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Vad är delegation

De förtroendevalda i kommunen har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, det vill säga beredning, beslut och verkställighet. Beslut enligt
kommunallagen (KL) kan endast fattas av fullmäktige, nämnd, partssammansatta organ eller med stöd av delegeringsreglerna i lagen.

Karaktäristiskt för beslut enligt KL är att det förutsätter ett självständigt ställningstagande som kräver överväganden och bedömningar inför flera beslutsalternativ.

Rent förberedande och verkställande åtgärder, som normalt ankommer på en tjänsteman för att verksamheten ska fungera, är inte beslut. Vid verkställighet saknas
normalt utrymme för beslutsalternativ och valmöjligheter. Ställningstagandet är i dessa fall ofta styrt av riktlinjer, tidigare nämndbeslut eller avtal. Rätten att som
tjänsteman agera vid verkställande åtgärder följer med den tjänst man har.

Salems kommun, liksom de flesta andra kommuner, präglas av styrning genom mål, riktlinjer och ramanslag. Detta får bl.a. till följd att en stor del av den
kommunala verksamheten är att betrakta som ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar och gränsen kan
förändras över tiden.

Ansvaret för arbetsmiljön ligger i linjeorganisationen.

Varje chef har ett ansvar för att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet så att det bedrivs långsiktigt och systematiskt enligt arbetsmiljölagen (AML),
arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets författningar, avtal och interna rutiner.

Vad kan nämnden delegera?

Enligt KL beslutar numera varje nämnd själv, inom de ramar som lagen anger, vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras och vem som ska
erhålla beslutanderätten på nämndens vägnar.

Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende.

I delegationsordningen anges ärendegrupper.

Delegation av beslutanderätten i ett enskilt ärende som inte omfattas av delegationsordningen sker genom ett särskilt beslut av nämnden. Som exempel kan
nämnas när nämnden tagit ställning i sak i ett visst ärende, men där det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden från att fatta beslut direkt.
Istället för att nämnden tar upp ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras i det aktuella ärendet, eventuellt med lämpligt villkor.

Alla ärenden får inte delegeras

En nämnd har det politiska ansvaret och måste kunna fatta beslut i frågor som är av betydelse för medborgarna. Följande slag av ärenden får därför inte delegeras
(KL 6 kap. § 34):

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige.

3. Yttranden till överinstans med anledning av att nämndens egna (inte delegats) eller fullmäktiges beslut har överklagats.

4. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?

Beslutanderätten kan delegeras i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till

1. en anställd hos kommunen,

2. nämndens presidium,

3. ett utskott,

4. en ledamot eller en ersättare.

Flera anställda kan inte ges rätt att besluta i samma typ av ärenden vid sidan av varandra, utan i så fall måste beslutanderätten fördelas, exempelvis efter
ansvarsområden, beloppsnivåer eller geografiska områden.

Det är vanligt att nämnden i delegationsordningen anger en viss kategori/grupp av tjänstemän, exempelvis biståndshandläggare eller socialsekreterare. En sådan
delegation måste kompletteras med en arbetsordning eller liknande, som fördelar ärendena inom respektive ärendegrupp på varje enskild tjänsteman. För att
uppfylla kraven vid granskning av ansvar ska man, efter att ha tagit del av delegationsordningen och eventuell arbetsordning, finna endast en tjänsteman som haft
rätt att avgöra ett visst ärende.

Delegater inom fastställt verksamhetsområde

Befattningen Handläggare innefattar på Övrig verksamhet: tillståndshandläggare. Befattningen Handläggare innefattar på familjeenheten: mottagningssekreterare,
socialsekreterare, familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Befattningen Handläggare innefattar på vuxenenheten: mottagningssekreterare och
socialsekreterare. Befattningen Handläggare innefattar på myndighetsenheten: biståndsbedömare.

I de fall det står assistent, avgiftshandläggare, handläggare, gruppledare, enhetschef under respektive verksamhetsområde kan endast de som är delegater på den
enheten fatta beslut inom respektive verksamhetsområde. Verksamhetschef, oavsett verksamhetsområde, ersätter varandra vid fysisk frånvaro och har rätt att fatta
samma beslut som ordinarie delegat.

Tjänsteman hos kommunen

En anställd behöver inte vara anställd av nämnden ifråga för att få delegerad beslutanderätt. Det räcker med att personen är anställd hos kommunen.

Uppdraget följer tjänst eller politiskt uppdrag

Det är praktiskt att låta en beslutanderätt följa ett politiskt uppdrag eller en tjänst eftersom nämnden då inte behöver fatta nya beslut vid fyllnadsval eller
nyanställningar. Om en vikarie sätts in och delegaten angetts med en tjänstebeteckning blir vikarien "automatiskt" delegat. Skälet är att det är den som vid varje
tillfälle uppehåller en tjänst eller en funktion som utövar beslutanderätten.

En annan möjlighet är att nämnden anger att beslutanderätten tas över av en ersättare vid den ordinarie delegatens frånvaro (semester, sjukdom med mera).

Ett delegationsuppdrag till ordförande avser tjänstgörande ordförande.

Brådskande ärenden
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En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att fatta beslut i brådskande ärenden enligt KL 6 kap. § 39. Förutsättningen
är att beslutet inte kan vänta till nämndens nästa sammanträde. Delegatens beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.

Det är viktigt att möjligheten till ordförandebeslut i brådskande ärenden inte används slentrianmässigt. Det ska i princip vara en sådan situation där alternativet till
ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra sammanträde.

Nämndens delegering måste alltid ges direkt till viss ledamot eller viss tjänsteman.

En delegat får inte själv utse ersättare. Ersättare får inte heller utses av ett arbetsutskott eller en tjänsteman.

Villkor för delegationsuppdrag

Nämnden kan ställa villkor för att kontrollera eller begränsa delegationsuppdraget. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller
villkor om samråd innan ett beslut fattas. Ett delegationsuppdrag kan begränsas till "positiva beslut". Det innebär att en delegat som överväger avslag, måste
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut. Har inget sagts gäller delegationen såväl positiva som negativa beslut.

Nämnden kan ställa som villkor att samråd ska ske med brukare eller brukarföreträdare innan delegaten fattar beslut. Om beslut fattas utan föreskrivet samråd
finns risk att beslutet upphävs om det överklagas.

Nämnden kan bestämma att beslut får ske endast om brukarna tillstyrkt beslutet. Annars måste ärendet överlämnas till nämnden. Däremot kan en nämnd inte
föreskriva att delegaten måste följa brukarnas synpunkter. Det skulle innebära att beslutanderätten förs över till brukarkretsen.

Att avstå från delegationsbeslut

En delegat har alltid rätt att överlämna ett ärende till nämnden för beslut i ärenden som delegerats, om hen finner att ärendet beskaffenhet gör detta lämpligt.
Något krav på delegaten att särskilt motivera ett sådant överlämnande finns inte.

En delegat är skyldig att överlämna ett enskilt ärende till nämnden för avgörande om hen finner att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Registrering och anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av nämnddelegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden. Detta innebär att nämnden så att säga har
revisionsansvaret. Beslutet ska anmälas till nämnden för kännedom (inte ”godkännas” av nämnden). En nämnd som är missnöjd med hur en delegat beslutar, kan
när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag eller själv ta över ett ärende och besluta.

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade av nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig
dokumentation, delegationsbesluten ska anmälas till nämnden som beslutat om delegationsuppdraget för att bli rättsligt bindande för kommunen.

Varje beslut ska innehålla:

1. uppgift om ärende,

2. vem som beslutat,

3. när beslutet fattats,

4. vilket beslut som fattats,
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5. vara undertecknat med namnförtydligande.

Det är inte möjligt att två personer skriver under ett beslut. Endast en person kan vara beslutsfattare.

Anmälan till nämnden tillgodoser kravet på kontroll och registrering, rättssäkerhet och information. Nämnden bestämmer själv formerna och tidpunkten för
återrapporteringen.

När protokollet från nämndens sammanträde efter justering anslås, börjar överklagandetiden löpa för de delegationsbeslut som anmälts vid sammanträdet.

Anmälningsförfarande

Delegat Rutin för anmälan till nämnden

Ordförandebeslut fattade i brådskande ärenden enligt KL kap. 6 § 39 Återrapporteras till nämden vid nästa sammanträde i sitt ursprungliga format.

Delegationsbeslut fattade av presidiet, förvaltningschef, enhetschef,
ansvarig handläggare.

Återrapporteras till nämden vid varje sammanträde via framtagen
delegationslista.

Delegation inom socialtjänstens område

Utöver vad som gäller generellt för delegation enligt ovan, gäller för socialnämnden följande:

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen (SoL)

Vissa av socialnämndens beslut är mycket integritetskänsliga för den enskilde. För sådana ärenden har möjligheten att delegera beslutsrätten begränsats.
Begränsningen innebär att beslutanderätten i dessa ärenden endast kan delegeras till socialnämndens utskott. Vilka beslut detta gäller framgår av SoL 10 kap. 4 §
Ytterligare begränsningar av socialnämndens delegeringsrätt om delegering finns i SoL 10 kap. 5, 6 §§.

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården kommer delegering till användning inom två olika arbetsområden; kommunalrättslig delegering och medicinrättslig delegering.
Kommunalrättslig delegering motsvarar socialnämndens delegationsordning och reglerar vem som har rätt att fatta beslut i vissa ärenden. Medicinrättslig
delegering avser delegering av medicinska arbetsuppgifter från en legitimerad befattningshavare till en icke legitimerad personal inom den kommunala hälso- och
sjukvården. Det kan till exempel avse rätten att fördela läkemedel. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om hur delegering av medicinska
arbetsuppgifter ska hanteras (SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård).

Kompletterande beslutanderätt

För beslut enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) finns även en så kallad kompletterande
beslutanderätt, som kan användas när utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut kan då fattas av en ledamot som socialnämnden har förordnat. Kompletterande
beslutanderätt skiljer sig från delegering genom att den endast är avsedd att användas när beslut av nämnd eller ordinarie delegat inte kan avvaktas.
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Behovet av att snabbt kunna fatta beslut inom socialtjänsten är tillgodosett genom en lagstadgad kompletterande beslutsrätt för socialnämndens ordförande.
Utöver det har socialnämnden möjlighet att utse annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på sådan kompletterande beslutanderätt är
ordförandens möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att
det alltid ska finns någon beslutsbehörig att tillgå.

