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Förutsättningar för delegering
Nämnddelegering enligt 6 kap. Kommunallagen
33 §
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd
hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. Kommunallagen.

Delegeringsförbud
34 §
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats
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 som överlåtits till
nämnden, och

5. Visa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte får utnyttjas om delegaten inser att
ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Anmälningsskyldighet
35 §
Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till nämnden,
som bestämmer i vilken ordning detta skall ske.
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Vidaredelegering
36 §
Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att
i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i
stället.
Sådana beslut skall anmälas till chefen.

Brådskande ärenden
Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådant beslut ska anmälas och föredras vid socialnämndens nästa sammanträde.
Sådant uppdrag till ordföranden återfinns på s 38 i denna delegeringsordning.

Vid jäv hos delegat
När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av överordnad
chef. När jäv eller annat förfall föreligger för sektorchefen ska beslut fattas av
socialnämnden.

Vid tveksamhet eller dylikt hos delegat
Delegationerna avser generellt rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt
ska beslut fattas av socialnämnden.
Delegat ska överlämna ärende till socialnämnden om ärendets beskaffenhet
påkallar detta, t.ex. om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt
om socialnämndens inställning inte är känd.

Övergripande delegationsrätt
Sektorchefen har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegeringsordning om
inget annat anges vid respektive ärendegrupp. Överordnad chef har
delegationsrätt i alla ärenden där underställd personal har delegation.
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Vidaredelegering
Sektorchefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd inom
socialnämndens ansvarsområde. För de ärendetyper där vidaredelegering är
medgiven finns detta angivet vid respektive ärendegrupp.
Det åligger enhetschef att besluta när delegation kan ges till nyanställd.

Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden
Delegationsbeslut anmäls till socialnämnden genom att förteckning över beslut
hålls tillgänglig vid nämndens sammanträde på följande sätt:
-

Med användande av datalista som hålls tillgänglig för nämnden

-

Genom att delegationsbeslut sätts i en delegationspärm som hålls
tillgänglig för nämnden

Beslutanderätt
Finns en ärendetyp inte med i delegationsförteckningen är socialnämnden
beslutsfattare.
I förteckningen anges, när det gäller anställd, till vilken kategori av
befattningshavare delegation lämnas.
För varje ärendegrupp gäller delegation endast de som är verksamma inom den
avdelning som ansvarar för ärendet.
Rätten att besluta enligt delegeringsordningen omfattar såväl bifall som avslag om
inte annat är särskilt angivet. Beloppsgränser gäller per beslut.

Vuxna – Utredning – Försörjningsstöd
Nr Ärende
1 Beslut att:
− inleda utredning,
− utredning inte ska inledas
− inledd utredning inte ska
föranleda någon åtgärd
2 Beslut om ekonomiskt
bistånd för försörjning och
livsföring i övrigt enligt riksnorm
och social- nämndens riktlinjer
3 Beslut om ekonomiskt bistånd
utöver skyldighet enligt 4:1 SoL
4 Beslut om deltagande i
praktik eller kompetenshöjande
verksamhet
5 Beslut om nedsättning av
eller avslag på försörjningsstöd i
samband med praktik eller
kompetenhöjande verksamhet
6 Beslut om ekonomiskt bistånd i
akuta situationer

Lagrum

Delegat

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Försörjningsstödssekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Försörjningsstödssekreterare

4 Kap 2 § SoL
4 Kap 4 § SoL
4 kap 5 § SoL
3 kap 1 § SoL

Kommentar
Enhetschef avgör när
enskild
Socialsekreterare kan
ges denna delegation

Datalista

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

Socialsekreterare
Arbetsmarknadssekreterare
Socialsekreterare
Försörjningsstödssekreterare
Socialsekreterare
Försörjningsstödssekreterare

Anmälan
Datalista

Datalista
Datalista
Upp till 10 % av
basbelopp

Datalista
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Vuxna – Öppenvård – Stödinsatser
Nr Ärende
1 Beslut om öppenvårdsstöd
2
3
4

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj
Beslut om upphörande av
bistånd i form av
kontaktperson/familj
Beslut om särskilda
kostnader vid öppna
insatser.
– upp till 1000 kronor
– därutöver

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

4 kap 1 § SoL

Kommentar

Anmälan
Datalista

Datalista
-

Socialsekreterare
Enhetschef
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Vuxna – Placering – HVB – Familjehem och Skyddat boende
Nr Ärende
1 Beslut om bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende, högst 2
mån
2 Beslut om bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Avdelningschef

Kommentar

4 kap i 1 § SoL

Arbetsutskott

Datalista

3 Beslut om upphörande av
bistånd i form av vård i hem för
vård eller boende
4 Beslut om bistånd i form av vård i
familjehem, högst 2 mån

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

4 kap 1 § SoL

Avdelningschef

Datalista

5 Beslut om bistånd i form av vård i
familjehem

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

Datalista

6 Beslut om upphörande av bistånd i
form av vård i familjehem
7 Beslut om egenavgift vid placering i
hem för vård eller boende och
familjehem
8 Beslut om skyddat boende

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

8:1 SoL
42a § SoF

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

4 kap 1 § SoL

Avdelningschef

Datalista

Anmälan
Datalista
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LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Nr Ärende
1 Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om tvångsvård
enligt LVM
2 Beslut att återkalla ansökan
om LVM hos
förvaltningsrätten
3 Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

Lagrum
11 § LVM

Delegat
Arbetsutskottet

11 § LVM

Arbetsutskottet

Protokoll

13 § LVM

Arbetsutskottet
Ordförande, vice
ordförande, särskilt
förordnad ledamot
Socialsekreterare

Protokoll

Beslut om att utredning ska
inledas
Beslut om att utredning inte
ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned
Beslut om läkarundersökning samt
att utse läkare
Beslut om upphörande av
omedelbart omhändertagande och
återkallande av ärendet hos
förvaltningsrätten

7 § LVM

8

Placering på vårdinstitution

9

Placering för vård i annan form

4
5
6
7

10 Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

Kommentar

Anmälan
Protokoll

Datalista

7 § LVM

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

9 § LVM

Socialsekreterare

Datalista

18 b § LVM

Datalista

19 § LVM

Arbetsutskottet
Ordförande,
vice ordförande,
särskilt förordnad
ledamot
Socialsekreterare

Datalista

27 § LVM

Socialsekreterare

Datalista

46 § LVM

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista
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11 Yttrande till allmän domstol då den 31:2 BrB
som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

12 Beslut om egenavgift vid placering i
LVM-hem

8:1 SoL
42a § SoF

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

13 Beslut om att begära biträde
av polis för att genomföra beslutad
läkarundersökning
14 Beslut om att begära biträde
av polis för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande

45 § p 1 LVM

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

45 § p 2 LVM

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista
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Barn och ungdom – Utredning – Socialtjänstlagen (SoL)
Nr Ärende
1 Bedömning av barn och
ungas behov av
omedelbart skydd
2a Beslut om att:
− inleda utredning
− inledd utredning ska läggas ned
− inledd utredning avslutas utan
insats

Lagrum
Delegat
11 kap 1 a § SoL Socialsekreterare

Kommentar

Anmälan

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Enhetschef avgör när
enskild
Socialsekreterare kan
ges denna delegation

