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Inledning
Delegation
Kommunallagens bestämmelser om delegation innebär att beslutanderätten överförs från socialnämnden till delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av nämnden
fattat beslut och kan ej ändras av nämnden eller annan delegat.
Delegation förekommer främst i de ärenden där riktlinjer lagts fast av socialnämnden.
Förvaltningschefen har delegation att besluta om förvaltningens riktlinjer, om sådana inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Varje beslut som ska delegeras, förs ned till den
nivå, där det ur laglig och praktisk/ organisatorisk synvinkel är lämpligt att det ligger.
I delegationsförteckningen är endast den lägsta nivån av beslutsfattare angiven. Av detta följer att
beslutsfattare på högre nivåer också har rätt att besluta i samma ärendetyp. Delegationen gäller för
beslutsfattare i tilldelat ärende.
Principiellt ska de angivna kategorierna tjänstemän utöva sin rätt att fatta beslut. En delegat kan
dock avstå från att utöva sin delegationsrätt i vissa fall. Ärendet återförs då till nämnden. Situationer
då ett ärende bör föras vidare en högre nivå är t ex:
• ärenden av prejudicerande art
• nya, ovanliga situationer och faktorer
• stora och långvariga biståndsinsatser
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till socialnämnden.
Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte.
Undantag från anmälan finns noterade i delegationsordningen genom en markering Ej anmälan.
Delegationen enligt förteckningen gäller även i därmed jämställda ärenden (t ex vid lagändringar).

Kompletterande beslutanderätt
I vissa typer av ärenden har socialnämndens rätt att delegera inskränkts helt eller delvis. Detta gäller
bl a i LVU-ärenden som av lagstiftaren bedömts som ej lämpliga att delegera. I några av dessa
lagrum har socialnämnden i stället möjlighet att använda sig av s k kompletterande beslutanderätt.
Den kompletterande beslutanderätten innebär att enskilda ledamöter och/eller tjänstemän utövar
beslutanderätten jämsides med nämnden. Socialnämnden behåller, till skillnad från delegation, sin
beslutanderätt i samma ärende och kan därmed ändra ett beslut av den enskilde beslutsfattaren.
Förteckning över beslutsfattare med kompletterande beslutanderätt ingår som särskilt avsnitt i
delegationsförteckningen (avsnitt LVU).
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

A SOCIALA ÄRENDEN
1 Socialtjänstlagen (SoL)
1.1 Ärenden rörande rätten till bistånd
1.1.1 Beslut Försörjningsstöd/Livsföring i övrigt
Enligt riksnorm
Skäliga kostnader utöver riksnorm

Livsföring i övrigt enligt riktlinjer
25 % av prisbasbeloppet

50 % av prisbasbeloppet
därutöver
Bistånd utöver riksnorm, skäliga
kostnader och livsföring i övrigt
Begravningskostnader enligt
- riktlinjer

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare efter
samråd med
verksamhetsledare
4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL Socialsekreterare efter
samråd med
verksamhetsledare
Enhetschef
Utskott
4 kap 1 § SoL Utskott
4 kap 2 § SoL

4 kap 1 § SoL Förvaltningens jurist
Socialsekreterare

-

kostnader därutöver

4 kap 1 och 2
§§ SoL

-

återkrav

9 kap 2 § SoL Enhetschef

- upp till 15 000 kronor utöver riksnorm
för rehabiliteringsutredningar rörande
arbetsförmåga
Hyresskuld och el upp till
25 % av prisbasbeloppet

50 % av prisbasbeloppet
därutöver

4 kap 1 och
2 §§ SoL

Utskott

Verksamhetsledare

Redovisas i utskottet
varje kvartal

4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare efter Efter samråd med
samråd med
verksamhetsledare
verksamhetsledare
Enhetschef
Utskott
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Ärenden
Tandvårdskostnad enligt upprättat och
godkänt kostnadsförslag
upp till 25 % av prisbasbeloppet

Lagrum

Delegat
Socialsekreterare efter
samråd med
verksamhetsledare

Kommentar

Enhetschef

50 % av prisbasbeloppet
därutöver

Utskott

Beslut om sociala kontrakt

4 kap 1 § SoL Enhetschef
4 kap 2 § SoL

Omkostnader sociala kontrakt

4 kap 2§ SoL

Enhetschef

Beslut om bistånd till eget boende för
ungdomar i åldern 15-18 år

4 kap 1 § SoL

Utskott

Beslut om försörjningsstöd med villkor
om deltagande i praktik eller andra
kompetenshöjande åtgärder

4 kap 1 och 4
§§ SoL

Socialsekreterare

Beslut om vägrande eller nedsättning av
försörjningsstöd till den som ej deltar i
anvisad åtgärd enligt 4 kap 5 § SoL

4 kap 1 och 5
§§ SoL

Socialsekreterare

Beslut om återkrävande av ekonomiskt
bistånd

9 kap 1 och 2
§§ SoL

Verksamhetsledare

Teckna/säga upp hyreskontrakt på
bostäder för uthyrning i andra hand till
klient

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare
Samordnare

- Klivets lägenhetsboende

Enhetschef

Samordnare

1.1.2 Vård utom hemmet
Beslut om bistånd för unga i form av
plats i hem för vård eller boende,
- placering eller omplacering i
Kollektivet HVB förstärkt familjehem,
och HVB-hem
- familjehem utöver riktlinjer
- om utskottets beslut inte kan avvaktas

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Utskott

4 kap 1 § SoL
Utskott
4 kap 1 § SoL
SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf

- i fall det är fråga om tillfällig placering 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare
av barn och unga i familjehem,
maximalt fyra månader
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Beslut om bistånd för vuxen i form av
plats i hem för vård eller boende,
placering eller omplacering i familjehem
- om utskottets beslut inte kan avvaktas

4 kap 1 § SoL Utskott

11 § Om vårdnaden av ett barn flyttats
över till en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare som barnet tidigare varit
familjehemsplacerad hos, får kommunen
fortsätta att betala dessa vårdnadshavare
skälig ersättning.