Exakt hur många som nämnden kan förordna är inte uttalat i förarbetena till SoL, men det får anses klart att det endast ska röra sig om någon eller ett par
ledamöter. Ordförandens beslutanderätt tillkommer vice ordförande när denne tjänstgör som ordförande, vilket minskar behovet av förordnanden. Förhållandena
är likartade vid övrig kompletterande beslutanderätt.

En viktig skillnad mellan delegering, d.v.s. uppdrag att besluta på nämndens vägnar, och kompletterande beslutsrätt är att nämnden genom delegeringen har
överlåtit arbetsuppgiften, och att ärendena i normalfallet ska beslutas av delegaten. Kompletterande beslutanderätt ska däremot endast användas när beslut av
nämnden eller delegat inte kan avvaktas.

Det finns inga generella regler för hur beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt ska redovisas för nämnden. Beslut om omedelbart
omhändertagande (LVU 6 §) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (LVU 27 §) ska enligt respektive lagrum anmälas för socialnämnden vid nästkommande
sammanträde. Beträffande övriga beslut bestämmer nämnden själv om och hur nämnden ska informeras. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör nämnden
besluta att samtliga beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till nämnden. Detta kan lämpligen ske i samma ordning som gäller för
delegeringsbeslut. Särskilt viktigt får det anses vara att nämnden följer hur de som beslutar med stöd av nämndens förordnande utöver sin beslutanderätt.

Övrigt

Delegationsordningen gäller enligt förekommande exemplifierade angivna lagrum. Om någon bestämmelse som denna delegationsordning hänvisar till ändras,
flyttas eller ersätts av annan bestämmelse, gäller den ändringen direkt i den antagna delegationsordningen.

Beslut som innehåller avslag ska enligt FL 33 § alltid kommuniceras skriftligen med sökanden.

Lagstiftning

Förkortning Lag, förordning, föreskrift mm

AL Alkohollag (2010:1622)

AML Arbetsmiljölag (1977:1160)

ArkivL Arkivlag (1990:782)

Bidragsbrottslag (2007:612)

BrB Brottsbalk (1962:700)

Dataskyddsförordningen Förordning (EU) nr 2016/679

Folkbokföringslag (1991:481)
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Förordning (1997:405) om offentligt biträde

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

FL Förvaltningslag (2017:900)

FB Föräldrabalk (1949:381)

HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

KL Kommunallag (2017:725)

KörkF Körkortsförordning (1998:980)

Lag (1982:636) om anordnande av viss automatspel

LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Lag (1996:1620) om offentligt biträde

LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

LOV Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2016:1013) om personnamn

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Passförordning (1979:664)
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Patientdatalag (2008:355)

PSL Patientsäkerhetslag (2010:659)

Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003. Domstols behörighet, erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål
och mål om föräldraansvar (“Bryssel II”)

RB Rättegångsbalken (1942:740)

SmittskL Smittskyddslag (2004:168)

SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SoF Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL Socialtjänstlag (2001:453)

SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård

SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Studiestödsförordning (2000:655)

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105)

UtlF Utlänningsförordning (2006:97)

UtlL Utlänningslag (2005:716)

ÄB Ärvdabalk (1958:637)
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Socialnämndens delegationsordning
Delegationsförbud
Utöver vad som anges ovan i inledningstexten om ärenden som inte får delegeras, begränsa socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt genom vad
som anges i SoL 10 kap. 4 och 5 §§. I SoL 10 kap. 5 § har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från delegationsrätten. För följande ärenden råder
delegationsförbud alternativt är de av större vikt och därmed inte lämpliga att delegera:

Beslutanderätten tas över av ersättare vid den ordinarie delegatens frånvaro (semester, sjukdom med mera) gällande
befattning verksamhetschef.

KL 7 kap. 5 §

Yttrande av principiell karaktär och av större vikt till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller där annat föreskrivs
i särskild ordning.

KL 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 §

Beslut som har fattats med stöd av 39 § ska anmälas till socialnämndens utskotts nästa sammanträde. KL 6 kap. 40 §

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning. FB 2 kap. 3 §

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning/föräldraskapsutredning. FB 2 kap. 7 §§

Beslut att inte påbörja  faderskapsutredning/föräldraskapsutredning. FB 2 kap. 9 §

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp. FB 7 kap. 7 §

Väcka talan om/anmäla behov av hos rätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, överflyttning av vårdnad till en eller
båda föräldrarna samt entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare.

FB 6 kap. 7, 8, 8 a, 9 och 10 §§

Beslut om hur rätt till umgänge ska utövas (även besöksförbud), umgänge vid flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud samt övervägande om beslut om umgängesbegränsning ska bestå.

LVU 14 , 31 §§

Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare samt övervägande om beslut ska bestå. LVU 14 § 2 st 2 p, 3 st

Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot andras underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig. SoL 5 kap. 2 §

Rapporteringsskyldighet till IVO, fullmäktige och revisorer gällande ej verkställda/verkställda beslut. SoL 16 kap. 6 f, g § och LSS 28 f, g §

Begäran till Försäkringskassan om att barnbidrag ska betalas ut till annan person/nämnden för barn som vårdas i
familjehem, stödboende, hem för vård eller boende eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt SoL
/LSS samt underrättelse vid återflytt.

SFB 16 kap. 18 § och 106 kap. 6 §

Underrättelse till Försäkringskassan att underhållstöd inte ska betalas ut för barn som under kalendermånaden vårdas i
familjehem, stödboende, hem för vård eller boende eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt
SoL/LSS samt underrättelse vid återflytt.

SFB 18 kap. 19 §. Om barnet en del av
månaden vistas i föräldrahemmet ska
detta anmälas till FK så att boföräldern
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får underhållsstöd.

Överklaga Migrationsverkets beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd enligt Utlänningslag 5 kap. 15
c eller 16 b §§ eller beslut i fråga om återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 c § samma lag.

UtlL 14 kap. 4 b §. Överklagan skickas
till migrationsdomstolen.

Beslut om upphandling av tjänst som riktar sig till kommuninvånare. LOU

Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av tjänst som riktar sig till kommuninvånare. LOU

Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av ramavtal och övriga avtal där en eller flera
verksamheter är berörd och det totala värdet av upphandlingenöverstigen SEK 5 000 000.

LOU

Tilldelningsbeslut för tjänst som riktar sig till kommuninvånare LOU 16 kap. 1 §

Tilldelningsbeslut av ramavtal och övriga avtal där fler än en verksamhet är berörd och det totala värdet av
upphandlingen överstiger SEK 5 000 000.

LOU
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

1. Allmän förvaltning
1.1 Brådskande ärenden

1.1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

KL 6 kap. 39 § Ordföranden Sådana beslut ska anmälas vid nämndens
nästkommande sammanträde.

1.2 Ombud/biträde

1.2.1 Beslut att ansöka om behov av offentligt biträde. Lag om offentligt
biträde 3 §

Enhetschef

1.2.2 Beslut att ombud får medverka i ett ärende/avvisa
ombud eller biträde.

FL 14 § Verksamhetschef

1.2.3 Beslut om framställning eller ansökan om behov av
målsägandebiträde för barn till den domstol ärendet
berör.

SoF 5 kap. 2 § Handläggare

1.2.4 Rätt att som ombud företräda nämnden vid domstol och
andra myndigheter med behörighet som anges i
rättegångsbalken och att lämna rättegångsfullmakt för
annan med motsvarande behörighet.

RB 12 kap. 14 § Verksamhetschef

1.2.5 Rätt att föra kommunens talan och att ge fullmakt till
ombud att föra kommunens talan i ärenden inom ramen
för nämndens verksamhet.

SoL 10 kap. 2 § Enhetschef Informationspunkt till socialnämndens sammanträde
av socialchef.

1.3 Hantering av allmänna och övriga handlingar

1.3.1 Sekretess- och menprövning vid begäran från enskild
enligt TF 2 kap. 14 § om utlämnande av allmän handling.

OSL 6 kap. 4 §, 25
kap. 1 § , 26 kap. 1
§

Den som ansvarar
för vården av
handlingen.

1.3.2 Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän
handling och uppställande av förbehåll.

OSL 10 kap. 4 och
14 §§

Verksamhetschef
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1.3.4 Beslut om rutinmässiga ändringar i av nämnden fastställd
dokumenthanteringsplan

KL 6 kap 37 §, 7
kap. 5 §

Socialchef

1.4 Konferenser, kurser, studiebesök och resor för

socialnämnden

1.4.1 Beslut om deltagande i konferenser, kurser, studiebesök
och resor för ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ordförande

1.5 Personuppgifter och dess behandling

1.5.1 Beslut om godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal
inom nämndens verksamhetsområde.

Dataskyddsförord-
ningen Artikel 28

Socialchef

1.5.2 Beslut att helt eller delvis avslå begäran från registrerad
om att få information om huruvida personuppgifter som
rör hen håller på att behandlas, få tillgång till person-
uppgifter och information om ändamål m.m med
behandlingen.

Dataskyddsförord-
ningen artikel 15
(”Rätt till
information”)

Enhetschef

1.5.3 Beslut att helt eller delvis avslå registrerades begäran om
att få felaktiga personuppgifter som rör hen.

Dataskyddsförord-
ningen artikel 16
(”Rätt till
rättelse”)

Enhetschef

1.5.4 Beslut att helt eller delvis avslå registrerades begäran om
att få sina personuppgifter raderade.

Dataskyddsförord-
ningen artikel 17
(“Rätt till
radering”)

Enhetschef

1.5.5 Beslut att helt eller delvis avslå registrerades begäran om
att begränsa personuppgiftsbehandling.

Dataskyddsförord-
ningen artikel 18
(”Rätt till begräns-
ning av behand-
ling”).

Enhetschef

1.5.6 Beslut att helt eller delvis avslå registrerades begäran om
att få ut de personuppgifter som rör hen samt överföra
dessa uppgifter till en annan personuppgifts- ansvarig.