Datalista

2b Beslut om att inte inleda utredning

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

Datalista

3 Beslut om att inleda utredning utan
vårdnadshavares samtycke

11 kap 2 § SoL

1:e socialsekreterare

Datalista

4 Beslut om att förlänga
utredningstiden för viss tid

11 kap 2 § 3 st
SoL

Arbetsutskott

Protokoll

5 Beslut om uppföljning av
barns situation vid beslut utan
insats

11 kap 4a § SoL Socialsekreterare

6. Samtal med barn utan
vårdnadshavares medgivande

11 kap 10 § 3 st
SoL

1:e socialsekreterare

Datalista
Datalista
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7 Konsultera sakkunniga utan
vårdnadshavares medgivande
8 Beslut om att åtgärder får
vidtas till stöd för barn när den ena
vårdnadshavaren inte samtycker

11 kap 2 § 1 st
SoL
FB 6 § kap 13 a

Datalista

1:e socialsekreterare
Arbetsutskott

Protokoll

Barn och ungdom – Öppenvård – Stödinsatser
Nr Ärende
1 Beslut om öppenvårdsinsats

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

2 Beslut om öppenvårdsinsats
enligt 3:6 a § SoL

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Datalista

3 Beslut om upphörande av
öppenvårdsinsats
4 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj
5 Särskilt kvalificerad
kontaktperson
enligt 3:6 b 2 st § SoL

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

6 Beslut om upphörande av
bistånd i form av
kontaktperson/familj
7 Beslut om särskilda
kostnader vid öppna insatser
− upp till 1000 kr
− därutöver

4 kap § 1 SoL

Socialsekreterare

Datalista

4 kap 1 § SoL

Kommentar

Anmälan
Datalista

Datalista
– Socialsekreterare
– Enhetschef
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Barn och ungdom placering utanför hemmet – HVB/Stödboende/Elevhem
Nr Ärende
1 Beslut om tillfälligt bistånd i form av
vård
i hem för vård eller boende, högst 2
månader

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Avdelningschef

Kommentar
Högsta godtagbara
kostnad 5 000 kr
/dygn/person

jt2 Beslut om bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskottet

Protokoll

3

Övervägande om vård i hem
för vård eller boende
fortfarande behövs

6 kap 8 § SoL

Arbetsutskott

Protokoll

4

Beslut om upphörande av
bistånd i form av vård i hem för
vård eller boende

4 kap § 1 SoL

Socialsekreterare

Datalista

5

Beslut om bistånd i form av vård vid 4 kap 1 SoL
HVB för ensamkommande barn och 6 kap 6 § SoL
unga i kommunens egen regi i högst 6
månader

Enhetschef

6

Beslut om bistånd i form av vård vid 4 kap 1 SoL
HVB avseende ensamkommande barn 6 kap 6 § SoL
och unga i annan regi än kommunens,
högst 2 månader

Avdelningschef

Placering utom
kommunens egen
organisation
rapporteras till Snau

Anmälan
Datalista

Datalista
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7

Beslut om fortsatt vård eller boende
4 kap 1 SoL
efter 18 års ålder för ensamkommande
unga med uppehållstillstånd
- i högst 2 månader
- mer än 2 månader

Datalista
Avdelningschef
Arbetsutskott

8

Beslut om in- och utskrivning,
kommunens hem för vård eller boende

3 kap § 11 SoL Föreståndare/Enhets
chef

9

Beslut om förstärkt boendestöd i
elevhemsboende

4 kap 1 § SoL

Protokoll

Arbetsutskott

Barn och ungdom placering utanför hemmet – Familjehem
Nr

Ärende
Beslut om bistånd i form av vård i
familjehem vid fortsatt placering
av ungdomar över 18 år
2 Beslut om tillfällig placering eller
omplacering (ej stadigvarande vård)
i jourhem, högst 3 månader
3 Beslut om godkännande av
familjehem, kontaktperson och
kontaktfamilj
4 Beslut om upphörande av
tillfällig placering i jourhem
5a Medgivande att ta emot ett barn för
stadigvarande vård och fostran
5b Medgivande att ta emot barn i
jourhem
1

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL
6 kap 6 § 4 st
SoL

Enhetschef

Kommentar

Anmälan
Datalista
Datalista

Socialsekreterare
Familjehemssekr
4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

6 kap 6 § SoL

Arbetsutskott

Protokoll

6 kap 6 § SoL

Arbetsutskott

Protokoll
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6
7
8
9
10
11
12
13

Beslut om bistånd i form av vård
i familjehem
Övervägande om vård i
familjehem fortfarande behövs
Övervägande om det finns skäl att
ansöka om överflyttning av
vårdnaden
Beslut om upphörande av bistånd
i form av vård i familjehem

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

Protokoll

6 kap 8 § 1 st
SoL
6 kap 8 § 2 st
SoL

Arbetsutskott

Protokoll

Arbetsutskott

Datalista

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Datalista

Beslut om uppföljning av
barns situation efter att placering
upphört i familjehem/HVB
Beslut att godkänna utländsk
myndighets placering av barn
Beslut om att familjehemsplacera
barn i ett annat land
Beslut om att meddela CSN om
ändring av mottagare

11 kap 4b § SoL

Enhetschef

Datalista

6 kap 11a § SoL

Arbetsutskott

Datalista

6 kap 11b § SoL

Arbetsutskott

Datalista

Socialsekreterare

Datalista

Familjerätt
Nr Ärende
1 Utreda faderskap och godkännande av
bekräftelsen

Lagrum
2 kap 1 § FB

2 Efter utredning bereda möjlighet för
fadern att bekräfta faderskapet

2 kap 5 § FB

Delegat
Socialsekreterare
Administratör
Socialsekreterare

Kommentar

Anmälan
Datalista
Datalista
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3 Beslut om att börja utredning om någon 2 kap 9 § FB
annan än den som enligt 1 kap 1 § FB
anses vara far till barn

Enhetschef

4 Beslut om att inte inleda utredning eller 2 kap 9 § FB
att lägga ned påbörjad utredning

Socialnämnd

5 Väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 o 6 §§ FB

1:e socialsekreterare

Datalista

Datalista
Ej delegeringsbart Protokoll

6 Väcka och föra talan om umgänge

6 kap 15a § FB

Socialnämnd

Datalista

7 Utse utredare i mål eller ärende om
vårdnad, boende och umgänge samt
adoption

6 kap 19 § FB

1:e socialsekreterare

Datalista

4 kap 14 § FB
8 Samtycke till att adoptionsförfarande får 6 kap 14 § SoL
fortskrida
9 Avslag – Samtycke till
6 kap 14 § SoL
adoptionsförfarande får fortskrida kan
inte ges

Socialsekreterare

Familjerätt

Socialnämnd

Ej delegeringsbart Protokoll
Ej delegeringsbart Protokoll

10 Medgivande för adoption

6 kap 12 § SoL

Socialnämnd

11 Yttrande till tingsrätten i
nationellt
adoptionsärende
12 Godkännande av föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge
13 Beslut att inte godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

4 kap 15 § FB

Socialsekreterare

6 kap 6, 14 a), 15 a) Socialsekreterare
FB
6 kap FB
Arbetsutskott

Familjerätten

14 Yttrande inför domstolsbeslut om
ungängesstöd samt utseende av en viss
person som umgängesstöd

6 kap 15c § FB

Familjerätten

Socialsekreterare

Datalista

Datalista
Datalista
Datalista

Datalista
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15 Ansökan/anmälan om
vårdnadsöverflyttning/
särskild förordnad vårdnadshavare
16 Upplysningar till tingsrätten i fråga
rörande vårdnad/boende/umgänge

6 kap 7-10 §§ FB

Socialnämnd

6 kap 20 § FB

Socialsekreterare

Protokoll
Familjerätt

Datalista

LVU- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Nr Ärende
Lagrum
1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 4 § LVU
om vård enligt LVU
2 Beslut om omedelbart
6 § 1 st LVU
omhändertagande