6 kap 11 §
SoL

- Tillfällig placering av vuxna i
familjehem, maximalt fyra månader
enligt riktlinjer

4 kap 1 §
SoL

SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf
Enhetschef

Socialsekreterare efter
samråd med
verksamhetsledare

Ansvarsförbindelse i samband med
4 kap 1 §
kontraktsvård enligt 28 kap. brottsbalken SoL

Utskott

- i avvaktan på utskottets sammanträde

SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf

Ansvarsförbindelse i samband med vård- 4 kap 1 §
vistelse enligt § 56 kriminalvårdslagen
SoL

Utskott

- i avvaktan på utskottets sammanträde

SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf

Övervägande om vård av unga i annat
hem än det egna fortfarande behövs

Kommentar

6 kap 8 §
SoL

Kvartal

Beslutet skall
anmälas vid
utskottets nästa
sammanträde

Beslutet ska anmälas
vid utskottets nästa
sammanträde

Utskott

Beslut om tillfällig omplacering om högst 4 kap 1 §
fyra månader av familjehemsplacerade
SoL
barn och ungdomar när kostnaden ej går
utanför gällande riktlinjer

Socialsekreterare

Beslut om tillfällig placering i
kommunens jourhem, maximalt fyra
månader

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Beslut om upphörande av placering i
familjehem

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Beslut om vård i familjehem för
underårig

6 kap 6 §
SoL

Utskott
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Beslut att lämna medgivande för
stadigvarande vård och fostran i
familjehem

6 kap 6 §
SoL

Utskott

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnader) för barn och
ungdom och vuxna enligt riktlinjer

Socialsekreterare efter
samråd med
verksamhetsledare

- utöver riktlinjer

Utskott

Besluta att ansöka om överflyttning av
vårdnad när ett barn varit placerat i
samma familjehem i tre år

6 kap 8 §
2 st. SoL

Beslut om andra särskilda kostnader i
samband med placering högst 7 000
kronor
(inkluderar även livsföring i övrigt)
Beslut om att lämna medgivande åt
enskilt hem att ta emot barn för
stadigvarande vård och fostran

Kommentar

Utskott

Verksamhetsledare

6 kap 6 §
SoL

Utskott

Beslut om att lämna medgivande åt
12 § SoL
enskilt hem att ta emot barn med hemvist
utomlands i syfte att adopteras

Utskott

Beslut om återkallande av medgivande
om förutsättningar för medgivandet inte
längre föreligger

6 kap 13 §
SoL

Utskott

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap 14 §
SoL

- vid samtycke

Familjerättssekreterare

- ej samtycke

Utskott

Beslut om köp av plats i annan kommun
eller hos annan vårdgivare (gäller vuxna)

Utskott

Samråd med enhetschef
Redovisas i utskott varje
kvartal
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

1.1.3 Förebyggande insatser
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj/
komplementfamilj

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Beslut om förordnande och entledigande
av kontaktperson/kontaktfamilj/
komplementfamilj

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Beslut om ersättning till kontaktperson/
kontaktfamilj/komplementfamilj
- enligt riktlinjer

Socialsekreterare

- utöver riktlinjer

Utskott

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser som
- Familjeenheten, Klivets
lägenhetsboende, Ungdomsmottagningen, Mercur, Halvvägsboendet,
Medling, Vägskälet,
Ungdomssupport
- Modulboende

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Beslut om bistånd i form av annan
förebyggande öppenvårdsinsatsinsats upp till 1,5 prisbasbelopp

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

Beslut om upphörande av biståndsinsats

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Beslut om upphörande av biståndsinsats
trots att den enskilde önskar att insatsen
fortsätter

4 kap 1 §
SoL

Utskott

Beslut om att förbjuda eller begränsa
möjligheterna för en person, som har sitt
hem inom kommunen, att i hemmet ta
emot andras barn

5 kap 2 §
SoL

Utskott

- i avvaktan på utskottets sammanträde

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

Samråd med aktuell
öppenvårdsinsats
innan beslut

SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf
31 och 33
§§ LuL

Socialsekreterare
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

1.2 Andra ärenden om bistånd
1.2.1 Social borgen
1.3 Ärenden rörande ersättning från enskild
Beslut om ersättning från den enskilde
vårdtagaren inklusive anmälan till
försäkringskassan om att nämnden ska
uppbära folkpension och barntillägg
barnbidrag, underhållsstöd och
studiebidrag

8 kap 1 § Socialsekreterare
SoL
10 kap 3 §
1 st Lagen
om allmän
försäkring
(AFL)

Beslut om framställning till Centrala
studiemedelsnämnden CSN om ändring
av betalningsmottagare för studiebidrag
(gäller placerade barn)

