmän handling till skydd
för enskild; hälsa och
sexualliv, förföljda
personer, utländsk säkerhet
i vissa fall

Verksamhetschef

4.6

Beslut om att avslå eller
25 kap OSL
delvis avslå begäran från
enskild eller annan
myndighet att utlämna
allmän handling till skydd
för enskild; hälso- och
sjukvård och annan
medicinsk verksamhet med
mera

Verksamhetschef

Anmärkning
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Ärenden

Lagrum

Delegat

4.7

Beslut om att avslå eller
delvis avslå begäran från
enskild eller annan
myndighet att utlämna
allmän handling till skydd
för enskild; socialtjänst,
kommunal

26 kap OSL

Verksamhetschef

4.8

Beslut om att avslå eller
39 kap 20
delvis avslå begäran från
§ OSL
enskild eller annan
myndighet att utlämna
allmän handling till skydd
för enskild; utifrån tillstånd
och tillsyn enligt
alkohollagen enskildes
personliga och ekonomiska
förhållande

Socialchef

4.9

34 kap 6 §
Beslut om att avslå eller
OSL
delvis avslå begäran från
enskild eller annan
myndighet att utlämna
allmän handling till skydd
för enskild; hos kommunal
budget – och skuldrådgivare
om enskilds personliga
förhållande i samband med
skuldsanering

Socialchef

Anmärkning
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5. Individ och familjeomsorg - Ekonomi
5.1

Ärenden

Lagrum

Delegat

Beslut i ärende om
Försörjningsstöd:

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Anmärkning

A) enligt riksnorm och
riktlinjer för handläggning av
ekonomiskt bistånd
5.2

B) över riksnorm enligt
4 kap 2 §
riktlinjer för handläggning av SoL
ekonomiskt bistånd

1:e
Socialsekreterare

1:e Socialsekreterare upp
till 10% av prisbasbelopp

5.3

C) över riksnorm enligt
4 kap 2 §
riktlinjer för handläggning av SoL
ekonomiskt bistånd

Enhetschef

Enhetschef 10 – 25% av
prisbasbelopp

5.4

D) under riksnorm enligt
4 kap 3 §
riktlinjer för handläggning av SoL
ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

5.5

Beslut om bistånd utöver 4
kap 1 § SoL vid belopp
över 0,25 basbelopp

4 kap 2 §
SoL

Socialnämndens
utskott

5.6

Livsföring i övrigt enligt
riktlinjer för handläggning
av ekonomiskt bistånd

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

5.7

Med villkor om praktik eller 4 kap 4 §
kompetenshöjande
SoL
åtgärder

Socialsekreterare

5.8

Vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd (praktik,
kompetenshöjande
verksamhet)

4 kap 4-5 §§ Socialsekreterare
SoL

5.9

Kommunens yttersta
ansvar enligt riktlinjer för
handläggning av
ekonomiskt bistånd

2 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

5.10

Bistånd i form av
förmedling av egna medel

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

5.11

Beslut om hyresgaranti upp 4 kap 1 §
till 3 månader
SoL

Enhetschef

Ska ske i samråd med
verksamhetschef

5.12

Återkrav av försörjningsstöd 9 kap 1 §
enligt 4 kap 1 § SoL som
SoL
beviljats felaktigt eller med
för högt belopp

1:e
Socialsekreterare

Ska ske i samråd med
enhetschef

5.13

Återkrav av ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL som beviljats som
förskott på förmån eller
ersättning

9 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

5.14

Återkrav av
försörjningsstöd som
beviljats enligt 4 kap 2 §
SoL

9 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

Ska ske i samråd med
1:e
Socialsekreterare

5.15

Beslut om att föra talan om 9 kap 3 §
ersättning hos
SoL
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 8 kap
1 § SoL

Verksamhetschef

Nekar att betala
vårdkostnader efter
inkomstprövning
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Ärenden

Lagrum

Delegat

5.16

Beslut att efterge eller
jämka egenavgift enligt 8
kap 1 § 1-2 stycket SoL

9 kap 4
§ SoL

Verksamhetschef

5.17

Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
ersättning för ekonomiskt
bistånd som utgivits som
förskott på förmån

9 kap 2 § 1 Socialsekreterare
p SoL

5.18

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet, helt
eller delvis

9 kap 4
§ SoL

Enhetschef

Anmärkning

Ska ske i samråd
med
Verksamhetschef

6. Individ och familjeomsorg - Vuxna
Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6.1

Beslut om att inleda
utredning

11 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Socialsekreterare i
socialjouren

6.2

Beslut om att utredning inte
ska inledas

11 kap 1 §
SoL

1:e
Socialsekreterare

Socialsekreterare i
socialjouren

6.3

Beslut att avsluta utredning
med bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL

11 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

6.4

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj

4 kap 1 §
och 3 kap
6 b § SoL

Enhetschef

6.5

Beslut om upphörande/
avslutning av bistånd i form
av kontaktperson/
kontaktfamilj

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Vid omprövning
utvärdering av insats

6.6

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson

4 kap 1§
SoL

1:e
Socialsekreterare

Ska ske i samråd med
enhetschef

6.7

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktfamilj

4 kap 1 §
SoL

1:e
Socialsekreterare

Ska ske i samråd med
enhetschef

6.8

Beslut om arvode/
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj enligt
SKR:s rekommendationer

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

Ska ske i samråd med
Verksamhetschef
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6.9

Beslut om arvode/
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj
utöver norm/riktlinjer

4 kap 1 §
SoL

Verksamhetschef

6.10

Bistånd i form av
kvalificerad kontaktperson

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

6.11

Beslut om
akutboende/tillfälligt
boende i enlighet med

4 kap 1 §
SoL

1:e
Socialsekreterare

6.12

Beslut om akutboende
utöver riktlinjer

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

6.13

Beslut om tillfälligt
akutboende utanför
kontorstid

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare
socialjouren

6.14

Beslut om boende

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

6.15

Beslut om skyddat boende
upp till två veckor i egen
regi

4 kap 1 §
SoL

1:e
Socialsekreterare

6.16

Beslut om skyddat boende
utöver två veckor i egen
regi

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

I samråd med
verksamhetschef

6.17

Beslut om skyddat boende
utanför egen regi

4 kap 1 §
SoL

Socialnämndens
utskott

I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande

6.18

Bistånd i form av öppna
vårdsinsatser i egen regi

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

IFO:s öppenvårdsenhet

6.19

Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 §
särskilda kostnader i
SoL
samband med öppen vård i
egen regi