Dataskyddsförord-
ningen artikel 20

Enhetschef

14



(“Dataporta-
bilitet”)

1.5.7 Beslut att fortsätta behandling av personuppgifter trots
registrerades invändningar på grund av för kommunen
erättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än
registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om
det sker för fastställande, utövande eller försvar av
rättsliga anspråk.

Dataskyddsförord-
ningen artikel 1
(”Rätt att göra
invändningar”)

Enhetschef

1.5.8 Anmälan av personuppgiftsincident till
Datainspektionen.

Dataskyddsförord-
ningen artikel 33

Enhetschef/
Dataskyddsombud

Anmälan till nämnd ska göras inom 72 timmar från det
att man har fått vetskap om incidenten.
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

2. Ekonomi

2.1 Attest

2.1.1 Beslut om beslutsattestanter samt om beloppsgränser
för dessa.

Socialchef

2.2 Beslut om inköp av varor, tjänster och

entreprenader, upphandling

Beslut om inköp av varor, tjänster och entreprenader
inom ramen för upphandlade avtal (avrop).

2.2.1 ● Upp till 1 prisbasbelopp Enhetschef

2.2.2 ● Upp till 2 prisbasbelopp Verksamhetschef

2.2.3 ● Upp till 20 prisbasbelopp Socialchef

2.2.4 Beslut om upphandling av ramavtal och  övriga avtal där
fler än en verksamhet är berörd.

Lagen om offent-
lig upphandling
(LOU)

Socialchef Gäller ej tjänst som riktar sig till kommuninvånare.

2.2.5 Beslut om upphandling av ramavtal och övriga avtal. Lagen om offent-
lig upphandling
(LOU)

Verksamhetschef Gäller ej tjänst som riktar sig till kommuninvånare.

2.2.6 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid
upphandling av ramavtal och övriga avtal där en eller
flera verksamheter är berörd och det totala värdet av
upphandlingen understiger SEK 5 000 000.

Socialchef

2.2.7 Köp av varor och tjänster utanför ramavtal till ett värde
som inte överstiger 300 000 kronor inom budget

Budgetansvarig
chef

Beakta reglerna för direktupphandling

2.2.8 Köp av varor och tjänster utanför ramavtal till ett värde
som överstiger 300 000* kronor men inte
direktupphandlingsgränsen, inom budget.

Verksamhetschef Beakta reglerna för direktupphandling samt
information om direktupphandlingsgränsen.

2.2.9 Tilldelningsbeslut av ramavtal och övriga avtal där fler
än en verksamhet är berörd och det totala värdet av

Socialchef
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upphandlingen understiger SEK 5 000 000.
2.2.10 Tilldelningsbeslut av ramavtal och övriga avtal. Verksamhetschef

2.2.11 Beslut att godkänna sökande som uppfyller krav som
angetts i annons och förfrågningsunderlag och som inte
uteslutits med stöd av LOV 7 kap. 1 §.

LOV 8 kap. 1 § Socialchef

2.2.12 Beslut att följa regeringens antagna riksnorm. SoF 2 kap. 1 § Verksamhetschef
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

3 Administrativa ärenden

3.1 Klagomål

3.1.1 Beslut att lämna klagomål utan åtgärd. Verksamhetschef

3.2 Delgivning

3.2.1 Mottagande av delgivning på nämndens vägnar Reglemente för
socialnämnden 27
§

Socialchef

3.3 Överklagande

3.3.1 Beslut att, om inte överklagandet kommit in i rätt tid, det
inte får tas upp till prövning.

FL 45 §, KL 6 kap.
39 §

Delegat i
ursprungsbeslutet
Nämndsekreterare
vid nämnd- och
utskottsbeslut.

3.3.2 Överklagande när förvaltningsrätt eller kammarrätt
upphävt socialnämndens beslut eller förbjudit att det
verkställs.

Utskott. Ordför-
ande gällande
utskottsbeslut

3.3.3 Ändring av överklagat beslut samt prövning av nya
omständigheter i samband med överklagan.

FL 38, 39 §§ Delegat i
ursprungsbeslut.

3.4 Avtal

3.4.1 Beslut om och teckna/säga upp avtal för socialnämndens
räkning.

KL 6 kap. 37 §, 7
kap. 5 §, LOV 8
kap. 3 §

Socialchef

Beslut om och teckna vårdavtal för socialnämndens
räkning på individnivå i placeringsärenden

KL 6 kap. 37 §, 7
kap. 5 §

3.4.2 ● upp till 4 månader Enhetschef
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3.4.3 ● upp till 6 månader Verksamhetschef

3.4.4 ● därutöver Utskott

3.4.5 Teckna överenskommelse med annan kommun avseende
asylsökande ensamkommande barns placering.

LMA 3 § 3 st Verksamhetschef

3.5 Yttranden

3.5.1 Yttrande till allmän domstol. SoL 10 kap. 1 §, KL
6 kap. 39 §, 7 kap.
5 §

Delegat i
ursprungsbeslut

3.5.2 Yttrande till tillsynsmyndighet. SoL 13 kap. 2 §, 13
kap. 5 § KL 6 kap.
37 § och 7 kap. 5
§, AL 9 kap. 8 §
och FL 6 § och TL 9
kap.

Utskott Avser även rapport med redogörelse av utförd tillsyn
som inges till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
för anmälan/kännedom. Tillsynsmyndighet är IVO,
Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK),
Arbetsmiljöverket, länsstyrelsen.

3.5.3 Yttrande med anledning av remisser. KL 6 kap. 37 § och
7 kap 5 §

Socialchef
Om ärendet inte är av principiell karaktär eller annars
av större vikt.

3.5.4 Yttrande om personnamn. Lag om person-
namn 44 och 45
§§

Handläggare

3.5.5 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass för
barn under 18 år då vårdnadshavarens medgivande
saknas.

Passförordning
3 §

Verksamhetschef

3.5.6 Yttrande till Migrationsverket inför utfärdande av
främlingspass för underårig utan vårdnadshavarens
medgivande.

UtlF 2 kap. 15a § Verksamhetschef

3.5.7 Yttrande till rätten inför beslut om umgängesstöd. FB 6 kap. 15 c § Handläggare

3.5.8 Yttrande till åklagare vid misstanke om brott av
underårig.

LUL 11 § Enhetschef

3.5.9 Yttrande till rätten med anledning av adoption. FB 4 kap. 14 § Enhetschef
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3.5.10 Yttrande till rätten då den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för vård enligt LVM.

BrB 31 kap. 2 § Verksamhetschef

3.5.11 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning. LVM 46 § Handläggare

3.5.12 Yttrande till Transportstyrelsen vid ansökan om
körkortstillstånd.

KörkF 3 kap. 8 § Handläggare

3.5.13 Yttrande till Transportstyrelsen med anledning av
körkortsingripande.

KörkF 5 kap. 2 § Handläggare

3.5.14 Yttrande till rätten inför förordnande av god man/
förvaltare för person som fyllt 16 år.

FB 11 kap. 16 § Handläggare

3.5.15 Yttrande till Migrationsverket vid eventuellt återkallande
av uppehållstillstånd.

UtlL 7 kap. 7 d § Utskott

3.5.16 Yttrande och förslag till beslut i färdtjänstärenden. Lag om färdtjänst
6 §

Handläggare

3.5.17 Yttrande till Lotteriinspektionen i samband med ansökan
om speltillstånd.

Lag om anord-
nande av visst
automatspel 3 § 3
st

Handläggare

3.6 Övrigt

3.6.1 Beslut om förebyggande insatser inom ramen för
tilldelade anslag

KL 6 kap. 37 § och
7 kap 5 §

Verksamhetschef

3.7 Ersättningar från enskild i samband med

placeringar
3.7.1 Beslut om avgift enligt SoL 8 kap. 1 § 2 st. (inkl

nedsättning och befrielse) från förälder vars barn är
under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna.

SoF 6 kap. 2 § Enhetschef Utredning av föräldras förmåga att ekonomiskt bidra till
barnets uppehälle ska göras när barn får vård i ett
annat hem än det egna. Beloppet som varje förälder ska
bidra med får inte övergå underhålls- stöds- beloppet.
Inkomst- och förmögenhetsuppgifter ska begäras av
Skatteverket.

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap.
1 § SoL.

SoL 9 kap. 3 § Gäller ersättning vid uppehälle.

3.7.2 ● upp till 50% av prisbasbelopp Enhetschef
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3.7.3 ● därutöver Verksamhetschef

3.7.4 Föra talan om ersättning enligt SoL 8 kap. 1 §  från enskild
hos förvaltningsrätt.

SoL 9 kap. 3 § 1 st. Verksamhetschef Avser ersättning för uppehället av den som på grund av
missbruk får vård eller behandling utanför det egna
hemmet samt skälig ersättning för andra stöd- och
hjälpinsatser. Beslut enligt SoL 9 kap. 2 §  ska fattas
först.

3.8 Anmälan och upplysningar

3.8.1 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande eller
påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex
Sarah

SoL 14 kap. 7 §,
LSS 24f §

Ordförande/
vice ordförande/
2:a vice ordför-
ande i utskott

Anmälan till IVO ska ske snarast. Delegation enligt  KL 6
kap. 39 § till socialnämndens utskottsord- förande då
utskottets sammanträde inte kan avvaktas. Ska
anmälas tillsammans med delegationsbeslut på
nästkommande utskotts sammanträde (KL 6 kap. 40 §
andra stycket).

3.8.2 Avsluta utredning samt besluta om det förelegat
missförhållande,påtaglig risk för missförhållande,
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt
missförhållande.

SOSFS 2011:5
5 kap 3§

Utskott

3.8.3 Anmälningsskyldighet till IVO om vårdskada s.k Lex Maria. PSL 3 kap. 3 och 5
§§

MAS Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). Delges
nämnden fortlöpande.