Studiestöds
förord.
2 kap
33 § 2 st

Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare
för allmänt barnbidrag, underhållsstöd
och studiebidrag (gäller placerade barn)

4 § 3 st
Socialsekreterare
Lag om
allmänt
barnbidrag

Beslut om ekonomiskt bistånd till
ungdomar som bor i Klivets
lägenhetsboende

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Beslut om egen avgift vid placering i
LVM-hem, HVB-hem, familjehem samt
annat boende med särskilt stöd

8 kap 1 §
SoL
och 6 kap
1 § SoF

Socialsekreterare

Beslut om egen avgift vid primärvårdsbehandling vid hem för vård eller
boende

8 kap 1 §
SoL
och 6 kap
1 § SoF

Socialsekreterare

Vid delegationsbeslut enligt punkt
1.1.2

Beslut om egen avgift vid tillfällig
placering av vuxna i familjehem,
maximalt fyra månader

8 kap 1 §
SoL
och 6 kap
1 § SoF

Socialsekreterare

Vid delegationsbeslut enligt punkt
1.1.2

Beslut om föräldrars avgift för barns vård 8 kap 1 §
i ett annat hem än det egna
SoL och
6 kap
2 § SoF

Administratör

Efter samråd med
enhetschef

Föra talan om återkrav

Utskott

9 kap 3 §
SoL

Socialsekreterare
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Lagrum
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Kommentar

Beslut om anmälan till försäkringskassa 15 § 3 kap Socialsekreterare
om att nämnden skall uppbära sjukAFL
penning för den som bereds vård enligt 4
kap 1 § SoL i sådant hem för vård eller
boende eller familjehem enligt SoL som
ger vård och behandling åt missbrukare
av alkohol eller narkotika
Beslut om att underrätta försäkringskassa Enligt
om att nämnden skall uppbära ersättning AFL
enligt AFL

Socialsekreterare

I Förvaltningsrätten föra talan om
9 kap 3 §
ersättning från enskild som inte betalar
SoL
godvilligt för ekonomisk hjälp eller för
kostnad som kommunen har haft enligt 8
kap 1 § SoL

Utskott

Beslut att efterge eller nedsätta återbetalningspliktigt bistånd

Enhetschef

9 kap 4 §
SoL

1.4 Ärenden om inledande och avslutande av utredning m.m.
Beslut om att inleda utredning
(barn och vuxna)

11 kap 1 § Socialsekreterare
SoL

Beslut om att utredning inte ska inledas
eller att inledd utredning ska läggas ned

11 kap 1 § Verksamhetsledare
SoL

Beslut om att utredning inte ska föranleda 11 kap 1 § Verksamhetsledare
någon åtgärd
SoL
Besluta om förlängning av utredningstid
avseende barn

11 kap 2 § Enhetschef
SoL

- utöver fem månader

Rapportera till
utskott löpande per
månad

Utskott

1.5 Överflyttande av ärenden mellan olika nämnder
Beslut om framställning om överflyttning 2a kap
av ärende till nämnd i annan kommun
10 § SoL
samt beslut i fråga om mottagande av
ärende (från annan kommun)

Utskott

Ansöka hos Socialstyrelsen om
överflyttning och beslut att överklaga
Socialstyrelsens beslut

Utskott

2a kap
11 § SoL

Begäran om överflyttning av frivilliga
insatser enligt SoL
kräver samtycke från
den enskilde när det
gäller underåriga från
vårdnadshavaren
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

1.6 Utseende av ombud i ärenden eller mål vid allmän domstol
Beslut om att utse ombud för socialnämnden i ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol

Anmälan av behov av om offentligt
biträde

Yttrande till domstol över
kostnadsräkning från offentligt biträde

10 kap 2 § Förvaltningschef
SoL
och övrig
lagstiftning
Socialsekreterare
Lag
(1996:162
0) om
offentligt
biträde
3§
Lag
(1996:162
0) om
offentligt
biträde
7§

Enhetschef

9 § FL

Enhetschef

1.7 Avvisande av ombud
Avvisande av ombud

1.8 Yttranden med anledning av överklagande av delegats beslut m.m.
1.8.1 Yttranden med anledning av överklagande av delegats beslut m.m.
Prövning av att överklagande skett inom
rätt tid samt avvisande av överklagande
som inkommit för sent i ärenden som
beslutats av delegat eller socialnämnd

24 § 1 st
FL

Delegaten i ursprungsbeslutet.
Avdelningschef/
Förvaltningschef för
ärenden enligt AL

Ett beslut som innehåller en uppenbar
oriktighet till följd av skrivfel, räknefel
eller liknande förbiseende, får rättas av
den som har meddelat beslutet.

26 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet

Beslut huruvida omprövning av
överklagat delegationsbeslut skall ske

27 § FL

- i ärenden beslutade av handläggare

Handläggare i samråd
med enhetschef

- i ärenden beslutade av utskott

Ordförande i samråd med
avdelningschef /
förvaltningschef

12

Ärenden
Beslut gällande överklagan i
biståndsärenden

Lagrum
27 § FL

Delegat
Ordförande i samråd med
avdelningschef/
förvaltningschef

Kommentar
När delegat är utskott

Omprövning av beslut

27 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet

Om inget nytt
tillkommit i ärendet

Överklagande och yrkande om inhibition
när förvaltningsrätt eller kammarrätt
ändrat delegats/ nämndens eller utskottets
beslut och detta beslut ursprungligen
fattats av delegat. Avgivande av yttrande
med anledning av besvär i ärenden enligt
SoL, LVU, LVM, AL där
ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap 1 § Delegaten i ursprungsSoL
beslutet
10 kap 2 §
SoL
27 § FL
2 § 9 kap
AL
10 § 3 kap
samt 33
och 34 §§ i
6 kap KL
- när delegaten är utskottet och utskottets
Utskottets ordförande
sammanträde ej kan avvaktas
Beslut om överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
förvaltningsrätt och kammarrätt där
ursprungsbeslutet fattats av
socialnämnden och socialnämndens
sammanträde ej kan avvaktas