Enhetschef

6.20

Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 §
samtal med
SoL
socialsekreterare

Socialsekreterare

6.21

Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 §
vård och boende
SoL

Socialnämndens
utskott

Ska ske i samråd med
enhetschef
Ska ske i samråd med
verksamhetschef
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6.22 Beslut om bistånd åt vuxna 4 kap 1 §
som vårdnadshavare i form SoL
av vård
Placering/omplacering i
hem för vård eller boende
eller i familjehem

Socialnämnden
s utskott

6.23 Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 §
fickpengar till personer
SoL
med bistånd i form av
boende på hem för vård
eller boende (vuxen)

Socialsekreterare Enligt riksnorm

6.24 Beslut om ersättning för
uppehälle (egenavgift) vid
stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär när
bistånd ges i form av plats
i hem för vård eller
boende/familjehem vuxna

Enhetschef

8 kap 1 §
SoL

6.25 Beslut om att föra talan
9 kap 3 §
om ersättning hos
SoL
förvaltningsrätt om
återkrav för kostnader i
form av egenavgift enligt 8
kap 1 § 1-2 stycket SoL

Socialnämndens
utskott

6.26 Beslut om fortsatt
placering 18-år i form av
vård i hem för vård eller
boende eller i familjehem i
avvaktan på utskottets
omprövning av beslutet

Enhetschef

4 kap 1 §
SoL

Ska ske i samråd med
verksamhetschef
Familjehem-/HVB
placeringar

6.27 Beslut om att föra talan
9 kap 3 §
om ersättning hos
SoL
förvaltningsrätt om
återkrav för kostnader i
form av egenavgift enligt 8
kap. 1 § 1 eller 2 st. SoL

Socialnämndens
utskott

6.28 Beslut om fortsatt
placering 18-år i form av
vård i hem för vård eller
boende eller i familjehem i
avvaktan på utskottets
omprövning av

Enhetschef

4 kap 1 §
SoL

Ska ske i samråd med
verksamhetschef
Familjehem-/HVB
placeringar
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7. Individ och familjeomsorg – Lag om vård av missbrukare i
vissa fall
Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

7.1

Beslut om att inleda
utredning enligt LVM

7 § LVM

1:e
Socialsekreterare

Ska ske i samråd med
enhetschef

7.2

Beslut om att inte inleda
utredning enligt LVM

7 § LVM

Enhetschef

7.3

Begära utdrag ur journal
förd inom hälso- och
sjukvården efter beslut
om att inleda utredning.

7 § 2 st LVM Socialsekreterare

7.4

Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökningen

9 § LVM

Socialnämndens
utskott

7.5

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätten om
vård enligt LVM

11 § LVM

Socialnämndens
utskott

7.6

Ansökan om intagning
på visst hem för vård
eller boende efter
ansökan om tvångsvård
enligt LVM

12 § LVM

Socialsekreterare Ska ske i samråd med 1:e
Socialsekreterare

7.7

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

Socialnämndens
utskott

I brådskande fall och
vid fara i dröjsmål:
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande och i sista
hand ledamot av nämnd

7.8

Beslut om att
omedelbart
omhändertagande av
missbrukare enligt 13 §
LVM ska upphöra

18b § LVM

Socialnämndens
utskott

I avvaktan på
ordinarie utskott:
ordförande, 1:e vice
ordförande eller 2:e
vice ordförande

7.9

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

45 § 1 st
LVM

Socialnämndens
utskott

I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande

I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande
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7.10

Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

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

45 § 2 st
LVM

1:e
Socialsekreterare

Ska ske i samråd med
enhetschef

Socialsekreterare
socialjour

8. Individ och familjeomsorg - Barn och unga
Ärenden

Lagrum
11 kap 1 §
SoL

Delegat

Anmärkning

1:e
Socialsekreterare

Handläggning
Socialsekreterare i
socialjouren

8.1

Beslut om att inleda
utredning (barn)

8.2

Beslut om att utredning inte 11 kap 1 §
ska inledas
SoL

Enhetschef

8.3

Beslut om att inleda
11 kap 4 §
utredning enligt 11 kap 2 § SoL
ska läggas ned

Enhetschef

8.4

Beslut
om
att
inleda 11 kap 1-2
utredning oavsett den
§§ SoL
enskildes eller
vårdnadshavares samtycke

1:e
Socialsekreterare

8.5

Förlängning av
utredningstid i ärende som
rör barn

Socialnämndens
utskott

8.6

Beslut om att utredning inte 11 kap 1, 2
ska föranleda åtgärd
och 4 §§
SoL

8.7

Tillfällig placering av
underårig i ett enskilt
hem då fråga ej är om
stadigvarande vård och
fostran, inkl. ersättning
enligt SKR:s
rekommendationer upp
till tre månader

11 kap 2 §
2 st SoL

Vistelsekommun
samtycker till att ta över
utredningen

1:e
Socialsekreterare

4 kap 1 §
Enhetschef
och 6 kap 1
§ SoL

Ska ske i samråd med
verksamhetschef
Familjehem- /HVB
placeringar
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Ärenden
8.8

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Socialnämnden
s utskott

Familjehem/HVB-placeringar
I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande

4 kap 1 §
och 6 kap 1
§ SoL

Enhetschef

Ska ske i samråd med
verksamhetschef

4 kap 1 §
och 6 kap
1 § SoL

Socialnämnden
s utskott

Placering eller
4 kap 1 §
omplacering av underårig och 6 kap 1
i ett enskilt hem då fråga § SoL
ej är om stadigvarande
vård och fostran, inkl.
ersättning enligt SKR:s
rekommendationer över

tre månader

8.9

8.10

Beslut om tillfällig
placering i jourhem,
nätverket eller
akuthem för barn och
ungdom i avvaktan
på socialnämndens
k
Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form
av vård
(placering/omplacering) i
hem för vård eller
boende samt i
stödboende

Socialsekreterare
socialjouren

I avvaktan på ordinarie
utskott: ordförande, 1:e
vice ordförande eller 2:e
vice ordförande.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter samråd
med verksamhetschef
Familjehem/HVBplaceringar

8.11

8.12

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

4 kap 1 §
och 6 kap
1 § SoL

Socialnämnden
s utskott

Familjehem/HVB-placeringar

4 kap 1 §
och 6 kap 1
§ SoL

Socialnämndens
utskott

Familjehem/HVB-placeringar

8.13

Beslut om bistånd åt barn 4 kap 1 §
och 6 kap 1
och ungdom i form av
hem för vård eller boende § SoL
i egen regi