Arbetsutskott
Ordförande,
vice ordförande,
särskilt förordnad
11 § 1 st LVU Arbetsutskott
Ordförande,
vice ordförande,
särskilt förordnad
11 § 2 st LVU Arbetsutskott

3

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

4

Beslut om att den unge får
vistas i sitt eget hem under vårdtiden
Beslut om den unges personliga
11 § 4 st.
förhållanden i den mån beslutet ej är att LVU
hänföra till 11 § 1 eller 2 st. LVU
(exempelvis kortare vistelse,
utlandsvistelse, utom familjehemmet
eller HVB)

5

Delegat
Arbetsutskottet

Arbetsutskott

Kommentar

Anmälan
Datalista
Datalista

Datalista

Datalista
Datalista
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6

Övervägande om vård med
stöd av 2 § LVU fortfarande behövs

13 § 1 och 2
st LVU

Arbetsutskott

Datalista

7

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

13 § 1 och 3
st LVU

Arbetsutskott

Datalista

8

Övervägande om det finns
skäl att ansöka om överflyttning av
vårdnad

13 § 4 st LVU Arbetsutskott

Datalista

9

Övervägande om beslut om umgänge
eller beslut att ej röja den unges
vistelseort fortfarande behövs
Beslut om upphörande av
vård enligt LVU
Beslut om förebyggande
insatser enligt 22 § LVU
Beslut om upphörande av
förebyggande insatser enligt 22 § LVU
Ansökan hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud fortfarande behövs
Beslut om upphörande av
flyttningsförbud
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

14 § 3 st LVU Arbetsutskottet

Datalista

21 § 1 st LVU Arbetsutskott

Datalista

22 § 1 st LVU Arbetsutskott

Datalista

22 § 3 st LVU Arbetsutskott

Datalista

24 § LVU

Arbetsutskott

Datalista

26 § 1 st LVU Arbetsutskott

Datalista

26 § 2 st LVU Arbetsutskott

Datalista

27 § 1 st LVU Arbetsutskott
Ordförande,
vice ordförande,
särskild förordnad
ledamot

Datalista

10
11
12
13
14
15
16
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17 Beslut att begära biträde av polis för att 43 § p 1 LVU Enhetschef
genomföra läkarundersökning
18 Beslut att begära biträde av polis för att 43 § p 2 LVU Enhetschef
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU
19 Beslut om att hos förvaltningsrätten
ansöka om förlängning av
utredningstiden
20 Beslut om att omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra
21

22

Beslut rörande umgängesrätt vid vård
enligt LVU
 om hur den unges umgänge med
föräldrar eller andra som har
vårdnaden om honom, skall utövas
 om att den unges vistelseort inte
skall röjas för föräldrar eller
vårdnadshavare
 om att den unges vistelseort inte
skall röjas för föräldrar eller
vårdnadshavare i de fall nämndens
beslut inte kan avvaktas
 Övervägande om fortsatt
begränsning av umgänge eller
hemlighållande av vistelseort
Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud ska upphöra

8 § LVU

Enhetschef

9 § 3 st LVU Arbetsutskott
Ordförande, vice
ordförande, särskild
förordnad ledamot

Datalista
Datalista

Datalista
Datalista

Datalista
14 § 2 st p 1
LVU
14 § 2 st p 2
LVU
14 § 2 st p 2
LVU

Socialnämnden

Socialnämnden
Socialnämndens
ordförande eller
annan utsedd ledamot

14 § 2 st p 3 Arbetsutskott
LVU
30
§ 2 st LVU Arbetsutskott
Ordförande, vice
ordförande, särskild
förordnad ledamot

Datalista
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23

Beslut om den unges umgänge
med föräldrar eller
vårdnadshavare, efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

31 § LVU

Enhetschef

Datalista

24

Beslut om läkarundersökning, att utse
läkare samt bestämma plats
för läkarundersökning

32 § LVU

Socialsekreterare

Datalista

24 Beslut om läkarundersökning, att utse
läkare samt bestämma plats
för läkarundersökning

32 § LVU

Socialsekreterare

Datalista

Ungdom och vuxna – Beroendeproblematik och psykiskt funktionsnedsatta samt boende
Nr Ärende
1 Beslut om bistånd i form av
boendestöd
2
3
4
5

Beslut om bistånd i form av
stödlägenhet med boendestöd
Beslut om bistånd i form av
arbete, sysselsättning, rehabilitering
Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm
Beslut om särskilda boende
former för psykiskt
funktionsnedsatta

Lagrum
Delegat
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Kommentar

Anmälan
Datalista

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Datalista

4 kap 1 § SoL

Datalista

Socialsekreterare
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Datalista
Datalista
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6

Beslut om
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare
stödboende/bostad med särskild
service för psykiskt funktionsnedsatta

Datalista

7

Beslut om bistånd till
tillfälligt boende
Beslut om ledsagarservice
Beslut om kontaktperson
Beslut om att utredning skall inledas,
alternativt inte skall inledas
Beslut om att utredning
inte skall föranleda någon åtgärd
Beslut om att till överförmyndare
anmäla behov av god man/ förvaltare

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Datalista

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare
11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Datalista
Datalista
Datalista

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Datalista

5 kap 3§ SoF

Kopia av yttrande

8
9
10
11
12

Socialsekreterare

Vårdkostnad – Barn – Ungdom – Vuxna
Nr Ärende
Lagrum
1 Beslut om ersättning tillkontaktperson/
familj (arvode och omkostnad)
- enligt SKR:s rekommendation,
- utöver SKR:s rekommendation
2

Förordnande och
entledigande av kontaktperson/familj

Delegat

Kommentar

Anmälan

Socialsekreterare
Enhetschef
Avdelningschef
Socialsekreterare

Datalista

Sida: 23 (57)

3

Beslut om ersättning till familjehem vid
tillfällig placering (arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt SKR:s rekommendation
- utöver SKR:s rekommendation

Socialsekreterare
Enhetschef
Avdelningschef

4a Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnads ersättning)
- enligt SKR:s rekommendation
- utöver SKR:s rekommendation

Datalista
Socialsekreterare
Enhetschef
Avdelningschef

4b Beslut om ersättning till familjehem för
1:e socialsekreterare
förlorad arbetsinkomst
6 kap 6 b § Socialsekreterare
5 Rätt att teckna avtal med familjehem
SoL
4 kap 1 §
6 Beslut om särskilda kostnader vid
Kan till exempel avse
familjehemsplacering utöver avtal
SoL
utrustning.
med familjehemsföräldrar
1:e socialsekreterare
− 0-5000 kr
Enhetschef
− högst 10 000 kr
Avdelningschef
− därutöver
7

Beslut om bistånd i samband med
umgänge med barn placerat i HVB
eller familjehem

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Datalista
Datalista

Datalista
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Avgifter – Ersättningar – Återkrav
Nr Ärende
1 Beslut om ersättning för
uppehälle (egenavgift) vid
vård eller behandling i ett
hem för vård eller boende eller
i ett familjehem (vuxna)
- nedsättning av avgift
-

avgiftsbefrielse

-

inklusive beslut om
anmälan till
försäkringskassan om att
nämnden skall uppbära del
av sjukpenning

2a Beslut om avgift i
öppenvård och
särskilda
boendeformer för
psykiskt
funktionsnedsatta
2b Beslut
om
jämkning,
uppskov eller eftergift av
avgift

Lagrum
8 kap 1 § 1 st
SoL

106 kap 38 §
2 st SFB

Delegat
Socialsekreterare

Kommentar

Anmälan
Datalista

Enhetschef/
Avdelningschef
Enhetschef/
Avdelningschef
Enhetschef/
Avdelningschef

8 kap 2-9 §§ SoL

Avgiftshandläggare

Datalista

9 kap 4 § SoL

Avdelningschef

Datalista

Sida: 25 (57)