2 § 9 kap
AL

Överklagande av beslut av
Migrationsverket i ärenden rörande
bidrag och ersättningar för mottagande av
flyktingar

SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf

Enhetschef i samråd med
avdelningschef

1.8.2 Yttranden till socialstyrelsen
Yttranden till socialstyrelsen

13 kap
SoL

Utskott

1.8.3 Yttranden till skattemyndighet
Yttrande till skattemyndighet
- rörande skyddad adress

Enhetschef

13

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

2 Föräldrabalken (FB)
2.1 Faderskaps-/ Föräldraskapsbekräftelse
Godkännande av faderskapsbekräftelse:

FB
1 kap 4 §

- i de fall då protokoll S (sambo) kan
användas

Administratör

- i övriga fall

Familjerättssekreterare

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

FB
2 kap 1 §

Familjerättssekreterare

Beslut om att återuppta nedlagd
utredning

FB
2 kap 1 §

Familjerättssekreterare

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

FB
2 kap
9§ 1 st

Familjerättssekreterare

Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap

FB
3 kap 5 §

Familjerättssekreterare

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i
vårdnads- och umgängesmål

FB
Familjerättssekreterare
6 kap 19 §

Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt

FB
Familjerättssekreterare
6 kap 20 §

Beslut om att utse utredare i mål och
ärenden som rör vårdnad och umgänge

FB
Enhetschef
6 kap, 19 §
SoL
10 kap 5 §

2.2 Umgängesstöd enligt beslut av domstol
Avge yttrande till tingsrätt angående
umgängesstöd

FB
Familjerättssekreterare
6 kap 15c§ 2 st

Utse en viss person att medverka vid
umgänget (umgängesstöd)

FB
Familjerättssekreterare
6 kap 15c§ 3 st

Uppföljning av umgängesstöd,
utvärdering och avslutning.

FB
Familjerättssekreterare
6 kap 15c§ 4 st

14

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

2.3 Beslut utan andre vårdnadshavarens samtycke
Står barnet under vårdnad av två
FB 6 kap 13 a§ Utskott
vårdnadshavare och samtycker endast
den ena till en åtgärd till stöd för barnet,
får socialnämnden besluta att åtgärden får
vidtas utan den andra vårdnadshavarens
samtycke

3 Godkännande av avtal rörande vårdnad, boende och umgänge
3.1 Godkännande av avtal
Beslut att godkänna föräldrars avtal om
vårdnad,

FB
6 kap 6§
Familjerättssekreterare

boende

umgänge

Inte godkännande av avtal

FB
6 kap 14a§

Familjerättssekreterare

FB
6 kap 15a§

Familjerättssekreterare

Enhetschef

15

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

4 Äktenskapsbalken
4.1 Yttrande beträffande äktenskapsdispens
Yttrande beträffande äktenskapsdispens

1 § 15 kap Socialsekreterare
ÄktB

5 Ärvdabalken
5.1 Dödsboanmälan till Skatteverket
Dödsboanmälan till Skatteverket

20 kap
8 a § ÄB

Förvaltningens jurist

Skatteverket skall
underrättas om vem
som är delegat

6 Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
6.1 Boutredning och arvskifte
Beslut om anmälan till Skatteverket
angående egendom, som ej är av ringa
värde, och förvaltning efter avliden som
inte har hemvist i Sverige

2 kap
3§

Förvaltningens jurist

Skatteverket skall
underrättas om vem
som är delegat

7 Namnlagen
7.1 Yttrande enligt namnlagen
Yttrande till domstol enligt namnlagen

45, 46 §§
Namnlagen

Socialsekreterare

8 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
8.1 Beslutanderätt enligt delegation
Beslut om ansökan vid förvaltningsrätt
om vård jämlikt LVU

4 § LVU

Utskott

Beslut om att hos förvaltningsrätt ansöka 8 § LVU
om förlängning av utredningstiden

SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf

Beslut om att omhändertagande jämlikt
6 § LVU skall upphöra

SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf

9 § LVU

Beslut om hur vården skall ordnas och
11 § 1 och Utskott
var den unge skall vistas under vårdtiden 3 st LVU
- när utskottets beslut inte kan avvaktas

11 § 1 och SOCN:s ordf Pat Werner
3 st LVU SOCN:s 1:e vice ordf
Christer Sundqvist
SOCN:s 2:e vice ordf
Joha Frondelius
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Ärenden
Beslut om att den unge får vistas i sitt
eget hem under vårdtiden

Lagrum
11 § 2 st
LVU

Delegat
Utskott

Beslut om den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU

11 § 4 st
LVU

Utskott

- vad gäller kortare vistelser utom
familjehemmet samt samråd med hem
för vård eller boende (28 § SoF)