Enhetschef

Familjehem- /HVB
placeringar Ska ske i
samråd med
Verksamhetschef

8.14

Beslut om upphörande av 4 kap 1 §
och 6 kap 6
bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende § SoL
samt i familjehem

Enhetschef

Ska ske i samråd med
verksamhetschef
Familjehem- /HVBplaceringar
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6 kap 8 §
SoL

Socialnämndens
utskott

Familjehem/HVB-placeringar

8.16 Beslut om ersättning från
8 kap 1 §
föräldrar vars barn är
2 st SoL
under 18 år och får vård i
ett annat hem än det egna

Socialsekreterare

Familjehem/HVBplaceringar

8.17 Beslut om kompensation
4 kap 1 §
för förlorad arbetsinkomst SoL
och särskilt arvode vid
placering i familjehem, upp
till sex månader

Enhetschef

Ska ske i samråd
med
verksamhetschef

8.18 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
enligt SKR:s
rekommendationer

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

8.19 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
över SKR:s
rekommendationer

4 kap 1 §
SoL

Socialnämndens
utskott

8.20 Beslut om ekonomiskt
bistånd till placerade
barn i samband med
umgänge

4 kap 1 §
SoL

1:e
socialsekreterare

8.21 Beslut om öppna
insatser för barn över
15 år utan föräldrars
samtycke

4 kap 1 §
SoL

1:e
socialsekreterare

8.15 Familjehemsplacering/
övervägande om vård i
annat hem än det egna

8.22 Beslut om umgängesstöd till 4 kap 1 §
familjehemsplacerade barn SoL

Socialsekreterare

8.23 Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 §
extra resurs i skolan till
SoL
placerat barn

Socialnämndens
utskott

8.24 Bistånd i form av
familjebehandling /öppen
vård i egen regi

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

Verksamhetschef i
avvaktan på
utskottets beslut

Ska ske i samråd med
verksamhetschef
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

8.25

Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 §
särskilda kostnader i
SoL
samband med
familjebehandling/öppenvår
d i egen regi

Enhetschef

8.26

Beslut om jämkning av
ersättningsbelopp

8 kap 1-2
§§ SoL

Enhetschef

8.27

Beslut om indrivning eller
avskrivning av skuld

8 kap 1-2 §§ Verksamhetschef
SoL

8.28

Beslut om förebyggande
insatser för barn och
ungdom upp till
3000 kronor

5 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

8.29

Beslut om förebyggande
insatser för barn och
ungdom över 3000 kronor

5 kap 1 §
SoL

Enhetschef

8.30

Beslut om framställning till
försäkringskassa om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag när barn
är placerade utom hemmet

4 § 3 st och
7 § Lag om
allmänt
barnbidrag

Socialsekreterare Ska ske i samråd med
1:e socialsekreterare

8.31

Beslut om framställan till
2 kap 33 §
centrala
Studiestöds
studiestödsnämnden (CSN) förordningen
om ändring av
betalningsmottagare för
studiebidrag när barn är
placerade utanför hemmet

Socialsekreterare Ska ske i samråd med
1:e socialsekreterare

8.32

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

Ska ske i samråd med
verksamhetschef

1–3 §§
Socialsekreterare Ska ske i samråd med
Kungörelsen
1:e socialsekreterare
om rätt i vissa
fall för
kommun eller
annan att
uppbära
folkpension
(1962:393)
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

8.33

Underrättelse till
Försäkringskassan om att
barn med underhållsstöd
placerats i familjehem eller
HVB-hem respektive
återflyttat till
vårdnadshavare

2§
Socialsekreterare Ska ske i samråd med
Förordning
1:e socialsekreterare
om
underhållsstöd
och 11 §
Lagen om
underhållsstöd

8.34

Återkallelse av
medgivande att ta emot
ett barn för adoption

6 kap 13 §
SoL

Socialnämndens
utskott

8.35

Samtycke till att
adoptionsförfarandet får
fortskrida

6 kap 14 §
SoL

Enhetschef

8.36

Inte lämna samtycke till
att adoptionsförfarande
får fortskrida

6 kap 14 §
SoL

Socialnämndens
utskott

9. Individ och familjeomsorg – Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga
Ärenden
9.1

9.2

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätten om vård
Beslut om omedelbart
omhändertagande av
ungdom under 20 år

Lagrum
4 § LVU

6 § 1-2 st
LVU

Delegat

Anmärkning

Socialnämndens
utskott
Socialnämndens
utskott

I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande och i sista
hand ledamot av nämnd.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter
samråd med
V k
h t h f
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

9.3

Begäran om förlängd tid för 8 § LVU
ansökan om vård

Enhetschef

Ska ske i samråd med
verksamhetschef

9.4

Beslut om att omedelbart 9 § 3 st
omhändertagande enligt 6 LVU
§ LVU ska upphöra

Ordförande,
1:e vice
ordförande
eller 2:e vice
ordförande

Enhetschef tar kontakt
med delegat efter
samråd med
verksamhetschef

9.5

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

11 § 1 och 3 st Socialnämndens I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
LVU
utskott
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande och i sista
hand ledamot av nämnd.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter
samråd med
verksamhetschef

9.6

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

11 § 2-3 st
LVU

9.7

Beslut rörande den unges 11 § 4 st
personliga förhållanden i
LVU
den mån beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st
LVU

1:e
Socialsekreterare

9.8

Övervägande om vård
med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs

13 § 1 st
LVU

Socialnämndens
utskott

9.9

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

13 § 2 st
LVU

Socialnämndens
utskott

Socialnämndens I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
utskott
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande och i sista
hand ledamot av nämnd.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter
samråd med
verksamhetschef
Ska ske i samråd med
enhetschef
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Ärenden

Lagrum

Delegat

9.10

Särskilt övervägande
om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap
8 § FB

13 § 3 st
LVU

Socialnämnden

9.11

Om Socialnämnden anser 10 kap 5 §
Socialnämnden
SoL och prop
att kriterierna i 6 kap 8 §
FB är uppfyllda är nämnden 1981/82:168
s 70
skyldig att väcka talan I
domstol om överflyttning av
vårdnaden till
familjehemsföräldrarna

Beslutet att väcka talan
hos domstol måste fattas
av socialnämnden och kan
inte delegeras

9.12

Beslut om hur rätt till
14 § 2 st 1 p Socialnämnden
umgänge med den unge
LVU
ska utövas
– när överenskommelse ej
kan nås med föräldern eller
vårdnadshavaren

Beslutet måste fattas av
socialnämnden och kan
inte delegeras

9.13

Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge
ska
utövas
– i brådskande fall när
nämndens beslut inte kan
avvaktas

14 § 2 st 1 p Socialnämndens
ordförande, 1:e
LVU
vice ordförande,
2:e vice
ordförande

I akuta fall enhetschef
tar kontakt med delegat
efter samråd med
verksamhetschef.

