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Beslutanderätt och delegation
Bestämmelserna om delegation av nämnds beslutanderätt finns i 6 kap 33-38 §§ kommunallagen (KomL). Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller en ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. Sådana ärenden som anges i 6
kap 34 § KomL får dock inte delegeras, nämligen

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller
av kommunfullmäktige har överklagats

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i lag. I 10 kap 4 § SoL, anges ett antal beslut som enbart får delegeras till utskott bestående av ledamöter eller
ersättare i nämnden. I 10 kap 5 § SoL anges beslut som inte alls kan delegeras.
Delegationsbeslut innebär att beslut fattas på socialnämndens vägnar och har samma rättskraft som ett nämndbeslut. Det innebär att nämnden inte kan
ändra ett fattat delegationsbeslut. Däremot kan nämnden återkalla delgerad beslutanderätt, generellt eller i ett visst ärende. Socialnämnden kan också ta
över ett ärende från en delegat och själv fatta beslutet. Om delegaten finner att ett ärende är av principiell betydelse skall ärende tas upp till beslut i
socialnämnden. Det bör också betonas att nämnden har ett ansvar för att delegaten har den kompetens som krävs för att utöva delegerad beslutanderätt.
Vidaredelegation är i princip förbjuden. Endast ett undantag finns. Socialchefen får med stöd av 6 kap 37 § KomL överlåta sin beslutanderätt till annan
anställd inom sektorn. Beslut som fattas med stöd av detta lagrum skall anmälas till socialchefen.
Det finns två former av överklaganden, som är viktiga att hålla isär. Laglighetsprövning enligt 10 kap KomL är den ena formen. Den andra är
förvaltningsbesvär, vars bestämmelser finns i olika lagar:







socialtjänstlagen 16 kap 3 §,
förvaltningslagen 22-25 §§,
LSS 27 §,
LVU 41 §,
LVM 44 §,
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Tryckfrihetsförordningen 2 kap 15 §,
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 6 kap 7-8 §§
Vid överklagande med laglighetsprövning sänds överklagandeskrivelsen direkt till Förvaltningsrätten som första instans. Vid överklagande med
förvaltningsbesvär skall den som överklagar ställa skrivelsen till Förvaltningsrätten, men sända den till socialnämnden. Som en verkställighetsuppgift
kontrollerar en tjänsteman hos nämnden om överklagandet har inkommit i rätt tid (24 § förvaltningslagen) och om det finns skäl att ompröva beslutet enligt
27§ samma lag. Om överklagan har kommit in i rätt tid och någon omprövning inte är aktuell sänds överklagandet vidare till Förvaltningsrätten samt i
förekommande fall Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen. Det är lämpligt att nämnden fogar ett kort yttrande till besvärsskrivelsen med en
redovisning av nämndens ståndpunkt och yrkanden. Denna hantering får inte ta längre tid än 3-4 dagar.
En avvikande instansordning gäller för överklagande av beslut rörande ett avslag på en begäran att få ta del av allmän handling. Överklagandeskrivelsen skall
ställas till Kammarrätten men sändas till socialnämnden (beslutsmyndigheten). Om ingen ändring av det överklagade beslutet är aktuell sänds skrivelsen
snarast vidare till Kammarrätten.
Att utöva delegerad beslutanderätt ställer i många fall delegaten inför svåra överväganden. Det är då lämpligt att delgaten rådgör med sin närmaste chef. I
viktiga ärenden skall råd även inhämtas från socialchefen och/eller socialnämndens ordförande. Delegaten måste också ha kunskaper om de riktlinjer och
direktiv som socialnämnden har antagit såsom styrande för verksamheten.
Beslut som fattas med stöd av denna delegationsordning skall anmälas till socialnämnden



Fattade delegationsbeslut ifrån individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning lämnas av
administrativ assistent IFO och Team till nämndssekreteraren på sammanträdesdagen för att anmälas till nämndens månatliga sammanträde



Arbetsutskottets protokoll anmäles i sin helhet till nämnden



Ordförandebeslut anmäles vid nästkommande nämnd



Fattade delegationsbeslut beträffande anställningar av personal anmäles månatligen tillsammans med den ekonomiska uppföljningen