Socialsekreterare

- övriga fall

Enhetschef

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

13 § 1 och Utskott
2 st LVU

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

14 § 3 st
LVU

Utskott

Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge skall utövas i fall när
överenskommelse ej kan nås med
förälder/ vårdnadshavare

14 § 2 st
1 p LVU

Utskott

- i avvaktan utskottets sammanträde
Beslut om att den unges vistelseort inte
skall röjas för förälder/vårdnadshavare

Kommentar

Verksamhetsledare
14 § 2 st
2 p LVU

- i avvaktan utskottets sammanträde

Utskott

Enhetschef

Övervägande av om beslut beträffande
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort jämlikt 14 § 2 st 1 och 2 p
LVU fortfarande behövs

14 § 3 st
LVU

Utskott

Beslut om upphörande av vård enligt
LVU

21 § LVU

Utskott

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Utskott

Om utskottets beslut om tillfälligt
flyttningsförbud ej kan avvaktas

27 § 2 st
LVU

SOCN:s ordf Pat Werner
SOCN:s 1:e vice ordf
Christer Sundqvist
SOCN:s 2:e vice ordf
Joha Frondelius

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra

30 § 2 st
LVU

Verksamhetsledare

Beslutet skall
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde

17

Ärenden

Lagrum

Delegat

Beslut om den unges umgänge med
förälder/ vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

31 § LVU

Utskott

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

32 § LVU

Socialsekreterare

Beslut om godkännande av vårdplan då
förhållandet är sådant att skriftligt
samtycke givits
Besluta att ansöka om överflyttning av
vårdnad när ett barn varit placerat i
samma familjehem i tre år

Kommentar

Socialsekreterare

13 § 4 st
LVU

Utskott

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § 2 st
LVU

SOCN:s ordf Pat Werner
SOCN:s 1:e vice ordf
Christer Sundqvist
SOCN:s 2:e vice ordf
Joha Frondelius

Beslutet skall anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.
Vid ej underställelse
informeras delegaten

Beslut om hur vården av den unge ska
ordnas och var han/hon ska vistas under
vårdtiden

11 § 3 st
LVU

SOCN:s ordf Pat Werner
SOCN:s 1:e vice ordf
Christer Sundqvist
SOCN:s 2:e vice ordf
Joha Frondelius

Beslutet skall anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde

Beslut om att begära polishandräckning
för att kunna genomföra läkarundersökning av den unge

43 § 1 st
LVU

SOCN:s ordf Pat Werner

8.2 Kompletterande beslutanderätt

Beslut om att begära polishandräckning/ 43 § 2 st
efterlysning för att kunna genomföra vård LVU
eller omhändertagande med stöd av LVU

Enhetschef barn, unga och vuxna
Johanna Säfström/
SOCN:s ordf Pat Werner
SOCN:s 1:e vice ordf
Christer Sundqvist
SOCN:s 2:e vice ordf
Joha Frondelius

18

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

9 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Beslut om att inleda utredning då man
fått kännedom om att det kan finnas skäl
att bereda någon tvångsvård enligt LVM

7 § LVM

Socialsekreterare

Beslut om att utredning inte skall inledas 7 § LVM
eller att inledd utredning skall läggas ned

Verksamhetsledare

Beslut om att utse kontaktman som skall
svara för kontakten mellan missbrukaren
och olika vårdgivare

8 § LVM

Socialsekreterare

Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare

Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätt 11 § LVM Utskott
om tvångsvård
Beslut om ansökan om intagning på visst 12 § LVM Socialsekreterare
hem för vård eller boende efter
förvaltningsrätts beslut om omedelbart
omhändertagande

Skriftlig rapport till
utskottet

Beslut om omedelbart omhändertagande
om socialnämndens beslut inte kan
avvaktas

13 § 2 st
LVM

SOCN:s ordf Pat Werner
SOCN:s 1:e vice ordf
Christer Sundqvist
SOCN:s 2:e vice ordf
Joha Frondelius

Vid ej underställelse informeras
delegaten

Beslut om att begära biträde av polismyndigheten för att genomföra läkarundersökning av missbrukare

45 § 1 p
LVM

Socialsekreterare

Beslut om att begära biträde av polis för
att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande

45 § 1 st
2 p LVM

Socialsekreterare

Yttrande till åklagarmyndigheten vid
åtalsprövning

46 § LVM Socialsekreterare

19

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

10 Brottsbalken (BrB)
10.1 Yttrande till allmän domstol angående eventuellt överlämnande till vård enligt LVU,
LVM och SoL
På begäran av rätten, åklagaren eller
Kriminalvården lämna upplysningar om
den misstänkte och föreslå de åtgärder
som nämnden anser behövs för att främja
hans anpassning i samhället.

6 § Lag
Socialsekreterare
(1991:2041)
om särskild
personutredning i
brottmål,
m.m.

Om det kan bli fråga om utvisning av en
utlänning på grund av brott, skall
socialnämnden på begäran av rätten,
åklagaren eller Kriminalvården lämna
upplysningar om huruvida utlänningen
har barn i Sverige och, om så är fallet,
om barnets behov av kontakt med
utlänningen, hur kontakten har varit och
hur den skulle påverkas av att
utlänningen utvisas.

6 § Lag
Socialsekreterare
(1991:2041)
om särskild
personutred
ning i
brottmål,
m.m.