3

Beslut om avgift för
trygghetslarm

8 kap 4-9 §§
SoL

Avgiftshandläggare

Datalista

4

Beslut om att meddela
underhållsskyldig att
nämnden ska uppbära
underhållsbidrag i stället för
vårdnadshavaren
Beslut om ersättning från
förälder vars barn under 18 år
får vård i annat hem än det
egna
- enligt riktlinjer
- nedsättning av avgift
- avgiftsbefrielse
Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära ersättning
enligt SFB (förskottsanmälan)
Beslut att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt
SoL 4 kap 1 §
Beslut att föra talan hos
förvaltningsrätten om
ersättning
- vid återkrav enligt SoL
9 kap 1 §
- vid återkrav enligt SoL
9 kap 2 §
- för kostnader enligt
SoL 8:1

8 kap 1 § 2 st
SoL

Socialsekreterare

Datalista

5

6

7
8

Datalista

8 kap 1 § 2 st
SoL

107 kap 5 §
SFB
9 kap 2 § SoL
9 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Enhetschef
Enhetschef
Socialsekreterare

Datalista

Arbetsutskott

Datalista
Protokoll

9 kap 3 § SoL
Avdelningschef
Avdelningschef
Avdelningschef
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9

Beslut om eftergift av
9 kap 4 § SoL
ersättningsskyldighet
10 Beslut om att ersätta enskild
person för egendomsskada som
förorsakats av personal, till ett
belopp om högst 5000 kr.

Avdelningschef

Datalista

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

Överflyttning av ärende och förhandsbesked
Nr Ärende
1 Beslut om framställan om
överflyttning av ärende till
nämnd i annan kommun
2 Beslut att ta emot ett
ärende från annan kommun

Lagrum
2 a kap 10 §
SoL

Delegat
Enhetschef

2 a kap 10 §
SoL

Arbetsutskott

Datalista

3 Beslut att inte ta emot ett
ärende från annan kommun

2 a kap 10 §
SoL

Arbetsutskott

Datalista

4 Beslut att ansöka hos
Inspektionen för vård och
omsorg om överflyttning av
ärende

2 a kap 11 §
SoL

Arbetsutskott

Datalista

5

16 kap 4 § 5 p
SoL

Arbetsutskott

Datalista

Beslut att överklaga
Inspektionen för vård och
omsorgs beslut angående
överflyttning av ärende

Kommentar

Anmälan
Datalista
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6 Beslut om insatser avseende
sökande från annan kommun
7 Begäran om biträde med
utredning från annan kommun

2 a kap 8 §
insatser enligt
4 kap 1 § SoL
11:4 SoL

Datalista

Enhetschef
Avdelningschef
Enhetschef

Gäller ej
överflyttning av
handläggning av
faderskapsärenden
(2 kap 3 § FB)

Datalista

Yttranden
Yttrande till allmän domstol och åklagarmyndighet vid misstänkt brottslighet
Nr Ärende
Lagrum
1 Yttrande till allmän domstol
32 kap. 1 § BrB
angående överlämnande till vård
- då den som begått en
brottslig gärning föreslås bli
föremål för åtgärder enligt
LVU
- då vård enligt LVU inte är
aktuell
2 Yttrande till åklagarmyndighet
11 § LUL
- ärenden där nämnden redan
vidtagit åtgärd, då insatser
erbjuds med stöd av SoL
eller behov av insatser
saknas
- i övriga fall

Delegat

Kommentar

Anmälan

Arbetsutskott

Datalista

Enhetschef

Datalista

Enhetschef

Datalista
Datalista

Arbetsutskottet
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3

4
5
6

Yttrande till åklagare/
polismyndighet med anledning av
ev. Utredning enl. 31 § LUL
beträffande den som är under 15
år
Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan
Yttrande till åklagarmyndighet
beträffande den som vårdats
enligt LVM
Yttrande till allmän domstol
då den som begått brottslig
gärning kan bli föremål för
LVM-vård

34 § LUL

Enhetschef

Datalista

38 § LUL

Enhetschef

Datalista

46 § LVM

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

31 kap. 2 § BrB

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

Yttranden – Övrigt
Nr Ärende
Lagrum
1 Yttrande till Transportstyrelsen i 3 kap. 8 § och
körkortsärende
5 kap. 2 §
körkortsförordningen
2 Dödsboanmälan till
20 kap. 8 a § ÄB
Skatteverket
3 § Lag om
3 Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt offentligt biträde
biträde samt yttrande över 7 § Förordning
kostnadsberäkning
om offentligt
biträde
3 § Lag om
4 Beslut angående anmälan
offentligt biträde
av behov av offentligt biträde

Delegat
Socialsekreterare

Kommentar

Anmälan
Datalista

Socialsekreterare/
Biståndsbedömare
Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

Socialsekreterare

Datalista

Datalista
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5
6

7

8
9

Beslut att avvisa ombud
eller biträde
Beslut att avvisa ombud
eller biträde i de fall utskottets
beslut inte
kan avvaktas
Beslut om framställan
eller ansökan hos domstol om
vårdnad eller förmynderskap för
underårig
Framställan till domstol om
behov av målsägandebiträde för
underårig
Anmälan till överförmyndare om
behov av ansökan om god man
eller förvaltare

9 § 2 st FL

Arbetsutskottet

Datalista

9 § 2 st FL

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

5 kap 2 § SoF

Arbetsutskottet

Datalista

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

Datalista

4 kap 3 §, 1 p Socialsekreterare
SoF

Datalista

10 Yttrande till tingsrätt i ärende om 11 kap 16 § FB
god man eller förvaltare

Socialsekreterare

Datalista

11 Anmälan till överförmyndare om
5 kap 3 §, 2 p Socialsekreterare
att behov av god man eller
SoF
förvaltare inte längre föreligger

Datalista

6 kap 3 §, 3 p Socialsekreterare
12 Anmälan till överförmyndare om
förhållanden beträffande
SoF
förvaltningen av underårigs
egendom

Datalista
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13 Utse ombud för socialnämnden i 10 kap 2 § SoL
ärenden eller mål vid allmän
domstol eller allmän
förvaltningsdomstol
(Rättegångsfullmakt)
14 Föra kommunens talan i mål eller 10 kap 2 § SoL
ärende som ankommer på
Socialnämnden

Sektorchef
Avdelningschef

15 Yttrande enligt namnlagen

45 § och 46 §
namnlagen
16 Yttrande till åklagare beträffande 5 kap. 5 § ÄktB
äktenskapsskillnad vid
tvångsäktenskap

Socialsekreterare

Datalista

Enhetschef

Datalista

17 Yttrande till länsstyrelsen
beträffande tillstånd till
äktenskap för underårig

Enhetschef

Datalista

3 § pass18 Yttrande till passmyndighet
vid utfärdande av pass utan
förordningen
vårdnadshavarens
medgivande för barn under
18 år
19 Yttrande över ansökan om
96 kap 7 § SFB
bostadsbidrag till familj där barn
vistas på institution eller i
familjehem

Socialsekreterare

Datalista

Socialsekreterare

Datalista

20 Anmälan till
smittskyddsläkare

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

15 kap. 1 § ÄktB

6 kap. 12 §
smittskyddslagen

Handläggare
biståndsenheten
Socialsekreterare
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21 Rekvisition av utdrag ur
belastnings- och misstankeregistren