3.8.4 Anmälan till IVO av HSL-personal som kan utgöra en fara
för patientsäkerheten.

PSL 3 kap. 7 § MAS

3.8.5 Lämna uppgift till smittskyddsläkare om personer med
allmänfarlig sjukdom.

SmittskL 6 kap. 9 § Verksamhetschef

3.8.6 Anmälan till smittskyddsläkare att förhållningsregler inte
följs.

SmittskL 6 kap.
12 §

Verksamhetschef

3.8.7 Lämna uppgift till annan myndighet. SoL 12 kap. 9, 10
§§, OSL 10 kap. 2
och 28 §§, 26 kap.
9 b § folkbokför-
ingslag 16 §, UtlL

Verksamhetschef
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17 kap. 1 §, TL 23
a § och FL 6 §

3.8.8 Polisanmälan angående brott mot den egna
verksamheten (försörjningsstöd, avgifter mm).

SoL 12 kap. 10 §,
OSL 10 kap. 2 och
28 §§ och Bi-
dragsbrottslag 6 §

Utskott

3.8.9 Polisanmälan vid risk för underårigs hälsa och utveckling
eller den unge begår brott/vissa brott mot underårig/
brott mot enskild/vissa grövre brott (könsstympning,
överlåtelse av narkotika, dopningsmedel, icke ringa fall
av försäljning/anskaffning av alkohol).

SoL 12 kap. 10 §
och OSL 10 kap.
20-24 §§

Enhetschef

3.8.10 Lämna ut uppgift om ungdom under 21 år till
Polismyndighet/Säkerhetspolisen för att förhindra att
denne begår brottslig verksamhet.

OSL 10 kap. 18a § Enhetschef

3.8.11 Anmälan till överförmyndare om behov av god
man/förvaltare samt att sådant behov inte längre
föreligger.

SoF 5 kap. 3 § 1
och 2 p.

Handläggare

3.8.12 Anmälan till överförmyndaren om behov av förvaltning
av underårigs egendom samt att behov inte längre
föreligger.

OSL 26 kap. 5 §
och SoF 5 kap. 3 §
3 p.

Enhetschef

3.8.13 Beslut om sekretesskydd för anmälare. OSL 26 kap. 5 § Verksamhetschef

3.8.14 Avlämna upplysningar till rätten i frågor om vårdnad,
boende och umgänge.

FB 6 kap. 19 § 2 st. Handläggare

3.8.15 Lämna upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende eller umgänge (s.k.
snabbupplysning).

FB 6 kap. 20 § Handläggare

3.9 Ansvarsfördelning mellan kommuner

3.9.1 Beslut om akut hjälp under vistelse i kommunen. SoL 2a kap. 2 § Verksamhetschef

3.9.2 Begäran om överflyttning av ärende till annan kommun. SoL 2a kap. 10 § Verksamhetschef
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3.9.3 Beslut om mottagande av ärende från annan kommun. SoL 2a kap. 10 § 3
st.

Utskott Besked skall meddelas utan dröjsmål, inom högst 1
månad.

3.9.4 Ansöka hos IVO om överflyttning av ärende när ansökan
avvisas av annan kommun eller svar inte inkommit inom
en månad.

SoL 2 a kap. 11 § Utskott

3.9.5 Överklaga IVO:s beslut angående överflyttning av ärende
enligt SoL 2 a kap. 11 §.

SoL 16 kap. 4 § Utskott

3.9.6 Avsluta utredning då ansvaret för utredningen överflyttas
till annan kommun.

11 kap. 4 § 2 st.SoL Verksamhetschef
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Ärende Lagrum Delegat Kommentar

4 Individ- och familjeomsorg,
familjeenheten

4.1 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

(LVU)

Delegation enligt  KL 6 kap. 39 § och SoL 10 kap. 6 § till
socialnämndens utskottsordförande då utskottets sam-
manträde inte kan avvaktas. Ska anmälas tillsammans
med delegationsbeslut på nästkommande utskotts
sammanträde (KL 6 kap. 40 § andra stycket).

4.1.1 Beslut om omedelbart omhändertagande LVU 6 § Ordförande/vice
ordförande/2:a
vice ordförande
i utskott

Beslutet gäller omedelbart. Ska enligt LVU 7 §
underställas rätten inom en vecka.

4.1.2 Beslut om omedelbart om händertagande för tillfällig
vård

LVU 6a § Ordförande/vice
ordförande/2:a
vice ordförande
i utskott

Beredande av vård för person under 18 år då svensk
domstoll inte är behörig att besluta om vård enligt LVU 6
§.

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

LVU 11 § Ordförande/1.e
vice ordförande/
2:a vice ordför-
ande i utskott

Överklagningsbart enligt LVU 41 §.

4.1.4 Beslut om tillfälligt flyttförbud LVU 27 § Ordförande/vice
ordförande/2:a
vice ordförande
i utskott

Beslutet gäller omedelbart. Ska enligt LVU 7 §
underställas rätten inom en vecka.

4.1.5 Beslut om tillfälligt utreseförbud LVU 31 d Ordförande/vice
ordförande/2:a
vice ordförande i
utskott

Beslutet ska anmälas tillsammans med delegations-
beslutet på nästkommande utskotts sammanträde. Ska
enligt LVU 31 e § underställas rätten inom en vecka.

4.1.6 Beslut om att för viss resa tillfälligt undanta från
utreseförbud

LVU 31 i § Ordförande/
vice ordförande/
2:a vice ordför-
ande i utskott

4.1.7 Beslut att begära biträde av polis för att genomföra
läkarundersökning.

LVU 43 § Ordförande i
socialnämnden.

Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot
enligt samma paragraf.
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4.2 Beslut som enligt SoL 10 kap. 4 §  kan delegeras till

utskott men inte till tjänsteman
4.2.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt

LVU
LVU 4 § Utskott

4.2.2 Beslut om omedelbart omhändertagande LVU 6 § 1 st. Utskott Beslutet gäller omedelbart. Ska enligt LVU 7 §
underställas rätten inom en vecka.

4.2.3 Beslut om omedelbart omhändertagande  för tillfällig
vård.

LVU 6a § Utskott Beredande av vård för person under 18 år då svensk
domstoll inte är behörig att besluta om vård enligt LVU 6
§.

4.2.4 Beslut att omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 §
ska upphöra.

LVU 9 § 3 st. Utskott

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

LVU 11 § Utskott Överklagningsbart enligt LVU 41 §.

4.2.6 Övervägande om behov av vård enligt LVU 2 §
fortfarande föreligger.

LVU 13 § 1 st. Utskott Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var
6:e månad ska överväga om vården fortfarande behövs.
Behöver inte delges familjen. Inte överklagningsbart
enligt LVU 41 §.

4.2.7 Prövning av om vård med stöd av LVU 3 § ska upphöra. LVU 13 § 2 st. Utskott Bestämmelsen innebär att nämnden inom 6 månader
ska pröva om vården fortfarande behövs. Ska delges
familjen. Överklagningsbart enligt LVU 41 §.

4.2.8 Övervägande om det finns skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnad.

LVU 13 § 4 st Utskott

4.2.9 Beslut att vård enligt LVU ska upphöra. LVU 21 § 1 st. Utskott Vård med stöd av LVU upphör när ett beslut enligt 21 a §
första stycket 1-9 verkställs.

4.2.10 Beslut om förebyggande insatser i form av  regelbunden
kontakt med särskild kvalificerad kontaktperson eller
behandling i öppna former  s.k. "mellantvång"

LVU 22 § Utskott Om det kan antas att den som är under 20 år kommer
att beredas vård enligt LVU om beteendet fortsätter.
Beslutet gäller omedelbart. Beslut enligt LVU 22 §
upphör omedelbart att gälla enligt 23 § samma lag vid
beslut om omedelbart omhändertagande eller ansökan
om vård bifalls.

4.2.11 Prövning av beslut enligt LVU 22 § om förebyggande
insats s.k. ”mellantvång” ska upphöra att gälla.

LVU 13 § 1 och 3
st.

Utskott Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var
6:e månad ska pröva om insatsen fortfarande behövs vid
risk för LVU 3 §. Ska delges familjen. Överklagningsbart
LVU 41 §.
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4.2.12 Överväga vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 §
föräldrabalken.

LVU 13 § 3 st. Utskott När den unge varit placerad i samma famljehem under
tre år. Ska övervägas en gång om året därefter.

4.2.13 Beslut om upphörande av förebyggande insatser. LVU 22 §, 3 st Utskott

4.2.14 Ansöka hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud. LVU 24 § Utskott Ansökan ska inkomma inom två veckor från dagen för
förvaltningsrättens beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

4.2.15 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs. LVU 26 § 1 st. Utskott

4.2.16 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra. LVU 26 § 2 st. Utskott

4.2.17 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. LVU 27 §, 1 st. Utskott Beslutet gäller omedelbart. Ska enligt LVU 7 §
underställas rätten inom en vecka.

4.2.18 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra. LVU 30 § 2 st. Utskott Beslutet gäller omedelbart.

4.2.19 Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om treseförbud. LVU 31 § Utskott

4.2.20 Övervägande om utreseförbud fortfarande behövs. LVU 31 c § Utskott

4.2.21 Beslut att tillfälligt utreseförbud ska upphöra. LVU 31 g § Utskott

4.2.22 Beslut om att för viss resa tillfälligt undanta från
utreseförbud.

LVU 31 i § Utskott

4.2.23 Beslut att begära biträde av polis för att genomföra
läkarundersökning.

LVU 43 §, 1p och
2p

Utskott

4.3 Övrigt LVU

4.3.1 Beslut att ansökan hos förvaltningsrätt om förlängd tid
för ansökan om vård.

LVU 8 § Enhetschef

4.3.2 Beslut om personliga förhållanden, att vård fås i form av
öppenvård förutom LVU 11 § 1 och 2 st.

LVU 11 § 4 st. Enhetschef T.ex. kontaktperson, samtalskontakt.

4.3.3 Beslut om personliga förhållanden i övrigt förutom LVU
11 § 1 och 2 st.

LVU 11 § 4 st. Enhetschef T.ex. kortare vistelse utom familjehem eller HVB.

4.3.4 Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt
bestämma plats för läkarundersökning.

LVU 32 § 1 st. Enhetschef Undersökningen ska göras innan nämnden ansöker
enligt LVU 4 §. Inte överklagningsbart enligt LVU 41 §.