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

31:2 § BrB

Socialsekreterare

20

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

11 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL)
11.1 Yttrande till åklagarmyndighet
Yttrande till åklagarmyndighet
Yttrande till domstol

11 § 1 st
LuL
28 § LuL

Socialsekreterare
Socialsekreterare

11.2 Begäran om inledande av utredning om brott
Begäran om inledande av utredning av
31 § LuL Socialsekreterare
brott avseende någon som inte har fyllt
femton år

12 Körkortslagen
12.1 Yttrande till länsstyrelsen eller domstol i körkortsärenden
Yttrande till länsstyrelsen eller domstol i
körkortsärenden

39 § Körkortslagen

Socialsekreterare

13 Vapenlagen
13.1 Upplysningar i vapenärende till hemvärnet
Upplysningar i vapenärende till
hemvärnet

Vapenlagen Socialsekreterare

14 Lotterilagen
14.1 Yttrande till Lotteriinspektionen avseende värdeautomater
Yttrande till Lotteriinspektionen
avseende värdeautomater

44 §
Lotterilag

Alkoholinspektör

Beslut om tillstånd att anordna ett
egentligt lotteri samt beslut om
registrering

15 §
Alkoholinspektör
Lotterilag
(1994:1000)

En sådan sammanslutning som avses i
15 § och som är verksam huvudsakligen
inom en enda kommun får efter
registrering anordna egentliga lotterier
under en treårsperiod,

17 §
Alkoholinspektör
Lotterilag
(1994:1000)

tillsynen över sådana lotterier som får
anordnas efter tillstånd av eller
registrering hos myndigheten.

48 §
Alkoholinspektör
Lotterilag
(1994:1000)

utse en kontrollant för sådana egentliga
lotterier som avses i 16, 17 och 21 a §§
samt fastställa arvodet till kontrollanten.
Arvodet skall betalas av den som
anordnar lotterierna.

49 §
Alkoholinspektör
Lotterilag
(1994:1000)

21

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

15 Lagen om anordnande av visst automatspel
Yttrande till Lotteriinspektionen
avseende anordnande av automatspel
(förströelsespel)

Lag om
Alkoholinspektör
anordnande
av visst
automatspel
1982:636

16 Anmälan av behov av god man
Beslut om att till överförmyndare anmäla 5 kap 3 §
behov av god man/förvaltare eller att
SoF
behov inte längre föreligger samt
yttrande till rätten

Verksamhetsledare
försörjningsstöd
Familjerättssekreterare

Yttrande i ärenden om förordnande av
11 kap 16
god man/förvaltare till någon som fyllt 16 § 2st. FB
år

Familjerättssekreterare

17 Passförordningen
Yttrande till passmyndighet vid fråga om PassSocialsekreterare
att utan vårdnadshavares medgivande
förordning
utfärda pass för barn under arton år
(1979:664)

18 Kommunallagen
18.1 Brådskande ärenden
Beslut i frågor som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas
- när ordförande ej tjänstgör

6 kap 36 §
KL

SOCN:s ordf
SOCN:s 1:e vice ordf
SOCN:s 2:e vice ordf

19 Arkivlagen
19.1 Arkivansvar
Arkivansvarig

4§
Enhetschef
Arkivlagen

20. Smittskyddslag
uppgifter till smittskyddsläkaren
Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

(2004:168) Enhetschef
9§

22

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

B ALKOHOLLAGEN
Beslut i AL-ärenden, som ej är
delegerat till tjänsteman, i avvaktan
på nämnd- eller utskottssammanträde
efter särskild prövning

Socialnämndens
tjänstgörande
ordförande

Nya tillstånd till allmänheten eller för slutna sällskap
Beslut om att bevilja eller avslå
ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd

8 kap 2, 4 och 7
§§ AL

Utskott

Beslut med anledning av ansökan
från konkursbo att få fortsätta
rörelsen

9 kap 12 § AL

Alkoholinspektör

Beslut om att bevilja eller avslå
ansökan om tillfälligt tillstånd för
servering under enstaka tidsperiod
eller enstaka tillfälle

8 kap 2 § och 8
kap 6 § punkt 2

Alkoholinspektör

Beslut om tillfälligt tillstånd i
avvaktan på beslut om stadigvarande
tillstånd

8 kap 2, 4 och 7
§§ AL

Alkoholinspektör

Ändring av befintligt tillstånd till allmänheten eller för slutna sällskap
Beslut om ändring av stadigvarande
tillstånd avseende serveringsyta, tid
eller dryck

8 kap 2, 4, 14
och 19 §§

Utskott

Avser även
komplettering med
catering och
gemensam
serveringsyta

Beslut om tillfällig utökning av
stadigvarande serveringstillstånd
avseende serveringsyta, tid eller
dryck,

8 kap 2, 4, 14
och 19 §§

Alkoholinspektör

Avser även
komplettering med
catering och
gemensam
serveringsyta

Beslut avseende ombyggnad av
serveringsställe

8 kap 14 § AL
9 kap 11 § AL

Alkoholinspektör
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

Godkänna efter anmälan
Beslut om godkännande av tillfällig
lokal för cateringföretag med
stadigvarande serveringstillstånd

8 kap 4 § AL

Alkoholinspektör

Beslut om erinran

9 kap 17 § AL

Förvaltningschef

Beslut om varning

9 kap 17 och 19
§§ AL

Utskott

Beslut om omedelbar återkallelse av
serveringstillstånd

9 kap 18 § p 2
och 3 AL

SOCN:s ordf SOCN:s I väntan på SOCN
1:e vice ordf SOCN:s sammanträde
2:e vice ordf

Beslut om återkallelse av gemensamt
serveringsutrymme

9 kap 18 § p 2
AL

Utskott

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd när verksamheten
upphör

9 kap 18 § p 1
AL

Alkoholinspektör

Beslut om återkallelse av tillfälligt
serveringstillstånd

9 kap 18 § AL

Förvaltningschef

Villkor
Beslut om villkor i samband med
gynnande beslut om
serveringstillstånd följer beslutsnivån
ovan

Sanktioner

Anmälningspliktiga förändringar avseende ägarförhållanden, styrelsens
sammansättning, driftsansvarig i vissa fall.
Beslut att godkänna förändring som
är 50% eller mer i tillståndshavarens
driftsförhållande.