11 § 1 st p 8 BRF Socialsekreterare
4 § p 9 MRF

Datalista

22 Yttrande angående en
utlännings personliga
förhållanden

17 kap. 1 §
utlänningslagen

Datalista

23 Yttrande till Inspektionen
för vård och omsorg
24 Komplettering till tidigare
avgivet yttrande
25 Yttrande till JO

Arbetsutskott

Socialnämnd
Avdelningschef
Sektorchef
Socialnämnd

Ej delegeringsbart

Protokoll
Protokoll

Ej delegeringsbart Protokoll

Sida: 32 (57)

Vård- och omsorgsavdelningen – Socialtjänstlagen
Nr
Ärende
1 Beslut om bistånd i form av
stöd och hjälp i hemmet

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Handläggare på
biståndsenheten

2 Beslut om yttre hemtjänst

4 kap 1 § SoL

Handläggare på
biståndsenheten

Datalista

3 Beslut om ledsagarservice

4 kap 1 § SoL

Handläggare på
biståndsenheten

Datalista

4 Beslut om särskilt boende

4 kap 1 § SoL

Handläggare på
biståndsenheten

Datalista

5 Beslut om medboende i särskilt boende
6 Beslut om dagverksamhet

4 kap 1och 1 c §§
SoL
4 kap 1 § SoL

Datalista

7 Beslut om korttidsplats

4 kap 1 § SoL

8 Beslut om omkostnader i samband med ledsagarservice

4 kap 2 § SoL

Handläggare på
biståndsenheten
Handläggare på
biståndsenheten
Handläggare på
biståndsenheten
Handläggare på
biståndsenheten
Tjänstgörande
sjuksköterska

Lista

Handläggare på
biståndsenheten

Datalista

9 Beslut om bistånd vid akut
4 kap 1 § SoL
behov av korttidsplats och
hemtjänst på tid då kommunens
växel är stängd
2a kap 8 § insatser
10 Beslut om särskilt boende,
hemtjänst avseende sökande från enligt 4 kap 1 §
annan kommun
SoL

Kommentar

Anmälan
Datalista

Datalista
Datalista
Datalista
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11 Upprätta individuell plan

2 kap 7§ SoL

Handläggare på
biståndsenheten

Datalista

12 Beslut om köp av insats av
annan kommun

2a kap 6 § SoL

Handläggare på
biståndsenheten

Protokoll

2 kap 5 § SoL
8 kap 4-9 § SoL

Arbetsutskott
Avgiftshandläggare

Protokoll
Datalista

8 kap, 4-9 § SoL

Avdelningschef

Datalista

15 Beslut om att utredning skall
11 kap 1 § SoL
inledas, alt inte skall inledas.
16 Beslut om att utredning ska
11 kap 1 § SoL
avskrivas från vidare handläggning.
17 Framställning om överflyttning 2a kap 10 § SoL
av ärende till nämnd i annan
kommun
samt beslut att mottaga ärende
från nämnd i annan kommun
18 Beslut om att hos IVO begära 2 a kap 11 § SoL
överflyttning av ärende till annan
kommun
19 Beslut om att till överför5 kap 3 § SoF
myndaren anmäla behov av god
man/förvaltare
20 Beslut om att till överförmyndare 5 kap 3 § SoF
anmäla att behov av god man/
förvaltare ej längre föreligger

Handläggare på
biståndsenheten
Handläggare på
biståndsenheten

Datalista

Enhetschef

Datalista

Arbetsutskott

Protokoll

Arbetsutskott

Protokoll

21

Arbetsutskott

av annan vårdgivare
13 Beslut om avgift enl. Maxtaxan
14 Beslut om jämkning av avgift

Beslut att överklaga
Inspektionen för vård och
omsorgs beslut angående
överflyttning av ärende

16 kap 4 § 5 p
SoL

Handläggare på
biståndsenheten
Enhetschef
Handläggare på
biståndsenheten
Enhetschef

Datalista

Ordinärt boende

Lista

Särskilt boende
Ordinärt boende

Lista

Särskilt boende
Protokoll
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Hälso- och sjukvårdslagen
Nr Ärende
Lagrum
Delegat
1 Beslut om att till inspektionen för HSL SOSFS
Medicinskt ansvarig
vård och omsorg anmäla
sjuksköterska
2005: 28
händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada (Lex Maria)
2 Ansvar för medicintekniska
SOSFS 2008:1
Medicinskt ansvarig
produkter
HSLF-FS 2017:27 sjuksköterska

Kommentar

Anmälan
Datalista

Datalista

3 Beslut om att till inspektionen för 3 kap 7 § PSL
vård och omsorg anmäla när en
legitimerad personal befaras
utgöra fara för patientsäkerheten

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Datalista

4 Beslut om köp av insats av annan 15 kap 1 § HSL
kommun

Enhetschef

Datalista

av annan vårdgivare

Arbetsutskott

Sida: 35 (57)

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr
1

Ärende
Beslut om
personkretstillhörighet

Lagrum
1 och 7 §§ LSS

Delegat
LSS-handläggare
Socialsekreterare

2

Beslut om biträde av
personlig assistent

9 § 2 LSS

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

3

Beslut om ekonomiskt stöd
9 § 2 LSS
till skäliga kostnader för
personlig assistans vid tillfälligt
utökade behov
Beslut om ekonomiskt stöd till 9 § 2 LSS
skäliga kostnader för personlig
assistent
Beslut om ledsagarservice
9 § 3 LSS

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

6

Beslut om biträde av
kontaktperson

9 § 4 LSS

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

7

Beslut om avlösarservice i
hemmet

9 § 5 LSS

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

8

Beslut om korttidsvistelse
utanför det egna hemmet

9 § 6 LSS

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

4
5

Kommentar

Anmälan
Datalista
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Beslut om insats enl 9 § p
4, 5 och 6 då samtycke
saknas från den ena
vårdnadshavaren
10 Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom over 12 år utanför
det egna hemmet, i anslutning
11 Beslut om tillfällig placering i
familjehem, högst 3 mån
9

6 kap 13 a §
Föräldrabalken

Arbetsutskott

Protokoll

9 § 7 LSS

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

9 § 8 LSS

Enhetschef
Avdelningschef

Datalista

12 Beslut om placering i familjehem 9 § 8 LSS

Arbetsutskott

Protokoll

13 Beslut om godkännande av
familjehem
14 Beslut om boende i bostad med 9 § 8 LSS
särskild service för barn och
ungdomar
15 Beslut om boende med
9 § 9 LSS
särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad
för vuxna
16 Beslut om daglig verksamhet för 9 § 10 LSS
personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig.