9.14

Beslut att den unges
vistelseort inte ska röjas
för föräldern eller
vårdnadsinnehavare

14 § 2 st 2 p Socialnämnden
LVU

9.15

Övervägande av om ett
beslut beträffande
umgänge eller
hemlighållande av
vistelseort enligt 14 §
andra stycket 1 och 2
fortfarande behövs

14 § 3 st
LVU

I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande och i sista
hand ledamot av nämnd.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter
samråd med
V k
h t h f

Socialnämndens
utskott

Anmärkning

25

Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

9.16

Beslut om att vård enligt
LVU ska upphöra

21 § LVU

Socialnämndens
utskott

9.17

Beslut om regelbunden
kontakt med särskild
kvalificerad
kontaktperson eller
behandling i öppna
former

22 § 1 st
LVU

Socialnämndens
utskott

9.18

Beslut om att förebyggande 22 § 3 st
insats enligt 22 § 1 stycket LVU
LVU ska upphöra

Socialnämndens
utskott

9.19

Ansöka hos förvaltningsrätt 24 § LVU
om flyttningsförbud

Socialnämndens
utskott

9.20

Övervägande om
26 § 1 st
flyttningsförbud fortfarande LVU
behövs

Socialnämndens
utskott

9.21

Beslut om flyttningsförbud
ska upphöra

26 § 2 st
LVU

Socialnämndens
utskott

9.22

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 1 st
LVU

Socialnämndens
utskott

I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål:
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande och i sista
hand ledamot av nämnd.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter samråd
med verksamhetschef

9.23

Beslut om att ett tillfälligt 30 § 2 st
flyttningsförbud enligt 27 § LVU
LVU ska upphöra

Socialnämndens
utskott

I avvaktan på ordinarie
utskott: ordförande, 1:e
vice ordförande eller 2:e
vice ordförande.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter
samråd med
verksamhetschef

26

Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

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

Socialnämndens
utskott

9.25 Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare och plats
att genomföra
undersökningen

32 § LVU

Socialnämndens
utskott

I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål: 1:e vice
ordförande och i sista
hand 2:e vice ordförande.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter samråd
med verksamhetschef

9.26 Anmälan om behov
av offentligt biträde
samt yttrande till
förvaltningsrätten
över ansökan om
offentligt biträde i
ärende enligt LVU

39 § LVU

Enhetschef

Ska ske i samråd med
verksamhetschef

9.27 Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning

43 § 1 st
LVU

Socialnämndens
ordförande

I brådskande fall och vid
fara i dröjsmål: 1:e vice
ordförande och i sista
hand 2:e vice ordförande.
Enhetschef tar kontakt
med delegat efter samråd
med verksamhetschef

Enhetschef

Ska ske i samråd med
verksamhetschef

9.28 Beslut att begära
43 § 2 st
polishandräckning för att
LVU
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med
stöd av LVU

Socialsekreterare
socialjour
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10.

Individ och familjeomsorg - Föräldrabalken
Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning
Se aktuella föreskrifter
och allmänna råd hos
Socialstyrelsen. (1988:6)
Utredning ska anses
inledd när nämnden fått
födelseanmälan eller
rätten förklarat en man
inte vara far enligt 1 kap
2 § FB

10.1

Godkännande av
1 kap 4
faderskapsbekräftelse och § 1 st FB
föräldraskapsbekräftelse

Socialsekreterare
familjerätt

10.2

Beslut att inleda
faderskapsutredning

2 kap 1 §
FB

Enhetschef
familjerätt

10.3

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

Enhetschef
familjerätt

10.4

Beslut om att återuppta
nedlagd utredning

2 kap 1 §
FB

Enhetschef
familjerätt

10.5

Beslut om att utföra
munskrap alternativt
remittera till
blodprovstagning

2 kap 6 §
FB

Enhetschef
familjerätt

10.6

Beslut att inleda
utredning om
föräldraskap

2 kap 8 a §
FB

Enhetschef
familjerätt

10.7

Beslut om att inleda
2 kap 9 §
utredning om någon
1 st FB
annan man än den som är
gift med barnets moder
kan vara far till barnet

Enhetschef
familjerätt

10.8

Beslut att väcka talan och 3 kap 5 §
föra talan i mål om
2 st och 6 §
faderskap
2 st FB

Enhetschef
familjerätt

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

Lagrum

Delegat

10.9

Beslut att godkänna
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 6 § 2 Socialsekreterare
st och 14 a § familjerätt
2 st och 15 a
§ 3 st FB

10.10

Beslut att ej godkänna
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och
umgänge

Enhetschef
6 kap 6 §
och 14 a § 2 familjerätt
st och 15 a §
3 st FB

10.11

Beslut att åtgärd vidtas
6 kap 13 a § Socialnämndens
utan hänsyn till den andra FB
utskott
vårdnadshavarens
samtycke om det krävs för
barnets bästa avseende:
- psykiatrisk eller
psykologisk utredning
eller behandling som
omfattas av HSL behandling i öppna former
som ges med stöd av 4
kap 1 § SoL utseende av
kontaktperson eller en
familj som avses i 3 kap
6 § 3 stycket SoL

10.12

Beslut om samtycke till
fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap 14 §
SoL

10.13

Beslut om att till
domstol lämna yttrade
gällande nämndens
möjlighet till
umgängesstöd

6 kap 15 c § Enhetschef
FB
familjerätt

10.14 Beslut om att lämna
yttrande inför
interimistiskt beslut i
tingsrätten beträffande
vård, boende eller
umgänge, vid
snabbupplysning

6 kap 20 §
2 st FB

10.15 Lämnande av
6 kap 19 §
upplysningar till tingsrätt i FB
vårdnads-, boende- och
umgängesmål

Anmärkning

Gäller endast om barnet
har två vårdnadshavare
och endast den ena
samtycker till en åtgärd till
stöd för barnet

