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Allmänna fö rutsättningar

Delegationsbeslut innebär att beslut fattas på nämndens vägnar. Beslut ska fattas i enlighet med gällande lagar och ftirordningar,
kommunfullmäktiges beslut, ftir kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer som utfärdats av kommunstyrelsen eller socialnämnden.

Gällande beslut ifråga om anslag och budget ska beaktas. Vid risk for överskridande lyfts frågan till nåirmaste chef.

Den som ansvarar ftir beredning av ärende inftir nämnder/arbetsutskott eller som beslutar i ärenden enligt delegationsuppdrag ansvarar också frir
forhandling och information enligt MBL i ftirhållande till de fackliga organisationerna.

Avgränsning av och inskränkning i delegats beslutanderätt

Delegats beslutanderätt är begränsad till det egna verksamhetsområdet. Delegation kan aldrig omfatta något utanfor nåimndens verksamhetsområde.

Delegerad beslutanderätt ska inte utövas i ärenden som innefattar principiella ställningstaganden eller är av prejudicerande karaktär. Sådana åirenden

ska avgöras av nämnden.

Delegat som av särskilda skäl inte anser sig kunna fatta beslut i visst ärende kan överlämna ärendet till närmaste chef.

Jäv

Kommunallagens regler om jäv skall beaktas. (KL 6:24 -27)

Nyanställnin g/Vikarie
Vid nyanställning och vid vikariatsforordnande ska närmaste chef göra en särskild prövning av delegationsrätten for den nyanställde och äger under

en övergångsperiod själv ta över hela eller delar av delegationen.

Anmåilan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut skall av delegat anmälas månadsvis till nämnden. Anmälan skall vara utformad enligt särskilda anvisningar. ( KL 6:35 )

Delegationsrätt
På delegats initiativ fär arbetsutskottet besluta i alla ärenden som delegerats till anställd.
Överordnad har rätt att besluta i alla de ärenden som tillkommer underordnad delegat.

Brådskande ärenden
Brådskande beslut dåir nämndens avgörande inte kan awaktas delegeras till ordforande. Sådana beslut skall anmälas till nämndens nästa

sammanträde. (KL 6:36)



4
t\
\

ò\),\U

Nr Arende

1.2

1.3

1.5

6 kap. 6 och 12 $ $ Utskott
SoL

Lagrum

6 kap. 14 $ SoL

6 kap. 14 $ SoL

Deleeat

Utskott som består av
ledamöter eller
ersättare i nämnden

Utskott

Anmåirkning

Ett arbetsutskott skall bestå av minst tre
ledamöter eller ersättare.

Ett beslut om att bereda en underårig
vård i ett visst familjehem är att be-
trakta som ett medgivande enligt 6 kap.
6 $ SoL. Utredning av familjehemmet
skall alltid ske.

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebåir att nämnden
minst en gång var 6:e månad är skyldig
att överväga om vård enligt
socialtjänstlagen fortfarande behövs.
Den äir tillämplig vid både SoL-
placeringar och privata placeringar.

Medgivandet skall återkallas om
lorutsättningar for adoption inte längre
finns
Jfr 13'27

I

1.1

Beslut som enligt 10 kap. 4 S SoL
kan delegeras till utskott men inte
till tjänsteman

Medgivande att bam tas emot ftir adoption eller
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som
inte tillhör någon av ftiräldrama eller annan som har
vårdnaden om henne eller honom (se 3.14).

Vägran att samtycka till att adoptionsfärfarande får
fortsätta
Å,terkallelse till medgivande till adoption

Övervägande om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs (se 3.18)

6 kap. 8 $ SoL Utskott

Medgivande attta emot barn med hemvist utomlands 6 kap. 6 och 12 $ Utskott
für adoption SoL

1.4 Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap. 13 $ SoL Utskott

r.6 Utskott Fortsatt adoptionsforfarande
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Nr Arende

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

t.t2

1.13

t.t4

Beslut om att fora talan i fürvaltningsrätten om
återkrav av ekonomiskt bistand enligt 9 kap. I $ SoL

Lagrum

9kap.3$SoL

Beslut om ansökan hos ftirvaltningsrätten om vård 4 $ LVU
enligf LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 6 $ I st. LVU
ungdom under 20 år

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 1l $ 1 st. LVU
skall vistas under vårdtiden

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

11 $ 2 st. LVU Utskott

13$1och2st.
LVU

13$1och3st.
LVU

22çlst.LVU
p.l o2

Delegat

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Anmärkning

Jfr med 10 kap. 4 $ 2st SoL

Se även 2.1 ang. möjlighet for ord-
fiiranden eller annan som nämnden
frirordnat attfatta sådant beslut.

Jfr.2.2 och2.3.

Jfr.2.2 och2.3

Jfr.l.2.

Beståimmelsen innebåir att nåimnden

minst en gang var tredje månad är
skyldig att överväga om ett beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort fortfarande behövs. Jfr. I.2

Beträffande kvarstående ansvar ñr
kommunen se Socialstyrelsens
meddelandeblad 17188.

Övervägande om beslut om umgåinge eller 14 $ 3 st. LVU
hemlighållande av vistelseort enligt 14 ç 2 st. lp. och
2p. fortfarande behövs

1.15 Beslut om att vården skall upphöra 2l $ 1 st. LVU Utskott

Overvägande om vård med stöd av 2 $ LVU
fortfarande behövs

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

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

1.16 Utskott
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Nr Ärende

t.22

t.23

1.24

1.25

1.26

LaCrum

Prövning av om beslut om fürebyggande insats skall 22 ç 3 st. LVU
upphöra att gälla.

Beslut att begära polishandräckning for att genom-
füra läkarundersökning

27çlst.LVU

26 ç2 st. LVU

43 $ 1. LVU

Beslut att begära polishandräckning fiir att
genomfora beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU

43 $ 2. LVU Utskott

11 $ LVM

13 $ LVM

Delegat

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Anmärknine

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

Jfr.25 $ LVU

Jfr.1.2.
Övervägande minst var tredje manad.

Jfr.2.4

Ifr.2.5

Ifr.2.6

B eträffande kompletterande
beslutanderätt se 2.1.

r.l7

1.18 Beslut om att ftirebyggande insats enlig 22 $ I st.

LVU skall upphöra
22 ç 3 st. LVU Utskott

I.l9 Ansökan hos forvaltningsrätten om flyttningsfÌirbud 24 $ LVU Utskott

t.20 Övervägande om flyttningsfÌirbud fortfarande 26 $ I st. LVU Utskott

r.2t

behövs

Beslut om tillfÌilligt flyttningsfürbud

Beslut om att flyttningsftirbud skall upphöra

Beslut om ansökan hos fiirvaltningsrätt om vård
enligt LVM

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare
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Nr Ärende

2.1

LaÊrum

6$loch2st.
LVU

Beslutande

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf.,
annan ledamot i
utskott

t)

,)

Nämndens ordf. och
nämndens vice ordf.

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf.,
annan ledamot i
utskott eller IFO-chef

Anmärkning

Beslutanderätten får användas när
nämndens beslut inte kan awaktas.
Nämnden bör i beslut ange vem som
vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i
angiven ordning. Beslut skall anmälas
vid nämndens nästa sammanträde.

Beslutet skall dokumenteras och
skrivas under av beslutsfattaren.
Muntliga beslut bör endast fijrekomma
i sådana situationer när dokumentation
och underskrift inte kan awaktas.
Sådana beslut dokumenteras i efterhand

OBS! Beslutanderätten kan inte
delegeras till annan ledamot.

2

ñ\
Beslutanderätt enligt lag
(s.k. kompletterande beslutanderätt)

Beslut om omedelbart omhåindertagande av ungdom
under 20 år

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

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

2.4 Beslut om tillfülligt flyttningsfÌirbud

Beslut att begära polishandräckning for att
genomfiira läikarundersökning

Beslut att begära polishandräckning for att
genomftira beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU

11$1och3st.
LVU

ll$2och3st.
LVU

27 S2 st. LVU

43 $ r. LVU

43 $ 2. LVU

t,

2.5

2.6



\ Delegat

Nåimndens ordf.,
nåimndens vice ordf.,
annan ledamot i
utskott

I

Anmåirkning

Beslutet skall dokumenteras och
skrivas under av beslutsfattaren.
Muntliga beslut bör endast fürekomma
i sådana akuta situationer när
dokumentation och underskrift inte kan
awaktas. Sådana beslut dokumenteras i
efterhand.

Nr Arende

2.7

Lagrum

13 $ LVM

^[l

Beslut om omedelbart omhåindertagande av miss-
brukare
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3 Individ-och familieomsorg
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnítt 13).