Anmälningarna protokolleras vid nämndens sammanträde med egna paragrafer.
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Inskolning av delegat
Nya medarbetare erhåller inte per automatik självständig delegations förrän närmsta chef har säkerställt medarbetarens tillräckliga kunskaper för att fatta
självständiga beslut på nämndens vägnar. Inskolningsperioden kan variera mellan tre till tolv månader beroende på tidigare erfarenhet. Chefen anmäler
skriftligen till nämnden ny delegat.
Förteckningens aktualitet
Revideringar i denna delegationsförteckning skall efter beslut i nämnden tillföras förteckningen med datum och beslutsparagraf. Senaste revideringsdatum
skall synligt framgå i förteckningen. Delegationsförteckningen tillförs social sektors kvalitetssystem. Ändringar görs endast där och således säkerställs
delegationsförteckningen aktualitet. Ansvarig är socialt ansvarig socionom, SAS.
Vid förfall för delegat – om vikarie inte finns – skall beslutanderätten övertas av närmaste chef.
Tjänstemän som förekommer som delegater i denna förteckning är socialchef, verksamhetschef, enhetschef, handläggare, administrativa assistenter IFO och
Team samt SAS och MAS.
Verkställighet och förvaltning
Ren verkställighet: Med ren verkställighet menas utförande, genomförande eller verkställande av arbetsuppgifter enligt gällande organisation
och arbetsfördelning, i de fall utförandet inte innehåller någon självständigt ställningstagande från den ansvarige tjänstemannen sida.
Verkställighet och förvaltningsuppgift: Med kommunalrättslig verkställighet och förvaltning avses de avgöranden i olika ärenden som enligt kommunallag
eller annan författning ankommer på nämnden.
Verkställighet avser genomförande av kommunfullmäktiges beslut. Förvaltning är löpande ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
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1. Beslutanderätt enligt lag (sk kompletterande beslutanderätt)
1.1

Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år

6 § 1 och 2 st LVU

1.2

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

1.3

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

1.4

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

11 § 1 och 3 st
LVU
11 § 2 och 3 st
LVU
27 § 2 st LVU

1.5

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning
Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande med stöd av LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande jml LVM

1.6
1.7

43 § 1 st LVU
43 § 2 st LVU
13 § LVM

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf

2. Föräldrabalken
2.1

2.2
2.3

2.4

Godkännande av faderskapsbekräftelser
- Sammanboende
- Övriga fall
Fastställande av föräldraskap
Beslut om att inleda utredning om fastställande
av faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan
ifrågasättas
Beslut om att återuppta nedlagd utredning om
fastställande av faderskap

1 kap 4 § 1 st FB
Assistent
Handläggare
2 kap 5 och 8 a §§
FB
2 kap 1 § FB

Handläggare

2 kap 1 § FB

Enhetschef

Enhetschef
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2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

2.18

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

2 kap 9 § 1 st FB

Enhetschef

3 kap 5 § 2 st och
6 § 2 st FB
6 kap 9 § 2 st FB

Handläggare

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge
Beslut att bevilja samarbetsamtal
Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge
Beslut föra talan i mål om umgänge om begäran
kommer från annan än föräldrarna
Beslut att utse utredare i vårdnads- och
umgängesärenden
Lämnande av upplysningar till tingsrätt i
vårdnads- boende- och umgängesmål
Lämnande av upplysning inför interimistiskt
beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge
Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska
betalas för längre perioder än tre månader
Beslut om att väcka och föra talan för barn i mål om underhåll
Beslut att vidta åtgärder då endast den ene av två
vårdnadshavare samtycker till åtgärder till stöd för barn

6 kap 6§ 2st, 14a§
2 st 15a § 3 st FB
6 kap 18 § FB
6 kap 20 § FB

Handläggare

6 kap 15 a § FB

AU

6 kap 19 § 2 st FB

Enhetschef

6 kap 19 § FB

Handläggare

6 kap 20 § FB

Handläggare

7 kap 7 § 1 st FB

Enhetschef

7 kap 14 § FB
6 kap 13 a § FB

Handläggare
AU

Beslut om att flytta över ärende till socialnämnd i

2kap 3§ 2st FB

Enhetschef

Nämnden har inte delegerat att
lägga ned påbörjad utredning

Enhetschef

Handläggare
Enhetschef

Beslutet kan ej överklagas

Gäller barn

1.psykiatrisk eller psykologisk
utredning eller behandling, HSL
2.behandling i öppna
former, 4 kap 1 § SoL
3.utse kontaktperson/familj
som avses i 3 kap 6 b § SoL
4.insats enligt 9 § 4-6 LSS
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annan kommun

3. Socialtjänstlagen, gemensamma
3.1
3.2

Beslut att inleda utredning efter ansökan
Beslut att avvisa eller avskriva ett ärende