Arbetsutskott

17 Beslut om köp av insats i annan LSS
kommun eller av annan
vårdgivare
18 Beslut om förhandsbesked
16 § LSS
om rätten till insatser enl. LSS
för person som inte är bosatt i
kommunen

Se regler enl. SoL

Protokoll

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

Arbetsutskott

Protokoll

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Avser insatser enl. 9 Datalista
§ 2-10 LSS inom
gällande delegation
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19 Beslut om att utbetala
assistansersättning till annan
person än den som är
berättigad till insatsen
20 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller för
hög assistansersättning
21 Anmälan till
överförmyndare om behov av
förmyndare, förvaltare
eller god man

11 § LSS

Sektorchef
Avdelningschef

Datalista

12 § LSS

Sektorchef
Avdelningschef

Datalista

15 § 6 LSS

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

22 Anmälan till
15 § 6 LSS
överförmyndare att behov av
förmyndare, förvaltare eller god
man inte längre föreligger

LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

23 Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättning till:
- kontaktperson
- kontaktfamilj
- familjehem
- förhöjd ersättning
24 Beslut om ersättning från
förälder
25 Beslut om indragning eller
nedsättning av
ekonomiskt stöd
avseende personlig
assistans

LSS-handläggare bou
Socialsekreterare
Enhetschef/VoO

Datalista

Enhetschef
LSS-handläggare bou
Enhetschef VoO
LSS-handläggare
Socialsekreterare

Datalista

20 § LSS
9 c § 2 st LSS

Datalista
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26

27

Anmälan till
försäkringskassan att det
finns anledning att anta
att assistansersättning
används för annat än
personlig assistans
Anmälan till IVO att det
finns anledning att anta att
en tillståndshavares
lämplighet för att bedriva
personlig assistans kan
ifrågasättas

15 § 10 LSS

LSS-handläggare
bou
Socialsekreterare
Enhetschef VoO

Datalista

15 § 11 LSS

LSS-handläggare
bou
Socialsekreterare
Enhetschef VoO

Datalista

Lagrum
6 kap. 36 § KL

Delegat
Ordförande

Brådskande ärenden
Nr Ärende
1 Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas

Kommentar

Anmälan
Datalista
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Överklagandeärenden
Prövning och Omprövning
Nr Ärende
1 Prövning av att överklagande skett i rätt tid
och beslut att avvisa överklagande som
kommit in för sent
2

3

Lagrum
45 § FL

Omprövning av beslut
39 § FL
- vid beslut av ordförande eller förordnad
ledamot enligt 11 § LVU
- vid beslut av ledamot av Snau enligt 14 §
2 st p 2 LVU
- vid beslut av SN eller Snau – beslut huruvida
omprövning skall ske eller ej. Själva
omprövningen görs av SN.
- vid beslut av Snau – beslut huruvida
omprövning skall ske eller ej. Själva omprövningen görs av Snau.
-

vid delegationsbeslut enligt alkohollagen
punkt 5.1 i delegeringsordningen
beslut huruvida omprövning skall ske eller
ej. Själva omprövningen görs av SN.
vid övriga beslut av delegat

Delegat
Delegaten (gäller varje
delegat med
beslutanderätt
i myndighetsärenden)
Arbetsutskott
Ordförande
Ordförande
Ordförande

Ordförande

Delegaten (gäller varje
delegat med
beslutanderätt i
myndighetsärenden)
Delegaten (gäller varje
delegat med
beslutanderätt i

Kommentar

Anmälan
Datalista

Datalista
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Yttranden
Nr
1

Ärende
Yttrande till
förvaltningsrätt med anledning
av enskilds överklagande av

beslut fattat av tjänsteman
beslut fattat av
Arbetsutskott
- beslut fattat av ordförande eller
förordnad ledamot enligt 11 §
LVU
Yttrande till förvaltningsrätt vid överklagan av
ärenden enligt alkohollagen i de fall socialnämndens beslut inte kan avvaktas
Yttrande till kammarrätt med anledning
SoL, LVU
av enskilds överklagande av
och LVM
- beslut fattat av
Tjänsteman
-

2
3

Lagrum Delegat
SoL, LVU
och LVM

-

beslut fattat av
arbetsutskottet
beslut enligt 11 §
LVU fattat av
ordförande eller
förordnad ledamot

Delegaten
Arbetsutskott

Kommentar
Gäller ej
Överklagande
enligt 10 kap
kommunallag

Anmälan
Datalista

Endast KS har i dessa
fall process- behörighet

Arbetsutskott
Arbetsutskott

SE OVAN!

Datalista

Närmast
överordnad
tjänsteman till den
tjänsteman som fattat
beslutet

SE OVAN

Datalista

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Protokoll
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4

Yttrande till kammarrätt
vid överklagan av ärenden enligt
alkohollagen i de fall där
socialnämndens beslut inte
kan avvaktas

Arbetsutskottet

Protokoll

5

Yttrande till kammarrätt med anledning av
överklagande av avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling enligt TF
och offentlighets- och sekretesslagen

Arbetsutskottet

Protokoll

Överklagan
Nr Ärende
1 Beslut att överklaga/begära
prövningstillstånd samt
begära inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat socialnämndens beslut
2

Beslut att inte överklaga/
begära prövningstillstånd när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
socialnämndens beslut

Lagrum

Delegat
Avdelningschef

Avdelningschef

Kommentar

Anmälan
Datalista

Datalista
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3

Beslut att återkalla
socialnämndens överklagan av
förvaltningsrätts eller
kammarrätts dom

Avdelningschef

Datalista

4

Överklaga beslut om
sanktionsavgift

Sektorchef
Avdelningschef

Muntlig rapport

Utlämnande av uppgift/allmän handling – polisanmälan
Nr Ärende
1 Utlämnande av uppgift och
handlingar i enskilt ärende
2

3

Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling och prövning
enligt OSL inkl. Prövning av
anonymitetsskydd
Beslut om att lämna ut
uppgifter ur personregister i
forskningssyfte
- till statliga
myndigheter
- till övriga

Lagrum

TF
OSL

Delegat
I första hand, den
tjänsteman som har
handlingen i sin vård
Avdelningschef
Enhetschef

Kommentar

Anmälan

Datalista

Datalista
12 kap 6 § SoL

Sektorchef
Avdelningschef
Sektorchef/Avd.chef
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4

Beslut om att polisanmäla
brott som hindrar
nämndens verksamhet
- socialbidragsbedrägeri

10 kap. 2 § OSL
12:10 SoL

Datalista
Enhetschef

i övriga fall (t.ex.
Avdelningschef
misshandel av
socialarbetare, hot, förstörelse av socialnämndens egendom,
spritlangning och
narkotikaförsäljning till
ungdom)
Beslut om att lämna
10 kap. 23 § OSL Avdelningschef
uppgift som angår
12:10 SoL
misstanke om brott, för
vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i ett
år eller försök till brott för vilket
inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år, till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet
-

5

6

Beslut om att polisanmäla
eller inte polisanmäla visa
brott som riktar sig mot
underåriga (brott mot liv och
hälsa; misshandelsbrott; brott
mot frihet och frid; olaga
frihetsberövande; olaga tvång;
sexualbrott; könsstympning)

10 kap. 21 § OSL 1:e socialsekreterare
12:10 SoL

Datalista

Datalista
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8

9

Beslut om att lämna
uppgift som angår misstanke
om överlåtelse
av narkotika eller
dopningsmedel eller icke
ringa fall av olovlig
försäljning eller anskaffning
av alkoholdrycker till
underårig, lämnas till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet

10 kap. 22 § OSL Enhetschef
12:10 SoL

Beslut om att till
10 kap. 20 § OSL Socialsekreterare
polismyndighet lämna uppgift
som behövs för omedelbart
polisiärt ingripande av
underårig vid överhängande
och allvarlig risk för den unges
hälsa eller utveckling eller under
begående av brott
6§
10 Beslut om att polisanmäla
Avdelningschef
brott enligt bidragsbrottslagen Bidragsbrottslagen samt 10
kap 28 §
OSL

Datalista

Datalista

Datalista
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Administrativa ärenden
Nr Ärenden
1. Avskrivning av fordran
inom nämndens
verksamhetsområde
0-25 000 kr

Lagrum

Kommentar

Anmälan
Datalista

Avdelningschef

25 000-50 000 kr
över 50 000 kr

2. Beslut att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal

Delegat

Sektorchef
Arbetsutskott

Dataskyddsförodningens
artikel 28, p 3

Avdelningschef
Sektorchef

Datalista
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Offentlig upphandling
Nr Ärende
1 Beslut om
direktupphandling av tjänster
enligt SoL då befintligt
ramavtal eller uppdrag till
kommunens egen regi ej kan
nyttjas

