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Allmänt om delegation
Allmänt om delegation
Enligt kommunallagen 6 kap. 38 § får beslutanderätten inte delegeras när det gäller:
•
•
•
•
•

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslut som fattas med stöd av delegation har samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet. Socialnämnden eller överordnad chef får ej
ändra redan fattat beslut. Beslut får enbart ändras av beslutsfattaren själv eller domstol. Beslutanderätt som tillagts viss tjänsteman tillkommer
även dennes överordnade chef. Beslutanderätt som tillagts socialsekreterare tillkommer även utvecklingsledare.
Socialnämnden är oförhindrad att uppta ett ärende till eget avgörande under förutsättning att den som tillagts beslutanderätten underrättats
om detta i förväg. Ett i delegationsordningen intaget ärende kan tas upp till beslut i socialnämnden om delegaten finner att ärendet är av
principiell betydelse och av den anledningen ej önskar fatta beslut. Om det råder osäkerhet om vem som ska fatta beslut ska samråd alltid ske
med närmaste överordnad chef.
Som en allmän förutsättning för utövande av delegerad beslutanderätt gäller att riktlinjer som antagits av nämnden och olika bestämmelser för
verksamheten ska följas.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende där det enligt kommunallagen föreligger jäv. Beslutanderätten får inte utövas av tjänstemän i
förening vilket innebär att det inte är tillåtet att besluta tillsammans.
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegation ska enligt kommunallagen 6 kap. 40 § anmälas till nämnden om inte annat anges i denna
delegeringsförteckning. Syftet med anmälningsskyldigheten är att nämnden ska ges möjlighet till insyn och ev. granskning i hur den delegerade
beslutanderätten tillämpas.
Delegationsbesluten redovisas nästkommande månad vid socialnämndens sammanträde. Redovisningen sker antingen genom listor som tas
fram i de databaserade verksamhetssystemen eller på manuella listor. Även utskottens protokoll anmäls till socialnämnden månaden efter
sammanträdet.
Avtal som beslutats av socialnämnden, arbetsutskottet respektive sociala utskottet undertecknas av ordföranden i nämnden alt. utskottet och
budgetansvarig.
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1 Personal- och arbetsgivarärenden
Nr
1
2

3

4
5

Personal- och
arbetsgivarärenden
Besluta om anställning av personal
inom ekonomiska ramar.
Besluta om uppsägning och avsked av
personal.
Besluta om avtal om anställningens
upphörande, som innehåller
avgångsvederlag eller annan
ekonomisk uppgörelse.
Besluta om löneförmåner som inte är
reglerade i lag eller avtal vid
tjänstledighet eller vid anställningens
upphörande, enligt av
personalutskottet fastställda riktlinjer.
Besluta om lön och övriga
anställningsvillkor, enligt av
personalutskottet fastställda riktlinjer.
Besluta i frågor som berör underställd
förvaltningsorganisation.

Delegat
Förvaltningschef med
vidaredelegering
Förvaltningschef efter
samråd med
förhandlingschef

Förvaltningschef efter
samråd med
förhandlingschef
Förvaltningschef med
vidaredelegering
Förvaltningschef med
vidaredelegering
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2 Tillstånd
2.1 Serveringstillstånd
2.1.1 Stadigvarande serveringstillstånd/Allmänt
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

8 kap 2 § AL

AU

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

8 kap 2 § AL

AU

Klubbrättighet eller Festvåningstillstånd

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för cateringföretags
servering till slutet sällskap

8 kap 4 § AL

Tillståndshandl.

Cateringtillstånd

Godkännande av serveringslokal då cateringföretag anmält servering
Bifall av ansökan om serveringstillstånd på gemensamt
serveringsutrymme för innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd
Avslag på ansökan om serveringstillstånd på gemensamt
serveringsutrymme för innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd
Beslut att underlåta prövning genom kunskapsprov

8 kap 4 § AL
8 kap 14 § 2 st
AL

Tillståndshandl.
Tillståndshandl.

8 kap 14 § 2 st
AL

AU

8 kap 12 § 3 st
AL

Tillståndshandl.

2.1.2 Tillfälligt serveringstillstånd
Bifall av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
8 kap 2 § AL
Avslag på ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
8 kap 2 § AL
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till förening, företag eller annat 8 kap 2 § AL
slutet sällskap
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd för pausservering

8 kap 15 § 4 st
AL
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Tillståndshandl.
AU
Tillståndshandl.
Tillståndshandl.

Festivaltillstånd
Festivaltillstånd

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd för konkursförvaltare

9 kap 12 § 2 st
AL

Tillståndshandl.

8 kap 6 § 1 st 1
p AL
8 kap 6 § 2 st
AL
8 kap 7 § 1 st
AL
8 kap 6 § 1 st 2
p AL
8 kap 7 § 2 st
AL

Tillståndshandl.

8 kap 2 § AL
8 kap 19 § AL

Tillståndshandl.

Ombyggnad/tillbyggnad, utökad
serveringstid, utökat med spritdryck

Avslag på ansökan om permanent ändrat/utvidgat stadigvarande
serveringstillstånd

8 kap 2 § AL
8 kap 19 § AL

AU

Ombyggnad/tillbyggnad, utökad
serveringstid, utökat med spritdryck

Beslut om tillfälligt ändrat/utvidgat stadigvarande serveringstillstånd

8 kap 2 § AL
8 kap 19 § AL

Tillståndshandl.

Ombyggnad/tillbyggnad, utökad
serveringstid, utökat med spritdryck

Beslut att vägra serveringstillstånd på grund av serveringsställets
belägenhet eller annan befarad olägenhet

8 kap 17 § AL

AU

Godkännande av mindre ombyggnad eller förändring av verksamhet
Godkännande av anmälan om kryddning av spritdryck
Lämplighetsprövning av nya personer i bolaget med betydande
inflytande

9 kap 11 § AL
8 kap 3 § AL
8 kap 12 § AL
9 kap 11 § AL

Tillståndshandl.
Tillståndshandl.
Tillståndshandl.

2.1.3 Provsmakning
Godkännande av anmälan om provsmakning från innehavare av
stadigvarande serveringstillstånd

Beslut om tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare
Beslut om provsmakningstillstånd för egentillverkare av alkoholdryck
utan stadigvarande serveringstillstånd

2.1.4 Ändring av tillstånd
Bifall av ansökan om permanent ändrat/utvidgat stadigvarande
serveringstillstånd
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Tillståndshandl.
Tillståndshandl.

Kryddningstillstånd
PBI-prövning

Beslut att avvisa ansökan, inleda utredning eller avskriva ärende

2.1.5 Återkallelse/Varning/Erinran
Beslut att meddela erinran
Beslut om varning
Beslut om återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd som inte
längre utnyttjas
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för gemensamt
serveringsutrymme
Beslut om akut återkallelse av tillfälliga serveringstillstånd
Beslut att för visst tillfälle förbjuda eller inskränka försäljning av
alkoholdrycker

2.1.6 Övrigt
Beslut att begära hjälp av polismyndighet vid tillsyn
Beslut att begära prövningstillstånd och inhibition
Beslut att polisanmäla misstänkt brott enligt alkohollagen
Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden i ärenden enligt
alkohollagen
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8 kap 2 § AL
8:2, § 5 FPL

Tillståndshandl.

9 kap 17 § AL
9 kap 17 § AL
9 kap 18 § 1 st 1
p AL
9 kap 18 § 2 st
AL
9 kap 18 § 1 st
AL
3 kap 10 § 2 st
AL

Tillståndshandl.
AU
Tillståndshandl.

9 kap 9 § 2 st
AL
10 kap 1 § AL
11 kap AL

Tillståndshandl.

Tillståndshandl.
Tillståndshandl.
AU

AU
Tillståndshandl.
Tillståndshandl.

Festivaltillstånd, Fest med slutet sällskap

2.1.7 Avgiftsuttag alkohollagen
Verkställa avgiftsuttag för tillståndsprövning

8 kap 10 § 2
st AL
Kf § 228
2017-12-19

Tillståndshandl.

Avgift betalas även om ansökan avslås

Verkställa avgiftsuttag för tillsynsarbetet

8 kap 10 §
3 st AL
Kf § 228
2017-12-19

Tillståndshandl.