3.3

Beslut om överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun
Beslut om mottagande av ärende från annan
kommun
Beslut om att ej mottaga ärende från annan
kommun
Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende
hos socialstyrelsen då berörda kommuner inte kan komma
överens
Beslut om att överklaga socialstyrelsens beslut
om överflyttning av ärende
Beslut att avsluta pågående insats

3.4
3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

Beslut att anmäla behov av god man/förvaltare/särskilt förordnad
vårdnadshavare

3.10

Beslut att ur personregistret lämna uppgifter till socialstyrelsen för
angelägna statistiska ändamål
Beslut att lämna ut uppgifter ur personregistret till statliga
myndigheter när detta begärs i forskningssyfte
Yttrande till tillsynsmyndighet
Beslut att anmäla resp. inte anmäla till IVO – så kallad Lex Sarah

3.11
3.12
3.13

11 kap 1 § SoL
7 § FvL och
11 kap 1 § SoL
2 kap 10 § SoL

Handläggare
Enhetschef

2 kap 10 § SoL

Enhetschef

2 kap 10 § SoL

Enhetschef

2 kap 11 § SoL

Enhetschef

2 kap 11 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Delegaten

5 kap 3 §
Socialtjänstförordningen
12 kap 5 § SoL

Handläggare/
/Enhetschef

12 kap 6 § SoL

SAS/MAS

13 kap 2 § SoL
14 kap 7 § SoL

Enhetschef
SAS

Se ledningssystem för kvalitet

Enhetschef

Beslutet är oriktigt, eller att
behovet väsentligen har
förändrats

Enhetschef

För kännedom till SN
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4. Socialtjänstlagen, barn och unga
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

4.12

4.13
4.14
4.15
4.16

Beslut att förlänga bedömningstid i fråga om att
inleda utredning eller ej
Beslut om att inleda utredning, vid anmälan

11 kap 1 a § SoL

Verksamhetschef

11 kap 1 § SoL

Enhetschef

Beslut om förlängning av utredningstid
Beslut om att ej inleda utredning, vid anmälan
Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsats, intern
extern
Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj
Beslut om bistånd i form av tillfällig vistelse i
jourhem eller HVB-hem
Beslut om vård i familjehem
Beslut om bistånd i HVB-hem
Beslut om avgift från föräldrar vars barn vars
barn/ungdom får vård i annat hem än det egna
Underrättelse till försäkringskassan om att barn
med underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB-hem
respektive återflyttat till boförälder

11 kap 2 § SoL
11 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

Verksamhetschef
Enhetschef
Handläggare
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Beslut om medgivande att underårig tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt som inte tillför någon av
hans föräldrar eller annan vårdnadshavare
Övervägande om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs
Övervägande om vårdnadsöverflyttning
Medgivande att ta emot ett barn för adoption
Återkallelse av medgivande att ta emot

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL
6 kap 6 § SoL
4 kap 1 § SoL
8 kap 1 § 2 st SoL
SoF 6 kap 2 §
106 kap 8 §
Socialförsäkringsbalken
6 kap 6 § SoL

AU
Enhetschef
Enhetschef

6 kap 8 § SoL

AU

6 kap 8 § Sol
6 kap 6, 12 §§ SoL
6 kap 13 § SoL

AU
AU
AU

Högst 2 månader

Motsvarar föräldrars
betalningsskyldighet

Handläggare

AU

Var 6:e månad på initiativ av
handläggaren
Ska övervägas efter 3 år
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4.17
4.18

adoptivbarn
Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande får fortsätta

6 kap 14 § SoL

Handläggare

6 kap 14 § SoL

AU

5. Socialtjänstlagen, försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
5.1

Beslut i enlighet med socialnämndens riktlinjer

5.2

Beslut om bistånd utöver antagna riktlinjer

5.3

Beslut om borgensåtagande eller motsvarande
avseende hyreskontrakt
Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd
enl 4 kap 1 § SoL
Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL

5.4
5.5

5.6
5.7

5.8

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
enligt 8 kap 1 §, 9 kap 1 och 2 §§ SoL
Beslut om att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap 1 §
SoL
Beslut om att underrätta FK att nämnden skall
uppbära ersättning enligt Socialförsäkrings- balken, som
ersättning för ekonomiskt bistånd

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL
4 kap 4 § SoL
4 kap 5 § SoL
4 kap 1 och 2 §§
SoL
4 kap 2 SoL