ÄrendeNr

3

Lagrum Delegat

Socialsekreterarcl
utredningsassistent

Anmärknins

En individuell bedömning skall alltid
göras i bistandsärenden. Se vägledande
beståimmelser.

Beslut om villkor fürutsätter en

bedömning av sökandens hela situation

3.1

3.2

SOCIALTJÄNSTLAGEN M.M

Alla ansökningar om bistand skall oavsett ändamåI,
prövas enligt 4:l SoL for att den enskilde skall ha
möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall
när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella
omständigheter ftirelig ga att socialnåimnden med
stöd av 4:2 SoL beviljar bistand.

Beslut i ärenden om fürsörjningsstöd och livsforing i 4kap.1 $ SoL
övrigt enligt norrn och vägledande beståimmelser
(bilaga A)

a) med villkor om praktik eller kompetenshöjande 4kap.4 $ SoL
åtgtird

b) med vägrande av eller nedsättning av fortsatt
fürsörjningsstöd

Beslut om bistånd i form av formedling av egna
medel

Socialsekreterare

4kap.5 $ SoL Socialsekreterare

4kap.l $ SoL Enhetschef Beslutet skall tidsbegränsas. Åtagandet
skall dokumenteras.



Nr
Þ
\

ñ\

Arende

Hyresskulder
- 40 % av basbeloppet

- 75 % av basbeloppet

- därutöver

- upprepad skuldsättning

Skuldsanering

Borgensåtagande

Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4kap. I $ SoL

4kap.2 $ SoL Socialsekreterare

Enhetschef

10

Anmärknine

Ekonomiskt bistand fiir att avhjälpa en

orimlig livssituation m.m.

Se vägledande beståimmelser. Avslag
på bistånd till begravningskostnad ges

med hänvisning till 4:1 SoL.
B egravningsko stnader kan endast
återkrävas om de beviljats med villkor
enligt återbetalningsskyldighet jämlikt
4:2 (tillgångar kan tillfalla dödsboet i
efterhand i form av fiirsäkringar,
återbetalning av skatt osv.)

Se riktlinje for ekonomiskt bistand
under rubrik "Nödprövning och akuta
situationer".

Beslutet om ekonomisk hjälp skall
innehålla uppgifter om den eller de
omständigheter som utgör grund für
återbetalningsplikten (9 kap 2 $ 3st)
Se 1.7 ang. talan i forvaltningsrätten.

Lagnrm

4kap.1 $ SoL

4kap.I$och2$
SoL
4kap.2 $ SoL

Delegat

Socialsekreterare

Enhetschef

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

3.3

3.5

3.4

3.6

3.8

3.1 Beslut om ekonomiskt bistånd i akuta situationer 4kap.2 $ SoL Socialsekreterare

9

9

kap.
kap.

och
SoL

1$
2$
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Nr Arende

3.9

3.10

3.11

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4kap.2$SoL

9kap.2$,2st.
SoL

Enhetschef

9 kap 3 $ SoL Enhetschef

11,

Anmärknine

,Å.terkrav fär endast ske om biståndet
getts under villkor om återbetalning

Jft 1.7

Laqnrm Deleeat

Socialsekreterare

ñ\\UI
,t

Beslut att återkräva ekonomiskt bistand enligt 4kap. 9 kap. I $ SoL
I och2 $ SoL som utgått obehörigen eller med ftir
högt belopp

Beslut om att fora talan i ftirvaltningsrätten om
återkrav für ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 2 $ SoL

3.12

3.13

3.14

3.15

Beslut om att ftira talan hos ftirvaltningsrätten om
återkrav für ekonomisk hjälp enligt 9 kap. I $ SoL

9 kap 3 $ jfr. med Utskott
10 kap. 4 $2 st.

SoL

Familj ehem, HVB-placeringar
Beslut om bistand åt barn och ungdom i form av vård 4kap.1 $ SoL
(placering/omplacering) i familjehem

Beslut om tillfiillig vistelse i jourhem. akuthem eller 4 kap. I $ SoL
annat hem frir bam och ungdom

Medgivande att underårig tas emot ffir stadigvarande 6 kap. 6 $ SoL
vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon
av füräldrarna eller annan vårdnadshavare

Jfr 1.7

Utskott Jfr. 1.1. Placeringar av bam och
ungdom är så ingripande åtgärder
oavsett om de görs med stöd av SoL
eller LVU att de bör beslutas av utskott.

Socialsekreterare Inte varaktig vård, högst fyra månader

Utskott Ett beslut om att bereda en underårig
vård i ett visst familjehem är att
betrakta som ett medgivande enligt 6
kap 6 $ SoL. Utredning av
familjehemmet skall alltid ske. Jfr 1.1
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K Nr Ärende

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

Laerum

Beslut om bistånd åt vuxna, barn och ungdom i form 4kap.1 $ SoL
av vård (placering/omplacering) i hem für vård eller
boende
-upp till tre månader
-fär tid över tre månader

Beslut om bistand åt vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i familjehem

4kap.l $ SoL

Ingående/undertecknande av avtal med HVB-hem
vid köp av plats ftir placering av bam, unga eller
vuxna.

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

Beslut om upphörande av bistand i form av vård i
hem ftir vård eller boende eller i familjehem

Deleeat

Socialsekreterare
Utskott

Socialsekreterare
Utskott

Enhetschef

Utskott

4 kap. I $ SoL Socialsekreterare

Anmåirknins

Placering under tre månader
Placering över tre månader

Undantag SiS-institutioner, gäller
upphandlad verksamhet.

Overvägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebåir att nåimnden

minst en gang var 6.e månad åir skyldig
att överväga om vård enligt
socialtjänstlagen fortfarande behövs.
Den åir tillämplig vid Sol-placeringar
och privata placeringar som nämnden
har lämnat medgivande till. Jfr 1.2

Observera lagen om offentlig
upphandling.

ñl

Övervägande om vård i annat her¡ än det egna 6 kap. 8 $ SoL Utskott
fortfarande behövs.
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Nr Arende

3.22

3.23
- däirutöver
Beslut om ersättning till särskilt fürordnad
vårdnadshavare som tidigare varit
familjehemsforälder

3.24 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omko stnadsersättning)

fnligt norm och riktlinjer
Over norm och riktlinjer

Kontaktpersoner och öppenvård

3.25 Beslut om bistand i form av kontakþerson/familj

3.26 Beslut om bistånd i form av särskilt kvalificerad
kontakþerson

Lagrum

Ersättning familjehem

Beslut om ekonomiskt bistånd och andra 4kap.1 $ SoL
omkostnader i samband med och under placering,
omplacering eller flyttning fran familjehem eller hern
ftir vård eller boende

- högst 20 Yo av gällande basbelopp per ar

- högst 40 Yo av gällande basbelopp per år

Delegat

4kap.1 $ SoL Socialsekreterare

4kap.l $ SoL Enhetschef

L3
Anmåirknine

Särskilt avtal bör ingås mellan
nämnden och de nya vårdnadshavama

Se aktuellt cirkulåir fran
Kommunforbundet.

Uppdraget skall regleras genom avtal
med familjehemmet

ñ\

6kap.11 $ SoL

4kap.1 $ SoL

4kap.l $ SoL

Utskott
Utskott

Socialsekreterare
Utskott

Socialsekreterare

Socialsekreterare
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\ Delegat

Socialsekreterare

Socialsekreterare
Enhetschef

Socialsekreterare

Socialsekreterare eller
Bistandsbedömare
SoL/LSS

Socialsekreterare eller
Bistandsbedömare
SoL/LSS

Socialsekreterare eller
Bistandsbedömare
SoL/LSS

Samma nivå som
beslutat om insatsen

1,4

Anmärkning

Uppdraget skall regleras genom avtal.
Se aktuellt cirkulåir fran Sveriges
Kommuner och Landsting.

Nr Arende

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

Lagrum

Beslut om ftirordnande och entledigande av
kontakþerson/familj och särskilt kvalifi cerad
kontakþerson.

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontakþerson/familj och särskilt kvalifi cerad
kontakþerson.
- Enligt norm och riktlinjer
- Utöver norm och riktlinjer

Beslut om hemma hos-insatser, familjebehandlare 4kap.1 $ SoL
eller annan öppen vård av barn och unga.

Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, 4kap.l $ SoL
rehabilitering for psykiskt funktionshindrade

Beslut om bistand i form av boendestöd für psykiskt 4kap. I $ SoL
funktionshindrade

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser für 4kap 1 $ SoL
missbrukare t.ex. boende, rådgivningssamtal,
drogtester m.m.