Socialsekreterare
familjerätt

Socialnämndens
utskott

Snabbupplysning

Enhetschef
familjerätt
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

10.16 Svar på remiss avseende 6 kap 18 §
samarbetssamtal i mål
FB
gällande vårdnad, boende
och/eller umgänge

Socialsekreterare
familjerätt

10.17 Beslut om att lämna
upplysning inför
interimistiskt beslut i
tingsrätt beträffande
vårdnad, boende eller
umgänge

6 kap 20 §
FB

Socialsekreterare
familjerätt

10.18 Beslut att utse utredare i
vårdnads-, boende- och
umgängesärenden samt
samarbetssamtal

6 kap 19 §
2 st FB

Enhetschef
familjerätt

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

7 kap 7 § 2
st FB

Socialsekreterare
familjerätt

Se aktuellt cirkulär från
Sveriges kommuner
och landsting
(1996:167)

10.20 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
till särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt
norm och riktlinjer

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare
familjerätt

5 % av prisbasbeloppet
per månad och 100 kr
per månad i
schablonbelopp som
omkostnadsersättning
samt 18:50 kr per mil i
reseersättning

10.21 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
till särskilt förordnad
vårdnadshavare utöver
norm och riktlinjer

4 kap 1 §
SoL

Socialnämndens
utskott

5 % av prisbasbeloppet
per månad och 100 kr
per månad i
schablonbelopp som
omkostnadsersättning
samt 18:50 kr per mil i
reseersättning
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11.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

11.1 Beslut om att inte ta upp
begäran om insatser till
prövning (beslut om
avvisning)

8 § LSS

LSS-handläggare

Detta avser situationer
när insatsen inte kan ges
tex när begäran inte görs
av den enskilde själv. (Se
Socialstyrelsens
meddelandeblad nr 12,
2013)

11.2 Beslut om personkrets
tillhörighet

1 och 7
§§ LSS

LSS-handläggare

Förutsätter ansökan om
insats

11.3 Biträde av personlig
assistent

7 § och 9 § p Socialnämndens
2 LSS
utskott

11.4 Tillfällig utökning av
biträde av personlig
assistans

7 § och 9 § p Enhetschef
2 LSS

11.5 Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig
assistans

7 § och 9 § p Socialnämndens
2 LSS
utskott

11.6 Tillfällig utökning av
7 § och 9 § p Enhetschef
ekonomiskt stöd för skäliga 2 LSS
kostnader för personlig
assistans
11.7 Ledsagarservice

7 § och 9 § p Enhetschef
3 LSS

11.8 Biträde av kontaktperson

7 § och 9 § p Enhetschef
4 LSS

11.9 Avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § p Enhetschef
5 LSS

11.10 Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet

7 § och 9 § p Enhetschef
6 LSS

11.11 Beslut om boende i
familjehem eller bostad
med särskild service för
barn eller ungdom som
behöver bo utanför
föräldrahemmet

7 § och 9 § p Socialnämndens
8 LSS
utskott
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Ärenden
1.12 Beslut om boende i bostad
med särskild service för
barn och ungdom i annan
kommun

Lagrum

Delegat

Anmärkning

7 § och 9 § p Socialnämndens
8 LSS
utskott

11.13 Beslut om boende för vuxna 7 § och 9 § p Socialnämndens
med särskild service för
9 LSS
utskott
vuxna eller annan särskild
anpassad bostad för vuxna
11.14 Beslut om boende för vuxna 7 § och 9 § p Socialnämndens
med särskild service för
9 LSS
utskott
vuxna eller annan särskild
anpassad bostad för vuxna i
annan kommun
11.15 Beslut om daglig
verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig

7 § och 9 § p Socialnämndens
10 LSS
utskott

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

11 § LSS

11.17 Beslut om upphörande av
insats enligt LSS

Personkrets 1 & 2

Enhetschef

Enhetschef

11.18 Beslut om
återbetalningsskyldighet
avseende ekonomiskt stöd
för personlig assistans

12 § LSS

Enhetschef

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

16 § 2 LSS

Socialnämndens
utskott

11.20 Beslut om att på den
enskildes begäran utföra
vissa ss assistans mot
avgift motsvarande
assistansersättning

18 § LSS

Enhetschef

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

Enhetschef

32

Ärenden
11.23 Beslut om att anmäla
behov av ersättning för
personlig assistent till
försäkringskassa

Lagrum

Delegat

15 § p 8
LSS och 51
kap SFB

Enhetschef
LSS-handläggare

11.24 Godkännande av familjehem 6 kap 6 §
SoL

Socialnämndens
utskott

11.25 Beslut om ersättning
till familjehem och
kontaktperson (arvode
och
omkostnadsersättning)
enligt norm och SKR:s
rekommendationer

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

11.26 Beslut om ersättning
till familjehem och
kontaktperson (arvode
och
omkostnadsersättning)
utöver norm och SKR:s
rekommendationer

4 kap 1 §
SoL

Socialnämndens
utskott

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

15 § p 6
LSS

Enhetschef

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

15 § p 6
LSS

Enhetschef

11.29 Beslut om
återbetalningsskyldighet
av ekonomiskt stöd för
personlig assistans

12 § LSS

Enhetschef

11.30 Beslut om att vidta
åtgärd för ett barn i
form av insats enligt 8
§ LSS om det krävs
med hänsyn till barnets
bästa även om bara en
vårdnadshavare
samtycker till insatsen

6 kap 13 § FB Socialnämndens
utskott

Anmärkning

LSS-handläggare

LSS-handläggare
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12.

Bistånd till äldre
Ärenden

Lagrum

Delegat

12.1 Beslut om bistånd i form 4 kap 1 § och
av hjälp i hemmet och
5 kap 5 § SoL
korttidsplats enligt
vägledande bestämmelser

Biståndshandläggare

12.2 Beslut om bistånd i form 4 kap 1 § och
av särskilt boende för
5 kap 5 § SoL
service och omvårdnad av
äldre enligt vägledande
bestämmelser

Biståndshandläggare

12.3

Beslut om bistånd i form 4 kap 1 § och Biståndshandläggare
av stöd till anhöriga för 5 kap 10 § SoL
personer som vårdar eller
stödjer närstående.
Beslut ska fattas enligt
vägledande
bestämmelser.