Se riktlinjer
antagna av KF och
reviderade av SN

9 kap 1 § SoL
9 kap 2 § SoL
9 kap 2 §, 2 st SoL

AU
Handläggare
Enhetschef

9 kap 4 § SoL

Enhetschef

9 kap 3 § 1 st SoL

Enhetschef

107 kap 5 §
Socialförsäkringsbalken

Handläggare

4 kap 1 § SoL

Handläggare

AU
Verksamhetschef

6. Socialtjänstlagen, vuxna
6.1

Beslut om hemtjänst under utredning

Återkrav får endast ske om
biståndet beviljats under villkor
om återbetalning

När bistånd utbetalats som
förskott på förmån
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6.2

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

4 kap 1 § SoL

Handläggare

6.3

Beslut om bistånd i form av hemtjänst
- enligt riktlinjer

4 kap 1 § SoL
5 kap 5 § SoL

Handläggare

6.4

Beslut om bistånd i form av korttidsplats
-enligt riktlinjer
-förlängning
Beslut om insats i form av dagverksamhet
- enligt riktlinjer
Beslut om bistånd i form av avlösning/avlastning
- enligt riktlinjer

4 kap 1 § SoL
5 kap 5 § SoL

4 kap 1 § SoL
5 kap 10 § SoL

Handläggare

6.7

Beslut om bistånd utöver riktlinjer, ÄO och OF

Enhetschef

6.8

Beslut om sysselsättning

6.9

Beslut om boendestöd

6.10

6.11

Beslut om öppenvårdsinsats
 Intern
 Extern
Beslut om bistånd i form av kontaktperson

4 kap 1 § SoL
5 kap 5, 10 §§ SoL
4 kap 1 § SoL
5 kap 7 § SoL
4 kap 1 § SoL
5 kap 7 § SoL
4 kap 1 § SoL
5 kap 9, 10 , 11 §§
SoL
4 kap 1 § SoL

6.12

Beslut om bostad med särskild service

4 kap 1 § SoL
5 kap 7 § SoL

Enhetschef

6.13

Beslut om bistånd i form av särskilt boende

4 kap 1 § SoL
5 kap 5 § SoL

Enhetschef

6.14

Beslut om bistånd i form av HVB-hem

Enhetschef

6.15

Beslut om bistånd i form av familjehemsplacering

4 kap 1 § SoL
5 kap 7, 9 §§ SoL
4 kap 1 § SoL
5 kap 7, 9 §§ SoL

6.5
6.6

4 kap 1 § SoL

Handläggare
Enhetschef
Handläggare

Handläggare
Handläggare
Handläggare
Enhetschef
Enhetschef

Enhetschef

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning
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6.16

Beslut om att ta ut ersättning för uppehälle

8 kap 1 § 1 st SoL
SoF 6 kap 1 §

Enhetschef

6.17

Beslut om anmälan till FK om att nämnden skall
uppbära del av sjukpenning för den som beretts vård i HVB-hem
eller familjehem
Beslut om avgift

106 kap 13 §
Socialförsäkringsbalken
8 kap 2 § SoL
5 kap 5, 7 §§ SoL
8 kap 4-9 §§ SoL
8 kap 6§ SoL
8 kap 2 § Sol

Enhetschef

4 kap 2 § soL

Enhetschef

6.18
6.19
6.20
6.21
6.22

Beslut om avgift eller förbehållsbelopp
Jämkning av avgift för hemtjänst och boende
Jämkning av avgift för hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende
Beslut om nedskrivning av eller befrielse från
skuld avseende debiterad avgift upp till 5000 kronor
Överstigande 5000 kronor

Avser behandling i HVB-hem
eller familjehem pga missbruk av
alkohol, narkotika o dyl
Avser behandling i HVB-hem
eller familjehem pga missbruk av
alkohol, narkotika o dyl

Debiteringsassistent
Debiteringsassistent
Enhetschef
Enhetschef

AU

7. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
7.1

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § 1 st LVU

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf

7.2

Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra

9 § 3 st LVU

7.3

Beslut att ansöka hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU

4 § LVU

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
AU

7.4

Beslut om läkarundersökning och att utse läkare samt
plats för läkarundersökning
Beslut om polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning
Beslut om polishandräckning för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande

32 § 1 st LVU

Enhetschef

43 § 1 st LVU

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf

43 § 2 st LVU

Enhetschef

7.5
7.6

Barn och ungdom under
20 år

Kompletterande
beslutanderätt
Kompletterande
beslutanderätt

Datum

Diarienummer

Sida
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Socialnämnden

7.7

Beslut om hur vården skall ordnas och var den
unge skall vistas under vårdtiden
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden.
Beslut rörande den unges personliga förhållanden
i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU.
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas
 när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller
vårdnadshavaren
 när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller
vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets beslut
Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern
eller vårdnadshavaren
 i avvaktan på utskottets beslut