Från det år serveringstillstånd beviljas

Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift

8 kap 10 § AL Tillståndshandl.
Kf § 228
2017-12-19

Beslut om att räkna upp avgift med koppling till
konsumentprisindex

8 kap 10 § AL Tillståndshandl.
Kf § 228
2017-12-19

2.2 Folköl
Godkännande av anmälan om försäljning av folköl

5 kap 5 § 3 st
AL
8 kap 8 § 3 st
AL
9 kap 19 § AL
9 kap 19 § AL

Godkännande av anmälan om servering av folköl
Beslut att meddela varning till den som säljer eller serverar folköl
Beslut om att förbjuda försäljning eller servering av folköl
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Tillståndshandl.
Tillståndshandl.
Tillståndshandl.
AU

2.3 Lag om tobak och liknande produkter (LTLP)
2.3.1 Försäljningstillstånd tobaksvaror
Beslut om att bevilja ansökan om försäljningstillstånd
från detaljhandel respektive partihandel
(Viss tid eller tills vidare)
Beslut om att avslå ansökan om försäljningstillstånd från
detaljhandel respektive partihandel
(Viss tid eller tills vidare)
Inhämta yttrande från Polismyndighet och Tullverket

2.3.2 Ändring av försäljningstillstånd tobaksvaror
Handlägga lämplighetsprövning av nya personer med
betydande inflytande i bolag/verksamhet (s k PBI:er)

5 kap 3 § LTLP

Tillståndshandl.

5 kap 3 § LTLP

AU

5 kap 4 § LTLP

Tillståndshandl.

5 kap 2 §
LTLP

Tillståndshandl.

PBI-prövning – vid enstaka nya PBI:er

Prövning av tillstånd då bolag med försäljningstillstånd
överlåtes till nya ägare/bolagsmän (s k PBI:er)

5 kap 2 §
LTLP

Tillståndshandl.

PBI-prövning – när alla PBI:er är nya

Beslut om ändring av försäljningstillstånd efter anmälan
från tillståndshavare

5 kap 7 § 2st
LTLP

Tillståndshandl.

Beslut om försäljningstillstånd efter anmälan från dödsbo
eller förvaltare

5 kap 8 §
LTLP

Tillståndshandl.
AU vid avslag

Om tillståndshavare avlidit eller fått
förvaltare enligt 11:7 FB

Beslut om försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo

5 kap 9 §
LTLP

Tillståndshandl.
AU vid avslag

Då försäljningstillstånd upphört på
grund av att tillståndshavaren gått i
konkurs
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2.3.3 Tillsyn enligt LTLP
Bedriva tillsyn över att LTLP och anslutande föreskrifter följs

7 kap 3-4 §§
LTLP

Tillståndshandl.

Både tobaksvaror och elektroniska
cigaretter

Begära in upplysningar, handlingar och varuprover som behövs
för tillsynen

7 kap 17 § LTLP Tillståndshandl.

Begära tillträde till lokaler med mera för tillsyn/undersökning

7 kap 18 § LTLP Tillståndshandl.

Begära hjälp av polismyndighet vid tillsyn

7 kap 19§ LTLP Tillståndshandl.

Både tobaksvaror och elektroniska
cigaretter

Beslut att genomföra kontrollköp

7 kap 22 §LTLP Tillståndshandl.

Både tobaksvaror och elektroniska
cigaretter

2.3.4 Tillsynsåtgärder vid tobaksförsäljning
Beslut om föreläggande eller förbud vid tillsyn
Beslut om att förena föreläggande eller förbud med vite om
högst 25 000 kr

Beslut om att förena föreläggande eller förbud med löpande vite
om högst 25 000 kr per överträdelse eller 25 000 kr per månad

Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd som inte längre
utnyttjas
Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd i övrigt

7 kap 9 § 1st
LTLP
7 kap 9 § 2st
LTLP, 4 § Lag
(1985:206) om
viten
7 kap 9 § 2st
LTLP, 4 § Lag
(1985:206)
om viten
7 kap 10 § 1p
LTLP

Tillståndshandl.
Tillståndshandl.

Gäller beslut enligt 7 kap 9 § 1st

AU

Gäller beslut enligt 7 kap 9 § 1st

Tillståndshandl.

7 kap 10 § 2-4p AU
LTLP
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Beslut om varning

7 kap 11 § LTLP Tillståndshandl.

Beslut att avskriva/avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd

2.3.5

Tillståndshandl.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Godkännande av anmälan vid försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare

5 kap 15, 17 §§
LTLP

Tillståndshandl.

2.3.6 Tillsynsåtgärder vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut om föreläggande eller förbud vid tillsyn
7 kap 12 § LTLP
Tillståndshandl.
Beslut om försäljningsförbud eller varning
7 kap 13 § LTLP
AU
7 kap 15 § LTLP
AU
Beslut om att förena föreläggande eller förbud med vite om
4
§
Lag
(1985:206)
högst 25 000 kr
om viten
7 kap 15 § LTLP
AU
Beslut om att förena föreläggande eller förbud med löpande
4 § Lag (1985:206)
vite om högst 25 000 kr per överträdelse eller 25 000 kr per
om viten
månad
Beslut att avskriva/avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd

2.3.7 Avgiftsuttag LTLP
Verkställa avgiftsuttag för tillståndsprövning

Verkställa avgiftsuttag för tillsynsarbetet

Egenkontrollprogram ska bifogas

Förbud för högst sex (6) månader

Tillståndshandl.

8 kap 1 § LTLP
Kf § 191
2018-11-13

Tillståndshandl. Avgift betalas även om ansökan avslås

8 kap 2 § LTLP
Kf § 191
2018-11-13

Tillståndshandl. Från det år försäljningstillstånd meddelas
(tobaksvaror) eller anmälan inkommer
(elektroniska cigaretter)
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Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift

8 kap 2 § LTLP
Kf § 191
2018-11-13

Tillståndshandl.

Beslut om att räkna upp avgift med koppling till
konsumentprisindex

8 kap 2 § LTLP
Kf § 191
2018-11-13

Tillståndshandl.

2.3.8 Övrigt enligt LTLP
Beslut att förlänga handläggningstiden för ärende om
försäljningstillstånd i högst fyra månader

Förordning
Tillståndshandl. Utöver de ursprungliga fyra månadernas
(2019:223) om
handläggningstid från det att en fullständig
tobak och liknande
ansökan inkommit
produkter 4
kap 1 §

Beslut att avvisa överklagande som kommit in för sent

9 kap 1 § 1st LTLP Tillståndshandl./ Delegationsbeslut/
45 § FL
AU
Övriga beslut

Omprövning av beslut efter överklagande (ändra utan nackdel för
sökanden)

37-39 §§ FL

Beslut att överklaga dom från förvaltningsrätt

9 kap 1 § LTLP

Göra polisanmälan vid misstanke om brott enligt LTLP
Beslut att inte lämna ut uppgift ur allmän handling eller att
uppställa villkor för att lämna ut uppgifter ur allmän handling

10 kap LTLP
17 kap 1 §, 30 kap
20 § OSL

Tillståndshandl./ Delegationsbeslut/
AU
Övriga beslut

Tillståndshandl./ Delegationsbeslut/
AU
Övriga beslut
Beslut att överklaga dom från kammarrätt
9 kap 1 § LTLP
Tillståndshandl./ Delegationsbeslut/
AU
Övriga beslut
Beslut att begära prövningstillstånd till kammarrätten och inhibition 9 kap 1 § 2st LTLP Tillståndshandl./ Delegationsbeslut/
40 § FL
AU
Övriga beslut

16

Tillståndshandl.
Tillståndshandl.

Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden i ärenden
enligt LTLP

Tillståndshandl.

2.4 Receptfria läkemedel
Beslut att rapportera brister till Läkemedelsverket

§ 21 Lag om
handel med
vissa receptfria
läkemedel
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Tillståndshandl.

3 Administrativa ärenden
3.1 Beslutsattest för ekonomiska transaktioner
Beslutsattest för ekonomiska transaktioner enligt förvaltningschefens
delegationsrätt i inköp/upphandlingsärende

FC

Enligt kommunens attestreglemente och
socialnämndens tillämpningsanvisningar

Utse beslutsattestanter för ekonomiska transaktioner i enlighet med
delegationsrätt i inköp/upphandlingsärenden

AC FC

Enligt kommunens attestreglemente och
socialnämndens tillämpningsanvisningar

3.2 Inköp/Upphandling av enstaka varor, tjänster och entreprenader
3.2.1 Upphandling
Upphandling upp till 50 tkr - inklusive undertecknande av avtal och
beslut i avtalsförhållande (t.ex. förlänga, överlåta, säga upp, häva,
vite, ekonomiska sanktioner) upp till denna beloppsgräns

EC,
Kommunikatör

Upphandling upp till 600 tkr - inklusive undertecknande av avtal
och beslut i avtalsförhållande (t.ex. förlänga, överlåta, säga upp,
häva, vite, ekonomiska sanktioner) upp till denna beloppsgräns

AC,
Upphandlingsstrateg

Upp till 1 000 tkr - inklusive undertecknande av avtal och beslut i
avtalsförhållande (t.ex. förlänga, överlåta, säga upp, häva, vite,
ekonomiska sanktioner) upp till denna beloppsgräns