Lagrum

Delegat
Enhetschef

Kommentar

Anmälan
Datalista

Delegat
Sektorchef

Kommentar

Anmälan
Rapport

LOV – Lagen om valfrihet
Nr Ärende
1 Godkännande av förändring av
kapacitetstak för alternativa
utförare
2 Godkännande av förändring av
geografiskt område för
alternativa utförare
3 Avtalsskrivning med
alternativa utförare
4 Beslut om uteslutning av
sökande
5 Beslut om att godkänna eller
avslå ansökan
6 Beslut om att godkänna eller
avslå underleverantör till
godkänd leverantör

Lagrum

Sektorchef

Rapport

LOV kap 8 § 1

Sektorchef

Rapport

LOV kap 7 § 1

Sektorchef

Rapport

LOV kap 8 § 1

Socialnämnd

Protokoll

LOV kap 8 § 1

Socialnämnd

Protokoll
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Livsmedel
Nr Ärende
1 Ansöka om godkännande av
livsmedelsanläggning

Lagrum
Delegat
8§
Enhetschef
Livsmedelsverket
föreskrifter om
livsmedelshygien

Kommentar

Anmälan
Rapport

2

Anmäla registrering av livsmedelsanläggning

Enhetschef
11 §
Livsmedelsverket
föreskrifter om
livsmedelshygien

Rapport

3

Beslut om att överklaga beslut enligt Livsmedelslagen
som berör frågor om godkännande av
livsmedelsanläggning

Livsmedelslagen
§ 31 -32

Enhetschef

Rapport

4

Beslut om att överklaga beslut enligt Livsmedelslagen
som berör frågor om
registrering av
livsmedelsanläggning

Livsmedelslagen
§ 31 -32

Enhetschef

Rapport

5

Beslut om att överklaga beslut som berör kontrollavgifter

Livsmedelslagen
§ 31 -32

Enhetschef

Rapport

6

Beslut om att överklaga beslut enligt Livsmedelslagen
som berör frågor om
sanktioner

Livsmedelslagen
§ 22 – 23/
Artikel 24
EG- förordning

Enhetschef

Rapport
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Bostadsanpassning
Nr
1

Ärende
Ansökan:
17 § Ansökan om bidrag
prövas av den kommun där
den bostad som avses med
ansökan är belägen.

2

Beslut:
18 § I beslut om bidrag ska
det anges vilka åtgärder
bidraget avser. Om bidrag
lämnas i form av
kontantbidrag, ska även det
högsta belopp som kan
utbetalas anges.
Om bidrag lämnas enligt 16 §
andra eller tredje stycket, ska detta
anges i beslutet

Lagrum
Lag om
bostadsanpassningbidrag
SFS 2018:222

Delegat
Hans Paulsson
handläggare
bostadsanpassning
Jonas Smedberg
vik. handläggare
bostadsanpassning
Lag om
Hans Paulsson
bostadsanpassning- handläggare
bidrag
bostadsanpassning
SFS 2018:222
Jonas Smedberg
vik. handläggare
bostadsanpassning

Kommentar

Anmälan
Datalista

Datalista
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Färdtjänst/riksfärdtjänst
Nr Ärende
Lagrum
Delegat
Kommentar
1 Färdtjänst
6-9 §§ Lag om
Färdtjänsthandläggare
a) Tillstånd/avslag
Trafiksamordnare/Skolskjutsfärdtjänst
b) Ledsagare
handläggare/Chef utvecklings- enheten
c) Tidsbegränsat tillstånd och/
eller föreskrifter
d) Återkallelse av tillstånd eller
ändrade föreskrifter
e) Avvisning på grund av att
sökanden inte är folkbokförd i
kommunen
2 Riksfärdtjänst
Färdtjänst4-9 §§ Lag om
a) Tillstånd/avslag
handläggare
riksfärdtjänst
b) Ledsagare
Trafiksamordnare/Skolskjutsc) Föreskrift
handläggare/Chef utvecklingsa) Tillstånd/avslag
d) Återkallelse av tillstånd
enheten
b) Ledsagare
e) Avvisning på grund av att c) Föreskrift
sökanden inte är folkbokförd i d) Återkallelse av tillstånd
kommunen
e) Avvisning på grund av att
inte om
är folkbokförd
i
3 Nedsättning eller befrielse från sökanden
Avdelningschef
10-11 §§ Lag
kommunen
avgift
färdtjänst
8 § Lag om
50
Nedsättning
riksfärdtjänsteller befrielse från Färdtjänsthandläggare/
avgift
Enhetschef inom äldre4 Beslut om att utredning ska inledas, 13 § Lag om
Färdtjänst-omsorgen
alternativt
inte ska inledas eller att Beslut
färdtjänst
51
om att utredninghandläggare
ska
Färdtjänsthandläggare/
inledd utredning ska läggas ner
10
§
Lag
om
inledas, alternativt
inte ska
Enhetschef inom äldreriksfärdtjänst
inledas
eller att inledd
omsorgen
utredning ska läggas ner
52
Beslut om att utredning inte
Färdtjänsthandläggare/
ska föranleda någon åtgärd
Enhetschef inom äldreomsorgen

Anmälan
Datalista

Datalista

Datalista

Datalista
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5

Beslut om att utredning inte ska
föranleda någon åtgärd

13 § Lag om
färdtjänst
10 § Lag om
riksfärdtjänst

Färdtjänsthandläggare

Datalista

Alkohollagen
Stadigvarande serveringstillstånd
Nr Beslut
1 Allmänheten, slutet sällskap

Lagrum
8 kap 2 §

Delegat
Socialnämnd

2

Cateringverksamhet i slutna
sällskap

8 kap 4 §

Socialnämnd

Protokoll

3

Paustillstånd

8 kap 2 §

Arbetsutskott
Ordföranden

Protokoll

4

Anmälan om serveringslokal
vid catering

8 kap 4 §

Handläggare

5

Bifall ändringar i stadigvarande 8 kap 19, 14, 2 §
tillstånd
(tex serveringstid, utökad
serveringsyta, alkoholdryck)
Avslag ändringar i stadigvarande 8 kap 19, 14, 2 §
tillstånd
(tex serveringstid, utökad
serveringsyta, alkoholdryck)

6

Kommentar

Beslut dras ut ur AlkT
(gäller samtliga
handläggarbeslut)

Anmälan
Protokoll

Protokoll

Handläggare

Protokoll

Arbetsutskott

Protokoll
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7

Provsmakning vid tillverkning

Ordförande i de fall
Protokoll
som avses i 6 kap 36 KL

8 kap 7 §

Arbetsutskott

9 kap 11 §

Handläggare

Protokoll

9 kap 11 §

Arbetsutskott

Protokoll

8 kap 14 §

Handläggare

Protokoll

Nr Beslut
1 Bifall servering till allmänheten
längre än tre dagar

Lagrum
8 kap 2 §

Delegat
Handläggare

Kommentar
Anmälan
Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

2

Avslag servering till
allmänheten längre än tre
dagar
Bifall servering till
allmänheten upp till tre dagar

8 kap 2 §

Arbetsutskott

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

8 kap 2 §

Handläggare

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

4

Avslag servering till
allmänheten upp till tre dagar

8 kap 2 §

Arbetsutskott

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

5

Bifall servering till slutna
sällskap

8 kap 2 §

Handläggare

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

8

Bifall ändringar i
ägarförhållande med samma
juridiska person
Bolagsändring
9 Avslag ändringar i
ägarförhållande med samma
juridiska person
Bolagsändring
10 Servering i gemensamt
serveringsutrymme