11 § 1 st LVU

AU

Kompletterande beslutanderätt

11 § 2 st LVU

AU

Kompletterande beslutanderätt

11 § 4 st LVU

Handläggare

T ex kortare vistelse utom
Familjehem eller hvb

14 § 2 st 2 LVU

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
AU

7.12

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

14 § 3 st LVU

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
AU

7.13
7.14
7.15

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
Beslut att ansöka hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud
Beslut om den unges umgänge med förälder eller
andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås
Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs
Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs
Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska
upphöra
Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra
Beslut om att vården med stöd av LVU ska upphöra

27 § 1 st LVU
24 § LVU
31 § LVU

AU
AU
AU

26 § 1 st LVU

AU

13 § 1 och 2 st
LVU
13 § 1 och 3 st
LVU
26 § 2 st LVU
21 § 1 st LVU

AU

7.8
7.9
7.10

7.11

7.16
7.17
7.18
7.19
7.20

14 § 2 st 1 LVU
AU

AU
AU
AU

Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var
tredje månad är skyldig att
överväga om ett beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort fortfarande behövs.
Kompletterande beslutanderätt
Jfr med 25 § LVU

Datum

Diarienummer

Sida

2017-06-30
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7.21
7.22
7.23
7.24

Beslut om kontaktperson eller öppen behandling med stöd av
LVU
Prövning av om behov av kontaktperson eller öppen behandling
jml 22 § LVU fortfarande behövs
Beslut om att förebyggande insats jml 22 § LVU ska upphöra
Lämna uppgifter om enskilda till SIS

22 § 1och 2 st
LVU
22 § 3 st LVU

AU

22 § 3 st LVU
14 a § LVU

AU
Handläggare

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
18 b § LVM

AU

8. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
8.1

Beslut om omedelbart omhändertagande

13 § LVM

8.2

Beslut om att omedelbart omhändertagande jml 13 § LVM ska
upphöra
Beslut om att inleda utredning om det kan finnas skäl att bereda
någon tvångsvård
Beslut om att utredning inte ska inledas eller att påbörjad
utredning ska läggas ner alt. övergå i en utredning jml 11 kap 1 §
SoL
Beslut om läkarundersökning samt att utse läkare för
undersökningen
Beslut om polishandräckning för arr genomföra en beslutad
läkarundersökning
Beslut on ansökan hos förvaltningsrätten om vård jml LVM
Beslut om återkallande av ansökan om vård jml LVM

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
7 § LVM

8.10

Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande
Lämna uppgifter om enskilda till SIS

8.11

Anmälan om offentligt biträde

8.3
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Enhetschef

7 § LVM

Enhetschef

9 § LVM

Handläggare

45 § 1 LVM

Enhetschef

11 § LVM

AU

11 § LVM
11 § LVM

Ordf, 1e vice ordf,
eller 2a vice ordf
Enhetschef

30 a § LVM

Handläggare

42 § LVM

Handläggare

minst en gång var 6:e månad

Datum

Diarienummer
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8.12

8.13

Beslut om ersättning från den enskilde till kommunen för
missbruksvård i form av plats vid hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna)
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

8 kap1 § SoL och
6 kap 1 § SoF

Handläggare

46 § LVM

Handläggare

Handläggare
Enhetschef

9. Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
9.1
9.2

Beslut att inleda utredning efter ansökan
Beslut att avvisa eller avskriva ett ärende

9.3

Beslut om personkretstillhörighet

7 § FvL
7 § FvL och
16 § LSS
1 och 7 §§ LSS

9.4

Beslut om insats i form av biträde av personlig assistent

7 § och 9 § 2 LSS

Enhetschef

9.5

Beslut om tillfällig utökning av biträde av personlig assistent

7 § och 9 § 2 LSS

Handläggare

9.6

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent

7 § och 9 § 2 LSS

Enhetschef

9.7

7 § och 9 § 3 LSS

Handläggare

9.8

Beslut om insats i form av ledsagarservice
Beslut om insats i form av kontaktperson

7 § och 9 § 4 LSS

Handläggare

9.9

Beslut om insats i form av avlösarservice i hemmet

Handläggare

9.10
9.11

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar
Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och
ungdomar
Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc

7 § och 9 §§ 5
LSS
7 § och 9 § 6 LSS
7 § och 9 § 7 LSS
7 § och 9 § 8 LSS
7 § och 9 § 8 LSS

AU
Enhetschef

7 § och 9 § 9 LSS

Enhetschef

9.12
9.13
9.14

Enhetschef

Handläggare
Handläggare

Se ledningssystem för kvalitet
Ingår som en del i utredningen
om rätten till insatser jml LSS

Datum

Diarienummer

Sida
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9.15
9.16

9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22

Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig
Upprättande av individuell plan

7 § och 9 § 10
LSS
10 § LSS

Handläggare

Personkrets 1 och 2

Handläggare

I samband med att insats enligt
denna lag beviljas ska den
enskilde erbjudas att en
individuell plan upprättas.. I
planen ska även redovisas
åtgärder som vidtas av andra än
kommunen. Planen skall
fortlöpande och minst en gång
om året omprövas.

Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än
den som är berättigad till insatsen
Beslut om upphörande av insats enligt LSS
Beslut om återbetalningsskyldighet
Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte
är bosatt i kommunen
Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 § LSS
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är
under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna

11 § LSS

Enhetschef

12 § LSS
16 § 2 st LSS

Delegat
AU
Enhetschef

9.23

Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till
försäkringskassan

9.24

Beslut om att underrätta Försäkringskassan när någon som får
assistansersättning enligt 51 kap SFB beviljas insatser som kan
påverka behovet av personlig assistans.
Beslut om att anmäla till Försäkringskassan om det finns
anledning att anta att assistansersättning enligt 51 kap SFB
används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader
för personliga assistenter

9.25

17 § LSS
20 § LSS, 5 §
LSSförordningen,
6 kap 2 § SoF
15 § 8 st LSS

AU
Enhetschef

15 § 9 st LSS

Handläggare

15 § 10 st LSS

AU

Handläggare

Beslutet går ej att överklaga

Gäller under förutsättning att den
enskilde ansökt om personlig
assistent enligt LSS, inte enligt
SoL.

Datum

Diarienummer
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9.26

15 § 11 st LSS

AU

9.27

Beslut om att anmäla till IVO om det finns anledning att anta att
en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med
personlig assistans kan ifrågasättas
Yttrande till tillsynsmyndighet

26 c § LSS

AU

9.28

Beslut att anmäla resp inte anmäla till IVO – så kallad Lex Sarah

24 f § LSS

SAS

Tillsynsmyndighet är IVO,
länsstyrelsen, JO och JK.

10. Uppdragstagare
10.1
10.2

10.3

Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson och
av kontaktfamilj
Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj
 arvode och omkostnader enligt riktlinjer
 arvode och/eller omkostnader utöver riktlinjer
Medgivande eller godkännande (del av beslut om vård) att
underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt
hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan
vårdnadshavare

Handläggare/enhetschef

6 kap 6 § SoL
9 § 8 LSS

Handläggare/enhetschef
AU
AU

Handläggare IFO resp
enhetschef OF och hemtjänsten
Se riktlinjer från Sveriges
kommuner och landsting som
uppdateras årligen
Medgivande för stadigvarande
vård och fostran eller adoption,
beslut om vård vid
familjehemsplacering
Ett beslut om att bereda ett barn
vård i ett visst familjehem
innehåller ett godkännande av
familjehemmet. Utredning av
familjehemmet ska alltid ske.

10.4

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem

Enhetschef

Datum

Diarienummer

Sida
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10.5

 arvode enligt riktlinjer
 omkostnadsersättning enligt riktlinjer
 arvode och/eller omkostnader utöver riktlinjer
Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
som tidigare varit familjehemsförälder

Handläggare/enhetschef
AU
6 kap 11 § SoL

AU

12 kap 1 § OSL

Handläggare/enhetschef

6 kap 3 § OSL
10 kap 3 § OSL
10 kap 14 § OSL
6 kap 7 § OSL

Enhetschef
SAS/MAS

25 kap 7 § OSL
26 kap 5 § OSL
35 kap 2 § OSL
10 kap 2 § OSL

Verksamhetschef

Särskilt avtal ska ingås
mellan socialnämnden
och de nya
vårdnadshavarna.