4.3.5 Begäran om polishandräckning vid beslut om vård enligt
LVU.

LVU 43 § 3 p. Enhetschef

4.3.6 Ansökan om skyddad folkbokföring för barn som vårdas
enligt LVU 2 §.

Folkbokförings-
lagen 30 § 3 st

Verksamhetschef Gäller barn under 18 år om barnet vårdas med stöd av
LVU 2 §.

4.3.7 Beslut om fortsatt placering av barn i familjehem och
HVB vid upphörande av LVU.

SoL 4 kap. 1 § Utskott

4.4 Socialtjänstlagen (SoL)
4.4.1 Beslut att utredning ska inledas (oavsett samtycke). SoL 11 kap. 1 och Handläggare Bedömning om omedelbart skydd ska göras enligt SoL
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2 §§ 11 kap. 1a §.

4.4.2 Beslut att utredning enligt SoL 11 kap. 1 och 2 §§ inte ska
inledas.

SoL 11 kap. 4 § Handläggare* *Handläggare med utökad behörighet.

4.4.3 Beslut att avsluta utredning enligt SoL 11 kap. 1 och 2 §§. SoL 11 kap. 4 § Gruppledare

4.4.4 Beslut att avsluta utredning. Pågående insats fortgår. SoL 11 kap. 1 § Gruppledare

4.4.5 Beslut att förlänga utredningstiden gällande barn och
unga.

SoL 11 kap. 2 § Enhetschef Begränsning 2 månader. Skäl för förlängning kan vara
invänta psykolog eller polisutredning.

4.5 Kontaktperson/kontaktfamilj
4.5.1 Beslut om bistånd/avslag i form av kontaktperson/

kontaktfamilj.
SoL 4 kap. § 1 Handläggare

4.5.2 Beslut om bistånd/avslag i form av kvalificerad
kontaktperson/ kontaktfamilj.

SoL 4 kap. § 1 Enhetschef

4.6 Öppenvård internt/externt
Beslut om bistånd/avslag i form av öppenvård (inkl.
strukturerat öppenvårdsprogram, stöd i boendet osv).

SoL 4 kap. 1 §

4.6.1 ● internt Handläggare

4.6.2 ● externt upp till två prisbasbelopp per insats Enhetschef

4.6.3 ● därutöver Utskott

4.6.4 Beslut om bistånd/avslag i form av operativ grupp. 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

4.6.5 Beslut om insats då samtycke från den ene av
vårdnadshavarna saknas om det krävs med hänsyn till
barnets bästa.

FB 6 kap. 13a § Utskott Åtgärden ska gälla psykiatrisk eller psykologisk utredning
eller behandling som omfattas av HSL eller behandling i
öppna former, kontaktperson eller kontaktfamilj enligt
SoL. Inte delegerbart enligt SoL 10 kap. 5 §. Beslutet
gäller omedelbart och är överklagsningsbart.

4.7 Placering/ersättning
4.7.1 Beslut om bistånd/avslag i form av placering i jourhem,

högst 4 månader.
SoL 4 kap. 1 § Enhetschef Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett

jourhem i högst två månader efter det att social-
nämndens utredning enligt SoL 11 kap. 2 § om
ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats.

4.7.2 Beslut att enskilt hem, som inte tillhör föräldrarna eller
annan som har vårdnad om barnet, får/får inte ta emot
barn för tillfällig vård och fostran (jourhem).

SoL 6 kap. 6 § Utskott Godkännande av jourhem. Ej delegerbart till
tjänsteman.

4.7.3 Beslut om bistånd/avslag i form av vård i familjehem för
barn och unga.

SoL 4 kap. 1 § Utskott Vårdplan enligt SoL 11 kap. 3 § ska upprättas.
Vårdplanen ska revideras senast när barnet varit
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placerat i två år och särskilt ange barnets långsiktiga
boende. Vårdplanen ska revideras vid behov.
Genomförandeplan ska även upprättas och uppta
åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar
för.

4.7.4 Beslut att enskilt hem, som inte tillhör föräldrarna eller
annan som har vårdnad om barnet, får/får inte ta emot
underårigt barn för stadigvarande vård och fostran
(familjehem).

SoL 6 kap. 6 § Utskott Utredning av det enskilda hemmet ska medfölja utred-
ning om bistånd av vård i familjehem.Godkännande av
familjehem. Ej delegerbart till tjänsteman.

Beslut om bistånd/avslag till barn och unga i form av
vård i hem för vård eller boende (HVB), annat boende
utan HVB-tillstånd.

SoL 4 kap. 1 § Utredningskrav på HVB gäller. Vårdplan enligt SoL 11
kap. 3 § ska upprättas. Vårdplanen ska revideras senast
när barnet varit placerat i två år och särskilt ange
barnets långsiktiga boende. Vårdplanen ska revideras
vid behov. Genomförandeplan ska även upprättas och
uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har
ansvar för.

4.7.5 ● upp till 6 månader Verksamhetschef Placering enligt ramavtal

4.7.6 ● därutöver Utskott Enligt LOU

4.7.7 Beslut om bistånd/avslag i form av stödboende SoL 4 kap. 1 § Enhetschef Vårdplan enligt SoL 11 kap. 3 § ska upprättas. Vård-
planen ska revideras senast när barnet varit placerat i
två år och särskilt ange barnets långsiktiga boende.
Vårdplanen ska revideras vid behov. Genomförandeplan
ska även upprättas och uppta åtgärder och insatser som
andra huvudmän har ansvar för.

4.7.8 Beslut om förlängning av annat tillfälligt boende för de
som fyllt 20 år.

SoL 4 kap. 1 § Utskott

4.7.9 Beslut om träningslägenhet. SoL 4 kap. 2 § Socialchef Ansökan prövas först mot SoL 4 kap. 1 §. Inte
överklagningsbart enligt SoL 16 kap. 3 §.

4.7.10 Beslut om bistånd/avslag i form av utredningslägenhet. SoL 4 kap. 1 § Socialchef

4.7.11 Övervägande om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs.

SoL 6 kap. 8 § Utskott Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär
att nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att
överväga om vård enligt SoL fortfarande behövs.
Tillämpligt vid SoL-placeringar och privata placeringar.

Beslut om bistånd/avslag i form av extra kostnader i
samband med placering.

SoL 4 kap. 1 och 3
§§

Läggs på vårdkostnaderna (extra personal,
resurskrävande etc).
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4.7.12 ● max 10 % av prisbasbelopp Gruppledare

4.7.13 ● max 25 % av prisbasbelopp Enhetschef

4.7.14 ● därutöver Utskott

Beslut om bistånd/avslag i form av särskilda kostnader i
samband med behandling/utredning, per månad.

SoL 4 kap. 1 § T.ex. tilläggstjänster såsom utredning av annan
vårdgivare, reseersättning osv. Kostnaderna måste
godkännas av delegat i förväg.

4.7.15 ● max 25 % av prisbasbelopp Enhetschef

4.7.16 ● därutöver Utskott

4.7.17 Beslut om bistånd/avslag i form av särskilda kostnader i
samband med ärende.

SoL 4 kap 1 § Verksamhetsschef

4.7.18 Beslut om bifall/avslag i form av ekonomiskt bistånd vid
boende.

SoL 4 kap. 1. § Enhetschef

4.8 Övrigt
4.8.1 Överväga vårdnadsöverflyttning enligt FB 6 kap. 8 § när

barn har varit placerat i samma familjehem under tre år
från det att placeringen verkställdes.

SoL 6 kap 8 § Utskott Ej delegerbart till tjänsteman. Vårdnadsöverflyttning ska
därefter göras årligen.

4.8.2 Beslut om uppföljning av barns situation när utredning
avslutas utan insats.

SoL 11 kap. 4 a § Enhetschef När nämnden bedömer att barnet är i behov av stöd
eller skydd och samtycke till uppföljning saknas.
Uppföljningen ska vara avslutad inom 2 månader efter
avslutade utredning. Beslutet kan inte överklagas.

4.9 Mottagande av barn
4.9.1 Beslut att godkänna att utländsk myndighet placerar

barn i Sverige enligt SoL 4 kapitlet artikel 56 1 p.
SoL 6 kap. 11a § Utskott Avser när det är bäst för barnet utifrån anknytning,

barnets inställning har klarlagts, barnets och
vårdnadshavares samtycke, medgivande av hemmet
finns, barnet har beviljats uppehållstillstånd och
placeringen sker med stöd av (EG) nr 2201/2003. Ej
delegerbart till tjänsteman.

4.9.2 Beslut att placera barn i annat land. SoL 6 kap. 11b § Utskott Avser när det är bäst för barnet utifrån anknytning,
barnets inställning klarlagts, barnets och vårdnads-
havares samtycke, socialnämndens överenskommelse
med landets myndigheten om uppföljning av
placeringen och tillfredställade ordning avseende tillsyn
i landet. Ej delegerbart till tjänsteman.

4.9.3 Ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd för barn
som avses bli placerat i landet enligt SoL 6 kap. 11 a §

UtlL 5 kap. 15 c § Utskott Uppehållstillståndet ska gälla i minst ett år (SFS
2012:322).
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om uppehållstillstånd behövs för vistelsen.

4.9.4 Ansökan om permanent uppehållstillstånd för barn som
fortfarande är placerade.

UtlL 5 kap. 16 b § Utskott Gäller när tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut.

4.10 Lag med särskilda bestämmelser om unga

lagöverträdare (LUL)
4.10.1 Begäran hos åklagarmyndighet att utredning gällande

den som är under 15 år ska inledas
LUL 31 § Enhetschef Gäller då socialnämnd bedömer att utredning kan ha

betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens
insatser.
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Ärende Lagrum Delegat Kommentar

5 Familjerättsärenden
(Föräldrabalken FB mm)

5.1 Faderskap/föräldraskap
5.1.1 Beslut om att inleda faderskapsutredning (*S-protokoll). FB 2 kap. 1 § Assistent *Sammanboende man - kvinna.

5.1.2 Beslut om att inleda föräldraskapsutredning
(*FÖR-protokoll).

FB 2 kap. 8a § Handläggare *Assisterad befruktning gift eller sammanboende kvinna
- kvinna.