FC

Upp till 3 000 tkr - inklusive undertecknande av avtal och beslut i
avtalsförhållande (t.ex. förlänga, överlåta, säga upp, häva, vite,
ekonomiska sanktioner) upp till denna beloppsgräns

AU

Beslut om att genomföra icke väsentliga förändringar i
upphandlingsdokumentet

AU
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Avbryta upphandling

FC

3.2.2 Avrop från ramavtal
Avrop från ramavtal - inklusive förnyad konkurrensutsättning och
därtill relaterade beslut (t.ex. ändringar i underlag, teckna avtal, säga
upp avtal)

FC

Verkställighet

AC

3.3 Särskilda regler för inköp/upphandling av vårdplatser
Inköp/upphandling av vårdplatser/ vårdresurser när egna platser inte
finns

SU

Beslut enligt SoL/ LSS regleras i avsnitt 4

Avrop från ramavtal tecknat av Skånes kommuner gällande enstaka
plats av vuxna missbrukare i samband med Statens
institutionsstyrelses beslut om placering enligt 27 § LVM

EC UA

Avtal tecknas av delegat

Avrop från ramavtal tecknat av Skånes kommuner gällande hem för
vård eller boende, familjehem eller stödboende

SU

Avtal tecknas av ordförande i SU och BA i
förening

Avrop från ramavtal tecknat av Skånes kommuner gällande hem för
vård eller boende, familjehem eller stödboende;

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

Avtal tecknas av ordförande i SU och BA i
förening

EC UA

Avtal tecknas av ordförande i SU och BA i
förening

Om SU:s beslut ej kan avvaktas
Avrop från ramavtal tecknat av Skånes kommuner gällande hem för
vård eller boende, familjehem eller stödboende under utredningstid
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3.4 Försäljning av varor och tjänster
3.4.1 Försäljning av tjänster till externa utförare
Försäljning av tjänster till externa utförare - avdelningsspecifik - upp
till 300 tkr

AC UA

Avtal tecknas av delegat

Försäljning av tjänster till externa utförare - avdelningsövergripande upp till 1 000 tkr

FC

Avtal tecknas av delegat

Försäljning av tjänster till externa utförare upp till 3 000 tkr

AU

Avtal tecknas av ordförande i AU

3.4.2 Övrig försäljning av varor och tjänster
Försäljning av öppna insatser enligt SoL och LSS till annan
kommun/myndighet

AC

3.5 Överenskommelse inom kommunen
Försäljning/inköp till/från annan förvaltning, avdelningsspecifik - upp
till 300 tkr

AC

Överenskommelse tecknas av delegat

Försäljning/inköp till/från annan förvaltning, avdelningsövergripande
- upp till 1 000 tkr

FC

Överenskommelse tecknas av delegat

Försäljning/inköp till/från annan förvaltning upp till 3 000 tkr

AU

Överenskommelse tecknas av ordförande
i AU och BA i förening

Övriga överenskommelser inom kommunen

AU
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3.6 Hyresavtal
Externa hyresavtal (inkl. ändring av hyresavtal)

AU hemställer
Inkl. VFAB
hos
Servicenämnden tecknar hyreskontrakt
Servicenämnden

Hyresavtal samt ändring av hyresavtal mellan socialnämnden och
servicenämnden av lokaler som ägs av kommunen

AU

3.7 Inhyrning och uppsägning av enstaka lägenheter för bostadsändamål
Inhyrning och uppsägning av enstaka lägenhet för bostadsändamål

EC UA

Tecknande och uppsägning av hyresavtal mellan socialnämnden och den
boende (socialt kontrakt)

EC -Vuxen

Tecknande och uppsägning av hyresavtal mellan socialnämnden och den
boende när det gäller bostad med särskild service och särskilt boende

Omsorgshandl.
Boendesamordnare

3.8 Avskrivning av skuld
Avskrivning av skuld eller nedskrivning av skuld som ej är avgift eller
ersättning enligt Sol eller LSS högst 1/3 av basbeloppet

FC

Avskrivning av skuld eller nedskrivning av skuld som ej är avgift eller
ersättning enligt Sol eller LSS över 1/3 av basbeloppet

AU
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AC tecknar internt hyresavtal
SN informerar KS om större objekt

3.9 Ersättning till enskild
Ersättning till enskild högst 1/3 av basbeloppet

FC

Kontakt ska tas med kommunens
försäkringsansvarige

Ersättning till enskild över 1/3 av basbeloppet

AU

Kontakt ska tas med kommunens
försäkringsansvarige

3.10 Ansökan om bidrag
Ansökan om bidrag t.ex. statliga stimulansbidrag, bidrag från
samordningsförbundet eller allmänna arvsfonden, statlig
prestationsersättning
Beslut om att ej ansöka om statsbidrag
Ansökan om medel från EU-fond när egenfinansieringen ryms inom
nämndens budget

AU

FC
AC FLS

3.11 Lagen om valfrihetssystem
Beslut att godkänna nya kundvalsföretag som uppfyller gällande
villkor och att ingå avtal med dessa företag

Avtalsutv.

Beslut om ändring av gällande avtal föranledd av begäran från
företaget
• ändring av kapacitetstak (max 4 ggr/år)
• ändring av område (max 4 ggr/år)
• nytt avtal på grund av ändrad bolagsform
På begäran av företaget låta avtalet upphöra tre månader efter det att
avtalet sagts upp

Avtalsutv.

På begäran av företaget låta avtalet upphöra tidigare än tre månader
efter det att avtalet sagts upp

AU

Överlåtelse av befintligt avtal till annan fysisk eller juridisk person

Avtalsutv.

Avtalsutv.

22

Beslut om avslag på ansökan om att utföra insatser enligt lagen om
valfrihetssystem på grund av att de ställda kraven inte uppfylls eller
att en ofullständig ansökan inte kompletterats efter uppmaning
Beslut om att genomföra icke väsentliga förändringar i
förfrågningsunderlaget
Åtgärder vid fel och brister enligt avtal med externa utförare:
- Beslut om att delge utförare en skriftlig varning enligt avtal
- Beslut om tillfälligt beställningsstopp gentemot utförare enligt
avtal
- Beslut om ekonomiska sanktioner till utförare enligt avtal
- Beslut om att delge utförare en skriftlig erinran enligt avtal
- Beslut om att säga upp/häva avtalet

Avtalsutv.
Avtalsutv.
AC UA

3.12 Planärenden
Yttrande över samrådshandling till detaljplan

AU

Yttrande över utställd detaljplan

AU

Beslut att ej avge yttrande

AC UA

3.13 Dataskyddsförordningen
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal i samband med tecknande
av avtal om inköp eller försäljning av varor/tjänster

GDPR
Artikel 28

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal som inte sker i samband
med annat avtal

GDPR
Artikel 28

FC

Helt eller delvis avslå begäran av utövande av den registrerades
rättigheter

GDPR
AC FLS
Artikel 12.5 och
15-21
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Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet

GDPR
Artikel 33

AC FLS

3.14 Övriga administrativa ärenden
Besluta att ej besvara remisser

AU

Beslut om utdelning från Samfond 1 samt vissa fonder och gåvor
(Jorddonationen och Leo Anderssons gåva Lindgården)

AU

Beslut om utdelning från Samfond 2 och 3 (gällande individärenden)

SU

Beslut om utdelning från Stiftelsen Högmans Iro och Irma fond

SU

Beslut i jävsfrågor som berör förtroendeman där AU är beslutsfattare

6 kap 30 § KL

AU

Beslut i jävsfrågor som berör förtroendeman där SU är beslutsfattare

6 kap 30 § KL

SU

Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser o dyl.

Ordförande SN
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Planärenden, se 3.12

4 Verksamhetsfrågor inkl. ekonomiskt bistånd
4.1 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
4.1.1 Vuxna
Bistånd i form av hyresgaranti under max. 6 månader

4 kap 1 § SoL

EC UA

Bistånd i form av socialt kontrakt

4 kap 1 § SoL

EC UA

Bistånd i form av förmedling av egna medel - grundbeslut

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.

Bistånd i form av korttidsboende i egna platser (inkl. akutboende)

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.
Omsorgshandl.

Bistånd i form av korttidsboende, skyddat boende för våldsutsatta

Soc.sekr.

Bistånd i form av korttidsboende, skyddat boende med stöd, för
våldsutsatta

EC UA

Bistånd i form av korttidsboende externt köp när egna platser saknas

4 kap 1 § SoL

SU

Bistånd i form av bostad med särskilt service; egna platser

4 kap 1 § SoL

Omsorgshandl.