Beslut om upphörande av biståndsinsatser enligt 4 4kap.l $ SoL
kap. 1 $ SoL

Bestämma innehåll i utdömd samhällstjänst
(upprätta arbetsplan)

3.34 5kap. lb $ SoL Socialsekreterare
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3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

a) Utse handledare vid ungdomstjänst
b) Erbjudande av medling

Beslut om avgift från füräldrar vars bam äir under
l8 år och für vård i ett annat hem än det egna

Beslut om ersättning ftir uppehälle (egen avgift) vid
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktåir nåir

bistand ges i form av plats i hem ftir vård eller
boende eller i familjehem (vuxna)

Beslut om framställning till fÌirsäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare ftir allmänt barn-
bidrag/fürltingt barnbidrag

Beslut om framställning till Centrala
Studiestödsnämnden om ändring av
betalningsmottagare für studiehjälp

Laerum

5kap. lb $ SoL
5kap. lc $ SoL

8kap. 1$2st.
SoL 6 kap.2 o.3
SoF
8kap. 1$ 1st.
SoL och 6 kap. 1 $
SoF

4 $ 3 st. Lag om Socialsekreterare
allmänt barnbidrag

15

Delegat Anmärkning

Socialsekreterare
Socialsekreterare Gäller person under 21 år som begått

brott.
Se. Kommunforbundets cirkulåir
1997:128

Socialsekreterare

Socialsekreterare Se cirkulåir från Kommunftirbundet

r\
\)

2 kap.33 $
Studiestöds-
Förordningen

Socialsekreterare

SocialsekreterareUnderrättelse till forsäkringskassan om att näimnden 7 $ Lag om
skall uppbära allmänt barnbidrag/forlängt barnbidrag allmänna
for barn som vistas i hem fÌir vård eller boende barnbidrag

8$Lagom
forlåingt
bambidrag
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3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

1,6

Beslut om anmälan till forsåikringskassa om att
nåimnden skall uppbåira folkpension och barntillägg

Undenättelse till färsäkringskassan om att barn med
underhållsstöd placerats i familjehem respektive
återfl ¡tat till forälder

Beslut om anmdlan till ftirsåikringskassa om att
nåimnden skall uppbära sjukpenning für den som
bereds vård i sådant hem für vård eller boende eller
familjehem enligt SoL som ger vård och behandling
åt missbrukare av alkohol eller narkotika

Beslut om att underrätta forsåikringskassa om att
nämnden skall uppbåira ersättning enligt AFL som
ersättning fiir ekonomiskt bistand som utgivits som
forskott på fonnan
Beslut om att füra talan om ersättning hos
forvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 2 $ och
8 kap. I $ I och2 st. SoL

Lagrum Delegat

Socialsekreterare1-3 $$
kungörelsen
(1962:393) om rätt
i vissa fall for
kommun eller
annan att uppbära
folkpension

2$fürordningen Socialsekreterare
om underhållsstöd
11 $ Lagom
underhållsstöd

3 kap. 15 $ AFL Socialsekreterare

17 kap.l $ AFL, Socialsekreterare
9kap.2$SoL

Anmärknine

ñ)

9kap.3$lst.
SoL

Enhetschef
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Nr Arende

3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8

kap.1$och9kap.loch2$

Beslut om avskrirming av fordran (ftiräldrars
ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 $ 2 st).

Handläggning

Beslut om att inleda utredning (vuxna)

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
inledd utredning skall läggas ned (barn och vuxna)

Beslut om att inleda utredning (barn) 11 kap. 1 $ SoL Socialsekreterare

Anmärkning

Efter bedömning av socialsekreterare

Nämndens befo genheter och
skyldi gheter vid barnutredningar
regleras i 11 kap.2 $ SoL

Avser även ärenden enligt LVU och
LVM.

9 kap. 4 $ SoL Enhetschef

Lagrum

9kap.4$SoL

11kap.l$SoL

11kap.1$SoL

Delegat

Utskott

Socialsekreterare

Enhetschef

3.51 Beslut om att utredning inte skall ftiranleda åtgärd

Överflyttning

11 kap. 1 $ SoL Socialsekreterare

3.52 Utskott

3.s3 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 16 kap. I $ SoL
kommun

Utskott

3.54 Beslut om att ansöka hos länsstyrelsen om
överfl¡tning av ärende till annan kommun

16 kap. I $ SoL Utskott

Beslut om framställning om överfl¡tning av ärende 16 kap. I $ SoL
till nämnd i annan kommun
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Nr Arende

3.55

3.56

3.57

Beslut om att överklaga låinsstyrelsens beslut om
överflyttning av ärende enligt 16 kap. 1 $ SoL

God man, målsägandebiträde m.m.

Beslut om anmälan till överformyndaren om behov
av god man/forvaltare
Beslut om anmälan till överfiirmyndaren om att
behov av god marVlorvaltare inte längre füreligger

5 kap.3 $ I p. SoF Socialsekreterare

5 kap. 3 $ 2 p. SoF Socialsekreterare

Anmärkning

Avser all slags egendom, inkl. ATP

Kontakt skall tas med Migrationsverket
innan ersättning betalas ut. Bistand
utbetalas efter särskilda belopp.
Försörjningsstöd enligt 4kap.1 $ SoL
är inte aktuellt

Lagrum

16kap.4$SoL

Delegat

Utskott

3.58

3.s9

3.60

3.61

Beslut om anmälan till överfürmyndaren om fiir- 5 kap. 3 $ 3 p. SoF Enhetschef
hållanden betr. ftirvaltningen av underårigs egendom

Framställan till domstol om behov av målsägande- 5 kap. 2 $ SoF
biträde für underårig i åirende om vårdnad, umgänge
eller färmynderskap m.m.

11 kap. 16 $ 2 st
FB

1 $ 3., 17 och 18

$$ Lag om mot-
tagande av asylsö-
kande m.fl. (SFS

1994:137)

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Enhetschef

Yttrande i ärende om ftirordnande av god man eller
fiirvaltare for någon som fyllt 16 år

Asylärendeo statsbidrag

Beslut om bistand till asylsökande (dagersättning
och såirskilt bidrag)
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Nr Ä¡ende

3.62 Beslut om nedsåittning av dagersättning till asyl-
sökande

3.63 Beslutomintroduktionsersättning

Laerum Delegat

10 $ Lagom Enhetschef
åindring i lagen om
mottagande av
asylsökande m.fl.
(SFS 1994:971).

I $ Lag om intro- Enhetschef
duktionsersätfrring
für flyktingar och
vissa andra
utl?inningar (SFS
1992:1068).

Anmåirknine
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4

Nr Arende

4.r

4.5

4.6

4.7

4.8

Vård enligt tVU
(Ordforandebeslut är s.k. kompletterande
beslutanderätt. Besluten skall anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.)

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

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

Övervägande om vård med stöd av 2 $ LVU
fortfarande behövs

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

Laerum

lr $ l
st. LVU

13$1och2st.
LVU

13$loch3st.
LVU

11 $ 2 st. LVU Utskott

Delegat

Utskott

Ordf., vice ordf. eller
annan ledamot i
utskott

Enhetschef

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Anmärkning

Se även avsnitt I och2.

Ordforandebeslut i brådskande fall.
Se även 1.9 och2.l

Se även 1.8

Se även I .10. Ordfürandebeslut i
brådskande fall.

Se även 1.1 I . Ordforandebeslut i
brådskande fall.

Se även 1.12

Se även 1.13

4.2

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 6 $ I st. LVU
unga under 20 år

Beslut om att omedelbart omhåindertagande enligt 6 $ 9 $ 3 st. LVU
LVU skall upphöra

4.3 Begäran om fiirlängd tid flor ansökan om vård 8$LVU

4.4 Beslut om ansökan hos ftirvaltningsrätten om vård
enligt LVU

4$LVU

4.9 Beslut om att vården skall upphöra 2l $ I st. LVU Utskott Se även 1.15



\
Lagrum Delegat

SocialsekreterareBeslut om läkarundersökning, att utse l?ikare samt
plats ftir läkarundersökningen

32$lst.LVU

Beslut att begära polishandräckning for att
genomfüra lfü arundersökning

43 $ lp. LVU Utskott

Beslut att begära polishandräckning ftir att
genomfüra beslut om vård eller omhåindertagande
med stöd av LVU

43 $ 2. LVU Utskott

Beslut rörande den unges personliga ftirhållanden i
den mån beslutet inte är att hänfüra till l l $ I och
2 st. LVU

11 $ 4 st. LVU Socialsekreterare

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall
utövas

- när överenskommelse inte kan nås med füräldern 14 ç 2 st. 1. LVU Utskott
eller vårdnadshavaren

- när överenskommelse inte kan nås med foräldern 14 $ 2 st. 1. LVU Enhetschef
eller vårdnadshavaren och i awaktan på utskottets
beslut

4.15 Beslut om tillfiilligt flyttningsforbud 27 ç I st. LVU Utskott

Nr Arende

4.10

4.tr

4.t2

4.r3

4.14

4.16

21

Anmärkning

Ordftirandebeslut eller IFO-chef i
brådskande fall.
Se 1.23 och2.5
Se ovan,4.10
Jfr.I.24 och2.6.