5.1.3 Beslut om att inleda faderskapsutredning
(*MF-protokoll).

FB 2 kap. 1 §
Handläggare

*Om parterna inte är sambo, eller om de är sambo och
omständigheter kommit fram som ifrågasätter fader-
skapet. Om modern uppger att flera män förekommer
inom eller i anslutning till den beräknande
konceptionstiden.

5.1.4 Beslut om att inleda utredning gällande föräldraskaps-
utredning (*EN-protokoll).

FB 2 kap. 8a § Handläggare *Assisterad befruktning, ensamstående kvinna.

5.1.5 Beslut att återuppta nedlagd utredning. FB 2 kap. 1 § Handläggare

5.1.6 Beslut att inleda utredning om fastställande av
faderskap/ föräldraskap när dom eller bekräftelse finns
och faderskapet/föräldraskapet kan ifrågasättas.

FB 2 kap. 9 § Handläggare

5.1.7 Godkännande av faderskapsbekräftelse vid samman-
boende/inklusive gemensam vårdnad (S-protokoll).

FB 1 kap. 4 § och 6
kap. 4 § 1 p

Handläggare

5.1.8 Godkännande av föräldraskapsbekräftelse/ inklusive
gemensam vårdnad (FÖR-protokoll).

FB 1 kap. 9 § och 6
kap. 4 § 1 p

Handläggare

5.1.9 Godkännande av faderskapsbekräftelse/inklusive
gemensam vårdnad (MF-protokoll).

FB 1 kap. 4 § 1 st.
och 6 kap. 4 § 1 p.

Handläggare

5.1.10 Godkännande av faderskapsbekräftelse utom
äktenskap/inklusive gemensam vårdnad (Ä*-protokoll).

FB 1 kap. 2 § och 6
kap. 4 § 1 p.

Handläggare *Mannen i äktenskapet ifrågasätter faderskapet.

5.1.11 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap/
föräldraskap (rättslig prövning).

FB 3 kap. 5 § 2 st,
6 § 2 st, 14 § 2 st

Handläggare

5.2 Vårdnad, boende och umgänge
5.2.1 Beslut att utse utredare mål om ärenden om vårdnad,

boende eller umgänge.
FB 6 kap. 19 § Enhetschef

5.2.2 Godkänna/inte godkänna föräldrars avtal om vårdnad,
boende eller umgänge.

FB 6 kap. 14a § 2
st. och 15a § 3 st.

Handläggare
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5.2.3 Väcka talan om umgänge FB 15a § Handläggare

5.2.4 Godkänna/inte godkänna avtal om att underhållsbidrag
ska betalas för längre perioder än tre månader.

FB 7 kap. 7 § 2 st. Enhetschef

5.3 Adoptioner
5.3.1 Utse utredare vid ansökan om adoption. FB 4 kap. 14 § Enhetschef

5.3.2 Medgivande (gäller 3 år)/avslag att ta emot barn för
internationell adoption.

SoL 6 kap. 12 och
12a §§

Utskott Utredning av hemmet ingår i medgivandet. Medgiv-
ande skall inhämtas innan barnet lämnar det land där
det har sin hemvist. Ej delegerbart till tjänsteman.

5.3.3 Återkallelse av medgivande p.g.a ändrade förhållanden
att ta emot adoptivbarn/inte skäl att återkalla
medgivande att ta emot adoptivbarn.

SoL 6 kap. 13 § Utskott Ej delegerbart till tjänsteman.

5.3.4 Beslut att medge samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande.

SoL 6 kap. 14 § Handläggare

5.3.5 Beslut att inte medge samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande.

SoL 6 kap. 14 § Utskott
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

6 Individ- och familjeomsorg,
vuxenenheten

6.1 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Delegation enligt  KL 6 kap. 39 § och SoL 10 kap. 6 §  till
socialnämndens utskottsordförande då utskottets
sammanträde inte kan avvaktas. Ska anmälas
tillsammans med delegationsbeslut på nästkommande
utskotts sammanträde (KL 6 kap. 40 § andra stycket).

6.1.1 Beslut om omedelbart omhändertagande LVM 13 § Ordförande/vice
ordförande/2:a
vice ordförande
i utskott

Beslutet gäller omedelbart. Beslutet ska senast dagen
efter underställas rätten.

6.2 Beslut som enligt SoL 10 kap. 4 §  kan delegeras

till utskott men inte till tjänsteman
6.2.1 Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka om vård enligt 4 §

LVM.
LVM 11 § Utskott

6.2.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare.

LVM 13 § Utskott Kompletterande beslutsrätt. Beslutet ska utan dröjsmål
och senast dagen efter beslutet underställas
förvaltningsrätten eller, om beslutet har fattats efter det
att nämnden har ansökt om tvångsvård, den rätt som
prövar frågan om vård.

6.2.3 Beslut att omhändertagande ska upphöra. LVM 18 b § Utskott

6.3 LVM Övrigt
6.3.1 Beslut att utredning ska inledas/inte ska inledas eller

att påbörjad utredning ska avslutas alternativt övergå
till utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.

7 § LVM Enhetschef

6.3.2 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare. 9 § LVM Enhetschef

Anordna vård i hem för vård eller boende (HVB)/
familjehem avseende missbrukare.

27 § LVM Vårdplan ska upprättas enligt 28 § LVM. Beslutet fattas
av SiS och socialnämnden ska anordna vård.

6.3.3 ● enligt gällande ramavtal. Handläggare

6.3.4 ● utanför gällande ramavtal. Enhetschef

6.4.5 Begäran om polishandräckning för att föra missbrukare
till läkarundersökning.

45 § 1 p. LVM Enhetschef
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6.4.6 Begäran om polishandräckning för inställelse till
LVM-hem eller sjukhus.

45 § 2 p. LVM Enhetschef
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

7 IFO Vuxna
7.1 Socialtjänstlagen (SoL)
7.1.1 Beslut att utredning inte ska inledas eller att inledd

utredning ska avslutas (förutom försörjningsstöd).
11 kap. 1 och 4 §§
SoL

Enhetschef

7.2 Kontaktperson/kontaktfamilj
7.2.1 Beslut om bistånd/avslag i form av kontaktperson/

kontaktfamilj.
SoL 4 kap. 1 § Handläggare

7.2.2 Beslut om bistånd/avslag i form av kvalificerad
kontaktperson/kvalificerad kontaktfamilj.

SoL 4 kap. 1 § Enhetschef

7.3 Öppenvård internt/externt
Beslut om bistånd/avslag till öppenvård (inkl
strukturerat öppenvårdsprogram, stöd i boendet osv)

SoL 4 kap. 1 §

7.3.1 ● internt Handläggare

7.3.2 ● externt upp till två prisbasbelopp per insats Enhetschef

7.3.3 ● därutöver Utskott

Beslut om bistånd/avslag i form av boendestöd SoL 4 kap. 1 §

7.3.4 ● upp till 3 tillfällen/vecka Handläggare

7.3.5 ● utöver 3 tillfällen/vecka Enhetschef

7.3.6 Beslut om bistånd/avslag i form av sysselsättning SoL 4 kap. 1 § Handläggare

7.4 Placering/boende
7.4.1 Beslut om bistånd/avslag i form av kommunal

hyresgaranti
SoL 4 kap. 1 och 2 §§ Socialchef

7.4.2 Beslut om bistånd/avslag i form av socialt kontrakt för
vuxna (inkl. flyktinglägenheter).

SoL 4 kap. 1 och 2 §§ Socialchef

Beslut om bistånd/avslag i form av tillfälligt socialt
boende för vuxna.

SoL 4 kap. 1 §

7.4.3 ● upp till 6 månader Enhetschef

7.4.4 ● därutöver Verksamhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av i form av vård i
familjehem.

SoL 4 kap. 1 § Vårdplan enligt SoL 11 kap. 3 § upprättas.

7.4.5 ● upp till 6 månader Enhetschef Placering enligt ramavtal.

7.4.6 ● därutöver Verksamhetschef Enligt LOU
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Beslut om bistånd/avslag i form av  HVB samt annat
boende utan HVB-tillstånd.

SoL  4 kap. 1 § Vårdplan enligt 11 kap. 3 § SoL upprättas.

7.4.7 ● upp till 6 månader Enhetschef Placering enligt ramavtal.

7.4.8 ● därutöver Verksamhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av stödboende SoL 4 kap. 1 §

7.4.9 ● upp till 6 månader Enhetschef

7.4.10 ● därutöver Verksamhetschef

7.4.11 Beslut om bistånd/avslag i form av träningsboende för
vuxna.

SoL 4 kap. 2 § Enhetschef

7.5 Övrig
Beslut om bistånd/avslag i form av extra kostnader i
samband med placering, per månad.

SoL 4 kap. 1 och 3 §§ Läggs på vårdkostnaderna (extra personal,
resurskrävande etc).

7.5.1 ● max 25 % av prisbasbelopp Enhetschef

7.5.2 ● därutöver Utskott

Beslut om bistånd/avslag i form av särskilda kostnader i
samband med behandling/utredning, per månad.

SoL 4 kap. 1 § T.ex. tilläggstjänster såsom utredning av annan
vårdgivare, reseersättning osv. Kostnaderna måste
godkännas av delegat i förväg.

7.5.3 ● max 25 % av prisbasbelopp Enhetschef

7.5.4 ● därutöver Utskott

7.6 Etablering
7.6.1 Beslut om bistånd i form av förlängning av

etableringskontrakt enligt riktlinjer
Lag om mottagande
av vissa nyanlända
invandrare för
bosättning 5 §

Enhetschef Gäller kvotflyktningar tiden före etablering samt för
föräldrarlediga med barn under 1 år.

7.6.2 Beslut om bistånd/avslag i form av förlängning av
etableringskontrakt för vuxna

Lag om mottagande
av vissa nyanlända
invandrare för
bosättning 5 §

Utskott Gäller efter två år av etableringskontrakt under
etableringstiden.

7.7 Ekonomiskt bistånd
7.7.1 Beslut om bistånd/avslag i form av försörjningsstöd

enligt riksnorm
SoL 4 kap. 1 och 3 §§ Handläggare

7.7.2 Beslut om bistånd/avslag i form av försörjningsstöd
utöver riksnorm och enligt riktlinjer.

SoL 4 kap. 1 och 3 §§ Handläggare Gäller för ett antal regelbundet återkommande behov
(faktiska och skäliga kostnader för boende, hushållsel,
arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening
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och arbetslöshetskassa).