Bistånd i form av bostad med särskilt service; externt köp när egna
platser saknas

SU

Bistånd i form av sysselsättning

4 kap 1 § SoL
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Omsorgshandl.
Soc.sekr.

Bistånd i form av boendestöd; egna resurser

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.
Omsorgshandl.

Bistånd i form av boendestöd; externt köp när egna resurser ej kan
användas

4 kap 1 § SoL

AC UA

Bistånd i form av ansvarsförbindelse för vård efter villkorlig frigivning. 4 kap 1 § SoL

EC
Utv.led.

Bistånd i form av övriga öppenvårdsinsatser med egna resurser

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.

Bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller stödboende
under utredningstid

4 kap 1 § SoL

EC UA

Bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård,
stödboende eller boende eller familjehem

4 kap 1 § SoL

SU

Bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller
boende, stödboende eller familjehem;

4 kap 1 § SoL

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering, omplacering
eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende upp till
20 % av prisbasbeloppet varje placeringstillfälle

4 kap 1 § SoL

EC UA

Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering, omplacering
eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende över 20
% av prisbasbeloppet varje placeringstillfälle

4 kap 1 § SoL

EC UA

Ekonomiskt bistånd åt under pågående placering upp till 20 % av
prisbasbeloppet per person och år

4 kap 1 § SoL

EC UA

Om SU:s beslut ej kan avvaktas
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Utredningstiden är maximalt 4 månader

4.1.2 Barn och ungdom
Bistånd i form av boendestöd; egna resurser

4 kap 1 § SoL

Soc. sekr.

Bistånd i form av boendestöd; externt köp när egna resurser saknas
(inom ramavtal)

4 kap 1 § SoL

EC UA

Bistånd i form av korttidsboende i akutboende – egna platser

4 kap 1 § SoL

Soc. sekr.

Bistånd i form av elevhemsboende

4 kap 1 § SoL

SU

Bistånd i form av kolonivistelse upp till 10 % av basbeloppet/år

4 kap 1 § SoL

Soc. sekr.

Bistånd i form av kolonivistelse över till 10 % av basbeloppet/år

4 kap 1 § SoL

SU

Bistånd i form av vård i familjehem inkl. jourfamiljehem då det ej är
stadigvarande vård och fostran

4 kap 1 § SoL

Soc. sekr.

Skriftligt avtal ska ingås med
familjehemmet

Bistånd i form av placering i familjehem för stadigvarande vård och
fostran

4 kap 1 § SoL

SU

Skriftligt avtal ska ingås med
familjehemmet

Bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller stödboende
under utredningstid

4 kap 1 § SoL

EC UA

Utredningstiden är maximalt 4 månader

Bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller stödboende

4 kap 1 § SoL

SU

Bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller stödboende;
Om SU:s beslut ej kan avvaktas

4 kap 1 § SoL

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

Inskrivning på kommunens boende eller stödboende för
ensamkommande flyktingbarn

SoF 3 kap 11 §

EC UA
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Beslutet gäller i avvaktan på SU:s
sammanträde

Medgivande eller beslut om vård, för att ta emot ett barn för
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem

6 kap 6 § 1
stycket SoL

SU

Medgivande att ta emot ett barn för tillfällig vård och fostran
(jourhem)

6 kap 6 § 3
stycket SoL

SU

Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs
(barn och ungdom)

6 kap 8 § SoL

SU

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband med
placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för
vård eller boende upp till 20 % av prisbasbeloppet varje
placeringstillfälle

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.
Fam.hemssekr.

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband med
placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för
vård eller boende över 20 % av bb varje placeringstillfälle

4 kap 1 § SoL

EC UA

Ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom under pågående placering
upp till 20 % av prisbasbeloppet per person och år

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.

Ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom under pågående placering
över 20 % av bb per person och år

4 kap 1 § SoL

SU

Bistånd i form av övriga öppenvårdsinsatser med egna resurser

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.

Bistånd i form av övriga externa öppenvårdsinsatser upp till 1
prisbasbelopp

4 kap 1 § SoL

EC UA

Ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter upp till 10 % av
prisbasbeloppet per person och år

4a kap SoL

Soc.sekr.
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Övervägande är icke ett formellt beslut –
ska ej kommuniceras

4.1.3 Äldre
Bistånd i form av personlig omvårdnad samt service
Bistånd i form av trygghetslarm
Bistånd i form av matdistribution
Bistånd i form av dagverksamhet för riktade grupper
Bistånd i form av anhörigstöd till korttidsplats
Bistånd i form av särskilt boende; egna platser
Bistånd i form av särskilt boende; externt köp när egna platser saknas
Bistånd i form av korttidsplats; egna platser
Bistånd i form av korttidsplats; externt köp när egna platser saknas
Beslut om anhöriganställning

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

Omsorgshandl.
Omsorgshandl.
Omsorgshandl.
Omsorgshandl.
Omsorgshandl.
Omsorgshandl.
SU
Omsorgshandl.
SU
EC UA

4.1.4 Ekonomiskt bistånd
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt förhöjd riksnorm (enl.
kommunens riktlinjer)

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt förhöjd riksnorm utöver
kommunens riktlinjer upp till 1 prisbasbelopp

4 kap 1 § SoL

EC UA

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt reducerad riksnorm (enl.
kommunens riktlinjer)

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver norm, enligt kommunens
riktlinjer för hyresskulder inkl värme, vatten, el mm (ej
normunderskott) upp till 1 prisbasbelopp

4 kap 1 § SoL

EC UA
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Beslut om ekonomiskt bistånd utöver norm, enligt kommunens
riktlinjer för flyttkostnader med flyttfirma

4 kap 1 § SoL

EC UA

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver norm, enligt kommunens
riktlinjer för egenavgift för rättsskydd i hemförsäkringen

4 kap 1 § SoL

EC UA

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver norm, enligt kommunens
riktlinjer i samband med studier på gymnasienivå med bibehållet
försörjningsstöd

4 kap 1 § SoL

Utv.led.

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver norm, enligt kommunens
riktlinjer för boendekostnad utöver Försäkringskassans definition av
högsta godtagbara, överstigande 6 månader

4 kap 1 § SoL

EC UA

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver norm, enligt kommunens
riktlinjer för begravningskostnader

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr.

Övrigt ekonomiskt bistånd enligt kommunens riktlinjer

Soc.sekr.

Övrigt ekonomiskt bistånd utöver norm och utöver kommunens
riktlinjer enligt SoL 4 kap, 1 § upp till 1 prisbasbelopp

4 kap 1 § SoL

Övrigt ekonomiskt bistånd utöver norm och utöver kommunens
riktlinjer enligt SoL 4 kap, 1 § över 1 prisbasbelopp

EC UA
SU

Besluta om ekonomiskt bistånd när SU:s sammanträde ej kan
avvaktas

4 kap 1 § SoL
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Ordförande SU
Vice ordförande
SU

4.1.5 Gemensamt för barn, ungdom, vuxna och äldre
Beslut om avslag av ansökan från enskild bosatt i annan kommun

2 a kap. 8 § SoL Omsorgshandl.
Soc.sekr

Bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL

Omsorgshandl.
Soc.sekr.
Fam.hemssekr.

Bistånd i form av personlig assistent

4 kap 1 § SoL

SU

Avslag på ansökan om bistånd i de fall då SU har delegation att bevilja 4 kap 1 § SoL
bistånd.

Omsorgshandl.
Soc.sekr

Bistånd i form av anhörigstöd till avlösning i hemmet

Omsorgshandl.

4 kap 1 § SoL

Skriftligt avtal ska upprättas med
kontaktpersonen/kontaktfamiljen
Ersättning se avsnitt 4.14.1

Soc.sekr.

4.2 Bistånd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen
Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende
debiterad avgift max 10 000 kr/år och familj

4 kap. 2 § SoL

EC UA

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende
debiterad avgift över 10 000 kr/år och familj

5 kap. 2 § SoL

SU

Beslut om nedskrivning eller befrielse från skuld för dödsbo där
dödsboanmälan är gjord

4 kap. 2 § SoL

Ek.handl.

Anhörigbidrag i enlighet med socialnämndens riktlinjer
Övrigt ekonomiskt bistånd utöver norm och utöver kommunens
riktlinjer

4 kap. 2 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Omsorgshandl.
SU
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Oavsett storlek på beloppet

Besluta om ekonomiskt bistånd när SU:s sammanträde ej kan avvaktas

4 kap 2 § SoL

Övrigt bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL

4 kap. 2 § SoL

Ordförande SU
Vice ordförande
SU
SU

4.3 Bistånd enligt 4 kap 4 § socialtjänstlagen
Bistånd i form av arbetsmarknadsinsatser

4 kap 4 § SoL

Soc.sekr.