12.4

Beslut om bistånd i
form av meningsfull
sysselsättning

4 kap 1 § och
5 kap 7 § SoL

Enhetschef

Anmärkning

Dagverksamhet SoL
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Ärenden

Lagrum

Delegat

12.5

Beslut om ledsagarservice 5 kap 7
§ SoL

Biståndshandläggare

12.6

Jämkning av avgift för
hjälp i hemmet, service
och omvårdad samt
boende

8 kap 2 § 2
st SoL

Avgiftshandläggare

12.7

Beslut om avgift enligt
fastställda riktlinjer

8 kap SoL

Avgifts- handläggare

12.8

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

12.9

Överklagande av beslut
om avgift

Socialnämndens
utskott

Anmärkning

I avvaktan på ordinarie
utskott; ordförande, 1:e
vice ordförande eller 2: a
vice ordförande

8 kap 2 SoL Verksamhetschef
Rättidsprövni
ng
24 § FL
Omprövnin
g 27 § FL

12.10 Beslut om stöd och hjälp i 4 kap 2 § och Enhetschef
hemmet utöver angivna 5 kap 5 § SoL
riktlinjer
12.11 Beslut om anmälan till
överförmyndare om att
behov av god
man/förvaltare

5 kap 3 §
1 SoF

Biståndshandläggare Ska ske i samråd
Enhetschef

12.12 Beslut om anmälan till
överförmyndare om att
behov av förvaltare inte
längre föreligger

5 kap 3 §
2 SoF

Biståndshandläggare Ska ske i samråd
Enhetschef
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13.

Bistånd till personer med funktionshinder
Ärenden

Lagrum

Delegat

13.1

Beslut om bistånd i
form av boendestöd
enligt riktlinjer

4 kap 1 §
SoL

Biståndshandläggare

13.2

Beslut om bistånd i
form av bostad
med särskild
i fö
Beslut om bistånd i
form av stöd till
anhöriga för

4 kap 1 § och Enhetschef

5 4 kap 1 §
SoL

Biståndshandläggare

13.4

Beslut om bistånd i
form av meningsfull
sysselsättning

6 4 kap. 1 §
SoL

Biståndshandläggare Dagverksamhet SoL

13.5

Beslut om
ledsagarservice

4 kap 1 § och Biståndshandläggare

Beslut om bistånd i
form av
kontaktperson

3 kap 6 §

13.3

13.6

13.7

13.8

13.9

Jämkning av avgift
för hjälp i hemmet,
service och
åd d
t
Beslut om avgift
enligt fastställda
riktlinjer
Beslut om köp av
vårdplats i annan
kommun eller hos
annan vårdgivare

Anmärkning

kap 7 §
SoL

7 kap 7 § SoL

Till och från
vårdinrättningar

Enhetschef

5 och 4 kap 1
§ SoL
8 kap 2 § 2 st Avgiftshandläggare
SoL
8 kap SoL

Avgiftshandläggare

Socialnämndens
utskott

I avvaktan på ordinarie
utskott; ordförande, 1:e
vice ordförande eller 2: a
vice ordförande
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

13.10 Överklagande av beslut 8 kap 2 SoL
Verksamhetschef
Rättidsprövning
om avgift
24 § FL
Omprövning 27
§ FL
13.11 Beslut om stöd och hjälp 4 Kap 2 § och
5 kap 5 § SoL
i hemmet utöver
vägledande
bestämmelser

Enhetschef

13.12 Beslut om anmälan till
överförmyndare om att
behov av god
man/förvaltare

Biståndshandläggare Ska ske i samråd med
enhetschef

5 kap 3 § 1
SoF

13.13 Beslut om anmälan till 5 kap 3 § p 2
överförmyndare om att SoF
behov av förvaltare inte
längre föreligger

Biståndshandläggare
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14.

Beslut utifrån Hälso-och sjukvårdslagen
Ärenden

Lagrum

Delegat

14.1 Ansvar för att det finns
ändamålsenliga rutiner
för: - Att ta kontakt med
läkare eller annan hälsooch sjukvårdspersonal
- Läkemedelshantering
- Rapportering

4 kap 6 §
HSF och kap
6 § 4 PSL

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

14.2 Ansvarar för att:
Patienten får en säker och
ändamålsenlig hälso- och
sjukvård av god kvalitet
inom kommunens
ansvarsområde:
- Patienten får den
hälso- och sjukvården
som en läkare förordnat
om - Journaler förs i
den omfattningen som
föreskrivs - Beslut om att
delegera ansvar för
vårduppgifter är
förenliga med
patientsäkerheten

4 kap 6 § HSF, Medicinskt
ansvarig
11 kap 4 §
sjuksköterska
HSL och 6
kap 3 §
PSL

Anmärkning
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Ärenden

Lagrum

Delegat

14.3 Ansvar för att senast den 1
mars varje år upprätta en
patientssäkerhetsberättelse

3 kap 10 §
PSL

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

14.4 Samlat ledningsansvar för
verksamheten

4 kap 2 §
HSL och
4 kap 1
§ HSF

Socialchef

14.5 Medicinskt ledningsansvar

4 kap 5 §
HSF

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

15.

Anmärkning

Beslut utifrån Alkohollag
Ärenden

Lagrum

Delegat

15.1 Beslut i fråga om
stadigvarande tillstånd för
servering till allmänheten.

8 kap 2 §
AL

Alkoholhandläggare Vid förslag till avslag eller
vid handläggarens
begäran ska ärendet
Socialnämndens
beslutas av nämnd
utskott

15.2 Vid konkurs, ansökan från
konkursförvaltare

8 kap 2 §
AL

Alkoholhandläggare

15.3 Beslut i fråga om
8 kap 2 §
stadigvarande tillstånd för
AL
servering till slutna sällskap

Alkoholhandläggare

15.4 Beslut i fråga om tillfälligt
tillstånd för servering till
allmänheten vid enstaka
tillfälle

Alkoholhandläggare Endast sex tillfällen kan
beviljas per gång

8 kap 2 §
AL

15.5 Beslut om tillfälligt utökad 8 kap 2 §
serveringstid vid enstaka AL
tillfälle till stadigvarande
tillstånd till allmänheten
och slutna sällskap

Alkoholhandläggare

15.6 Beslut i fråga om tillfälligt 8 kap 2 §
tillstånd för servering till AL
slutet
sällskap
under
enstaka tidsperiod eller
enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare

Anmärkning
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Ärenden

Lagrum

Delegat

15.7

Beslut i fråga om
catering

8 kap 4 §
AL

Alkoholhandläggare

15.8

Beslut om tillstånd att ha 8 kap 5 §
minibar och rumservice på AL
hotell med
serveringstillstånd