8 kap 12 §
9 kap 11 § AL

Utskott

Beslut att godkänna förändring som
är mindre än 50% i
tillståndshavarens driftsförhållande.

8 kap 12 §
9 kap 11 § AL

Alkoholinspektör
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

Övrigt enligt alkohollagen
Beslut om avskrivning av
tillsynsärende
Beslut om återbetalning av avgift
Beslut om övriga ändringar i
befintligt serveringstillstånd efter
anmälan eller ansökan från
tillståndshavaren

Förvaltningschef
8 kap 10 § AL

Alkoholinspektör
Alkoholinspektör

Förvaltningsprocess
Beslut att avge yttrande till
förvaltningsrätt, kammarätt och
Regeringsrätten följer beslutsnivån
ovan.
Avge yttrande till respektive
överklaga förvaltningsrätts och
kammarrätts
beslut/dom samt begära inhibition
Avser ärenden där Utskottet är
beslutsfattare och överklagandet/
yttrandet brådskar tidsmässigt
(dvs. uppskov har inte beviljats)
I första hand ska uppskov beviljas
hos berörd myndighet så att ärendet
kan behandlas i Utskottet.

Ordförande/ vice
ordförande i utskott

Överklaga och begära inhibition hos
kammarrätt och Regeringsrätten.

Utskott

25

Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

C ALLMÄNNA HANDLINGAR
1 Ärenden om utlämnande av allmän handling inkl. uppställande av förbehåll
(TF)
Beslut om utlämnande av allmän
handling till enskild

6 kap 3§ 1st
OSL
12 kap 2§ 1st
OSL

Den som har ansvar för
vården av handlingen.

Beslut om utlämnande/ ej utlämnande av
allmän handling till enskild eller annan
myndighet samt uppställande av
förbehåll.

6 kap 3 § OSL
10 kap 4 och
14 §§ OSL
12 kap 2 §
OSL

Förvaltningens jurist

(enligt
arbetsordningen
kan beslut också
tas av
Förvaltningschef
samt enhetschef
staben

Beslut om utlämnande/ ej utlämnande för 12 kap 6 § SoL Förvaltningschef
forskningsändamål

2 Polisanmälan av brott som hindrar nämndens verksamhet eller som riktar
sig mot minderårig (SekrL)
Beslut att polisanmäla brott som hindrar
nämndens verksamhet.

10 kap 2 §
OSL

Förvaltningschef

12 kap 10 §
SoL
Polisanmälan brott mot barn

Enhetschef

Vissa brott som riktar sig mot underårig 10 kap 2 § Enhetschef
eller misstanke om brott för vilket inte är OSL
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i
ett år eller misstanke om försök till brott 12 kap 10 §
SoL
Beslut om att göra polisanmälan med
anledning av misstänkt socialbedrägeri

12 kap 10 § Enhetschef
SoL

Hemställa att åklagarmyndighet för
9 kap 1 §
socialnämndens skadeståndstalan i mål
SoL
rörande misstänkt socialbidragsbedrägeri

Enhetschef
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

D PERSONALÄRENDEN
Utövande av nämndens befogenhet som arbetsgivare enligt lag och avtal

1 Anställning eller förordnande
Avdelningschef
Enhetschef staben

Förvaltningschef

Anmäls genom
registrering i
personalsystem.
Statistik inom
området ska på
begäran redovisas till
socialnämnden

Enhetschef övriga

Avdelningschef

Anmäls genom
registrering i
personalsystem.
Statistik inom
området ska på
begäran redovisas till
socialnämnden

Controller
Alkoholinspektör
Förvaltningens jurist
Utvecklingsledare

Enhetschef staben

Anmäls genom
registrering i
personalsystem.
Statistik inom
området ska på
begäran redovisas till
socialnämnden

Administrativ personal

Enhetschef staben

Ej anmälan

- Övrig personal inom
socialförvaltningen

Enhetschef övriga

Ej anmälan
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

2 Tjänstledighet och andra ledigheter
Avdelningschef
Enhetschef staben

Förvaltningschef

Enhetschef övriga

Avdelningschef

Administrativ personal
Controller
Alkoholinspektör
Förvaltningens jurist
Utvecklingsledare

Enhetschef staben

Kollektivet HVB personal

Enhetschef Kollektivet
HVB

- Övrig personal inom
socialförvaltningen

Enhetschef övriga

3 Uppsägning pga. arbetsbrist, personliga skäl, avsked jämlikt LAS 7 och 18
§
- All personal inom socialförvaltningen

Förvaltningschef

4 Avstängning och lön vid avstängning jämlikt AB 05 10 §
- All personal inom socialförvaltningen

Förvaltningschef

5 Disciplinpåföljd jämlikt AB 05, 11 §
- All personal inom socialförvaltningen

Förvaltningschef

6 Återbesättande av tjänst (ordinarie tjänster)
- All personal inom socialförvaltningen