4.4 Återkrav på ekonomiskt bistånd
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 och 2 §§
SoL

9 kap 1 §, 9
kap. 2 § SoL

Soc.sekr.

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

9 kap. 3 § SoL

SU

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap. 2 §
SoL

9 kap. 3 § SoL

EC UA

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 1 § och 9
kap. 2 § upp till 30 % av basbeloppet/person och år

9 kap. 4 § SoL

EC UA

Beslut om bostadsanpassningsbidrag upp till 3 prisbasbelopp

BAB

Handl. BAB

Beslut om bostadsanpassningsbidrag 3 – 6 prisbasbelopp

BAB

EC UA

Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 6 prisbasbelopp

BAB

SU

Beslut om återbetalning av erhållet bidrag

21 § BAB

SU

4.5 Bostadsanpassning
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4.6 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Personkretstillhörighet

1 och 7 § LSS

Omsorgshandl.

Biträde av personlig assistent och ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent

7 § och 9 § p.2
LSS

Omsorgshandl.

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov

7 § och 9 § p.2
LSS

Omsorgshandl.

Beslut om indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd för
personlig assistent

7 § och 9c § LSS Omsorgshandl.

Beslut att inte utge beviljat ekonomiskt stöd för personlig assistans

7 § och 9d §
LSS

Omsorgshandl.

Ledsagarservice

7 § och 9 § p.3
LSS

Omsorgshandl.

Biträde av kontaktperson

7 § och 9 § p.4
LSS

Omsorgshandl.

Avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § p.5
LSS

Omsorgshandl.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet; egna platser

7 § och 9 § p.6
LSS

Omsorgshandl.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet; köp när egna platser saknas 7 § och 9 § p.6
LSS

SU

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov; egna platser

Omsorgshandl.

7 § och 9 § p.7
LSS
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Beslut om personkretstillhörighet är en
del av beslut om insatser

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov; köp när egna platser saknas

8 § och 9 § p.7
LSS

AC UA

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar; egna
platser

7 § och 9 § p.8
LSS

Omsorgshandl.

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar; externt
köp när egna platser saknas

7 § och 9 § p.8
LSS

SU

Beslut om boende i familjehem för barn och ungdom

7 § och 9 § p.8
LSS

SU

Boende för vuxna i bostad med särskilt service eller annan särskilt
anpassad bostad; egna platser

7 § och 9 § p. 9
LSS

Omsorgshandl.

Boende för vuxna i bostad med särskilt service eller annan särskilt
anpassad bostad; externt köp när egna platser saknas

7 § och 9 § p. 9
LSS

SU

Beslut om daglig verksamhet
7 § och 9 § p.10 Omsorgshandl.
Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än den som är 11 § LSS
Omsorgshandl.
berättigad till insatsen
Beslut att anmäla till FK om någon som får assistensersättning enligt
51 kap SFB beviljas andra insatser eller annat samhällsstöd som kan
påverka assistensen.

15 § p 9 LSS

Omsorgshandl.

Beslut att anmäla till FK om det finns anledning att anta
assistensersättning enligt 51 kap SFB används för annat än köp av
personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter

15 § p 10 LSS

Omsorgshandl.

Beslut att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns
anledning att anta att tillståndshavarens lämplighet för att driva
verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas

15 § p 11 LSS

Omsorgshandl.

Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller för hög
assistansersättning

12 § LSS

Omsorgshandl.

Förhandsbesked om rätten till insatser enligt LSS för person som inte
är bosatt i kommunen

16 § 2 st. LSS

Omsorgshandl.

34

(SN beslutar om medgivande enligt 6
kap. 6 § SoL)

Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i
kommunen och beslut om insatser enligt LSS

16 § 3 st LSS

Omsorgshandl.

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare
Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till
FK (där kommunen är ansvarig arbetsgivare)

17 a § LSS
SU
SFB 110 kap 6 § Omsorgshandl.
p.3 LSS 15 § p.
8

Ersättning från förälder
Beslut om upphörande av insats enligt LSS
Beslut om ersättning till familjehem, stödfamilj samt kontaktperson
(arvode och omkostnadsersättning)

Se avsnitt 4.14
Se avsnitt 4.15
Se avsnitt 4.14

4.7 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU

4 § LVU

SU

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § 1 och 2 st
LVU

SU

Beslut om omedelbart omhändertagande;

6 § 1 och 2 st
LVU

Se särskilt
förordnande

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

8 § LVU

EC UA

Beslut om att omhändertagande enl. 6 § LVU ska upphöra

9 § 3 st. LVU

SU

Beslut om att omhändertagande enl. 6 § LVU ska upphöra;
Om SU:s beslut ej kan avvaktas

10 § 3 st. LVU

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

Om SU:s beslut ej kan avvaktas
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Får ej delegeras - Se särskilt förordnande

Beslut om hur vården för den unge ska ordnas och var den unge ska
vistas

11 § 1-2 st LVU SU

Beslut om hur vården för den unge ska ordnas och var den unge ska
vistas;
Om SU:s beslut ej kan avvaktas

11 § 3 st LVU

Se särskilt
förordnande

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

11 § 2 och 3 st
LVU

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

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

11§ 4, st LVU

Soc.sekr.

T.ex. kortare vistelse utom
familjehemmet eller hem för vård eller
boende

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs

13 § 1 st LVU

SU

Inget formellt beslut, ska ej
kommuniceras

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

13 § 2 st LVU

SU

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med vårdnadshavaren

14 § 2 st.1. LVU SN

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med vårdnadshavaren i avvaktan på
socialnämndens beslut

14 § 2 st.1. LVU Ordförande SN

Om SU:s beslut ej kan avvaktas

Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för vårdnadshavaren 14 § 2 st. 2.
LVU

SN

Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för vårdnadshavaren 14 § 2 st. 2.
i avvaktan på socialnämndens beslut
LVU

Ordförande SN
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Får ej delegeras - Se särskilt förordnande

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

14 § 3 st. LVU

SU

Beslut om att vården ska upphöra

21 § 1 st. LVU

SU

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

22 § 1 st. LVU

SU

Prövning av om beslut om förebyggande insats ska upphöra att gälla

22 § 3 st. LVU

SU

Beslut om att förebyggande insats enl. 22 § 1 st. LVU ska upphöra

22 § 3 st. LVU

SU

Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud

24 § LVU

SU

Jfr. 25 § LVU

Övervägande om flyttningsförbud ska upphöra

26 § 1 st. LVU

SU

Inget formellt beslut.

Beslut om flyttningsförbud ska upphöra

26 § 2 st. LVU

SU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

SU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud;

27 § LVU

Se särskilt
förordnande

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enl. 27 § LVU ska upphöra

30 § 2 st. LVU

SU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enl. 27 § LVU ska upphöra;

30 § 2 st. LVU

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

31 § LVU

SU

Om SU:s beslut ej kan avvaktas

Om SU:s beslut ej kan avvaktas
Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås
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Inget formellt beslut Ska ej
kommuniceras

Får ej delegeras - Se särskilt förordnande

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om utreseförbud

31 b § LVU

SU

Beslut om tillfälligt reseförbud

31 d § LVU

SU

Beslut om tillfälligt reseförbud;

31 d § LVU

Se särskilt
förordnande

Beslut om att omhändertagande enligt 31 a § LVU ska upphöra

31 c § LVU

SU

Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU ska upphöra;

31 c § LVU

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbudet för viss resa

31 i § LVU

SU

Beslut om läkarundersökning, utseende av läkare samt bestämmande
av plats för läkarundersökning

32 § 1 st LVU

Soc.sekr.

Begära att förvaltningsrätten ska förordna att rättens beslut ska gälla
omedelbart

40 § LVU

SU

Viktigt ha med vid beslutsformuleringar
till SU.

Beslut om begäran om biträde av polis för att genomföra
läkarundersökning

43 § punkt 1
LVU

SN/ordf. SN

Ej delegerbart

Beslut om begäran om biträde av polis för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande enligt LVU

43 § p 2 LVU

Se särskilt
förordnande

Får ej delegeras - Se särskilt förordnande

Om SU:s beslut ej kan avvaktas

Om SU:s beslut ej kan avvaktas
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Får ej delegeras - Se särskilt förordnande

4.8 Lagen om missbrukare i vissa fall
Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för tvångsvård

7 § LVM

Soc.sekr.

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att påbörjad utredning
7 § LVM
ska läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt § 11 kap. 1 § SoL

EC UA Vuxen

Beslut om läkarundersökning samt utseende av läkare för
undersökning

9 § LVM

Soc.sekr.

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM

11 § LVM

SU

Beslut om omedelbart omhändertagande

13 § LVM

SU

Beslut om omedelbart omhändertagande; om sociala utskottets beslut 13 § LVM
ej kan avvaktas

Se särskilt
förordnande

Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande

18 b § LVM

SU

Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande;

18 b § LVM

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

Utlämnande av uppgifter till Statens institutionsstyrelse

30 a § LVM

Soc.sekr.