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

Jfr. 1.21.2.4
Ordlorandebeslut i brådskande fall

Jfr 1.22 (ej delegeringsforbud)

ñ\

Beslut om att ett tillfülligt flyttningsfürbud enligt
27 $ LVU skall upphöra

30$2st.LVU Ordf., vice ordf.,
annan ledamot i
utskott
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Nr Arende

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

Lagrum

Beslut om den unges umgänge med forälder eller
andra vårdnadshavare efter beslut om flyttnings-
lorbud eller tillf?illigt flyttningsfiirbud när överens-
kommelse inte kan nås

31 $ LVU

Ansökan hos fürvaltningsrätten om flyttningsfürbud 24 $ LVU

Övervägande om flyttningsforbud fortfarande behövs 26 $ 1 st. LVU

Beslut om att flyttningsftirbud skall upphöra 26 ç 2 st. LVU

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 22 5 p.1 o 2 LVU
kontaktperson eller behandling i öppna former

Prövning av om beslut om forebyggande insats skall 22 ç 3 st. LVU
upphöra att gälla

Beslut om att fürebyggande insats enligt 22 $ I st.

LVU skall upphöra
22 ç 3 st. LVU Utskott

14a$LVU

32kap.1 $ BrB

Deleeat

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Utskott

Socialsekreterare

Enhetschef

22

Anmärkning

(ej delegeringsftirbud)

Se även 1.19

Overvägande var tredje manad.
Se även 1.20
Se även I.22

Se även 1.16

Beståimmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 6:e månad skall
pröva om insatsen fortfarande behövs
Se även 1.17
Se även 1.184.23

4.24 UppgiftslåimnandetillStatensinstitutionsstyrelse

4.25 Yttrande till allmåin domstol ang. överl?imnande till
vård, då vård enligt LVU inte är aktuell eller då
beslut om vård enligt LVU åir fattat
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Nr Ärende Lagrum

s Vård av missbrukare enligt tVM

Beslut om att inleda utredning om det finns skäl ftir 7 $ LVM
tvångsvård

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
påbörjad utredning skall läggas ned alternativt
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 $ SoL

7$LVM

Beslut om ansökan hos ftirvaltningsrätten om vård 11 $ LVM
enligt LVM

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

13 $ LVM

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 13 18 b $ LVM
$ LVM skall upphöra

Beslut om låikarundersökning samt utse läkare fiir
undersökningen

e$LVM

5.7 Beslut om att begåira polishandräckning for att fiira 45 $ 1. LVM
en missbrukare till l?ikarundersökning

Delegat

Enhetschef

Enhetschef

Utskott

Utskott

Ordf., vice ordf. eller
annan ledamot som
nämnden ftirordnat

Socialsekreterare

Enhetschef
Ordftirande

Anmärkning

Se även 1.25

Ordfiirande får besluta i brådskande
fall. Skall anmälas på nästkommande
sammanträde.
Se även 1.26 och2.7

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

Var fiir sig. Ordfürande om
enhetschefen ej kan nås.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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Nr Arende

Beslut om att begåira polishandräckning flor
inställelse vid vårdinstitution

Beslut om ersättning fran enskild für uppehälle vid
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när
bistånd ges für missbruksvård i form av plats vid
hem für vård eller boende eller i familjehem (vuxna)

Anordnande av vård utanftir LVM-hem

Upprättande av plan ftir vård i annan form

Uppgiftslämnande till Statens institutionsstyrelse

Yttrande till fülagarmyndighet vid åtalsprövning

Yttrande till allmåin domstol när den som begått
brottslig gärning kan bli ftiremål ftir LVM-vård

8 kap. 1 $ SoL och Socialsekreterare
6kap.1$SoF

Anmärkning

Aven ordftirande i beredskap.

Verkställighet

Verkställighet

Verkställighet

Verkställighet

Lagrum

4s ç 2. LVM

27 ç2 st. LVM

28 $ LVM

30a$LVM

46 $ LVM

31 Kasp 2 $ I st
Brb

Delegat

Enhetschef

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Enhetschef

Enhetschef

5.9

5.8

5.13

5.r4

5.15

5.16

5.10 Verkställighet om rättens beslut om tvångsvård 12 $ I st. LVM Socialsekreterare

5.11 Beredande av vård vid omedelbart omhändertagande 19 $ LVM Socialsekreterare

5.12
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Nr Arende

6.3

6.5

Lagrum

1 kap.4 $ 1 st. FB

Deleeat

Utredningsassistent/
socialsekreterare

25

Anmärkning

Jfr 10 kap. 5 $ SoL

Se Socialstyrelsens fìireskrifter och
allmänna råd "Socialnämndens
utredning och fastställande av
faderskap" SOSFS 20ll;2,201 1:3 och
handboken "Att fastställa faderskap".
Utredning skall anses inledd nåir

nämnden fätt füdelseanmälan eller
rätten forklarat en man inte vara far
enligtlkap.2$FB.

Se cirkulär 2005:84

Beslut att inte påbörja utredning eller
attlägga ned en påbörjad utredning
beslutas av nämnden.

6 Familierätt
(foräldrabalk, namnlag, adoption, fütenskapsdispens,
god man, passärenden)

6.1 Godkåinnande av faderskapsbekräftelse

"samboärenden ))

Öwiga

6.2 Godkännande av foräldraskap

Socialsekreterare

1 kap.4 $ och 9 $, Socialsekreterare
2kap.5 och 8a $$
FB

Socialsekreterare

3 kap.5 $ 2 st. och Socialsekreterare
6$2st.FB

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

6.4 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2kap.1 $ FB Socialsekreterare

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

6.6 Beslut att väcka och ftira talan i mål om faderskap
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Nr Arende

6.7

6.9

6.10

6.11

Beslut att godkåinna ftiräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgåinge

Beslut att _[godkåinna fÌiräldrars avtal om vårdnad
och umgänge

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och
umgåingesärenden

Laerum Delegat

Socialsekreterare6kap.6 $, 14 a $
2st.,15a$2st.
FB

6 kap. 6 $, 14 a $, Enhetschef
2 st., 15 $

6 kap. 19 $ 2 st FB Socialsekreterare

Socialsekreterare

Anmärknins

Se cirkulär 1998:174

Beslutet kan ej överklagas6.8

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-,
boende- och umgängesmål

Låimnande av upplysningar infür interimistiskt beslut 6 kap. 20 $ 2 st.

i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller FB
umgänge

6 kap. 19 $ 3 st.

FB
Enhetschef



f-- Nr Ärende

6.r2

6.t3

Laerum Delegat

Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas 7 kap. 7 $ 2 st. FB Socialsekreterare
für längre perioder tin tre månader

27
Anmärknine

Se Kommunftirbundets cirkulär
t 99 6 : I 67 angående kommunernas
uppgifter med anledning av ny lag-
stiftning om underhållsstöd till bam
m.m. Avtal eller dom om underhåll
kommer endast atthabetydelse om
underhållet kommer att överstiga
underhållsstödet och i de fall ftiräld-
rarna själva är överens om underhållet
och inte kommer att söka underhålls-
stöd samt i de fall när fiirlängt under-
hållsstöd inte utgår. Detta gäller barn
till såväl gifta som ogifta füräldrar. Har
talan om underhållsbidrag väckts ftire
ikraftträdandet tillämpas äldre
beståimmelser i fråga om socialnämnds
rätt att füra talan für bamet.

Se Socialstyrelsens meddelandeblad
"nya vårdnadsregler" juni 2006

\

Lämnande av upplysningar till annan
nämnd/utredare i vårdnads-, boende- och
umgåingesmål

6.14 Beslut om blodundersökning

6.15 Yttrande enligf namnlagen

2kap.6 $ FB Socialsekreterare

6 kap. 19 $ 5 st.
FB

45 och 46 $$
Namnlagen

Socialsekreterare

Socialsekreterare



t\
\

Nr Ä¡ende

6.16

6.17

6.18

6.19

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsfiirfarande - vid samtycke

Yttrande och upplysning till l?insstyrelsen
(åiktenskapsdispens)

Yttrande till passmyndighet vid utfürdande av pass

utan vårdnadshavarens medgivande

Yttrande och upplysningar till åklagarmyndigheten 5 kap. 5 $ ÄktB
(tvangsgifte m.m.)