11. Offentlighets- och sekretesslagen
11.1
11.2

11.3
11.4
11.5

Beslut att lämna ut uppgifter ur personakt till
den som är berörd av uppgiften
Lämna ut allmän handling till enskild och ställa
upp förbehåll med att handlingen lämnas ut eller lämna ut
handling till annan myndighet (inkl avslag)
Beslut om överklagande av annan myndighets beslut i ärende
om utlämnande av allmän handling
Prövning av anonymitetsskydd för anmälaren

Beslut om polisanmälan angående brott mot den
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m m)
Beslut om polisanmälan ang brott mot alkoholtillstånd

12. Alkohollagen

SAS/MAS

Enhetschef
Verksamhetschef

Enhetschef i genomförande ÄO

Datum
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12.1

12.2
12.3

Beslut att bevilja respektive avslå ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd eller cateringtillstånd samt att förena sådant
med villkor
Beslut att bevilja ansökan om tillfälligt serveringstillstånd samt att
förena sådant med villkor
Beslut att avslå ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

8 kap 2, 4 §§
Alkohollagen

AU

8 kap 2 §
Alkohollagen

Handläggare

8 kap 2 §
Alkohollagen
8 kap 2, 4, 14 och
19 §§
Alkohollagen
8 kap 2, 4, 14 och
19 §§
Alkohollagen
8 kap 6 §
Alkohollagen

AU

8 kap 4 §
Alkohollagen
8 kap 4 §
Alkohollagen
9 kap 12 §

Handläggare

12.4

Beslut att bevilja ansökan om tillfälligt eller permanent
serveringstillstånd samt att förena sådant med villkor

Handläggare

12.5

Beslut att avslå ansökan om tillfälligt eller permanent
serveringstillstånd

12.6

12.7

Beslut att bevilja ansökan om tillfälligt tillstånd
för provsmakning av alkoholdrycker samt att förena sådant
tillstånd med villkor
Beslut att godkänna cateringlokal

12.8

Beslut att inte godkänna cateringlokal

12.9

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

12.10

9 kap 18 §

Verksamhetschef

12.11

Beslut om återkallelse med anledning av egen anmälan om
upphörande
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd

9 kap 18 §

AU

12.12

Beslut om att meddela tillståndshavare erinran

9 kap 17 §

AU

12.13

Beslut om att meddela tillståndshavare varning

9 kap 17 §

AU

12.14

Beslut om att förbjuda detaljhandel av öl eller servering av öl

9 kap 19 §

AU

AU

Handläggare

AU
Verksamhetschef

Ska behandlas
förtur

med

Datum
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12.15
12.14

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

9 kap 19 §

AU
Socialchef

13. Överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter
13.1
13.2

Utseende av ombud att föra nämndens talan
Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och
detta beslut ursprungligen fattats av delegaten. Avgivande av
yttrande i SoL-, LVU- och LVM-ärenden

10 kap 2 § SoL
10 kap 1-2 §§ SoL,
3 kap 10 §. 6 kap
33,34 och 36 §§
KL
27 § LSS,
6 kap 33, 34 och
36 §§ KL

Verksamhetschef
Delegat i
ursprungsbeslutet

13.3

13.4

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och
detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt angivande
av yttrande i LSS-ärenden
Beslut huruvida omprövning skall ske

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet
Delegat i
ursprungsbeslutet
Delegat i
ursprungsbeslutet
Delegat i
Ursprungsbeslutet
AU

13.5

Omprövning av beslut

13.6

Yttrande till förvaltningsdomstol

13.7

24 § 1 st. FvL

13.8

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

13.9

Yttrande till allmän domstol i brottmål

32 kap 1 § 1 st.
Brottsbalken (BrB)

27 § FvL

9 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

Enhetschef

Datum
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13.10
13.11
13.12

13.13
13.14
13.15

Yttrande till allmän domstol när den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning
Yttrande till polismyndighet, åklagarmyndighet och/eller tingsrätt

Yttrande till polismyndighet och/eller åklagarmyndighet med
anledning av ev utredning beträffande misstänkt under 15 år
Begäran hos åklagare om förande av bevistalan
Lämnande av upplysningar och förslag på
åtgärder till åklagare, domstol eller frivårdsmyndighet

13.16

Anmälan till åklagare att vårdplan inte följs

13.17

Beslut att polisanmäla brott som hindrar
nämndens verksamhet eller riktar sig mot barn

13.18

Lämna ut uppgifter om huruvida någon vistas i

31 kap 2 § 1 st.
BrB
46 § LVM
11 § Lag med
särskilda
bestämmelser om
unga
lagöverträdare
(LUL)
31 och 33 §§ LUL

Enhetschef
Handläggare
Enhetschef

Handläggare

38 § LUL
6 § Lag (1991:204)
om särskild
personutredning i
brottmål mm
12 kap 8 § SoL