Förvaltningschef

7 Deltagande i konferens, utbildning eller studieresa
- Förtroendevalda

SOCN:s ordf

- SOCN:s ordf

SOCN:s 2:e vice ordf
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

8 Beslut att behålla hela eller del av lön vid ledighet för utbildning jämlikt AB
05, 26 § mom. 1
Beviljande av löneförmån vid utbildning
- All personal inom socialförvaltningen

Förvaltningschef

Samråd med PA
innan beslut

9 Frågor rörande innehav av bisyssla jämlikt AB 05, 8 §
- All personal inom socialförvaltningen

Förvaltningschef

Samråd med PA
innan beslut

10 Beslut om medgivande att stå kvar i anställningen efter att ha fyllt 67 år
(LAS 32 a §)
- Avdelningschef
- Enhetschef staben

Förvaltningschef

- Administrativ personal
Utvecklingsledare
Förvaltningens jurist
Alkoholinspektör
Controller

Enhetschef staben

- Övrig personal inom
socialförvaltningen

Avdelningschef

11 Arbetsmiljöansvar
Organisera arbetsmiljö-,
arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamheten inom
förvaltningen

Förvaltningschef

Klargöra ansvarsfördelningen till
underställda chefer

Förvaltningschef

Tillse att verksamhetens personal
fortlöpande får den information och de
instruktioner som är nödvändiga för att
förebygga ohälsa och olycksfall

Förvaltningschef

Fortlöpande åtgärda akuta brister i
arbetsmiljön eller vidarebefordra
(returnera) frågan till socialnämnden

Förvaltningschef

Upprätta en plan för arbetsmiljöverksamheten i samband med
framtagandet av budgeten

Förvaltningschef
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Ärenden
Lagrum
Tillse att arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på lämpligt sätt dokumenteras
samt att analys/riskanalys av arbetsmiljön
genomförs

Delegat
Förvaltningschef

Tillse att egen, underställda chefers och
medarbetares arbetsmiljökompetens hålls
aktuell

Förvaltningschef

Äska budgetmedel för nödvändiga
arbetsmiljöförbättringar samt
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inom förvaltningen

Förvaltningschef

Tillse att bestämmelserna i
arbetsmiljölagen,
arbetsmiljöförordningen, lagen om
allmän försäkring samt andra
bestämmelser i avtal m.m. följs och att
information om reglerna ges

Förvaltningschef

Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland
personalen

Förvaltningschef

Till socialnämnden returnera varje
arbetsmiljöfråga, för vilken förvaltningschefen saknar befogenhet

Förvaltningschef

Tillse att eventuella ingripanden (förbud
eller förelägganden) från yrkesinspektionen respekteras och efterlevs

Förvaltningschef

Kommentar
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Ärenden

Lagrum

Delegat

Kommentar

E EKONOMI
Beslut om att utse beslutsattestanter/
behörighetsattestanter

Förvaltningschef

Generell attesträtt för förvaltningen

Förvaltningschef
Controller

Öppnande av anbud vid upphandling

Förvaltningschef
Controller

Verkställa internkontroll av ekonomiska
transaktioner enligt kommunal redovisningslag och plan för internkontroll

Förvaltningschef
Controller
Avdelningschef
Administratör

Beslut om inköp av varor och tjänster som
är förknippade med driftansvaret för sin
verksamhet, inom ramen för fastställd
budget

Beslutsattestant

Beslut om utrustning inom given
budgetram i investeringsbudget för
respektive verksamhet

Förvaltningschef
Avdelningschef

Teckna/säga upp avtal avseende service
och underhåll för utrustning tillhörande
den egna enheten (upphandlingsregler
skall följas)

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Teckna/säga upp avtal för försäljning av
tjänster

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Teckna/säga upp avtal avseende service/
tjänster (upphandlingsregler skall följas)

Förvaltningschef
Avdelningschef

Teckna/säga upp avtal avseende leasing/
förhyrning av utrustning inom den egna
enheten

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Teckna/säga upp kommuninterna
överenskommelser, t ex städning
(externavtal - KS-ärenden)

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Delegationsbeslut
anmäls ej till
nämnden

Samråd ska ske med
kommunens
ekonomichef
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Ärenden
Teckna/ säga upp hyreskontrakt,
lokaler/ bostäder

Delegat
Förvaltningschef
Avdelningschef

Kommentar
Samråd skall ske
med SOCN:s ordf
och kommunens
lokalsamordnare

Resultatpåverkande bokföringsorder

Förvaltningschef
Controller

Delegationsbeslut
anmäls ej till
nämnden

Utfärdande av handkassa/ extra handkassa

Förvaltningschef
Controller

Delegationsbeslut
anmäls ej till
nämnden

Utgivande av ersättning till personal för
skadade persedlar enligt fastställda
grunder
Extern representation enligt riktlinjer
- socialnämnden
- socialförvaltningen

Intern representation enligt riktlinjer
- socialnämnden

Lagrum

Förvaltningschef

SOCN:s ordf
Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

SOCN:s ordf

- socialförvaltningen
(inom respektive verksamhetsområde)

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Ansökningar gällande föreningsbidrag
utanför det årliga upp till 10 000 kronor

SOCN:s ordf
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