Lagrum Delegat

6 kap. 14 $ SoL Socialsekreterare

Enhetschef

15 kap. I $ ÄktB Enhetschef

28

Anmärkning

Se Kommunforbundets cirkulär
1997 79. Ändringar vad gäller
internationella adoptioner. Det
ftirutsätts att näimnden eller ansvarig
tjåinsteman vid tvekan ang. de rättsliga
fürutsättningarna for adoptionens
genomfärande konsulterar den
fürmedlande adoptionsorganisationen
och Statens nämnd fìir intemationella
adoptionsfrågor (NIA)

Se Socialstyrelsens meddelandeblad
reviderat jul i 2006 "Handläggning
inom socialtjåinsten av drenden då barn
med hemvist i Sverige söker hjälp hos
svenska utlandsmyndi gheter"

3$2st.
passfürordningen
11 a $ passlagen

Enhetschef
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Nr Arende Lagrum Delegat

Omsorg om äldre och
funktionshindrade samt hälso- och
siukvård
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt I3).

Socialtjänstlagen, SoL

(LSS-handläggare äger rätt att fatta beslut enligt
punkt 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 och7.7
efter samråd med bistandsbedömare)

7.1 Beslut att utredning skall inledas ll kap. I $ SoL Bistandsbedömare

7.2 Beslut att utredning inte skall füranleda någon ârtgard 11 kap. I $ SoL Bistandsbedömare

Anmärknine

7

ñl

7.3 Beslut att utredning inte skall inledas eller att inledd 11 kap. I g SoL
utredning skall läggas ner

Socialchef
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Nr Arende

7.4

Lagn¡m

4kap.l $ SoL

Deleeat Anmåirknine

Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser
ges med stöd av HSL och är inte
överklagbara.

Härutöver bör beslut alltid fattas om
vilka insatser utöver boendet som skall
tillkomma den sökande fran annan
kommun.
Korttidsboende och
avlastningsplats/växelvård längre aî I 4
dagar i samråd med
äldreomsorgschefen

ñl
Hemtjänst m.m.

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
(inkl. boendestöd for psykiskt funktionshindrade)

- Högst 30 tim/vecka

- Utöver 3Otim/vecka. Avser biståndets omfattning ej

utftirande

- Tillfüllig utökning av hjälp i hemmet under max. en

vecka pga. särskilda omständigheter.

Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap. 3 $ 2

om bistånd enligt 4 kap. I $ SoL (ftirhandsbesked) 4

Beslut om bistånd i form av korttidsboende,
avlastningsplats/växelvård,

Beslut om bistand i form av mat- och
varudistribution, trygghetslarm
Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

Beslut om ledsagning, avlösarservice

Beslut om bistånd i form av kontaktperson

Biståndsbedömare

Biståndsbedömare Efter samråd med socialchef

Enhetschef fÌir
hemvården

7.s

1.6

7.7

kap.
kap.

3$
1$

SoL och Utskott
SoL

4kap.1 $ SoL Biståndsbedömare

7.8

7.9

t.t0

4kap.l $ SoL

4kap.1 $ SoL

4kap.1 $ SoL

4kap.l $ SoL

Biståndsbedömare

Bistandsbedömare

Biståndsbedömare

Biståndsbedömare
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Nr

7.tl

Arende

Beslut om anhöriganställning

LaCrum

4kap.2 $ SoL

Delegat

Bistandsbedömare i
samråd med
enhetschef fär
hernvården

4kap.1 $ SoL Bistandsbedömare

SoL
SoL

Bistandsbedömare

Bistandsbedömare

Socialchef

Utskott

Enhetschef

31

Anmtirkning

Framställningen behandlas i tre
moment
- självabiståndsbedömningen
- prövning om anhörig skall utftira

arbetet
- självaanställningen(enhetschef)

Om bifall ges till ffirhandsbesked
prövas biståndet enligt 4:l SoL

7.t2
Särskilt boende
Beslut om bistand i form av särskilt boende ftir
service och omvårdnad av äldre

Övrigt
Beslut med anledning av ansökan enl.2 kap. 3 $ SoL 2kap.
(ftirhandsbesked vid inflyttning till kommunen) om 4 kap.
insatser enligt 4kap 1 $ SoL

7.t3

7.14

7.15

3$
l$

Hjälpihernmet -se7.4

Särskilt boende

Beslut om plats i annan kommun eller hos annan
vårdgivare inom budgetram (psykiatri)

Beräknad varaktighet högst ett år

Beräiknad varaktighet över ett år

Tillf¡illigt köp av plats ftir utskrivningsklar patient i
awaktan på ordinarie plats

Beslut om framställan om överflyttning av åirende till 16 kap. I $ SoL
ntimnd i annan kommun

7.t6 Socialchef Avser psykiatriverksamhet
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7.17

7.18

7.19

Yttrande i ärende om fürordnande av god man eller
forvaltare till någon som fullt 16 är.

Anmälan till Inspektionen für vård och omsorg
(IVO) om missforhållande och risker ftir
missforhållande inom äldre- och handikappomsorgen
Godkännande av samordnad vårdplan enligt 7 $ LPT
ochl2 a LRV

7.23 Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m.

l l kap. 16 $ 2 st. Bistandsbedömare
FB

32

Anmåirkning

Avser psykiahiverksamhet

Se handläggningsrutin. Samtliga till
delegaten anmälda hËindelser ska delges
socialnåimnden
Kommunen skall bedöma rätten till
insats enl. SoL eller LSS

Handläggs av
kommunledningsf ürvaltningen

Beslut om övertagande av åirende från annan
kommun

Laerum

16kap.1$SoL

Delesat

Socialchef

ñ Beslut om anmälan tillöverformyndaren om behov 5 kap. 3 $ p. I SoF Bistandsbedömare
av godernan/ftirvaltare

Beslut om anmälan till överftirmyndaren om att
behov av godeman/forvaltare inte längre foreligger

5 kap. 3 $ p. 2 SoF Biståndsbedömare

7.20

7.2t

7.22

l4kap.2 $ SoL
SOSFS 20tl:5

Socialchef

Socialchef
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Nr Arende Lagrum Delegat

Avgifter
8.1 Beslut om avgifter enligt SoL och regelverk 8 kæ.2-9 $ $ SoL Avgiftshandläggarc

8.2

33
Anmåirknine

Avgiftshandläggare
Utskott

Avgiftshandläggare
Utskott

Avgiftshandläggare Gäller dubbelhyra max. tre månader vid
kapitalinnehav understigande ett halvt
basbelopp

Socialchef

8.3

8.5

8.4

Jämkning av avgift for hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende
-enligt fastställda riktlinj er
-i öwiga fall

Beslut om nedskrivning av eller befüelse fran skuld
avseende debiterad avgift inom äldre- och
handikappområdet
-belopp upp till 20 o/o av basbeloppet
-i öwiga fall

Ekonomiskt bistand vid inflyttning till särskilt
boende vid dubbel hyreskostnad, dock låingst 3

månader

Fastställande av forhandlingsordning angående
hyresnivåer

8 kap.2 $ SoL

4kap.2 $ SoL

4kap. I $ SoL



Þ- Nr Arende

Stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS

9.1 Beslut om personkretstillhörighet

9.2 Råd och stöd

Biträde av personlig assistent

över 20 tim/vecka

Ekonomiskt stöd ftir att bekosta personlig assistent
vid tillfülligt utökade behov

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader für personlig
assistent

9.6 Ledsagarservice

Lagrum Delegat

I ochT $$ LSS Handläggare LSS/SoL

2$och9$lp.
LSS

34

Anmärkning

Se Kommunforbundets cirkulär ang.
LSS.

Beslut om personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan åir en del av beslut om
insats enligt 9 $ LSS. Beslut om
personkretstillhörighet kan fülj aktligen
inte heller överklagas särskilt.

Regionen är huvudman från 1999-01-
01

Upp t.o.m. 20 tirnmarlvecka, i öwiga
fall IFO-chef om kommunen fattar
beslut om mer än2O timmar per vecka.