Begära att förvaltningsrätten ska förordna att rättens beslut ska gälla
omedelbart

43 § LVM

SU

Om SU:s beslut ej kan avvaktas

Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till 45 § 1. LVM
läkarundersökning
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Soc.sekr.

Får ej delegeras - Se särskilt förordnande

Beslut om att begära biträde av polis för inställelse till LVM-hem eller
sjukhus

45 § 2. LVM

Soc.sekr.

4.9 Föräldrabalken och äktenskapsbalken
Godkännande av faderskapsbekräftelse

1 kap 4 § 1st FB Fam.rättssekr.
Soc.sekr. FRgr
Handl. FRgr

Godkännande av faderskapsbekräftelse enligt samboende-protokoll

1 kap 4 § 1st FB Fam.rättssekr.
Soc.sekr. i FRgr
Handl. i FRgr
Adm.handl.
Kommunvägledare
med inriktning
mot socialtjänst

Godkännande av föräldraskap

1 kap 9 § FB

Fam.rättssekr.
Soc.sekr. FRgr

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

2 kap. 1 § FB

Fam.rättssekr.
Soc.sekr. FRgr

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

2 kap. 1 § FB

Fam.rättssekr.
Soc.sekr. FRgr

Beslut att ej påbörja/lägga ner faderskapsutredning

2 kap. FB

SN

40

Ej delegerbart. Bereds i SU

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

2 kap. 9 § 1 st.
FB

Fam.rättssekr.
Soc.sekr. FRgr

Beslut om rättsgenetisk undersökning, t.ex. DNA

2 kap. 6 § FB

Fam.rättssekr.
Soc.sekr. FRgr

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

3 kap.5 § 2 st.
och 6 § 2 st. FB
samt enligt
praxis

Fam.rättssekr.
Soc.sekr. FRgr

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap. 6 § 2 st.,
14 a §, 15 a § 2
st. FB

Fam.rättssekr.

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

6 kap.6 § 2 st.,
14 a §, 15 a § 2
st. FB

Fam.rättssekr.

Beslut att anmäla till Tingsrätt att barn står utan vårdnadshavare

6 kap 9 § FB

SN

Beslut att utse person att utföra uppdrag om umgängesstöd som
tingsrätten beslutat om

6 kap. 15 c § FB Fam.rättssekr.

Beslut att en åtgärd till stöd för barn får vidtas utan den andre
vårdnadshavarens samtycke

6 kap. § 13 a FB SU

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

6 kap. 19 § FB

Fam.rättssekr.

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt
domstol beträffande vårdnad, boende eller umgänge

6 kap. 20 § FB

Fam.rättssekr.
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Ej delegerbart. Bereds i SU

Enligt SoL 10 kap. § 5 får ärendet ej
delegeras till tjänsteman

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

7 kap.7 § 2 st.
FB

Fam.rättssekr.

Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande; vid samtycke

6 kap. 14 § SoL

Fam.rättssekr.

Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande; vägran att
samtycka till att adoptionsförfarandet får fortsätta

6 kap. 14 § SoL

SU

Medgivande att ta emot ett barn för adoption

6 kap. 6 § SoL
och 6 kap. 12 §
SoL

SU

Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn

6 kap. 13 § SoL

SU

Yttrande i adoptionsärende

4 kap. 10 § FB

SN

Ej delegerbart. Bereds i SU

Begäran hos tingsrätten om överflyttning av vårdnad

6 kap.§§ 7-8§
FB

SN

Ej delegerbart. Bereds i SU

Yttrande och lämnande av upplysningar till åklagare och annan
kommun i ärenden om omedelbar äktenskapsskillnad samt begäran
om upplysningar av annan kommun beträffande omedelbar
äktenskapsskillnad

5 kap. 5 § ÄB

Fam.rätts.sekr.

Yttrande och lämnande av upplysningar till länsstyrelsen eller annan
kommun samt begäran om upplysningar av annan kommun
beträffande ansökan om tillstånd till äktenskap

15 kap 1 § ÄB

Fam.rätts.sekr.

45 § 1 st. FL

Delegaten i
ursprungsbeslut

4.10 Beslut som rör överklagan m.m.
Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för sent
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Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för sent när SU är delegat

45 § 1 st. FL

EC UA

Beslut huruvida omprövning ska ske och omprövning av beslutet samt 37 § FL
yttrande i ärendet när en enskild överklagar ett beslut som
socialnämnden fattat

Delegaten i
ursprungsbeslut

Beslut huruvida omprövning ska ske och omprövning av beslutet samt 37 § FL
yttrande i ärendet: Om SU är delegat och SU:s sammanträde ej kan
avvaktas

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

Beslut att inte överklaga en dom som gått socialnämnden emot

EC UA

Begäran om prövningstillstånd i ärende som rör särskilt tillstånd

AC
EC

Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut i ärende enligt SoL, LVU, LVM
och LSS samt lagen om bostadsanpassning.

SU

Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut i ärende enligt SoL, LVU, LVM
och LSS samt lagen om bostadsanpassning;
Om SU:s beslut ej kan avvaktas

Ordförande SU
Vice ordförande
SU

Överklagande av IVO-beslut om överflyttning av ärende

16 kap. 4 § SoL

SU

Överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning samt avge yttrande
till förvaltningsdomstol och kammarrätt med anledning av överklagan

EC UA

Utseende av ombud att föra nämndens talan i mål och ärende som rör 10 kap. 2 § SoL
SoL, LVU, LVM och LSS samt föräldrabalken

EC UA
Övriga avd: AC

43

Se vidare punkt 4.13 (Begäran om
överflyttning av ärende)

Utseende av ombud att föra nämndens talan i mål och ärende som
enligt denna lag eller annan författning som ankommer på
socialnämnden i ärende som inte rör SoL, LVU, LVM och LSS samt
föräldrabalken

10 kap. 2 § SoL

FC

31 kap 1 § 1 st
BrB

Soc.sekr.

Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan 31 kap 2 § 1 st
bli föremål för LVM-vård
BrB

Soc.sekr.

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

46 § LVM

Soc.sekr.

Yttrande till åklagarmyndighet eller allmän domstol

11 § LUL

Soc.sekr.

Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning
beträffande den som är under 15 år

31 § och 33 §
LUL

EC UA

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

Lagen om
offentligt
biträde och 7 §
förordningen
om offentligt
biträde

Soc.sekr.

Yttrande Namnlagen

45 och 46 §§
Namnlagen

Fam.rättssekr.
Fam.hemssekr.

4.11 Yttrande
Yttrande till allmän domstol i brottsmål

44

Se punkt 4.12.4 Anmälan om behov av
offentligt biträde

Yttrande i körkortsärende

3 kap. 8 § och 5 Soc.sekr.
kap 2 §
körkortsförordn.

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens medgivande

3 § 2 st passförordningen

Soc.sekr.
Fam.hemssekr.
Fam.rättssekr.

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

15 kap l § ÄB

Fam.rättssekr.

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

11 kap. 16 § 2 st
FB

UA: Soc.sekr.
Fam.hemssekr
Omsorgshandl.
Övriga avd.: EC

Yttrande enligt hemvärnsförordningen

5 § hemvärnsförordningen

Soc.sekr. Vuxen

Yttrande angående automatspel

Lag om anordn.
av visst automatspel

Tillståndshandl.

Lämnande av upplysningar förslag på åtgärder till åklagare, domstol
eller frivårdsmyndigheter

6 § Lag om
Soc.sekr.
särskild personutredning i
brottmål m.m.

Yttrande till IVO i ärende som rör ej verkställda beslut längre än 3
månader

AC UA
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Yttrande till IVO i ärende som ej verkställda domar längre än 3
månader

AC UA

Yttrande till tillsynsmyndighet

AC

AC för berörd verksamhet.
Om fler avdelningar berörs är det FC.
Begäran om yttrande och AC:s yttrande
redovisas för SN när beslutet redovisas.

Yttrande till tillsynsmyndighet om ärendet som föranletts av klagomål
från enskild

AC

AC för berörd verksamhet.
Om fler avdelningar berörs AC FLS
Begäran om yttrande och AC:s yttrande
redovisas för SN när beslutet redovisas.

Yttrande till IVO i ärende som rör begäran om överflyttning av ärende

SU

Se avsnitt 4.13.