7.7.3 Beslut om bistånd/avslag i form av försörjningsstöd till
livsföring i övrigt

SoL 4 kap 1 § och 3
§§

Handläggare Sjukvårdskostnader (patientavgifter inom högkostnads-
skydd), medicinkostnader (inom högkostnadsskydd),
tekniska hjälpmedel (inom högkostnadsskydd), icke
arbetsrelaterade regelbundna resor, umgängesresor
inom Sverige, avgifter för kommunal service och
ansöknings- och förmedlingsavgifter (t.ex. barn- och
äldreomsorgsavgifter, hemtjänst, rättshjälp, identitets-
handlingar bostadsförmedlingsavgift).

Beslut om bistånd/avslag i form av försörjningsstöd till
livsföring i övrigt.

SoL 4 kap 1 § och 3
§§

Nödvändig tandvård, glasögon, spädbarnsutrustning,
flyttkostnader, umgängesresor inom Norden, begrav-
ningskostnader, hyres- och elskulder (ekonomiska
saneringar), hemutrustning, husgeråd, rekreations-
resor och saneringskostnader.

7.7.4 ● upp till 25 % av prisbasbelopp Handläggare

7.7.5 ● upp till 50 % av prisbasbelopp Enhetschef

7.7.6 ● upp till 100 % av prisbasbelopp Verksamhetschef

7.7.7 ● därutöver Utskott

7.7.8 Beslut om bistånd/avslag i form av försörjningsstöd
med villkor om praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet.

SoL 4 kap. 4 § Handläggare Först fattas beslut om försörjningsstöd, därefter detta
beslut.

7.7.9 Beslut om avslag, indragning samt nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd.

SoL 4 kap. 5 § Handläggare Överklagningsbart.

Beslut om bistånd/avslag i form av försörjningsstöd
utöver det som följer av 4 kap. 1 § SoL.

SoL 4 kap. 2 § Ansökan ska först prövas mot 4 kap. 1 § SoL. Inte
överklagningsbart enligt 16 kap. 3 § SoL.

7.7.10 ● upp till 50 % av prisbasbelopp Enhetschef

7.7.11 ● upp till 100 % av prisbasbelopp Verksamhetschef

7.7.12 ● därutöver Utskott

7.7.13 Beslut om bistånd/avslag i form av
begravningskostnader

SoL 4 kap. 1 § Enhetschef Begravningskostnader i form av ekonomiskt bistånd kan
ej beviljas om socialtjänsten ordnar begravningen inom
ramen för dödsboförvaltningen.

7.7.14 Beslut om återkrav av försörjningsstöd uppgifter/
underlåtenhet att lämna uppgifter/obehörligt bistånd/
felaktigt utbetalt bistånd.

SoL 9 kap. 1 § Utskott

Beslut om bistånd/avslag i form av ekonomiskt bistånd SoL 9 kap. 2 § Först fattas detta beslut och därefter fattas beslut om
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mot återbetalning vid förskott på förmån/ersättning/
arbetskonflikt/inte förfogat över egna inkomster eller
under villkor om återbetalning.

försörjningsstöd.

7.7.15 ● upp till 50 % av prisbasbelopp enligt riktlinjer Handläggare

7.7.16 ● upp till 100 % av prisbasbelopp enligt riktlinjer Enhetschef

7.7.17 ● därutöver Utskott

7.8 Övrigt SoL
7.8.1 Beslut att hos förvaltningsrätten väcka talan om

ersättning som enskild inte återbetalar frivilligt.
SoL 9 kap. 3 § Utskott Avser oriktiga uppgifter. Talan väcks inom 3 år. Ej

delegerbart till tjänsteman

Beslut om eftergift eller nedsättning av ersättnings-
skyldighet enligt 9 kap. 1 och 2 §§ SoL av försörjnings-
stöd.

SoL 9 kap. 3 § Gäller vid för högt utbetalt försörjningsstöd eller under
villkor om återbetalning.

7.8.2 ● upp till 50 % av prisbasbelopp Enhetschef

7.8.3 ● upp till 100 % av prisbasbelopp Verksamhetschef

7.8.4 ● därutöver Utskott

7.8.5 Beslut om bistånd/avslag i form av förmedling av egna
medel.

SoL 4 kap. 1 § Enhetschef

7.9 Utlänningar

7.9.1 Beslut om bistånd/avslag i form av dagersättning. LMA 9 och 17 §§ Enhetschef Gäller utlänningar som har ansökt om uppehållstill-
stånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att
vistas här medan ansökan prövas.

7.9.2 Beslut om bistånd/avslag i form av särskilt bidrag LMA 9 och 18 §§ Enhetschef Föreligger annat angeläget behov har utlänningen rätt
till särskilt bistånd för det (särskilt bidrag).

7.10 Dödsbo
7.10.1 Överlämna förvaltning och avveckling av dödsbo till

dödsbodelägare.
ÄB 18 kap. 1 § Enhetschef

7.10.2 Socialnämnden förvaltar och avvecklar dödsbo. ÄB 18 kap. 2 § Enhetschef Provisorisk förvaltning av dödsbo då anhöriga saknas.

7.10.3 Beslut om begravning enligt Begravningslagen 5 kap. 2
§

ÄB 18 kap. 2 § Enhetschef

7.10.4 Beslut att föranstalta om bouppteckning. ÄB 20 kap. 2 § 2 st. Enhetschef Föranstalta = ombesörja.

7.10.5 Avvisa dödsboanmälan. ÄB 20 kap. 8 a § Handläggare När det framkommer att ekonomiska och andra
tillgångar finns.

7.10.6 Dödsboanmälan till Skatteverket. ÄB 20 kap. 8 a § Handläggare Anmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

7.10.7 Överlämna förvaltning och avveckling av dödsbo till FB 11 kap. 3 § Enhetschef Bortovaro = frånvaro.
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god man vid bortovaro av dödsbodelägare.

7.10.8 Överlämna förvaltning och avveckling av dödsbo till
Allmänna arvsfonden.

Lag om Allmänna
arvsfonden 17 §

Enhetschef Ej överklagningsbart

7.10.9 Beslut om ersättning vid dödsboförvaltning Begravningslag 5
kap. 2 §

Enhetschef
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

8 Myndighetsenhet
8.1 Socialtjänstlag (SoL)

Beslut om bistånd/avslag i form av hemtjänst. SoL 4 kap. 1 §

8.1.1 ● upp till 100 timmar/månad samt trygghetslarm Handläggare

8.1.2 ● överstigande 100 timmar/månad SoL 4 kap. 1 § Enhetschef Besluten omprövas var sjätte månad och rapporteras till
utskott.

Beslut om bistånd/avslag i form av personligt utformat
stöd.

SoL 4 kap. 1 §

8.1.3 ● upp till 20 timmar/vecka Handläggare

8.1.4 ● upp till 35 timmar/vecka Enhetschef

8.1.5 ● över 35 timmar/vecka Utskott

Beslut om bistånd/avslag i form av särskild boendeform. SoL 4 kap. 1 §

8.1.6 ● internt Enhetschef

8.1.7 ● externt upp till 6 månader Verksamhetschef

8.1.9 ● externt över 6 månader Utskott

Beslut om bistånd/avslag i form av särskild boendeform
för medflyttande make/maka, sambo, registrerad
partner.

SoL 4 kap. 1c § Gäller oavsett om maken eller sambon har behov av
boende i särskild boendeform, enligt ramavtal och LOU.

8.1.10 ● internt Enhetschef

8.1.11 ● externt upp till 6 månader Verksamhetschef

8.1.12 ● externt över 6 månader Utskott

8.1.13 Beslut om bistånd/avslag i form av familjehem SoL 4 kap. 1 § Utskott

8.1.14 Beslut om bistånd/avslag i form av träningsboende för
vuxna.

SoL 4 kap. 2 § Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av
dagverksamhet/sysselsättning.

SoL 4 kap. 1 §

8.1.15 ● internt Handläggare

8.1.16 ● externt Enhetschef

8.1.17 Beslut om bistånd/avslag i form av hemvårdsbidrag
samt om nivå på bidrag

SoL 4 kap. 1 och 2 §§ Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av boendestöd SoL 4 kap. 1 §

8.1.18 upp till 3 tillfällen/vecka Handläggare
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8.1.19 utöver 3 tillfällen/vecka Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av avlösning. SoL 4 kap. 1 §

8.1.20 ● upp till 15 timmar/månad Handläggare

8.1.21 ● utöver 15 timmar/månad Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av ledsagning. SoL 4 kap. 1 §

8.1.22 ● upp till 15 timmar/ månad Handläggare

8.1.23 ● utöver 15 timmar/månad Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av kontaktperson. SoL 4 kap. 1 §

8.1.24 ● upp till 2 gånger/månad Handläggare

8.1.25 ● utöver 2  gånger/månad Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av korttidsboende. SoL 4 kap. 1 § Ex. växelvård, avlastning

8.1.26 ● intern Enhetschef

8.1.27 ● externt Verksamhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av HVB SoL 4 kap. 1 §

8.1.27 ● upp till 6 månader Enhetschef

8.1.28 ● därutöver Utskott

8.1.29 Beslut om bistånd/avslag i form av turbunden resa SoL 4 kap. 1,2 §§ Handläggare

8.1.30 Beslut om bistånd/avslag i form av tillfällig utökning av
ledsagare/kontaktperson/avlösare

SoL 4 kap. 1 § Enhetschef

8.2 Övrigt
8.2.1 Beslut om bistånd/avslag i form av riksfärdtjänst Lag om färdtjänst 4 § Handläggare

8.3 Lag om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS)
8.3.1 Beslut då samtycke från den ene av två vårdnads-

havarna saknas om det krävs med hänsyn till barnets
bästa.

FB 6 kap. 13a § Utskott Åtgärden ska gälla en insats enligt LSS 9 § p. 4, 5 eller 6.
Beslutet gäller omedelbart och är överklagningsbart
enligt FB 6 kap. 13a §.