\

9

9.3

9.4

9.5

9.7 Biträde av kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

7$och9$2p
LSS

7$och9$2p
LSS

7$och9$2p.
LSS

7$och9$3p
LSS

7$och9$4p.
LSS
7$och9$5p.
LSS

Handläggare LSS/SoL

Enhetschef

Handläggare LSS/SoL Se 10.3

Handläggare LSS/SoL

Handläggare LSS/SoL

Handläggare LSS/SoL

9.8 Handläggare LSS/SoL Över 20 timmar/vecka IFO-chef
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Nr

9.9

9.10

9.tt

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.19

Arende

Korttidsvistelse utanfÌir det egna hemmet

Köp av plats hos annan huvudman

Korttidstillsyn fiir skolungdom över 12 år utanfrir
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov

Beslut om boende i familjehem for bam och ung-
domar

Beslut om boende i bostad med särskild service fìir
barn och ungdomar

Beslut om boende fiir vuxna i bostad med såirskild
service etc.

Beslut om daglig verksamhet fiir personer i
yrkesverksam ålder som saknar fiirvärvsarbete och
inte utbildar sig

Lagrum

7$och9$6p.
LSS

Delesat

Handläggare LSS/SoL

Utskott

Handläggare LSS/SoL

Anmärknine

Jfr. 1.1. Samma regler som vid SoL-
placeringar gäller.

7$och9$7p
LSS

7 $ och 9 $ p. LSS Utskott

7$och9$8p
LSS

7$och9$10.
LSS

Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 11 $ LSS
person än den som är berättigad till insatsen

9.I7 Beslut om upphörande av insats enligt LSS

9.18 Beslutomåterbetalningsskyldighet 12 $ LSS

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

16$2st.LSS

Handläggare LSS/SoL

Handläggare LSS/SoL

Handläggare LSS/SoL Personkrets I och 2

Enhetschef

Handläggare LSS/SoL

Enhetschef

Utskott
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Lagrum

Beslut om att utreda behoven ftir enskild på tillfÌilligt 16 $ 3 st. LSS
besök i kommunen och besluta om insatser enligt
LSS

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 a $
LSS

36

Deleeat Anmärkning

Handläggare LSS/SoL

Utskott

Enhetschef Beslutet är inte överklagbart.

Handläggare LSS/SoL Gäller under forutsättning att den
enskilde ansökt om personlig assistent
enligt LSS, inte enligt SoL.

Nr Arende

9.20

9.21

9.22

9.23

20$LSS,5$
LSS-ffirordningen,
6 kap.2 och 3 $
SoF

5$2st.LASS

6 kap. 6 $ SoL Utskott

Beslut om avgift fran foräldrar vars barn är under
18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det
egfra

Beslut om att anmäla behov av ersättning für
personlig assistent till ftirsäkringskassa

9.24 Godkännande av familjehem

9.25 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omko stnadsers ättning)
-enligt norm och riktlinjer
-över norm och riktlinjer

9.26 Arvode till kontakþerson
- enligt norrn

- over nofin

Se 1.1.

Se 3.14.

Handläggare LSS/SoL Följer Kommunfürbundets
Enhetschef rekommendationer

Handläggare LSS/SoL

Enhetschef

Se aktuellt cirkulär från
Kommunfürbundet



r-
\

ñl

Nr

9.27

9.29

9.30

9.31

Ärende

Anmälan tillöverfrirmyndare att person som
omfattas av LSS åir i behov av färmyndare,
forvaltare eller god man

Anmälan till överfürmyndare att formyndare,
fiirvaltare eller god man inte låingre behövs

Anmälan till Inspektionen für vård och omsorg
(IVO) av allvarlig skada på person som omfattas av
LSS.

Anmälan till Inspektionen for vård och omsorg
(IVO) om missfiirhållanden inom den särskilda
omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Anmälan till Inspektionen für vård och omsorg
(IVO) av allvarliga missforhållanden i enskild
verksamhet

24a$LSS Socialchef

1l $ LSS-forord- Utskott
ningen
(1993:1090)

37
Anmärkning

Samtliga anmälda händelser ska delges
SN. Se handläggningsrutin.

Samtliga anmälda häindelser ska delges
SN.

Dessa ärenden bör inte delegeras till
tj?insteman

Lagrum

15 $ 6p. LSS

15 $ 6. LSS

r2 $ LSS-
ftirordningen
SOSFS 20ll:5

Delegat

EnhetscheflLSS-
handläggare

Enhetschef/LSS-
handläggare

Socialchef

9.28
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Patientsäkerhetslagen

Beslut om att utse leg. sjuksköterska att ftirestå de
lokala låikemedel s forråden

Beslut om anmälan till Inspektionen ftir vård och
omsorg (IVO) av allvarlig skada eller sjukdom i
samband med vård, behandling eller undersökning

HSLF-FS 2017 :40 Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)

38

Se 29 resp.24 $ HSL. Vårdgivaren
ansvarar for att Lex Mariaanmälningar
görs. I verksamhetsanmälan till
Socialstyrelsen enligt 6 kap. 7 $ lag om
yrkesverksamhet på hälso - och
sjukvårdens område skall anges vem
som svarar fiir Lex Maria
anmälningama.

$r

Nr Arende

10

10.1

r0.2

Laerum Delegat Anmåirknine

HSLF-FS 2015:ll Medicinskt ansvarig Anmäls till nåimnden en gang per år.

sjuksköterska (MAS)

10.3

10.4

Beslut att anmäla händelser som har medfÌirt eller
hade kunnat medftira en allvarlig vårdskada

Beslut att till Inspektionen frir vård och omsorg
(IVO) anmäla att en person med legitimation inom
HSL kan utgöra en fara fär patientsfüerheten

Patientsäkerhets-
lagen 2010:659
3kap.5$
Patientsåikerhets-
lagen 2010:659
3kap.7$

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)

10.5 Ansvar for ändring av medicintekniska produkter SOFS 2008:l Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
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Nr

11

Arende

Serveringstillstånd
Alkohollagen (2010:1 622), Tobakslagen ( 1 993 : 5 8 I ),
Förvaltningslagen:Fl
O:Ordfiirande har delegation under sommaren när nämnd
ej samrnanträder

Stadigvarande serveringstillstånd
Allmåinheten, slutet sällskap

lI.2 Cateringverksamhet i slutna sällskap

11.3 Paustillstand

ll.4 Anmälan om serveringslokal vid catering

I 1.s Ändringar i tillstand (tex serveringstid, utökad
serveringsyta, alkoholdrycþ

Provsmakning vid tillverkning

Ändringar i ägarforhållande med samma juridiska
person Bolagsändring

S ervering i gemensamt serveringsutrymme

Lasrum

8kap7$
Alkohollagen
9kap 11 $
Alkohollagen

8kap14$
Alkohollagen

8kap2$
Alkohollagen
8kap2$
Alkohollagen
8kap2$
Alkohollagen

Delegat

AU/O

AU/O

AU/O

Handläggare

Handläggare

AU/O

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Anmärkning

I11 8kap2$
Alkohollagen
8kap4$
Alkohollagen
8kap2$
Alkohollagen
8kap4$
Alkohollagen
8 kap 19,14,2 ç
Alkohollagen

I 1.6

tt.7

11.8

11.9

I 1.10

Tillfälliga serveringstillstånd
Allmänheten längre än tre dagar

Allmänheten upp till3 dagar

Slutna sällskap11.11
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Nr Ärende

tt.l2 Paustillstånd

11.13 Servering i gemensamtserveringsutrymme

Il.l4 Provsmakningvidarrangemang

11.15 Konkursförvaltare (max 3 mån)

Lagrum

8kap2$
Alkohollagen
8kap2$
Alkohollagen
8kap6$
Alkohollagen
9kap12$
Alkohollagen

9kap17 $
Alkohollagen
9kap17 $
Alkohollagen
9kap19$
Alkohollagen

3kap10$
Alkohollagen

10kap1$
Alkohollagen

9kap18$1p
Alkohollagen

9kap L8 $ 2,3p
Alkohollagen
10kap1$
Alkohollagen

Delegat

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare

AU/o

AU/O

AU/O

AU/O

Handläggare

AU/O

Anmåirknine

1 1.16

Övrigt
Beslut i frågan om erinran

ll.l7 Beslut i frågan om varning

1 1.18 Beslut om att meddela varning till den som
bedriver detaljhandel med eller servering av öl

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

1 1.19

rt.20 Beslut om överklagande till
kammarrätt/ regeringsrätt

tt.2l Beslut om återkallelse av tillstånd på
tillståndshavarens egen begäran eller
upphörande av verksamhet

11.22 Beslut om återkallelse av tillstånd

11.23 Avvisaöverklagan Handläggare
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11.24

ll.2s

11.26

tt.27

tt.28

Arende

Begäran om inhibition

Ompröva uppenbart oriktigt beslut

Begäran om biträde av polismyndighet

Lämna och inhämta handlingar

Avge yttrande till annan myndighet

Laerum

29SFL

28SFL

9kap9$
Alkohollagen
9kap8$
Alkohollagen
6SFL

Deleeat

Handläggare

AU/o

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Anmåirkning
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Nr Arende

Tobakslagen

Beslut
Beslut ifuâga om att meddela
f örelä ggande/ f örsälj ningsf örbud
Beslut att ta hand om tobaksvara

Lagrum Delesat+

20o20aS
Tobakslagen
215
Tobakslagen

AU/Utskott/O

Handläggare

Anmärkning

Ä)

t2

t2.t

12.2
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Nr Arende

13

r3.1

13.2

r 3.3

övrigt, offentlighets- och
sekretesslagen, polisanmälan etc.
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt I0).