Enhetschef
Handläggare

1 kap 1 §,
10 kap 2, 18,
20-22 §§,
23 kap 6 § OSL

Socialchef

12 kap 10 § sista

Enhetschef

Handläggare

Enhetschef
Socialchef

Brott som hindrar nämndens
verksamhet kan utan hinder av
sekretess polisanmälas.
sekretessen hindrar i vissa
andra fall inte att uppgifter som
angår misstanke om brott
lämnas till en åklagarmyndighet
eller annan myndighet som har
att ingripa mot brott. Detsamma
gäller uppgifter som behövs för
att förhindra ett förestående
brott eller avbryta ett pågående
brott.
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13.19

ett HVB-hem samt uppgifter om en studerande som behövs för
ärende om att skilja denne från högskoleutbildning
Yttrande till allmän domstol ang överlämnande till vård

st SoL
32 kap 1 § BrB

Handläggare

31 kap 2 § 1 st BrB

Handläggare

3 § lag om
offentligt biträde
3 § lag om
offentligt
biträde och 7 §
förordningen om
offentligt biträde
45 och 46 §§
namnlagen
6 kap 14 § SoL

Handläggare



13.20

då den som begått en brottslig gärning föreslås bli
föremål för åtgärder enl LVU
 då vård en LVU inte är aktuell
Yttrande till allmän domstol när den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård

13.21

Anmälan om behov av offentligt biträde

13.22

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

13.23

Yttrande enligt namnlagen

13.24

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
 Vid samtycke
 Utan samtycke

13.25
13.26

Återkallelse av medgivande till adoption
Yttrande i körkortsärende

13.27

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av
pass utan vårdnadshavarens medgivande

13.28

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

Handläggare

Handläggare

Handläggare
AU

6 kap 13 § SoL
39 § 3 st körkortslagen
3 § 2 st passförordningen
11 kap 16 § 2 st
FB

AU
Handläggare
Handläggare
Handläggare

Nämnden eller ansvarige
handläggare kan vid tveksamhet
konsultera den förmedlande
adoptionsorganisationen och
Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor (NIA)
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13.29
13.30

Yttrande angående värdeautomatspel
Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

13.31

Anmälningsskyldighet till smittskyddsläkaren

13.32

Provisorisk dödsboförvaltning

13.33

Beslut att ordna gravsättning

13.34

Dödsboanmälan

44 § lotterilagen
6 kap 9 §
smittskyddslagen
6 kap 12 §
smittskyddslagen
20 kap 2 §
Ärvdabalken (ÄB)
5 kap 2 §
begravningslagen
20 kap 8a § ÄB

Handläggare
Socialchef
MAS
Socialchef
MAS
Assistent
Verksamhetschef
Assistent

14. Lag om valfrihetssystem, LOV
14.1

Beslut om godkännande och ingående av kontrakt

14.2

Uteslutning av sökande

8 kap 1 och 3 §§
LOV
7 kap 1 § LOV

Socialchef

10 § Arkivlagen

Socialchef

Socialchef

15. Arkivlagen
15.1

Godkännande av förändringar i antagen
dokumenthanteringsplan

16. Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Datum
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16.1

Socialchef

Godkännande av nytt ändamål för
personuppgiftsbehandling

17. Plan- och bygglagen
17.1

Yttrande till miljö-.och byggnadsnämnd
angående förslag till detaljplan enligt enkelt planförfarande

3 kap 1-2 §§ SoL

Nämndens
ordförande,
nämndens vice
ordförande,
nämndens andre
vice ordförande

6 kap 36 § KL

Nämndens
ordförande,
nämndens vice
ordförande,
nämndens andre
vice ordförande

Kompletterande beslutanderätt

Enhetschef

Skogsgläntan

18. Kommunallagen
18.1

Beslut i brådskande ärenden då nämndens
avgörande inte kan avvaktas

19. Fonder som förvaltas av socialnämnden
19.1
19.2

Samfond för trivselåtgärder vid Orups
sjukhemsavdelningar
Erik och Anna Jönssons minnesfond

AU
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Anna och Nore Lundgrens minnesfond
Höörs kommuns sociala samfond
Nils Jönssons minnesfond
Wilhelm och Annie Nilssons fond
Erik och Helge Perssons stiftelse

20. Ekonomisk administration, avtal
20.1
20.2
20.3

Beslut att ingå avtal om vård
Beslut att ingå avtal, ej vård, inom beslutade internbudgetramar
Beslut att ingå avtal, investering, inom beslutade
internbudgetramar

Enhetschef
Socialchef
Socialchef