Alkoholhandläggare

15.9

Beslut i fråga om tillstånd 8 kap 6 §
att anordna provsmakning AL
stadigvarande eller vid
enstaka tidsperiod

Alkoholhandläggare

15.10 Beslut i fråga om särskilt
tillstånd för att anordna
provsmakning,
egenproducerat

8 kap 7 §
AL

Alkoholhandläggare

15.11 Beslut att avlägga
kunskapsprov för den
sökta verksamheten

8 kap 12 §
AL

Alkoholhandläggare

15.12 Beslut i fråga om att
godkänna anmälan om
betydande förändring i
ägarförhållanden

8 kap 12 §
och 9 kap
11§ AL

Alkoholhandläggare

15.13 Beslut i fråga om att
godkänna anmälan om
att verksamheten läggs
ned, om avbrott sker
eller om verksamheten
förändras i något annat
avseende av betydelse

8 kap 12 §
och 9 kap
11§ AL

Alkoholhandläggare

15.14 Beslut om gemensam
8 kap 14 §
serveringsyta, där sökande AL
har ett beviljat
serveringstillstånd

Alkoholhandläggare

15.15 Beslut om pausservering i 8 kap 15 §
teater- eller konsertlokal
AL

Alkoholhandläggare

Anmärkning
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Ärenden

Lagrum

Delegat

15.16 Beslut i fråga om att
inleda
åtgärdsärende
om
eventuellt
administrativt
ingripande

9 kap 17-18
§§ AL

Alkoholhandläggare

15.17 Beslut i fråga om att
avskriva ärende om
eventuellt administrativt
ingripande

9 kap 17-18
§§ AL

Alkoholhandläggare

15.18 Beslut om tillsynsplan

9 kap 2 §
AL

Alkoholhandläggare

15.19 Beslut i fråga om att 9 kap 17 §
meddela tillståndshavare AL
erinran

Alkoholhandläggare

15.20 Beslut i fråga om att
meddela
tillståndshavare varning

9 kap 17 §
AL

Socialnämndens
utskott

om 9 kap 18 §
av AL
på
vad
för

Socialnämndens
utskott

15.21 Beslut
i
fråga
återkallelse
serveringstillstånd
grund av brott eller
som i övrigt gäller
tillståndet

15.22 Beslut
i
fråga
om 9 kap 18 §
återkallelse
av AL
serveringstillstånd
som
inte längre utnyttjas eller
på tillståndshavarens egen
begäran

Alkoholhandläggare

15.23 Beslut i fråga om att 9 kap 19 §
meddela varning till den AL
som
bedriver
detaljhandel med eller
servering av folköl

Socialnämndens
utskott

15.24 Beslut i fråga om att 9 kap 19 §
meddela
den
som AL
bedriver
detaljhandel
med eller servering av
folköl förbud mot vidare
försäljning

Socialnämndens
utskott

Anmärkning
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Ärenden
12.25 Beslut i fråga om
polisanmälan om brott
mot
ansvarsbestämmelserna i
alkohollagen

16.

Lagrum

Delegat

11 kap AL

Alkoholhandläggare

Anmärkning

Beslut utifrån Lag om tobak och liknande produkter
Ärenden

Lagrum

Delegat

16.1

Beslut i fråga om
tobakstillstånd, även
tillfälliga tillstånd för
tobaks-försäljning

5 kap 3 §
LT

Tobakshandläggare Vid förslag till avslag eller
Socialnämndens
vid handläggarens
utskott
begäran ska ärendet
beslutas av nämnd

16.2

Begära
5 kap 7 §
egenkontrollprogram från LT
tillståndshavaren

Tobakshandläggare

Ärenden

Delegat

Lagrum

16.3

Beslut i fråga om ändring 5 kap 8 §
i tobakstillstånd
LT

Tobakshandläggare

16.4

Bevilja
försäljningstillstånd efter
ansökan från konkursbo

5 kap 9 §
LT

Tobakshandläggare

16.5

Besluta om tillsyn och
upprätta åtgärdsförslag

7 kap 3 och
4 §§ LT

Tobakshandläggare

16.6

Besluta i tillsynsärende
gällande tobaksvaror:
föreläggande, förbud
eller varning

7 kap 9
och 11 §§
LT

Socialnämndens
utskott

16.7

Besluta återkalla
tobakstillstånd när
tillståndet inte längre
utnyttjas

7 kap 10 §
1 p LT

Tobakshandläggare

16.8

Besluta i tillsynsärende
7 kap 12 §
gällande e-cigaretter och LT
påfyllnadsbehållare,
föreläggande, förbud eller
varning

Anmärkning

Anmärkning

Socialnämndens
utskott
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Ärenden

Lagrum

Delegat

16.9

Beslut i fråga om
7 kap 20 §
polisanmälan om brott
LT
mot
ansvarsbestämmelserna i
tobakslagen

Tobakshandläggare

16.10

Beslut att genomföra
kontrollköp hos
tillståndshavare med
tobakstillstånd

Tobakshandläggare

7 kap 22

Anmärkning

och 23 §§
LT
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17.

Beslut utifrån Spellag
Ärenden

Lagrum

Delegat

17.1

Yttrande till
Spelinspektionen för
restauranger med
serveringstillstånd

5 kap 7 §
Spellag
(2018:1138)

Alkoholhandläggare

18.

Beslut utifrån lag om receptfria läkemedel

18.1

Ärenden

Lagrum

Delegat

Ansvara för kontroll av
försäljning av receptfria
läkemedel

20 § Lag om Alkoholhandläggare
receptfria
läkemedel
(2009:730)

Anmärkning

Anmärkning

19.
Överklaganden, yttranden, anmälningar med mera till
domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter
Ärenden
19.1

Utse ombud och
utfärda fullmakter för
denna att föra
nämndens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda
slag

19.2

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

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Socialchef

10 kap 2 §
SoL

Delegat i
ursprungsbeslut

Socialnämnden ska
själv eller genom
ombud föra
kommunens talan i mål
och ärende som enligt
denna lag eller annan
författning ankommer
på socialnämnden

44

Ärenden

Lagrum

Delegat

19.3

Utse ombud att föra
nämndens talan i
ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

10 kap 2 §
SoL

Enhetschef

19.4

Överklagande och
yrkande om inhibition
när förvaltningsrätt
eller kammarrätt
ändrat nämndens
beslut och detta
beslut ursprungligen
fattats av delegaten
samt avgivande av
yttrande i SoL-, LVUoch LVM- ärenden där
ursprungsbeslutet
fattats av delegat