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av
allmåin handling till enskild eller annan myndighet
samt uppställande av forbehålli samband med
utlåimnande till enskild.

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

Beslut om polisanmälan vid misstanke om brott som
hindrar nåimndens verksamhet.

-socialbidrag, avgifter etc.

- våld och hot mot tjänsteman

- stöld från vårdtagare

Lagrum

2kap.14 $ TF, 15

kap.6och7$$
6kap.3$st.2
OSL
10 kap. 13-14 $$
OSl, l2 kap.2 $ 2
st. OSL
l2kap.6 $ SoL

Delegat

Socialchef

Socialchef

Utskott

Närmast överordnad
chef

Enhetschef

Anmärkning

Beslut om att lämna ut handling fattas
av den som har handlingen i sin vård
om inte viss befattningshavare enligt
arbetsledning eller särskilt beslut skall
göra detta. 6 kap. 3 $ Offentlighets och
sekretessla gen (2009 :400) (OS L)

Vederbörande tjåinsteman kan anmäla i
egenskap av målsägande.

Efter samråd med överordnad chef

12kap.l0 $ SoL
10kap.2$OSL



Delegat

Utskott

Ordffirande/Enhetschef

44

Anmärkning

Avser misstanke om brott enligt BrB
3,4 och 6 kap. Dvs. brott mot liv och
hälsa, frihet och frid, sexualbrott samt
könsstympningsbrott ( även forsök,
fürberedelse och stämpling till
könsstympningsbrott samt
underlåtenhet att avslöja sådant brott)
Se cirkulär 2006:40 "Nya regler i
sekretesslagen m.m."

Se cirkulåir 2006:40

Se cirkulär 2006:40

Förhållandena skall innebära en

överhängande risk fiir den unges hälsa
och utveckling.

I vissa fall kan i nödsituation sekretess

brytas. Se BrB 24kap.4 $.

$ì

Nr Arende

13:4

13.s

13.6

13.7

13.8

Beslut om polisanmälan angående misstanke om
vissa brott mot underårig (18 år).

- I brådskande fall

Beslut om polisanmälan angående misstanke om
vissa grövre brott

- i brådskande fall

Beslut om polisanmälan angående misstanke om
överlåtelse av narkotika, dopningsmedel och olovlig
frirsäljning och anskaffande av alkoholdrycker till
underårig (18 år)

- I brådskande fall

Polisanmälan i syfte att få till stand ett omedelbart
polisiärt ingripande av någon som kan antas vara
under 18 år

Uppgift slämnande till poli s/aklagare gällande
misstanke om brott mot nämndens verksamhet, brott
mot underårig samt vissa grövre brott

l?kap.l0 $ SoL Utskott
l0 kap. 23 $ OSL

Ordfiirande

12kap.10 $ SoL Utskott
10 kap. 22 $ OSL

Ordftirande/Enhetschef

10 kap. 20 $ OSL Socialsekreterare

l2kap.10 $ SoL Enhetschef

Laqn¡m

12kap.10 $ SoL
l0 kap. 2l-23 $$
OSL
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Nr

13.9

Ärende

Sekretess i forhållande till vårdnadshavare

13.10 Sekretessmarkeringpåhandling 5 kap. 5 $ OSL Socialchef

45
Anmärknine

Om sekretess inte gäller i fiSrhållande
till vårdnadshavare fürfogar denne
enligt 2 $ ensam eller, beroende på den
underåriges ålder och mognad,
tillsammans med den underårige över
sekretessen till skydd ñr den
underårige.

Sekretessbest?immelsen, datum och
beslutande myndighet skall anges.

Lagrum

l2kap.3 $ OSL

Delegat

Enhetschef



s

Nåirmast överordnad
chef

Delegaten i ur-
sprungsbeslutet

Socialchef

Delegaten i
ursprungsbeslutet

46

Anmärkning

Beslutet avser inte myndighetsutövning
mot enskilda i ärende av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
ûfï. RÅ 1994 ref 67).

Vid beslut om äldreomsorgsavgift skall
fiirvaltningens ekonom avge yttrandet

Beslutet fattat av nämnd eller utskott
men brådska råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet kan inte av-
vaktas. Se även vad som sägs i
kommunfiirbundets cirkulär 200 I : I 3 8

avsnitt 9 betr. delegering av beslutan-
derätt som annars inte är delegerbar.

Nr Arende Lagrum Delegat

t4 överklaganden, yttranden och
anmälningar m.m. till domstol,
åklagarmyndighet och andra
myndigheter

l4.l Beslut om att fiira talan i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller ftirvaltningsdomstol

10 kap.2 $ SoL Socialchef

14.2 Utseende av ombud att fora nämndens talan 10kap.2 $ SoL Socialchef

14.3

14.4

14.5

Beslut huruvida överklagande och yrkande om
inhibition skall ske när forvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten

l0 kap. 1-2 $$
SoL,
3 kap. 10 $,6 kap
33$och34$3.
KL

Avgivande av yttrande till domstol med anledning av
överklagande av delegats beslut

Overklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 6 kap. 36 $ KL
till domstol i åirende där ursprungsbeslutet fattats av
nåimndiutskott

14.6 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 $ FvL Betraktas som verkställighet



47J\s Nr Arende Laerum

I4.7 Omprövning av beslut 27 $ FvL

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
awisning av överklagande som kommit in ftir sent

24çlst.FvL

Offentligt biträde
Anmälan om behov av offentligt biträde 3$lagom

ofîentligt biträde

Ythande över ansökan om rättshjälp genom 3 $ lag m
offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning off.biträde, 7 $

fürordning om
offentligtbiträde

t4.rt Awisande av ombud

Yttranden, upplysningar, anmälningar

Yttrande till allmän domstol i brottmål

9$FvL

14.12

31kap. 1 $ I st.

BrB

t4.13 Yttrande till allmän domstol när den som begått
brottslig gärning kan bli foremål ftir LVM-vård

31 $ 2 st. BrB Enhetschef

t4.14 46 $ LVM

11 $. Lag med
särskilda beståim-

melser om unga
lagöverträdare

Delegat

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Socialsekreterare

Enhetschef

Utskott

Enhetschef

Enhetschef

Socialsekreterare

Anmärknine

För socialnämndsbeslut - socialchef.

Yttranderätten gäller inom ramen fiir
de åtgåirder som kan beslutas av
delegaten eller då pågående åtgtird
beslutats av utskott/nämnd

t4.8

t4.9

14.t0

14.15

Yttrande till fülagare vid åtalsprövning

Yttrande till åklagarmyndigheten
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\ Nr Ärende

r4.t6

14.r7

14.18

14.22

Lagn¡m Delegat

Yttrande till allmän domstol angående överlämnande 32kap.1 $ och 2 $ Socialsekreterare
till särskild vård fÌir unga (ungdomstjäinst, BrB
ungdomsvård)

Underrättelse till åklagare om ungdomsvård eller
ungdomstjänst inte kommer till stand eller den som
överlämnats till sådan påftiljd bryter mot
ftireskriftema

l2kap.8 $ SoL Socialsekreterare

Yttrande till aklagarmyndighet med anledning av ev
uhedning beträffande misstänkt under l5 år

Lämnande av upplysningar och fÌirslag på åtgärder
till åklagare, domstol och frivårdsmyndighet

Yttrande i ärende om fÌirordnande av god man eller
fürvaltare für någon som har fyllt 16 år

31 $ LUL jfr. Med Socialsekreterare
33 $ LUL

Enhetschef

Utskott

Anmärkning

Yttranderätten gäller inom ramen frir
de åtgärder som kan beslutas av
delegaten eller då pågående åtg?ird
beslutats av utskotlnämnd
Se meddelandeblad från december
2006, lagändringar som berör
socialtjänstens arbete med ungdomar

Inom respektive område

14.19 Begäran hos åklagare om fürande av bevistalan 38 $ LUL

14.20 Samtycke till Statens institutionsstyrelses fürslag om
att den unge fâr vistas utom särskilt ungdomshern

t4.21 6$Lag
(1991:2041) om
särskild
personutredning i
brottmål

11 kap. 16 $ 2 st.