Tillfälligt serveringstillstånd

3
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6

Avslag servering till slutna
sällskap

8 kap 2 §

Arbetsutskott

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

7

Bifall paustillstånd

8 kap 2 §

Handläggare

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

8

Avslag paustillstånd

8 kap 2 §

Arbetsutskott

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

9

Bifall servering i gemensamt
serveringsutrymme

8 kap 14 §

Handläggare

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 KL

10 Avslag servering i gemensamt
serveringsutrymme

8 kap 14 §

Arbetsutskott

11 Bifall provsmakning vid
arrangemang

8 kap 6 §

Handläggare

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

12 Avslag provsmakning vid
arrangemang

8 kap 6 §

Arbetsutskott

Ordförande i de fall som Datalista
avses i 6 kap 36 KL

13 Bifall efter ansökan från
konkursbo

9 kap 12 §

Handläggare

Ansökan ska behandlas Protokoll
med förtur

14 Avslag efter ansökan från
konkursbo

9 kap 12 §

Arbetsutskott

Ansökan ska behandlas Protokoll
med förtur

Lagrum
9 kap 17, 18 §§

Delegat
Handläggare

Kommentar

Protokoll

Övrigt alkohollagen
Nr Beslut
1 Beslut att inleda
tillsynsärende

Anmälan
Datalista
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2

Beslut att avsluta
tillsynsärende utan åtgärd

9 kap 17, 18 §§

Handläggare

Datalista

3

Beslut i fråga om erinran

9 kap 17 §

Handläggare

Datalista

4

Beslut i fråga om varning

9 kap 17 §

Arbetsutskott
Ordförande

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 KL

5

Beslut om att meddela
varning och förbud till den
som bedriver detaljhandel
med eller servering av folköl
Beslut om förbud eller
inskränkning av viss
försäljning av alkoholdrycker
för visst tillfälle

9 kap 19 §

Arbetsutskott
Ordförande

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 KL

3 kap 10 §

Arbetsutskott
Ordförande

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 KL

7

Beslut om att överklaga till
förvaltningsrätt

10 kap 1 §

Arbetsutskott
Ordförande

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 KL

8

Beslut om återkallelse av
tillstånd på
tillståndshavarens egen
begäran eller upphörande av
verksamhet
Återkallelse av stadigvarande
tillstånd

9 kap 18 § 1p

Handläggare

9 kap 18 § 2, 3 p

Socialnämnd

Ordförande i de fall som 1
avses i 6 kap 36 KL

10 Återkallelse av tillfälligt
tillstånd

9 kap 18 § 2, 3

Arbetsutskott
Ordförande

Ordförande i de fall som
avses i 6 kap 36 KL

11 Avvisa överklagan som
inkommit försent

45 § FL

Arbetsutskott

6

9

Datalista

2
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12 Avskriva ärende om
serveringstillstånd när
ärendet ej är komplett

Handläggare

2

13 Begäran att det överklagade
48 § FL
beslutet tillsvidare inte ska gälla

Sektorchef

2

14 Ompröva uppenbart
felaktigt beslut

37-39 §§ FL

Arbetsutskott
Ordförande

15 Begäran om biträde av
polismyndighet

9 kap 9 § AL

Handläggare

Datalista

16 Lämna polis-, åtalsanmälan
vid brott mot alkohollagen

11 kap AL

Arbetsutskott

Protokoll

17 Lämna uppgifter på begäran av 9 kap 8 §
tillsynsmyndighet

Handläggare

Datalista

18 Inhämta upplysningar och
yttranden från annan
myndighet

Handläggare

Datalista

Sektorchef
Avdelningschef

Datalista

Sektorchef
Avdelningschef
Sektorchef
Avdelningschef

Datalista

8 kap 2 § AL

8 § FL

Ordförande i de fall som
avses i 6 kap 36 KL

Övrigt (spel)
1
2
3

Yttrande angående automatspel 3 § Lag om
anordnande av
visst automatspel
Yttrande gällande
43 § Lotterilagen
restaurangkasinospel
Yttrande angående
44 § Lotterilagen
värdeautomatspel

Datalista
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Lag om tobak och liknande produkter
Nr
1

2

3
4
5

6
7
8

Beslut

Lagrum

Delegat

Beslut att bevilja eller avslå
stadigvarande försäljningstillstånd för tobaksförsäljning
detalj- och partihandel
Beslut att bevilja eller avslå
tillfälligt försäljningstillstånd för
tobaksförsäljning detalj- och
partihandel
Beslut efter ansökan från
konkursbo
Beslut att inleda tillsynsärende

5 kap 3 § LTLP

Arbetsutskott
Ordförande

5 kap 3 § LTLP

Handläggare

Datalista

5 kap 9 § LTLP

Handläggare

7 kap 3-4 §§
LTLP

Handläggare

Ansökan ska behandlas Datalista
med förtur
Datalista

Beslut att meddela föreläggande
eller förbud gällande
tobaksvaror och örtprodukter
för rökning
Beslut att återkalla tillstånd för
tobaksförsäljning
Beslut att meddela varning

7 kap 9 §
LTLP

Arbetsutskott
Ordförande

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 § KL

Arbetsutskott
Ordförande
Arbetsutskott
Ordförande
Arbetsutskott
Ordförande

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 § KL
Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 § KL
Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 § KL

7 kap 10 § 1-4
LTLP
7 kap 11 §
LTLP
Beslut att meddela föreläggande 7 kap 12 §
eller förbud gällande e-cigaretter LTLP
och påfyllningsbehållare

Kommentar

Anmälan
Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 § KL

Sida: 56 (57)

9

7 kap 13 §
LTLP

Arbetsutskott
Ordförande

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 § KL

7 kap 15 §
LTLP

Arbetsutskott

Protokoll

7 kap 17 §
LTLP

Handläggare

Datalista

7 kap 18 §
LTLP

Handläggare

Datalista

7 kap 3-4 §§
LTLP
7 kap 19 §
LTLP

Handläggare

Datalista

Handläggare

Datalista

15 Beslut om överklagande

9 kap 1 §
LTLP

Arbetsutskott
Ordförande

16 Avvisa överklagande som
inkommit försent

45 § FL

Handläggare

Datalista

17 Begäran att det överklagade
beslutet tillsvidare inte ska gälla

48 § FL

Handläggare

Datalista

18 Ompröva uppenbart felaktigt
beslut

37-39 §§ FL

Handläggare

Datalista

Handläggare

Datalista

10
11
12

13
14

Beslut att meddela varning eller
förbud gällande försäljning av
e-cigaretter och
påfyllningsbehållare
Beslut om att föreläggande eller
förbud enligt 12 och 14 §§ får
förenas med vite
Begäran om upplysningar,
handlingar, varuprover och
liknande
Begäran om att få tillträde till
områden, lokaler och andra
utrymmen samt göra
undersökningar och medta prov
Beslut att avsluta tillsynsärende
utan åtgärd
Begäran om handräckning från
Polismyndigheten

19 Inhämta upplysningar och
8 § FL
yttranden från annan myndighet

Ordförande i de fall som Protokoll
avses i 6 kap 36 § KL

Sida: 57 (57)

Lex Sarah
Nr Ärende
1 Ansvar för att ta emot
rapport från verksamheter
gällande
Lex Sarah
2 Beslut om att anmäla allvarligt
missförhållande enl. Lex Sarah
till IVO

Lagrum
14 kap 3 § SoL
24 b § LSS

Delegat
Enhetschef

14 kap 7 § SoL
24 f § LSS

Sektorchef

Kommentar

Anmälan
Datalista

Datalista