8.3.2 Beslut om bistånd/avslag i form av personlig assistans LSS 7 §, 9 § 2p Utskott

8.3.3 Beslut om bistånd/avslag i form av ekonomiskt stöd för
skäliga kostnader för personlig assistans utöver
assistansersättning, dock högst upp till 20 % av
prisbasbelopp.

LSS 7 §, 9 § 2p Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av ledsagarservice LSS 9 § 3 p

8.3.4 ● upp till 20 timmar/månad Handläggare
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8.3.5 ● utöver 20 timmar/månad Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av kontaktperson. LSS 9 § 4p

8.3.6 ● upp till 2 gånger/månad Handläggare

8.3.7 ● utöver 2 gånger/månad Enhetschef

8.3.8 Beslut om bistånd/avslag i form av kontaktperson vid
boende i bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna.

LSS 7 §, 9 § 4p Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av avlösarservice i
hemmet.

LSS 9 § 5p

8.3.9 ● upp till 20 timmar/månad Handläggare

8.3.10 ● utöver 20 timmar/månad Enhetschef

Beslut om bistånd/avslag i form av korttidsvistelse
utanför det egna hemmet.

LSS 9 § 6p

8.3.11 ● internt i form av korttidshem/korttidsfamilj/
lägervistelse.

Enhetschef

8.3.12 ● externt i form av korttidshem/lägervistelse för
för max fyra dagar per år.

Enhetschef

8.3.13 ● externt i form av korttidshem/lägervistelse för
mer än fyra dagar per år.

Utskott

8.3.14 Beslut om bistånd/avslag i form av korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år.

LSS 9 § 7p Handläggare

8.3.15 Beslut om bistånd/avslag i form av boende i familjehem
eller i bostad med särskild service för barn och unga.

LSS 9 § 8p Utskott

Beslut om bistånd/avslag i form av bostad med särskild
service (vuxna).

LSS 9 § 9p

8.3.16 ● internt Enhetschef

8.3.17 ● externt Utskott

Beslut om bistånd/avslag i form av daglig verksamhet. LSS 9 § 10p

8.3.18 ● internt Handläggare

8.3.19 ● externt Utskott

8.3.20 Beslut om bistånd/avslag i form av tillfällig utökning av
personlig assistans.

LSS 9 § 2p Enhetschef

8.3.21 Beslut om bistånd/avslag i form av tillfällig utökning av
ledsagarservice/ kontaktperson/ avlösarservice/
korttidsvistelse internt.

LSS 9 § 3-6p Enhetschef
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar

9 Övrig verksamhet
9.1 Patientdatalag
9.1.1 På begäran av patient lämna information om den

direktåtkomst och elektroniska uppgifter om patienten
som förekommit.

8 kap. 5 och 6 §§
Patientdatalag

Enhetschef för
HS-enheten/MAS

Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)

9.2 Patientsäkerhetslag (PSL)
9.2.1 Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på
god vård i hälso- och sjukvården upprätthålls.

PSL 3 kap. 1 § Verksamhetschef

9.2.2 Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För
åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en
tidsplan upprättas.

PSL 3 kap. 2 och 3 §§ Enhetschef Gäller enhetschefer som har ansvar för patienter enligt
HSL, dvs. enhetschefer inom äldreomsorg och
funktionshinder.

9.2.3 Vårdgivaren ska ge patienter och deras närstående
möjligheter att delta i patientsäkerhetsarbetet.

PSL 3 kap. 4 § Enhetschef
HS-enheten/MAS

9.2.4 Vårdgivaren är skyldig att informera patienter om
inträffade vårdskador samt skyldigheten att hantera
klagomål och synpunkter.

PSL 3 kap. 8 § MAS

9.2.5 Ta emot synpunkter och klagomål på den egna
verksamheten samt besvara, förklara och beskriva
vidtagna åtgärder avseende synpunkter och klagomål.

PSL 3 kap 8 a och 8 b
§§

MAS

9.2.6 Bistå nämnden vid klagomål mot hälso- och sjukvården PSL 3 kap 8 d § MAS

9.2.7 Vårdgivaren har skyldighet att dokumentera hur det
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är
fördelat inom verksamheten.

PSL 3 kap. 9 § MAS

9.3 Medicinstekniska produkter i hälso- och

sjukvården
9.3.1 Ansvar och kvalitetssäkring för medicinsk- teknisk

utrustning.
3 kap. 4 och 5 §§
SOSFS 2008:1
Socialstyrelsens
föreskrifter om
användning av

MAS
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medicintekniska
produkter i hälso-
och sjukvården

9.4 Serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen

(AL)

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan
ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
ämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut
ska tillsammans med delegationsbeslutet anmälas  vid
nämndens nästkommande sammanträde.

9.4.1 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten/slutet sällskap/cateringtillstånd till slutet
sällskap.

AL 8 kap. 2 §, 4 § Ordförande/1:a
vice ordförande/
2:a vice ordför-
ande i social-
nämnden

9.4.2 Beslut om utvidgat serveringstillstånd såsom
stadigvarande ändring av lokal, tid, catering.

AL 8 kap. 2 § Ordförande/1:a
vice ordförande/
2:a vice ordför-
ande i social-
nämnden

9.4.3 Beslut om tillfälligt utvidgat serveringstillstånd såsom
tillfällig ändring av lokal, tid, catering.

Handläggare

9.4.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. AL 8 kap. 2 § Ordförande/1:a
vice ordförande/
2:a vice ordför-
ande i social-
nämnden

9.4.5 Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap. AL 8 kap. 2 § Handläggare

9.4.6 Beslut om tillstånd/tillfälligt tillstånd för provsmakning
av alkoholdrycker.

AL 8 kap. 2, 6-7 §§ Ordförande/1:a
vice ordförande/
2:a vice
ordförande i
socialnämnden
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9.4.7 Beslut om tillstånd för provsmakning på
tillverkningsstället .

AL 8 kap. 7 § p 2 Ordförande/1:a
vice ordförande/
2:a vice ordför-
ande i social-
nämnden

9.4.8 Beslut om tillstånd för flera tillståndshavare att nyttja
ett gemensamt serveringsutrymme.

AL 8 kap. 14 § 2 st Handläggare

9.4.9 Beslut att godkänna ändrade ägarförhållanden. AL 9 kap. 11 § Handläggare Betydande förändringar av ägarförhållanden måste
anmälas till kommunen. Nya “personer med betydande
inflytande” ska lämplighetsprövas.

9.4.10 Beslut om att förbjuda eller inskränka försäljning av
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat om
det anses påkallat för att upprätthålla ordning.

AL 3 kap. 10 § Ordförande/1:a
vice ordförande/
2:a vice ordför-
ande i social-
nämnden

9.4.11 Beslut om återkallelse av tillstånd som inte längre
nyttjas.

AL 9 kap. 18 § 1p Handläggare Gäller då verksamheten/bolaget upphör, då ägarbyte
skett och det gamla bolaget inte längre har tillträde till
lokalerna eller när restaurangen upphör med sin
versamhet eller när bolaget själv begär återkallelse.

9.4.12 Beslut att avvisa ansökan om tillstånd. AL 8 kap. 2 § Handläggare Avvisning sker om en ansökan är så pass ofullständig
att ärendet inte går att pröva i befintlig skick och
begärda kompletteringar ej inkommit.

9.4.13 Beslut om att godkänna anmälan av dödsbo eller
förvaltare att fortsätta rörelsen med serverings-
tillstånd.

AL 9 kap. 12 § st 1 Handläggare Anmälan ska ha inkommit till kommunen senast två
månader efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare.

9.4.14 Beslut om tillstånd efter ansökan från konkurs-
förvaltare om att få fortsätta rörelsen.

AL 9 kap. 12 § st 2 Handläggare Ansökan ska behandlas med förtur.

9.4.15 Beslut om att godkänna lokal för tidigare meddelat
serveringstillstånd för cateringsverksamhet.

AL 8 kap 4 § Handläggare

9.4.16 Beslut att avskriva tillsynsärende från vidare
handläggning.

AL 9 kap. 2 § Handläggare
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9.4.17 Begäran om biträde av polismyndighet. AL 9 kap. 9 § Handläggare

9.5 Lag (2018:2088) om tobak och liknande

produkter (LTLP)

9.5.1 Beslut om att bevilja tillstånd för tobak och liknande
rodukter för detalj- respektive partihandlare.

LTLP 5 kap. 3 § Handläggare

9.5.2 Beslut om att förlänga handläggningstiden med högst
fyra månader, när det är nödvändigt på grund av
utredningen.

Förordning
(2019:223) om tobak
och liknande
produkter 4 kap. 1 §

Handläggare

9.5.3 Beslut om att avslå ansökan om tillstånd för tobak och
liknande produkter för detalj- respektive
partihandlare.

LTLP 5 kap. 3 § Ordförande/1:a
vice ordförande/
2:a vice
ordförande i
socialnämnden

9.5.4 Beslut att avvisa ansökan om tillstånd. LTLP 5 kap. 3 § Handläggare Avvisning sker om en ansökan är så pass ofullständig
att ärendet inte går att pröva i befintlig skick och
begärda kompletteringar ej inkommit.

9.5.5 Beslut att meddela sanktioner. LTLP 7 kap. 9-13, 15
§§

Ordförande/1:a
vice ordförande/
2:a vice
ordförande i
socialnämnden

9.5.6 Beslut om återkallelse av tillstånd som inte längre
nyttjas.

LTLP 7 kap. 10 § p. 1 Handläggare

9.5.7 Beslut efter anmälan från förvaltare om fortsatt
försäljningsstillstånd.

LTLP 5 kap. 8 § Handläggare

9.5.8 Beslut efter ansökan från konkursförvaltare om fortsatt
försäljningsstillstånd.

LTLP 5 kap. 9 § Handläggare

9.5.9 Beslut att avskriva tillsynsärende från vidare
handläggning.

LTLP 7 kap. 3 och 4
§§

Handläggare
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9.5.10 Begäran om biträde av polismyndighet. LTLP 7 kap. 19 § Handläggare

9.5.11 Beslut om kontrollköp. LTLP 7 kap. 22 § Socialchef
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