FB

Socialsekreterare

Socialsekreterarel
bistandshandläggarel
handläggare SoL/LSS



s Nr Arende

14.26

Yttrande till Migrationsverket vid utfiirdande av
främlingspass utan vårdnadshavares medgivande

14.27 Yttrande enligt namnlagen

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsfär-
farande

Lasrum Delegat

15 a $ Enhetschef
utlåinningsforord-
ningen
13 kap.2 $ SoL Socialchef

Socialchef,

49
Anmärkning

Anmäls till SN
Tillsynsmyndighet är Inspektionen fiir
vård och omsorg, länsstyrelsen i resp.
län, JO och JK. I forsta hand bör
nämnden avge yttrande på grund av
ärendets principiella betydelse.
Anmäls på nästkommande
nämndsammanträde

Se Kommunfiirbundets cirkulåir
1997:79 Ändringar vad gäller inter-
nationella adoptioner. Det fürutsätts att
nämnden eller den ansvarige tjänste-
mannen vid tvekan angående de rätts-
liga fürutsättningarna ftir adoptionens
genomfìirande konsulterar den fÌir-
medlande adoptionsorganisationen och
Statens nämnd fiir intemationella
adoptionsfrågor (NIA).

t4.24

14.25 Yttrandetilltillsynsmyndighet

Utredning av allvarligt missfiirhållande eller påtaglig 14 kap. SoL
risk ftir allvarligt missforhållande

t4.28

- vid samtycke

- ej samtycke

14.29 Yttrande i körkortsärende

14.30 Yttrandebeträffande fütenskapsdispens

45 och 46 $$
namnlagen
ó kap. 14 $ SoL

3kap.8$och
5kap.2$kör-
kortsforordningen
15kap. 1$ÄB

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Utskott

Socialsekreterare

Socialsekreterare



\ Lagrum Delegat

Socialsekreterare

29 $ smittskydds- Arbetsledning
lagen

3l$lst.smitt-
skyddslagen

Arbetsledning

20kap.8 a $ AB

50

Anmåirknine

Uppgifter für endast lämnas ut om den
enskilde har samtyckt till det (JO
1983184 s. 188 f.).

Folkbokforingsmyndighet skall
underrättas om vem som är delegat.

Kommunen har rätt till ersättning ftir
kostnaderna av dödsboet.

Se handläggningsrutin, samtliga
ärenden skall delges Socialnäimnden

Nr Arende

Upplysningar i vapenärendent4.3r

14.37

14.32 Uppgiftslåimnandetill smittskyddslåikare

14.33 Anmälningsskyldighetenligtsmittskyddslagen

14.34 Dödsboanmälan

14.35 Beslut att ordna gravsättning

14.36 Beslut om att ersätta enskild person für egendoms-
skada vid myndighetsutövning som fÌirorsakats av
personal, upp till ett basbelopp

5kap.2$begrav-
ningslagen

Handläggare eknomi
och avgifter

Socialsekreterare

3 kap. 2 $ skade- Utskott
ståndslagen

Anmälan till Inspektionen fÌir vård och omsorg
(IVO) om missfürhållanden i enskild verksamhet

14.38 Beslut att begära utdrag ur polisregister

13 kap.5 $ SoL Socialchef

14.39 Beslut om att lämna uppgift till annan myndighet l2kap.7 $ SoL Socialsekreterare

3$lagom
polisregister,2l $
polisregisterkun-
görelsen

12kap.10 $ 2 st.
p.l SoL

Socialsekreterare

Enhetschef
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Nr Ärende

ls Ekonomiärenden

Försäljning och avskrivning av ej låinsre anv¿ind-

bar material och inventarier
Försäljning och avskrivning enligt ovan inom
respektive ansvars-/verksamhetsområde

Beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter
samt en ersättare fiir va¡ och en av dessa funktioner

Beslut att teckna avtal efter erforderligt
upphandlings f tirfarande

Löpande inköp/anskaffning av inventarier och
florbrukningsmaterial genom avrop av ramavtal samt
annan löpande anskaffüing inom
budget/kommunbidrag

15.5 Beslut om omfiirdelning av budgetram inom löpande
verksamhetsår (ej låsta anslag)

Omfiirdela budgeterade anställningar samt ändra
sysselsättningsgrader

Omfürdelning av resurser inom och över
ansvarsgränser

Delegat

Arbetsledning

Socialchef

Socialchef

Utsedd beslutsattestant Verkställighet

sN $ 32104

Socialchef

Socialchef

51

Anmåirknine

Med arbetsledning avses socialchef och
enhetschef
I samråd med forvaltningens controller.

Upphandling sker med hjälp av Skövde
kommun enligt avtal.

Laerum

l5. t

15.2

15.3

t5.4
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Nr

t6

16.1

{\

\

$)

Ärende

Personalärenden
Anställning av personal

Anställningsbeslut
-tillsvidare
-vikariat
-allmåin visstidsanställning
-provanställning

Socialchef

Bevilja ledighet
Studieledighet enligt studieledighets-
lagen
Socialchef

All öwig personal

Enskilda angelägenheter utan lön
(Tid upp till6 månader)
Socialchef

All öwig personal

Deleeat

Nåirmast överordnad chef

Nåirmast överordnad chef

N?irmast överordnad chef

Anmåirknins

Delegat har inte rätt att
tillsvidareanställa personal i
fall där anställning inte har
inrättats. Samråd skall ske
med personalchefen om ev.
omplacering eller
ftireträdesrätt.

Anställs av kommunstyrelsen

Verkställighet

Beslutas av KSAU

Verkställighet

Beslutas av KSAU

t7
t7.l

17.2
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Nr Årende

Enskilda angelägenheter utan lön
(Tid över sex månader)

Samtlig personal

Semester

Föräldraledighet
(Riräldraledighetslagen $$ 6 och 7 - ledighetens
forläggning vid forkortad arbetstid)

Ledighetsformåner
AB $ 28 mom l l (läkarbesök)

AB $ 29 mom 5 (besöka mödravårds-
central under havandeskapstiden)

AB $ 32 (nära anhörigs svårare sjukdom eller
bortgang)

Socialchef

Uppsägnin g/Anställningens
upphö rande/disciplinåtgärd

Uppsägning fran arbetsgivarsidan/avsked
Samtlig personal (utom socialchef)

Deleeat

Personalchefen

Närmast överordnad chef

Närmast överordnad chef

Nåirmast överordnad chef

Nåirmast överordnad chef

Närmast överordnad chef

Ordflorande

Socialchef

Anmärkning

I samråd med socialchefen

Verkställighet

Verkställighet

Verkställighet

Verkställighet

Verkställighet

Verkställighet

t
Verkställighet

$)
t7.3

17.4

17.5

t7.6

17.7

18

18.1
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ArendeNr Delegat

Ordlorande

Närmast överordnad chef

Socialchef

Anmåirkning

Verkståillighet

Verkställighet

Beslut sker i samråd med
personalchefen

18.2 Medge avkortad uppsägningstid samt bevilja
uppsägning fran visstidsanställning

Socialchef

All öwig personal

18.4 Förfl yttning av personal
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Nr

18.5

Ärende

Discþlinåtgåird, varning
All personal

Pensionering
Medge fortsatt tjåinstgöring efter
Pensionsålder 65-67 âr

Utbildning i tjänsten
Socialchef
All öwig personal

kinelormåner i samband med revisionsfürhandlingar

All personal

Deleeat

Socialchef

Näirmast överordnad chef

Ordf ürande/kommunchef
N?irmast överordnad chef

Nåirmast överordnad chef

Anmåirknine

Verkståillighet

Lagligrätt att arbeta
till67 ân

Verkställighet
Verkställighet

19
19.1

20

2t
2l.l

21.2

Lönesättning
Löneplacering/löneöverenskommelse vid nyanställning av
personal
All personal Nåirmast överordnad chef Verkställighet
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Nr Ärende

Allmänna ärenden
Dokument- och ärendehantering
Revidering av dokumenthanteringsplan

Delegat

Arkivansvarig

Anmåirkning

I beslutad
dokumenthanteringsplan från
nåimnd framgårvem som ¿ir

arkivansvarig.

Avser revidering som åir av
mindre vikt. Gallringstid på
allmåin handling ska alltid
beslutas av näimnd.

Revidering ska alltid ske i
samråd med arkivarie.

22
22.1