4.12 Anmälan
4.12.1 Anmälan till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg
Beslut om anmälan till IVO (lex Maria)
6 kap. 4 § Pat
säkerhetsL
samt SOSFS
2005:28

MAS
MAR

Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av legitimerad hälso- och
SOSFS
sjukvårdspersonal som p.g.a. psykisk sjukdom m.m. inte kan utöva 2004:12
sitt yrke tillfredställande

MAS

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg IVO,
(lex Sarah)

UtvecklingsstrategFLS
SAS

14 kap.7 § SoL
24 f § LSS

46

MAR

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
(lex Sarah) om utvecklingsstrateg eller SAS berörs av innehållet
eller fullgör rapporteringsskyldigheten

14 kap.7 § SoL
24 f § LSS

4.12.2 Anmälan till överförmyndare
Anmälan till överförmyndaren om behov av
förmyndare/förvaltare/god man

AC FLS

5 kap. 3 §. SoF
15 § 6 LSS

UA: Soc.sekr.
Omsorgshandl.
Övriga avd.: EC

Anmälan till överförmyndaren att behov av
förmyndare/förvaltare/god man inte längre föreligger

5 kap. 3 §. SoF
15 § 6 LSS

UA: Soc.sekr.
Omsorgshandl.
Övriga avd.: EC

Anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr. förvaltningen av
underårigs egendom

5 kap. 3 § SoF

Soc sekr
Omsorgshandl

4.12.3 Anmälan till polisen
Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.)

12 kap. 10 § SoL EC
och 10 kap OSL

Beslut om polisanmälan angående vissa brott utförda av underårig

12 kap. 10 § SoL Soc.sekr.
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4.12.4 Övriga anmälningar
Anmälan och yttrande i ärende om behov av offentligt biträde

3 § Lagen om
offentligt
biträde

Soc.sekr.
Fam.rättssekr.

Underrättelse till åklagarmyndigheten

12 kap 8 § SoL

Soc.sekr.

Dödsboanmälan till Skatteverket

20 kap 8 a §
ÄrvB

Särskild utsedda
handläggare på
Vuxen

Vårda dödsbos egendom och hos allmänna arvsfonden göra sådan
anmälan som avses i 18 kap ÄB

18 kap 2 § ÄrvB Särskild utsedda
handläggare på
Vuxen

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

6 kap. 12 § SML MAS

Anmälan till Folkhälsomyndigheten om nya droger eller ändringar i
missbruksmönster av kända medel

12 kap 9 § SoL
18 kap 1 § HSL

4.12.5 Dödsboanmälan
Beslut att göra dödsboanmälan

Beslut att inte göra dödsboanmälan

EC - Vuxen

20 kap 8a § ÄrvB Särskilda
utsedda
handläggare på
Vuxen
20 kap 2 § 2 st
ÄrvB
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Särskilda
utsedda
handläggare på
Vuxen

Se avsnitt 4.11 gällande yttrande

För uppgiftslämnande, se punkt 4.13

Beslut att ordna gravsättning

5 kap 2 §
Särskilda
Begravningslagen utsedda
handläggare på
Vuxen

Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till dödsbodelägarna

18 kap 1 § ÄrvB

Särskilda
utsedda
handläggare på
Vuxen

Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till allmänna
arvsfonden

5 kap. 1 § ÄrvB

Särskilda
utsedda
handläggare på
Vuxen

Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till god man för
bortavarande

11 kap. 2 § FC

Särskilda
utsedda
handläggare på
Vuxen

Beslut att föranstalta om bouppteckning

20 kap. 2 § 2 st
ÄrvB

Särskilda
utsedda
handläggare på
Vuxen

Beslut att förvalta och avveckla dödsboet

18 kap. 2 § ÄrvB

Särskilda
utsedda
handläggare på
Vuxen
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Kommunen har rätt till ersättning av
dödsboet.

4.13 Framställan, begäran och lämnande av uppgifter
Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för
underårig

5 kap. 2 § SoF

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden ska
uppbära ersättning enligt SFB som ersättning för ekonomiskt bistånd
som utgivits som förskott på förmån

108 kap. 5 §
SFB,
kap. 2 § SoL

Begäran hos polismyndighet om utredning om brott avseende någon
som inte fyllt 15 år

31 § LUL

EC UA

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan

38§ LUL

EC UA

Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun samt beslut i fråga om mottagande av ärende från
annan kommun

2 a kap. 10 § SoL EC UA

Ansökan till IVO om överflyttning av ärende

2 a kap 11 § SoL

Upplysningar i vapenärenden

Soc.sekr.
Soc.sekr.
9

SU

Överklagan av IVO-beslut se punkt 4.10.

Soc.sekr.

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

MAS

För anmälning se punkt 4.12.4

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

6 kap. 9 § SML

Lämnande av upplysningar till åklagare, domstol eller
frivårdsmyndigheter

6 § Lag om Särs. Assistent
personutredning registret
i brottmål m.m. Soc.sekr.
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Beslut att ej lämna ut uppgift i allmän handling till enskild eller annan OSL
myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

EC UA,
Soc.sekr.,
Utv.led. UA
Övriga avd. AC

Beslut att ej lämna ut uppgift i allmän handling till enskild eller annan OSL
myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild i ärende som gäller Lex Maria och yttrande till
patientnämnd

MAS

Beslut att ej lämna ut uppgift avseende en underårig i förhållande till
dennes vårdnadshavare

12 kap. 3 § OSL

EC UA

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

12 kap. 6 § SoL

Övriga avd. AC

Beslut om att polisanmäla underårig för vissa brott

FC
Soc.sekr

4.14 Ersättningar, avgifter och krav
4.14.1 Ersättning till familjehem, kontaktpersoner mm
Beslut om ersättning till familjehem; enligt SKR rekommendationer
Beslut om ersättning till familjehem; utöver SKR rekommendationer
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SOL LSS

Fam.hemssekr.
Soc.sekr.

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se
aktuellt cirk. från SKR

SOL LSS

SU

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se
aktuellt cirk. från SKR

Beslut om ersättning till familjehem; utöver SKR rekommendationer
under utredningstid

SOL

SU

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se
aktuellt cirk. från SKR. Utredningstid
max 4 månader

Beslut om ersättning till kontaktperson/ kontaktfamilj,
stödfamilj(fam.hem), kontaktfamilj/person familjerätt enligt SKR
rekommendationer

SOL LSS

Handl. i
kontaktmannapoolen
(VO)
Fam.hemssekr.
Fam.rättssekr.

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se
aktuellt cirk. från SKR

Beslut om ersättning till kontaktperson/ kontaktfamilj,
stödfamilj(fam.hem), kontaktfamilj/person familjerätt utöver SKR
rekommendationer

SOL LSS

SU

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se
aktuellt cirkulär från SKR

Beslut om ersättning för förlorad arbetsförtjänst till familjehem under SOL LSS
4 månader (max 40 % av prisbasbeloppet per månad).

EC UA

Beslut om ersättning för förlorad arbetsförtjänst till familjehem 4
månader eller mer.

SU

SOL LSS

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt SKR 6 kap.11 § SoL
rekommendationer

Fam.hemssekr.
Soc.sekr.

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare utöver
SKR rekommendationer

SU

6 kap.11 § SoL

4.14.2 Beslut om uttag av avgifter enligt SoL
Fastställande och debitering av avgift inom äldre- och
handikappomsorgen enligt nämndens tillämpningsanvisningar

Ek.handl.
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Beslut om avsteg från gällande tillämpningsanvisningar för avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen

SU

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende
debiterad avgift inom äldre- och handikappomsorgen

Se avsnitt 4.2

Beslut om att ta ut ersättning för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser 8 kap. 1 § 1 st
av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i hem för vård SoL och SoF 6
eller boende eller i familjehem (vuxna)
kap 1 §

Soc.sekr.

Beslut om att ta ut ersättning från förälder vars barn är under 18 år
och får vård i ett annat hem än det egna

Soc.sekr.
Omsorgshandl.

8 kap. 1 § 2 st
SoL och SoF 6
kap 2 §

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enl. 8 kap. 1 § upp till 10 % 9 kap. 4 § SoL
av basbelopp/person och år

EC UA
Övr avd: AC

Beslut att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätten om återkrav
enligt 8 kap. 1 § SoL

9 kap.3 § SoL

AC

20 § LSS

Omsorgshandl.

4.14.3 Beslut om uttag av ersättningar enligt LSS
Beslut om att ta ut ersättning från förälder vars barn är under 18 år
och får omvårdnad i ett annat hem än det egna
Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende
ersättning för omkostnader upp till 1000 kr/år

AC UA
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4.14.4 Underrättelse m.m. till försäkringskassa
Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när barn är placerade
utom hemmet

16 kap 18 § SFB Soc.sekr.
Fam.hemssekr.
Omsorgshandl.