10 kap 1-2
Delegat i
§§ SoL, 5
ursprungsbeslut
kap 2 § , 6
kap 37 § och
kap 39 § 3
KL

19.5

Överklagande och
yrkande om inhibition
samt yttrande till
förvaltningsrätt och
kammarrätt i SoL-,
LVU- och LVM ärende

10 kap 1-2
§§ SoL, 6
kap 37 § KL

Socialnämnden
eller
socialnämndens
utskott beroende
på ursprungsbeslut

19.6

Omprövning av beslut

46 § 2 st
FL

Delegat i
ursprungsbeslut

Anmärkning

Beslutet avser inte
myndighetsutövning
mot enskild i ärende av
principiell beskaffenhet
eller annars av större
vikt (jämför RÅ 1994
ref 67)

I avvaktan på ordinarie
utskott: ordförande,
1:e vice ordförande
eller 2:e vice
ordförande
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Ärenden

Lagrum

Delegat

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

44 § FL

Nämndsekreterare

19.8 Avvisande av ombud vid
nämnds-/
utskottssammanträde

14 § 2 st
FL

Socialnämndens
ordförande

19.9 Yttrande till allmän
domstol

31 kap 1 §
1 st BrB

1:e
Socialsekreterare

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

31 kap 2 §
1 sr BrB

1:e
Socialsekreterare

19.11 Yttrande till åklagare vis
åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef

Anmärkning

46

Ärenden

Lagrum

Delegat

19.12 Yttrande till
åklagarmyndig

11 § LVU

1:e
Socialsekreterare

19.13 Yttrande till åklagare med
anledning av eventuell
utredning beträffande
den som

31 § och 33
§ LVU

1:e
Socialsekreterare

19.14 Begäran hos åklagare om
förande av

37 § LVU

Enhetschef

19.15 Anmälan om behov av
offentligt biträde

3 § LOFB

Socialsekreterare

19.16 Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsberäkning

3 § LOFB
och 7 §
Förordningen
om offentligt
biträde

Enhetschef

19.17 Yttrande enligt
namnlagen

45 § och 46
§ namnlagen

Enhetschef

19.18 Prövning av samtycke till
6 kap 13
fortsatt adoptionsförfarande § SoL
vid samtycke

Anmärkning

Socialsekreterare Se SKR cirkulär 1997:79.
Det förutsätts att
nämnden eller den
ansvarige
tjänstepersonalen vid
tvekan angående de
rättsliga
förutsättningarna för
adoptionens
genomförande
konsulterar den
förmedlande
adoptionsorganisationen
och MIA

47

Ärenden

Lagrum

Delegat

19.19 Prövning av samtycke
till fortsatt
adoptionsförfarande vid
ej samtycke

6 kap 13 §
SoL

Socialnämndens
utskott

19.20 Yttrande
körkortsärende

3 kap 8 § och Socialsekreterare
5
kap 2 §
kö k t fö d
3 § 2 st
Socialchef
passförord
ningen

i

19.21 Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens
medgivande
19.22 Yttrande i ärenden om
förordnande av god man
eller förvaltare för någon
som fyllt 16 år

11 kap 16 §
2 st FB

Anmärkning

Enhetschef

19.23 Upplysningar i
vapenärende

1:e
Socialsekreterare

19.24 Yttrande i
vapenärende

1:e
Socialsekreterare

19.25 Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

29 §
smittskyd
dslagen

Enhetschef

19.26 Anmälningsskyldighet
enligt smittskyddslagen

31 § 1 st.
smittskyd
dslagen

Enhetschef

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

Lagrum

Delegat

19.27

Dödsboanmälan

20 kap 8 a §
ÄB

Handläggare med ansvar Handläggande kommun har
för dödsboanmälan
rätt till ersättning för
kostnaderna av dödsboet

19.28

Beslut att
ordna
gravsättning

Handläggare med
ansvar för
dödsboanmälan

19.29

Yttrande till
tillsynsmyndi
ghet

5 kap 2
§
begravn
i
13 kap
2 § SoL

Socialnämnden

Anmärkning

Handläggande
kommun har rätt till
ersättning för
k t d
Tillsynsmyndig het är
inspektionen för vård och
omsorg, Socialstyrelsen,
Länsstyrelsen i respektive
län, JO och JK. I första
hand bör nämnden avge
yttrande av principiell
Betydelse

19.30

19.31

Beslut om
polisanmälan
angående brott mot
den egna
verksamheten
( k
i kt
Beslut om
polisanmälan
angående vissa
brott mot
underårig samt
vissa
grövre brott

12 kap
10 §
SoL

Verksamhetschef

Se även 2.7 avseende
förande av talan i
förvaltningsrätt
avseende återkrav
ekonomiskt bistånd

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 ett år

49

Ärenden

Lagrum

Delegat

Anmärkning

19.32 Rätt att på
11 §
Alkoholhandläggare
framställande erhålla
Förordningen om
utdrag ut
belastningsregister Socialsekreterare
Rikspolisstyrelsens
polisregister om brott
som föranlett någon
annan påföljd än
penningböter, avseende
uppgifter för
tillståndsgivning,
vårdnadsfrågor,
barnavårdsutredning,
utseende av
kontaktperson eller
kontaktfamilj för barn
och unga upp till 21 år,
medgivande att ta emot
barn samt adoption,
åtgärder enligt LVU och
LVM i vissa fall
19.33 Beslut om anmälan av 3 kap § 5
händelser till IVO som PSL
har medfört eller kunnat
medföra vårdskador
enligt
Lex Maria

Medicinskt ansvarig Årligen rapportera
sjuksköterska
anmälda händelser till
socialnämnden

19.34 Yttrande gällande
7 kap 6 §
detaljplan/samråd som KL
är av ringa betydelse för
verksamheten

Socialnämnden

Som ej avser 3 kap 2 §
SoL

50

Ärenden

Lagrum

Delegat

19.35 Yttrande till
Förvaltningsdomstol/
Kammarrätt vis
överklagande beslut
hällande SoL, LVU och
LVM.

10 kap 4 §
SoL och 6
kap § 37
KL

Delegat i
ursprungsbeslut

19.36 Beslut om anmälan av
missförhållande till
Inspektionen för vård och
omsorg efter inkommen
rapport och utredning
enligt Lex Sarah

14 kap 7 §
SoL, 24 f §
LSS och
SOSFS
(2013:16)

Socialchef

Anmärkning
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