Beslut om framställning till Centrala studiestödsnämnden om ändring 2 kap. 33 §
Soc.sekr.
av betalningsmottagare för studiestöd
Studiestödsför- Fam.hemssekr.
ordningen
Omsorgshandl.
Underrättelse till försäkringskassa om att barn med underhållsstöd
placerats i familjehem eller HVB-hem respektive återflyttat till
boförälder

18 kap 19 § SFB Soc.sekr.
Fam.hemssekr.
Omsorgshandl.

Beslut om anmälan till försäkringskassa om att nämnden ska uppbära 106 kap 13, 38
del av sjukpenning för den som bereds vård i sådant hem för vård eller och 39 §§ SFB
boende eller familjehem enligt SoL som ger vård och behandling åt
missbrukare av alkohol eller narkotika
Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden ska
uppbära ersättning enl. SFB som ersättning för ekonomiskt bistånd
som utgivits som förskott på förmån

Soc.sekr.

107 kap 2 och 5 Soc.sekr.
§§ SFB
9 kap. 2 § SoL

4.14.5 Ersättning till omsorgstagare
Habiliteringsersättning enligt riktlinjer som antagits av
socialnämnden

EC UA

Fastställande av ersättning i försäkringsärenden där
ersättningsbeloppet till varje skadelidande uppgår till högst ett halvt
basbelopp (gäller personkrets 1 och 2 enligt LSS)

AC
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.

Beslut enl. skadeståndslagen om att ersätta enskild person för
egendomsskada som orsakats av personal under tjänsteutövning med
max 10 % av pbb/tillfälle

3 kap. skadeståndslagen

AC

4.15 Utredningar
Beslut efter inkommen anmälan göra en bedömning av om barnet 11 kap 1a § SoL
eller den unge är i behov av omedelbart skydd

Soc.sekr.

Beslut vid en utredning socialnämnden behöver ingripa till skydd
eller stöd får nämnden, för behovet av insatser, konsultera
sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs

Soc.sekr.

11 kap 2 § SoL

Besluta att inleda utredning/ärende efter inkommen
anmälan/ansökan

Soc.sekr.
Omsorgshandl.

Besluta att avsluta utredning/ärende med åtgärd efter inkommen
anmälan/ansökan

Soc.sekr.
Omsorgshandl.

Besluta om uppföljning av ett barns situation när en utredning
11 kap 4a § SoL
som gäller barns behov av stöd eller skydd avslutas utan beslut om
insats

Soc.sekr.

Beslut om uppföljning av ett barns situation efter det att en
placering i familjehem eller i ett hem för vård eller boende har
upphört

11 kap 4b § SoL Soc.sekr.

Besluta att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning
ska läggas ned eller att utredning inte ska föranleda åtgärd

Utv.led, barnenhet,
vuxen-missbruk, våld i
nära relationer.

55

Övriga enheter:
Soc.sekr/Omsorgshandl.
Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn

11 kap. 2 § SoL

SU

Framställan om biträde av vistelsekommun

11 kap. 4 § SoL

Soc.sekr.

Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt SoL eller insats
enligt LSS

Delegaten i
ursprungsärendet

Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt SoL eller insats
enligt LSS: om SU fattat ursprungsbeslutet

EC UA

4.16 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande ej kan avvaktas
Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande ej
kan avvaktas

6 kap. 39 § KL

Ordförande SN

Följande turordning gäller:

Vice ordförande
SN

Ordförande i SN

Ledamot i AU

Vice ordförande i SN
Ledamot i AU (C)
Ledamot i AU (S)
Ledamot i AU (KD)
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4.17 Övrigt
Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran 6 kap. 6 § SoL
i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan
vårdnadshavare

SU

Så kallad privat plac.

Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden

EC UA

Se även avsnitt 2 vad gäller Alkohollagen
och Tobakslagen

6 kap. 36 § KL

Övr avd: AC
Tillstyrkan att barn som är placerade utanför det egna hemmet
blir bostadsbidragsberättigade hos ordinarie vårdnadshavare

96 kap 8 § SFB

Fam.hemssekr.
Soc.sekr.

Avvisande av ombud

14 § FL

Ansvarig
förtroendevald eller
tjänsteman för mötet

Beslut i jävsfråga som rör tjänsteman

7 kap. 4 § KL och AC
16 § FL

4.18 Beslut under icke kontorstid av sociala jouren i enlighet med gällande avtal
Beslut om att inleda utredning

11 kap. 1 § SoL

Soc.sekr. i sociala
jouren

Beslut om bistånd för vuxna och barn i form av plats i hem för
vård och boende

11 kap. 1 § SoL

Soc.sekr. i sociala
jouren

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt riktlinjer

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr. i sociala
jouren
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Beslut om begäran om biträde av polis för att beslut om vård
eller omhändertagande enligt LVU

43 § p 2 LVU

Se särskilt
förordnande

Beslut rörande den unges personliga förhållande i den mån
beslut inte är att hänföra till LVU § 11 I:a och 2:a

11 § 4:e st LVU

Soc.sekr. i sociala
jouren

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för
undersökning

32 § 1:a st LVU

Soc.sekr. i sociala
jouren

Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård kan
föreligga

7 § LVM

Soc.sekr. i sociala
jouren

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

45 § 1:a st p.2
LVM

Soc.sekr. i sociala
jouren

Beslut om läkarundersökning samt att utse läkare för
läkarundersökning

9 § LVM

Soc.sekr. i sociala
jouren

Uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av
uppgifter till enskild

14 kap 9-10 §
OSL

Soc.sekr. i sociala
jouren

58

Får ej delegeras - Se särskilt förordnande

5 Delegater
AC
Adm.handl.
Assistent registret
AU
Avtalsutv.
BA
Boendesamordnare
EC
Ek.handl.
Fam.hemssekr.
Fam.rättssekr.
FC
Handl. BAB
Handl. i
kontaktmannapoolen
Kommunikatör
MAR
MAS
Omsorgshandl.
Ordf. SN
Ordf. SU
SAS
Soc.sekr.
SU
Särskild utsedda handläggare
på Vuxen
Tillståndshandl.
Utv.led.
Upphandlingsstrateg
Vice ordförande SN

Avdelningschef
Administrativ handläggare
Assistent registret
Socialnämndens arbetsutskott
Avtalsutvecklare
Budgetansvarig
Boendesamordnare
Enhetschef
Ekonomihandläggare
Familjehemssekreterare
Familjerättssekreterare
Förvaltningschef
Handläggare bostadsanpassningsbidrag
Handläggare i kontaktmannapoolen
Kommunikatör
Medicinskt ansvarig rehabilitering
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Omsorgshandläggare
Ordförande Socialnämnden
Ordförande Sociala utskottet
Socialt ansvarig samordnare
Socialsekreterare
Sociala utskottet
Särskild utsedda handläggare på Vuxenenheten
Tillståndshandläggare
Utvecklingsledare
Upphandlingsstrateg
Vice ordförande Socialnämnden
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Vice ordförande SU

Vice ordförande Sociala utskottet
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6 Förkortningar
6.1 Lagar, förordningar och andra författningar
AL
BAB
BrB
FB
FL
GDPR
HSL
KL
LSS
LTLP
LUL
LVM
LVU
OSL
SFB
SML
SoF
SoL
SOSFS
ÄB
ÄrvB

Alkohollag (2010:1622)
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Brottsbalken (1962:700)
Föräldrabalken (1949:381)
Förvaltningslag (2017:900)
Dataskyddsförordning
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Kommunallag (2017:725)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Lag (1964:167) med särskilde bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Smittskyddslag (2004:168)
Socialtjänstförordning (2001:937)
Socialtjänstlag (2001:453)
Socialstyrelsens författningssamling
Äktenskapsbalk (1987:230)
Ärvdabalk

6.2 Organisation
KS
VFAB
UA
FLS
VO
EA

Kommunstyrelsen
Varbergs Fastighets AB
Uppdragsavdelningen
Förvaltningsledningsstaben
Varbergs omsorg
Ekonomiavdelningen
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FRgr

Familjerättsgrupp

6.3 Övriga förkortningar
SKR
Pbb
IVO

Sveriges Kommuner och Regioner
Prisbasbelopp
Inspektionen för vård och omsorg
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7 Ordförandes kompletterande beslutsrätt
7.1 Förteckning över ärenden där ordförande i SN har rätt att fatta beslut med stöd av lagstiftning
(kompletterande beslutanderätt)
Lagrum
Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § 1 och 2 st
LVU

Beslut om hur vården för den unge ska ordnas och var den unge ska
vistas

11 § 1 och 3 st
LVU

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

11 § 2 och 3 st
LVU

Om SU:s beslut ej kan avvaktas
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Beslut om begäran om biträde av polis för att genomföra
läkarundersökning

43 § p. 1 LVU

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd av LVU

43 § 2. LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande

13 § LVM
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Kommentar

Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot

