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Allmänt
Ordförande, eller vid förhinder för denne 2:e vice ordförande, har delegation att utse ombud
att föra nämndens talan inför domstolar och andra myndigheter.
Ordförande, eller vid förhinder för denne 2:e vice ordförande, har rätt att på nämndens
vägnar besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
I vissa fall anges att sådana brådskande beslut kan fattas enligt "Turordning avseende beslutsfattare då socialutskottets
beslut ej kan avvaktas", som utgör bilaga till denna delegationsförteckning.
Beslut enligt ovan ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Förvaltningschef, med verksamhetschef som ersättare, har delegation att underteckna
och avge yttrande till domstolar och andra myndigheter samt fatta beslut om att överklaga dessa.
Där endast en delegat angetts avses lägsta beslutsnivå.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
Nyanställd socialsekreterare/biståndshandläggare har ingen delegation under de tre första månadernas anställning.
Enhetschef kan förkorta perioden om skäl finns.
Socialjourens beslutanderätt framgår av särskild delegation och är begränsad till jourtid.
Beslut som fattats med stöd av delegation ska fortlöpande anmälas till nämnden genom
överlämnande av förteckning eller protokoll över besluten.
Verkställighetsbeslut anmäles inte till nämnden.
Beslut som ankommer på förvaltningschefen får vidaredelegeras till anställda inom
inom förvaltningen. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen.
Förkortningar:
Socialtjänstlagen( SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Socialtjänstförordningen (SoF),
Föräldrabalken (FB), Brottsbalken (BrB), Lag om unga lagöverträdare (LUL),
Lag om allmän försäkring (AFL), Ärvdabalken (ÄB).
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AVSNITT 1
SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)

Ärenden 1.1
Ekonomiskt bistånd m m

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd

4 kap 1 § SoL

Se anvisningar

Beslut om
ekonomiskt
bistånd anmäles
genom månadsuppföljning

Delegation för handläggare enheten stöd- och
försörjning (Handläggare ESF) och socialsekreterare
gäller efter att enhetschef bekräftat delegation,
normalt efter tre månaders anställning. Delegation
undertecknas av enhetschef och handläggare.
I avvaktan på egen delegation fattar
verksamhetsledare, enhetschef eller annan av
delegat utsedd socialsekreterare beslut.

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

Se anvisningar

Enligt riksnorm och riktlinjer

4 kap 1 § SoL

Handläggare EFS

4 kap 2§ SoL

Verksamhetsledare

4 kap 1, 2 och 3

Verksamhetsledare

Över riksnorm

Alla ansökningar om bistånd oavsett
ändamål, prövas enligt 4 kap 1 § SoL
för att den enskilde ska ha
möjlighet att få sin sak rättsligt prövad.
I vissa fall när avslag ges enligt 4 kap
1 § kan så speciella omständigheter
föreligga att socialnämnden med stöd av 4 Kap 2§
SoL beviljar bistånd. En individuell bedömning ska
alltid göras i biståndsärenden.

Beslut om
ekonomiskt bistånd
anmäles genom
månadsuppföljning

Se socialnämndens
anvisningar och riktlinjer

Se socialnämndens

§§ SoL

anvisningar och riktlinjer

Anmäles till utskott
och nämnd genom

6

Fortsättning ärenden
ekonomiskt bistånd

Lagrum

Delegat

Under riksnorm

4 kap 1§ SoL

Handläggare ESF

4 kap 2 och 3§§
SoL

Verksamhetsledare

Med villkor om praktik eller kompetenshöjande
åtgärd

4 kap 1 § och
4 kap 4 § SoL

Handläggare ESF

Med vägrande av eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd

4 kap 1 § och
4 kap 5 § SoL

Handläggare ESF

Förteckning

Beslut om villkor förutsätter en
bedömning av sökandens hela
situation

Beslut om ekonomiskt bistånd till tandvård

4 kap 1§ SoL

Handläggare ESF

Förteckning

Handläggares beslutanderätt begränsas till 15% av
basbeloppet. För övriga delegater upp till 50% av
basbeloppet. Förtroendetandläkares yttrande ska
inhämtas vid en totalkostnad överstigande 10 000 kr.
För en totalkostnad överstigande 50% av
basbeloppet är utskottet delegat.

Se socialnämndens
anvisningar och riktlinjer

Beslut om villkor förutsätter en
bedömning av sökandens hela
situation

Verksamhetsledare
Enhetschef
Versamhetschef mynd.avd

Beslut om ekonomiskt bistånd till tandvård
över 50% av basbeloppet

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

Socialutskott

Beslut om ekonomiskt bistånd till
advokatkostnader

4 Kap 1§ SoL
4 Kap 2§ SoL

Verksamhetsledare
Enhetschef

Anvisningar

Protokoll

Verksamhetsledares delegation avser kostnader upp
till 20% av basbeloppet, vid kostnader från 20%-50% av
basbeloppet är enhetschef delegat.

För kostnader över 50% - Socialutskott.
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Fortsättning ärenden
ekonomiskt bistånd

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om ekonomiskt bistånd till alternativ
medicinsk behandling

4 Kap 1§ SoL
4 Kap 2§ SoL

Socialutskott

Protokoll

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd

4 kap 2 § SoL

Verksamhetsledare
Socialutskott

Protokoll

Enligt socialnämndens anvisningar och riktlinjer.
Begränsas till 20% av basbeloppet för
verksamhetsledare.
Vid kostnader över 20%
av basbeloppet är Socialutskott delegat.

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd utöver
anvisningar och riktlinjer

4 kap 2 § SoL

Socialutskott
(Verksamhetschef mynd. Avd.)

Protokoll

Verksamhetschefs beslut endast i avvaktan på
utskottets prövning

Beslut om ekonomiskt bistånd för upp till 2
månaders skulder

4 kap 1§ SoL alt. Handläggare ESF
4 kap 2§ SoL

Förteckning

Skulder som avses är hyra, el, vatten, äldre- och
handikappomsorg, barnomsorg, a-kassa och
fackförening.

Beslut om ekonomiskt bistånd för 3-6
månaders skulder

4 kap 1§ SoL alt. Enhetschef
4 kap 2§ SoL

Förteckning

Skulder som avses är hyra, el, vatten, äldre- och
handikappomsorg, barnomsorg, a-kassa och
fackförening.
För skulder överstigande 6 månader är utskottet delegat

Beslut om ekonomiskt bistånd för övriga
skulder

4 kap 1§ SoL alt. Socialutskott
4 kap 2§ SoL

Protokoll

Beslut om bistånd i form av förmedling av
egna medel

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

Förteckning

Handläggare ESF

Anvisningar

I första hand ska beaktas om god man
kan tillgodose behovet.
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Fortsättning ärenden
ekonomiskt bistånd

Lagrum

Delegat

Beslut om bistånd i form av stöd i
bostadsanskaffning

4 kap 1§ SoL

Socialsekreterare

Beslut om bistånd i form av socialt
kontrakt

4 kap 2§ SoL

Socialsekreterare

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Enhetschef för Stöd och försörjningsenheten tecknar
hyreskontrakt (andrahandskontrakt) med den sökande

Beslut om tecknande av kontrakt för uthyrning av
enstaka bostäder i andra hand

Enhetschef

Beslut om ekonomiskt bistånd för flyttkostnader

Handläggare ESF
Verksamhetsledare
Enhetschef

Högst 10 % av basbeloppet - Handläggare.
Över 10% av basbeloppet - Verksamhetsledare

Beslut om ekonomiskt bistånd för
magasineringskostnader

Handläggare ESF
Enhetschef

1-6 månader - Delegation Handläggare
Överstigande 6 månader - Enhetschef

Beviljande av dagersättning enligt Lag om
mottagande av asylsökande

Handläggare ESF

1. Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter
i samband därmed eller:

4 kap 1 och 2 §§
SoL

Handläggare ESF

Förteckning

2. I omedelbar anslutning till dödsfallet med
villkor om återbetalning

Beslut om ekonomiskt bistånd för kostnader i
samband med våld i nära relationer
- Boendekostnader
- Akuta kostnader

Se socialnämndens
anvisningar och riktlinjer

Avslag ges med hänvisning till 4 kap 1 §
SoL. Begravravningskostnader kan återkrävas endast om de beviljats med villkor
om återbetalningsskyldighet.

4 kap 1§ SoL

Handläggare ESF

Förteckning

Verksamhetsledare
Enhetschef
Socialutskott

Protokoll

Handläggares delegation avseende boendekostnader gäller upp till 2 månaders sådana kostnader,
vid 3-6 månaders boendekostnader är
enhetschef delegat. Vid boendekostnader
över 6 månader är Socialutskott delegat.
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Beslut om boendekostnad för personer som
vistas på institution eller kriminalvård

Fortsättning ärenden
ekonomiskt bistånd

Handläggare
Verksamhetsledare
Enhetschef
Lagrum

Beslut om ekonomiskt bistånd för resor
avseende umgänge med barn

Delegat

Upp till 6 månader- Delegation handläggare
Över 6 månader - Verksamhetsledare

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Handläggare
Enhetschef

Anvisning

Inom Sverige - Handläggare
Utanför Sverige - Enhetschef

Ärenden 1.2
Återkrav av ekonomiskt bistånd

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL

9 kap 1 § och
9 kap 2 § 1:a st
p 1,2,3 SoL

Verksamhetsledare
Enhetschef

Förteckning

Verksamhetsledare har delegation upp till 10%
av basbeloppet

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL

9 kap 2 §
2:a st SoL

Socialutskott

Protokoll

Återkrav får endast ske om biståndet
getts under villkor om återbetalning.

Beslut om att föra talan om ersättning hos
förvaltningsrätt enl 9 kap 1 § och 9 kap 2 §
första stycket, punkt 1,2 och 3 SoL

9 kap 3 §
1:a st SoL

Socialutskott

Protokoll

Talan måste väckas inom tre år från det
att kommunens kostnader uppkom.
Talan väckes vid den förvaltningsrätt inom
vars domkrets den enskilde är bosatt.

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
enl. 9 Kap 1 § och 9 kap 2 § första stycket,
punkt 1, 2 och 3.

9 kap 4 § SoL

Verksamhetschefmynd.avd.
Förvaltningschef
Socialutskott

Protokoll

Verksamhetschef myndighetsavdelningen har
delegation upp till 10% av basbeloppet.
Förvaltningschef upp till 20%.
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Ärenden 1.3
Ärenden enligt SoL barn och unga
Med titeln "Socialsekreterare" avses i avsnittet nedan personer med behörighet i enlighet med SOSFS 2014:7.
Beslut om utredning ska inledas

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Förteckning

Enhetschef mynd.utövning
ensamkommande
flyktingbarn
Beslut om att utredning inte ska inledas

11 kap1 § SoL

Socialsekreterare
mottagningsgrupp, och
verksamhetsledare

Beslut om förlängning av utredningstiden

11 kap 2 § SoL

Socialutskott

Beslut om att inledd utredning ska avslutas då
ansökan återtagits

11 kap 1§ SoL

Socialsekreterare

Beslut om att utredning ska avslutas utan
åtgärd.

11 kap 1 § SoL

Verksamhetsledare

Förteckning

Beslut om uppföljning efter avslutad utredning

11 Kap § 4a SoL Verksamhetsledare

Förteckning

Beslut om uppföljning efter att placering
upphört

11 Kap § 4b SoL Verksamhetsledare

Förteckning

Beslut om bistånd i form av insatser i hemmet

4 kap 1 § SoL

Förteckning

Socialsekreterare

Förhandsbedömning huruvida de sakförhållanden som kan påkalla en utredning
kan leda till någon åtgärd från nämnden
måste alltid göras innan en utredning
inleds. Bedömningen bör ta sikte på
innehållet i anmälan och den kännedom
nämnden har om den/de anmälan rör.
Bedömningen bör vara gjord inom två
veckor.
Delegat handläggare avser ansökan om insatser ex.vis
hemtjänst för barn.

Protokoll

Vid beslut om insatser ska

eller öppenvårdsinsatser

genomförandeplan finnas upprättad
11
innefattande grunderna för och
vad som ska uppnås med insatsen
Delegation för socialsekreterare gäller
insatser inom falkenbergs egenregi eller andra av
förvaltningen kontrakterade huvudmän.

Fortsättning ärenden enligt SoL
barn och unga

Lagrum

Beslut om förordnande/upphörande och
entledigande av kontaktperson

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisning

3 kap 6§ st.3 SoL Socialsekreterare

Förteckning

Allmänt gäller att kontaktpersons/kontaktfamiljs förhållanden och förutsättningar
ska vara utredda innan verkställighet av
bistånd påbörjas.

Beslut om upphörande av bistånd i form av
insatser i hemmet eller öppenvårdsinsatser

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Förteckning

Vid beslut om upphörande av insats/
insatser ska redogörelse finnas om det
i handlingsplanen angivna eller vad som
i övrigt uppnåtts med insatsen.

Beslut om bistånd i form av vistelse i
kontaktfamilj/kontaktperson

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Förteckning

Vid beslut om insatsen ska handlingsplan finnas upprättad innefattande
grunderna för och vad som ska uppnås
med insatsen. Allmänt gäller att
kontaktfamiljens förhållanden och
förutsättningar ska vara utredda vid
beslutet.

Beslut om upphörande av bistånd i form
av vistelse i kontaktfamilj/
kontaktperson

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Förteckning

Vid beslut om upphörande av insatsen
ska redogörelse finnas om det i
handlingsplanen angivna eller vad som i
övrigt uppnåtts med insatsen.

Beslut om tillfällig vård utom det egna hemmet

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Förteckning

Delegation för enhetschef gäller högst
två månader därefter delegat utskott.

Beslut om tillfällig vistelse jourhem eller akuthem

4 kap 1§ SoL

Socialsekreterare

När ett barns bästa kräver det får

5 kap 2 § SoL

Socialnämnd

Ej delegerbart

socialnämnden förbjuda en person som har
sitt hem inom kommunen att utan nämndens
medgivande ta emot andras underåriga barn
för vistelse i hemmet som inte är tillfällig.
Avser även feriehem.

10 kap 5 § SoL
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Fortsättning ärenden enligt SoL
barn och unga

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisning

Medgivande eller beslut om vård för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem

6 kap 6 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Vid medgivande eller beslut om vård ska
förhållandena i det enskilda hemmet och
förutsättningarna för vård i hemmet
vara utredda.

Beslut om bistånd till barn och unga i form av
vård utanför det egna hemmet enligt SoL

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Vårdplan ska finnas vid beslutet.

Beslut om bistånd till barn och unga till
placering i hem för vård och boende.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Förteckning

Avser ensamkommande flyktingbarn i av
förvaltningen kontrakterat boende.

Beslut om bistånd till barn och unga för
placering i stödboende

4 Kap 1§ SoL

Socialsekreterare

Förteckning

Avser ensamkommande flyktingbarn i av
förvaltningen kontrakterat boende.

Övervägande om vården fortfarande behövs

6 kap 8 § 1 st
SoL

Socialutskott

Protokoll

Utskottet ska minst en gång var 6:e
månad överväga om vården fortfarande
behövs - gäller också vid privatplaceringar

Beslut om upphörande av vården
utom det egna hemmet

4 kap 1 § SoL

Verksamhetsledare

Förteckning

Vid beslut om upphörande av vården ska
beslutsmotivering finnas.

Särskilt övervägande om överflyttning av
vårdnaden enl 6 kap 8 § föräldrabalken

6 kap 8 §
2:a st SoL

Socialutskott

Protokoll

Bestämmelsen innebär att det 3 år efter
verkställighet av vårdnaden ska övervägas
om ansökan om överflyttning av vårdnaden
ska ske.
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Beslut om ansökan om överflyttning av
vårdnaden enl 6 kap 8 § föräldrabalken

10 kap 5 § SoL

Beslut gällande insatser för ensamkommande
4 kap. 2 § SoL
ungdom inom HVB eller stödboende som fyllt 18 år
och väntar besked gällande uppehållstillstånd

Socialnämnd

Enhetschef

Ej delegerbart. Bereds i socialutskottet.

Protokoll

Beslut enligt denna punkt avser endast bistånd i avvaktan
på första beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Gäller ej vid överklagan av Migrationsverksbeslut.

4 kap 1 § SoL alt Socialsekreterare
4 kap 2 § SoL

Förteckning

1.Socialsekreterare har delegation för kostnader upp
till 10% av basbeloppet. Verksamhetsledare delegation
på kostnader upp till 20% av basbeloppet.

4 kap 1 § SoL alt Socialutskott
4 kap 2 § SoL

Protokoll

2. Socialutskott har delegation för kostnader
överstigande 20% av basbeloppet. Verksamhetschef
fattar beslut i avvaktan på utskottets prövning.

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning)

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Förteckning

Avtalsenlig ersättning enligt
Svenska Kommunförbundets rekommendationer.

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning)
Utöver anvisningarna

4 kap 1 § alt.
4 kap 2 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Verksamhetschef fattar beslut i
avvaktan på utskottets prövning

Beslut om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare som tidigare varit
familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL

Verksamhetsledare

Protokoll

Avtal om skälig ersättning enligt
Svenska Kommunförbundets rekommendationer
ska upprättas mellan nämnden
och de nya vårdnadshavarna.

Beslut om arvode och omkostnadsersättning
till kontaktperson/kontaktfamilj

3 kap 6 § 3 st
SoL

Ärenden 1.4
Ärenden om ekonomiskt bistånd till
barn och unga, arvoden,
omkostnadsersättningar och avgifter
från förälder för kostnad för vård av
barn.
Beslut om ekonomiskt bistånd till barn -och
unga vid placering, omplacering eller flyttning
från familjehem eller hem för vård och boende.

Uppdraget och ekonomisk ersättning
ska regleras genom avtal. Se

Falkenbergs kommuns riktlinjer.
1. Enligt anvisningar och riktlinjer

Socialsekreterare

Förteckning

2. Utöver anvisningar och riktlinjer

Socialutskott

Protokoll

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

8 kap 1§ 2 st SoL Verksamhetsledare
och 6 kap 2 §
SoF

Fortsättning ärenden om ekonomiskt
bistånd till barn och unga, arvoden,
ersättningar, avgifter mm.

Lagrum

Delegat

Framställan till Centrala studiemedelsnämnden om ändring av
betalningsmottagare för studiehjälp

Studiemedelsförordn.2 kap 33
§

Socialsekreterare

Ärenden 1.5
Återkrav av kostnader och avgifter m m

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om krav för kostnader som kommunen
haft för barns vård utom det egna hemmet
enligt för förälder fastställd avgift.

8 kap 1 § 2 st
SoL

Socialutskott

Protokoll

Beslut om att föra talan om ersättning hos
förvaltningsrätt för avgift enligt 8 kap 1 § andra
andra stycket som förälder inte frivilligt betalar.

9 kap 3 §
första stycket
SoL

Verksamhetschef mynd.
avd.

Protokoll

Beslut om eftergift av avgift enligt
8 kap 1 § första stycket SoL

9 kap 4 § SoL

Verksamhetschef mynd.
avd.

Protokoll

Ärenden 1.6
Insatser enligt SoL vuxna

Anmäles till utskott
och nämnd genom
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Det belopp som vardera föräldern ska
bidra med får inte överstiga vad som
för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enl 8 § 1 st lagen om underAnvisningar

Anvisningar

Talan måste väckas inom 3 år från det att
kommunens kostnader uppkom. Talan
väckes vid den förvaltningsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt.

Förhandsbedömning om utredning ska
inledas eller ej

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Bedömningar huruvida de sakförhållanden
15
som kan påkalla en utredning kan leda till
någon åtgärd från nämnden måste alltid
göras innan en utredning inleds. Bedömningen bör ta sikte på innehållet i anmälan
och den kännedom nämnden har om den/
de anmälan rör. Bedömningen bör vara gjord inom
två veckor.

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

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

11 kap 1 § SoL

Verksamhetsledare

Förteckning

Fortsättning ärenden
insatser enligt SoL vuxna

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om att utredning inte ska föranleda
åtgärd

11 kap 1 § SoL

Verksamhetsledare

Förteckning

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Gäller öppenvårdsinsatser i kommunens egen regi
eller av förvaltningen kontrakterade aktörer.

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser
till ledsagning

4 kap § 1 SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Vid beslut om varje insats ska handlingsplan finnas upprättad innefattande
grunderna för och vad som ska uppnås

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser
till boendestöd

4 kap § 1 SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser
till sysselsättning

4 kap § 1 SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Beslut om bistånd i form av kontaktperson
eller kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Beslut om förordnande/upphörande och
entledigande av kontaktperson eller
kontaktfamilj.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Beslut om upphörande av bistånd i form av

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare/

Förteckning

Anvisningar

Vid beslut om upphörande av insats/

öppenvårdsinsats, ledsagning, boendestöd,
sysselsättning, kontaktperson eller
kontaktfamilj.

handläggare

insatser ska redogörelse finnas om det i
handlingsplanen angivna eller vad som i
övrigt uppnåtts med insatsen.

Undantaget dagrehabilitering som kräver
beslut enl. HSL av verks.chef vid
rehabiliteringsenheten.

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Fortsättning ärenden
insatser enligt SoL vuxna

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i
behandlingshem, familjehem eller i annat
hem för vård och boende

4 kap § 1 SoL

Socialutskott

Protokoll

I beslutet ingår även kostnader för placering.

Beslut om upphörande av bistånd i form av
familjehem eller hem för vård och boende

4 kap §1 SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Beslut om bistånd i form av särskilt boende

4 kap §1 SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Beslut om bistånd i form av korttidsplats,
växelvård, avlösningsplats

4 kap 1§ SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

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

4 kap § 2 SoL

Socialutskott

Protokoll

Beslut om avgift

SoL 8 kap 2§

Avgiftsassistenter

Beslut om jämkning av avgift för hemtjänst,
service och omvårdnad samt boende

SoL 8 Kap 2§

Avgiftsassistenter

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

SoL 4 Kap 2§

Avgiftsassistenter

Verksamhetschef mynd.
avd.

Ärenden 1.7
Avgifter, ersättningar vuxna
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Verksamhetschef mynd.avd. beslut endast i
avvaktan på utskottets prövning.

Gäller boende i kommunens egen regi eller av förvaltningen kontrakterade aktörer. Gäller även boende i
form av socialt kontrakt. Enligt anvisningar.

Biståndsbeslut ska omprövas var sjätte månad
av socialutskottet.

och handikappområdet
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Beslut om ersättning till annan kommun för
verkställande av beslut om bistånd under
tillfällig vistelse

2a kap 7 § SoL

Socialsekreterare/
Handläggare

Förteckning

Beslut om ersättning för uppehälle vid vård i
familjehem eller i hem för vård och boende
för missbruk

8 kap 1 §
1 st SoL

Socialsekreterare/
handläggare

Förteckning

Högsta ersättning för uppehälle som
kommunen får ta ut vid behandlingsinsatser
anges i 6 kap 1§ Socialtjänstförordningen
(SOF)

Ärenden 1.8
Överflyttningar till och mottagande av
ärenden från annan kommun

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Beslut om mottagande av ärende från
annan kommun

2a kap. §§ 8-9
SoL och 2a kap.
§10 SoL

Enhetschef

Förteckning

Beslut om framställning om överflyttning

2a kap. 10 § SoL Verksamhetsledare

Förteckning

Beslut om att ta alternativt inte ta emot ärende
från annan socialnämnd

2a kap. 10 § SoL Verksamhetsledare

Förteckning

Avser såväl ärenden enligt SoL som
LVU och LVM

Beslut att anhängiggöra ett ärende hos IVO
om överflyttning av ärende till annan
socialnämnd

2a kap
11 § SoL

Enhetschef

Protokoll

Det är den kommun där frågan om överflyttning kommit upp som får ansöka om
överflyttning av ärendet hos IVO.

Beslut att överklaga IVO:s beslut
om att socialnämnden ska ta emot ärende
från annan kommun

2a kap
11 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Beslut om tecknande av hyreskontrakt för
uthyrning av boende i form av särskilt boende
eller bostad med särskild service

Riktlinjer

Enhetschef

Ansvarig enhetschef för beslut om bistånd till boende
tecknar också hyreskontrakt

Beslut om tecknande av hyreskontrakt för
inhyrning av enstaka bostäder i syfte att
hyra ut i andra hand

Riktlinjer

Boendesekreterare
Enhetschef Stöd och
Försörjningsenheten

Ansvarig enhetschef tecknar hyreskontrakt som
förstahandshyresgäst med hyresvärd/fastighetsägare

Beslut om tecknande av kontrakt för uthyrning

Riktlinjer

Enhetschef Stöd och

Avser s.k. sociala kontrakt

Ärenden 1.9
Hyreslagen mm.

av enstaka bostäder i andra hand

Försörjningsenheten

Beslut om besiktning av lägenheter med socialt
kontrakt

Riktlinjer

Boendesekreterare

Beslut om kostnader avseende
lägenhetsunderhåll

Riktlinjer

Enhetschef Stöd och
Försörjningsenheten
Förvaltningschef

18

Delegation för reparationskostnad för
enhetschef Stöd och Försörjningsenheten
maximalt ett halvt basbelopp per lägenhet och år.
Därutöver förvaltningschef.

AVSNITT 2
LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU)
2.1 Vård enligt LVU

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisning

Beslut om omedelbart omhändertagande
av barn och ungdom under 20 år

6 § 1 och
2st.LVU

Socialutskott
Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas:
Enligt bilaga " Turordning
avseende beslutsfattare
då socialutskottets
beslut ej kan avvaktas"

Protokoll

Obs! denna § får ej delegeras utan de individer
som omnämns är särskilt förordnade
av socialnämnden. Anmäles till utskott och nämnd vid
dess nästa sammanträde.

Beslut om att omedelbart omhändertagande
enligt 6§ LVU ska upphöra

9§ 3 st. LVU

Socialutskott
Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas:
Enligt bilaga "Turordning
avseende beslutsfattare
då socialutskottets
beslut ej kan avvaktas"

Protokoll

Anmäles till utskott och nämnd vid
dess nästa sammanträde.

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om
vård enligt LVU

4 § LVU

Socialutskott

Protokoll

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare
samt plats för läkarundersökningen

32 § 1 st LVU

Socialsekreterare

Förteckning

Beslut att begära polishandräckning för att
bereda en läkare, som avses i 32 § LVU,
tillträde till den unges hem eller för att föra

43 § 1 st LVU

Socialnämnd eller
ordförande i nämnd med
stöd av nämnda lagrum.

Förteckning

Befogenheten bör utnyttjas endast i undantagsfall.

den unge till läkarundersökning.

Socialutskott eller ordf. i
socialutskott.
Särskilt förordnade då
utskottets/nämndens
beslut ej kan avvaktas:
Enligt bilaga "Turordning
avseende beslutsfattare
då socialutskottets beslut
ej kan avvaktas"

19

Fortsättning ärenden enligt LVU

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom
Protokoll

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

11 § 1 och 2 st
LVU

Socialutskott
Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas: Enligt bilaga
"Turordning avseende
beslutsfattare då
socialutskottets beslut ej
kan avvaktas"

Beslut om att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU

43 § 2 st LVU

Ordf. och 2:e vice ordf.
Förteckning
i nämnd eller utskott samt
verksamhetschef Mynd avd. och enhetschefer
Mynd. Avd.

Anvisning
Anmäles till utskott och nämnd vid dess nästa
sammanträde.

Under icke kontorstid personal inom
sociala jouren
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden

11 § 2 st LVU

Socialutskott
Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas: Enligt bilaga
"Turordning avseende
beslutsfattare då
socialutskottets beslut ej
kan avvaktas"

Protokoll

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

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare

Förteckning

Anmäles till utskott och nämnd vid dess nästa
sammanträde.

Beslut om hur den unges umgänge med
vårdnadshavare och förälder som har
umgänge reglerat genom dom eller avtal
ska utövas.
1. När överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren
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14 § 2 st p 1 LVU Socialnämnd

2. När överenskommelse inte kan nås med
14 § 2 st p 1 LVU Ordförande socialnämnd
föräldern eller vårdnadshavaren när socialnämndens
beslut inte kan avvaktas
Fortsättning ärenden enligt LVU
Lagrum
Delegat

Protokoll

Förteckning

Beslut om att den unges vistelseort inte ska
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st p 2 LVU Socialnämnd

Anmäles till utskott
och nämnd genom
Protokoll

Anvisningar

När socialnämndens beslut inte kan avvaktas

14 § 2 st p 2 LVU Ordförande socialnämnd

Förteckning

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

14 § 3 st LVU

Socialutskott

Protokoll

Övervägande om ett beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort fortsatt behövs ska ske
minst en gång var tredje månad.

Övervägande om vård med stöd av 2 §
LVU fortfarande behövs

13 § 2 st LVU

Socialutskott

Protokoll

Övervägande om vården fortfarande behövs ska ske
minst en gång var sjätte månad.

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

13 § 3 st LVU

Socialutskott

Protokoll

Prövning av om vården ska upphöra ska ske minst en
gång var sjätte månad. Förvaltningslagens
bestämmelser gäller vid handläggningen enl. 11 kap.
§§ 8-9 SoL.

Beslut om att vården ska upphöra

21 § 1 st LVU

Socialutskott

Protokoll

2.2 Flyttningsförbud
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 2 st LVU

Socialutskott
Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas: Enligt bilaga
"Turordning avseende
beslutsfattare då
socialutskottets beslut
ej kan avvaktas"

Protokoll

Anmäles till utskott och nämnd vid
dess nästa sammanträde.

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska

30 § 2 st LVU

Socialutskott

Protokoll

Anmäles till utskott och nämnd vid dess nästa

upphöra

Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas: Enligt bilaga
"Turordning avseende
beslutsfattare då
socialutskottets beslut ej
kan avvaktas."

sammanträde.
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Ansökan hos förvaltningsrätt om
flyttningsförbud

24 § LVU

Socialutskott

Protokoll

Fortsättning ärenden enligt LVU

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om den unges umgänge med förälder
eller vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsbeslut
när överenskommelse inte kan nås

31 § LVU

Socialnämnd

Protokoll

När socialnämndens beslut inte kan avvaktas

31 § LVU

Ordförande socialnämnd

Förteckning

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs

26 § 1 st LVU

Socialutskott

Protokoll

Övervägande om flyttningsförbud fortsatt behövs
ska ske minst en gång/3:e månad.

Beslut om upphörande av flyttningsförbud

26 § 2 st LVU

Socialutskott
Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas: Enligt bilaga
"Turordning avseende
beslutsfattare då
socialutskottets beslut
ej kan avvaktas"

Protokoll

Anmäles till utskott och nämnd vid dess nästa
sammanträde.

13 § 3 st LVU

Socialutskott

Protokoll

3 år efter verkställighet av vårdnaden ska särskilt
övervägas om överflyttning av vårdnaden ska ske.

Ärenden 2.3
Överflyttning av vårdnad
Särskilt övervägande om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap 8§ Föräldrabalken.

Beslut om att väcka talan i domstol om
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap
8§ föräldrabalken
Ärenden 2.4

Socialnämnd
10 kap 5 § SoL

Anvisningar

Ej delegerbart. Bereds i socialutskottet.

Förebyggande insatser enligt LVU
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1. Beslut om att den unge ska hålla
regelbunden kontakt med särskilt utsedd
kontaktperson eller

22 § 1 st
p 1 LVU

Socialutskott

Protokoll

2. Delta i behandling i öppna former inom
socialjtänstlagen

22 § 1 st
p 2 LVU

Socialutskott

Protokoll

Fortsättning förebyggande insatser LVU

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Ett beslut om förebyggande insats upphör att
gälla om

Förvaltningslagens bestämmelser gäller
vid handläggningen enligt 11 kap
enligt 11 kap §§ 8 och 9 SoL

Anvisningar

Om det kan antas att den som är under
20 år till följd av ett beteende som anges
1 § 3 LVU kommer att behöva beredas
vård enligt LVU om beteendet fortsätter
ska förebyggnade insatser sättas in
snarast för att så långt som möjligt förebygga
vård utom det egna hemmet enligt LVU.
Handlingsplan ska finnas vid beslutet.

1. Beslut fattas om omedelbart
omhändertagande eller
2. Ansökan om vård enligt LVU bifalls

Prövning av om förebyggande insats ska
upphöra

22 § 2 st LVU
13 § 3 st LVU

Socialutskott

Protokoll

Beslut om att förebyggande insats ska
upphöra

21 § 1 och 3 st
LVU

Socialutskott

Protokoll

Verksamhetsledare

Förteckning

Prövning av om beslutet ska upphöra att
gälla ska ske inom sex månader från
dagen för nämndens beslut.

AVSNITT 3
LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)

Beslut om att inleda utredning

7 § LVM

Utredning ska inledas vid anmälan enl
§ 6 LVM eller när nämnden på annat
sätt har kännedom om att det kan finnas
skäl att bereda någon vård enl LVM.
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Beslut om att utredning inte ska inledas eller att
påbörjad ska läggas ned alt övergå till utredning
enligt 11 kap 1 § SoL

7 § LVM

Verksamhetsledare

Förteckning

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
för undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare

Förteckning

När utredning inletts ska beslutas om
läkarundersökning om det inte är uppenbart obehövligt.

Fortsättning ärenden enligt LVM

Lagrum

Delegat

Anvisningar

Beslut om omedelbart omhändertagande

13 § LVM

Socialutskott
Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas: Enligt bilaga
"Turordning avseende
beslutsfattare då
socialutskottets beslut
ej kan avvaktas"

Anmäles till utskott
och nämnd genom
Protokoll

Beslut om upphörande av omedelbart
omhändertagande

18 § b LVM

Socialutskott
Särskilt förordnade då
utskottets beslut ej kan
avvaktas: Enligt bilaga
"Turordning avseende
beslutsfattare då
socialutskottets beslut ej
kan avvaktas".

Protokoll

Ansökan om vård enligt LVM

11 § LVM

Socialutskott

Protokoll

Beslut om att begära polishandräckning för att
föra en missbrukare till läkarundersökning

Beslut om att begära polishandräckning för
inställelse till vårdinstitution
Har rätten beslutat om vård enligt LVM ska
socialnämnden se till att beslutet verkställs

Anmäles till utskott och nämnd vid dess nästa
sammanträde.

Enhetschef

45 § 2 LVM

Enhetschef

Socialsekreterare

Anmäles till utskott och nämnd vid dess nästa
sammanträde.

Förteckning

genom:
1. Att vården lämnas genom hem som är
särskilt avsedda att lämna vård enligt LVM
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22 § LVM

2. För missbrukare som behöver stå under
särskilt noggrann tillsyn genom LVM- hem
som är särskilt anpassade för sådan tillsyn

23 § LVM

3. Vården ska inledas på sjukhus om
förutsättningar för sjukhusvård är uppfyllda
och det anses lämpligt med hänsyn till den
planerade vården i övrigt.
Avsnitt 4
FÖRÄLDRABALKEN (FB)

24 § LVM

4.1 Faderskapsärenden

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Verksamhetschefen för myndighetsavdelningen kan efter förslag av enhetschefen vid utredningssektionen vidaredelegera handläggning
och beslut enligt detta avsnitt i delegationsförteckningen till namngiven anställd inom familjerätten

Inleda utredning enligt 2 kap 1 paragrafen FB
för fastställande av faderskap

2 kap 1§
FB

Socialsekreterare vid
familjerätten

Inhämta upplysningar från modern och andra
personer som kan vara av betydelse för
faderskapsutredningen

2 kap 4 §
FB

Socialsekreterare
vid familjerätten

Faderskapsbekräftelse enligt S-protokoll

2 kap 5 §
FB

Handläggare kontaktcenter

Förordna om DNA-test och blodundersökning i
enlighet med 2 kap 6 § FB

2 kap 6 §
FB

Socialsekreterare
vid familjerätten

Beslut att inte påbörja en utredning enligt 2 kap
9§ FB eller att lägga ned en påbörjad utredning

2 kap 9 §
3 st FB

Socialnämnd

Förteckning

Skäl för att inleda utredning anges i 1 Kap 1§ FB.
Uppgifterna ska journalföras och protokoll upprättas

Uppgifterna ska journalföras och
protokoll upprättas

Förteckning

Under förutsättning att faderskapsfrågan
kan bedömas med tillräcklig säkerhet.
Förteckning underställs socialnämnden samt
enhetschef familjerätt.

Uppgifterna ska journalföras och
protokoll upprättas

Protokoll

Reglerat i SoL 10 kap §5. Ärende bereds i socialutskottet.
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Beslut om att återuppta nedlagd utredning

2 kap 1 §
FB

Socialsekreterare
vid familjerätten

Förteckning

Att väcka och föra talan i domstol för
fastställelse av faderskap

3 kap 5 § 2 st
och 6 § 2 st
FB

Verksamhetsledare

Förteckning

Utredning och protokoll ska upprättas
Delegat kan fatta beslut om att talan i
domstol utförs av juridiskt sakkunnig

4.2 Ärenden om vårdnad, boende och
umgänge enligt FB

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Att godkänna avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 14 a §
2 st och 15 a §
2 st FB

Socialsekreterare
vid familjerätten

Förteckning

Ej godkänna avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 14 a §
2 st 15 a §
2 st FB

Socialsekreterare
vid familjerätten

Förteckning

Beslut att förordna utredare i mål eller ärenden
om vårdnad, boende och umgänge FB

6 kap 19-20
§ 2 st FB

Verksamhetsledare

Förteckning

Enhetschef

Utredning till domstol i ärende om vårdnad,
boende och umgänge

FB 6 kap 19 §

Socialsekreterare vid
familjerätten

Förteckning

Beslut om att förordna utredare om ett barns
behov av umgänge med någon annan
(ej förälder) som står barnet särskilt nära.

6 kap 19 §
FB

Verksamhetsledare

Förteckning

Beslut om att väcka alternativt ej väcka talan
om umgänge med någon annan (ej förälder)
som står barnet särskilt nära.

6 kap 15 a §
1 st FB

Socialnämnd

Verksamhetsledare äger rätt att utse handläggare på
familjerättsenheten. Annat förordnande ska endast
ske i undantagsfall och på delegation av enhetschef.
Socialsekreterare vid familjerätten är alltid förordnad i
tjänsten.

Socialsekreterare på familjerättsenheten är alltid
förordnad i tjänsten

Utredning ska finnas vid beslut upprättad av förordnad delegat. Nämndens
beslut är ej överklagbart. Eftersom
ärendet är hänförligt till myndighets-

Ansökan hos domstol om behov av
vårdnadshavare när ett barns båda
vårdnadshavare avlider.

6 kap 9 §

Socialnämnd

Lämna upplysningar inför interimistiskt beslut i
domstol betr. vårdnad, boende eller umgänge

6 kap. 20 § FB

Socialsekr familjerätt

Förteckning

Lämna yttrande inför interimistiskt beslut i
domstol

6 kap. 20 § 2 st
FB

Socialutskott

Protokoll

Fortsättning ärenden om vårdnad,
boende och umgänge

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Förordna om umgängesstöd

6 kap. 15 c§

Socialsekr. familjerätt

Förteckning

Efter domstols beslut om umgängesstöd

Beslut om kontaktperson i samband med
umgänge

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr familjerätt

Förteckning

Beslut om att vidta åtgärd för barn som står
under vårdnad av två vårdnadshavare trots att
endast en av dem samtycker och åtgärden
krävs för barnets bästa.

6 kap. 13 a § FB

Socialutskott

Protokoll

6 kap. 18 § och
5 kap.3 § SoL

Socialsekr. familjerätten

Skyldigheten att genomföra samarbetsssamtal
gäller såväl förordnanden av domstol
som på begäran av enskild.

4 kap 10 §
FB

Socialnämnd

Ej delegerbart. Bereds i socialutskottet.

6 kap 12 §

Socialutskott

4.3 Samarbetssamtal
Samarbetssamtal för föräldrar i syfte att nå
enighet i frågor om vårdnad, boende och
umgänge

utövning gäller FVL:s bestämmelser vid
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handläggningen. Ärendet bereds i socialutskottet.

Ej lämna rekomendation eller förslag till beslut.

4.4 Adoptioner
Yttrade till domstol i adoptionsärenden för
barn som ej fyllt 18 år

Internationella adoptioner
Medgivande att ta emot ett barn med hemvist

Protokoll

utomlands i syfte att adoptera det

SoL

Återkallelse av medgivande till adoption

6 kap 13 §
SoL

Socialutskott

Protokoll

6 kap 14 §
SoL

Socialsekreterare vid
familjerätten

Förteckning

Ändringar vad gäller internationella
adoptioner. Det förutsätts att nämnden
eller ansvarig tjänsteman vid tvekan om
de rättsliga förutsättningarna för adop-

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Socialnämndens samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
1. Vid samtycke

Fortsättning ärenden om adoptioner
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tionens genomförande konsulterar den
förmedlande adoptionsorganisationen
eller Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor (NIA).
2. Vid ej samtycke

6 kap 14 §
SoL

Socialutskott

Protokoll

Yttrande till domstol avseende god man,
förvaltare eller särskilt förordnad
vårdnadshavare

11 kap 16 §
FB

Socialsekreterare

Skrivelse

Beslut om att i domstol väcka tala om
överflyttning av vårdnad till en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare p g a brister i
omsorgen

FB 6 kap 7 §

Socialnämnd

Protokoll

Ej delegerbart

Beslut om att i domstol väcka talan om
överflyttning av vårdnad till en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare då barnet
stadigvarande vårdats och fostrats i annat hem
än hos föräldrarna

FB 6 kap 8 §

Socialnämnd

Protokoll

Ej delegerbart

Beslut om att i domstol väcka talan om
överflyttning av vårdnad till en eller två särskilt

FB 6 kap § 8a
Lgeb 10 §

Socialnämnd

Protokoll

4.5 Yttranden, anmälning till domstol mm.
Föräldrabalken (FB)

förordnade vårdnadshavare på grund av
förhinder för vårdnadshavaren att utöva
vårdnaden
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Beslut att anmäla till domstol om behov av
vårdnadsöverflyttning när en vårdnadshavare
avlidit

FB 6 kap 9 §
SoF 2 §

Socialsekreterare
Familjerätt

Förteckning

Yttrande till domstol i adoptionsärende för barn
som ej fyllt arton år

4 kap 10 §
FB

Socialnämnd

Protokoll

Ej delegerbart

Anvisning

AVSNITT 5
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS)
5.1 Insatser enligt LSS

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om personkretstillhörighet

LSS 1 och 7 §§

Handläggare/
socialsekreterare

Förteckning

Biträde med personlig assistent

LSS 7 och 9 §§ 2 Handläggare/
socialsekreterare

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistent vid tillfälligt utökade behov

LSS 7 och 9 §§ 2 Handläggare/
socialsekreterare

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
för personlig assistent

LSS 7 och 9 §§ 2 Handläggare/
socialsekreterare

Ledsagarservice

LSS 7 och 9 §§ 3 Handläggare/
socialsekreterare

Biträde av kontaktperson

LSS 7 och 9 §§ 4 Handläggare/
socialsekreterare

Avlösarservice i hemmet

LSS 7 och 9 §§ 5 Handläggare/
socialsekreterare
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Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet

LSS 7 och 9 §§ 6 Handläggare/
socialsekreterare

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

LSS 7 och 9 §§ 7 Handläggare/
socialsekreterare

Beslut om boende i familjehem

LSS 7 och 9 §§ 8 Socialutskott

Protokoll

Fortsättning lag om stöd- och service
till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om boende i bostad med särskild
service för barn och ungdomar;
-Inom kommunens boenden

LSS 7, 8, 9 §§
Verksamhetsledare

Förteckning

-Inom boenden som drivs av annan

Socialutskott

Protokoll

Beslut om boende för vuxna i bostad med
särskild service etc.
inom kommunens boenden

Verksamhetsledare

Förteckning

Inom boenden som drivs av annan

Socialutskott

Protokoll

Beslut om daglig verksamhet för personer
som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig

LSS 7, 9, 10 §§

Handläggare/
socialsekreterare

Förteckning

Beslut om att utbetala assistansersättning
till annan än den som är berättigad till
insatsen

LSS 11§

Enhetschef

Förteckning

Handläggare/
socialsekreterare

Förteckning

Beslut om upphörande av insats enligt LSS

Anvisningar
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Beslut om återbetalningsskyldighet

LSS 12§

Enhetschef
Förvaltningschef

Förteckning

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

Handläggare/
socialsekreterare

Förteckning

LSS 16 § 2 st

Fortsättning lag om stöd- och service
till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

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

LSS 16 § 3 st

Handläggare/
socialsekreterare

Förteckning

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är
under 18 år och får omvårdnad i annat hem
än det egna

LSS 20 §
LSS-förordn 5§
SoF 43-45 §§

Avgiftsassistenter

Förteckning

Beslut om att anmäla behov av ersättning
för personlig assistent till försäkringskassan

LASS 5§ 2st

Handläggare/
socialsekreterare

Förteckning

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning)
enligt kommunförbundets riktlinjer

Handläggare/
socialsekreterare

Förteckning

över riktlinjer

Socialutskottet

Förteckning

Anvisningar

Ärenden 5.2
Avgifter. Ersättningar, återkrav

Verksamhetschef fattar beslut i avvaktan utskottets
prövning
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AVSNITT 6
ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M M TILL DOMSTOL, ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER
Ärenden 6.1
Överklaganden av och yttrande rörande
myndighetsbeslut enligt SOL, LVU,
LVM, LSS samt FVL

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut att ompröva, alternativt inte ompröva
ett beslut

26-27§§ FVL

Delegat i ursprungsbeslutet

Förteckning

Prövning av om överklagandet kommit in i
rätt tid

24 § 1 st FVL

Delegat i ursprungsbeslutet

Förteckning

Beslut att avvisa överklagande som har
kommit in för sent

24 § 2 st
FVL

Delegat i ursprungsbeslutet

Förteckning

Avvisande av ombud

9 § FVL

Socialutskott

Protokoll

Yttrande till förvaltningsrätt över enskilds
överklagande av socialnämndens beslut om
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL med yrkanden
om att rätten med fastställande av nämndens
beslut lämnar överklagandet utan bifall

10 kap 2 §
SoL

Delegat i ursprungsbeslutet

Förteckning

Anvisningar

Beslut att avvisa ett för sent inkommet
överklagande ska ges med besvärshänvisning.

Avser inte ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild som är av
principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, 6 kap § 34 p 3 Kommunallagen

Yttrande till förvaltningsrätt över enskilds
överklagande av beslut enligt LSS.
Överklagningsbara beslut enligt 27§ LSS.

27 § LSS

Delegat i ursprungs beslutet

Förteckning

När socialnämndens rätt ifrågakommer vid
samtliga över- och underdomstolar,
exekutionssäten och övriga myndigheter
väcka, utföra, fullfölja och bevaka
socialnämndens talan mm.

10 kap 2 §
SoL

Enligt fullmakt:

Protokoll

Befullmäktigade tjänstemäns uppdrag
enl fullmakt gäller i varje enskilt ärende
endast på utskotts eller nämnds beslut och
instruktioner.
Övriga uppdrag enl fullmakt.

Fortsättning överklaganden av och
yttranden i ärenden enl SoL, LVU och LVM

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Beslut att begära prövningstillstånd hos
kammarrätt med yrkande om ändring av
förvaltningsrätts beslut med fastställelse
av socialnämndens beslut om bistånd enligt
4 kap 1§ SoL. Samt avgivande av yttrande.
Gäller även yrkande om inhibition i samma
ärenden.

16 kap 5§ SoL
10 kap 4§ SoL

Socialutskott

Protokoll

Delegat/förordnad ledamot när utskott/nämndens
beslut ej kan avvaktas: Enligt bilaga "Turordning
avseende beslutsfattare då socialutskottets beslut ej kan
avvaktas".

Socialutskott

Protokoll

Delegat/ förordnad ledamot när utskott/nämndens
beslut ej kan avvaktas: Enligt bilaga "Turordning
avseende beslutsfattare då socialutskottets beslut ej kan
avvaktas".

Socialutskott

Protokoll

Delegat/förordnad ledamot när utskott/nämndens
beslut ej kan avvaktas: Enligt bilaga "Turordning
avseende beslutsfattare då socialutskottets beslut ej kan
avvaktas".

Verksamhetschef mynd. avd. eller annan som förordnas i dennes
ställe

Beslut att begära prövningstillstånd hos högsta
förvaltningsdomstolen och ändring av
kammarrätts beslut med fastställelse av
socialnämndens beslut om bistånd enl 4 kap 1 §
SoL samt avgivande av yttrande. Gäller även
yrkande om inhibition i samma ärenden.

Beslut att till kammarrätt överklaga och yrka om
inhibition över förvaltn.rättens beslut att inte
fastställa socialnämndens underställda beslut om
omedelbart omhändertagande eller att inte bifalla
socialnämndens ansökan om vård enl LVU eller
LVM samt avgivande av yttrande

6 kap 33 och
36 §§ KL
10 kap 4 § SoL
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Beslut att överklaga och yrka om inhibition över
förvaltningsrättens beslut att inte fastställa
socialnämndens underställda beslut om tillfälligt
flyttningsförbud eller att inte bifalla nämndens
ansökan om flyttningsförbud enligt LVU samt
avgivande av yttrande.

6 kap 33 och
36 §§ KL
10 kap 4§ SoL

Socialutskott

Protokoll

Delegat/förordnad ledamot när utskotts/nämndens
beslut ej kan avvaktas: Enligt bilaga "Turordning
avseende beslutsfattare då socialutskottets beslut ej kan
avvaktas".

Fortsättning överklaganden av och
yttranden i ärenden enl SoL, LVU ochLVM

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Beslut om yttrande till förvaltn.rätt och i
förekommande fall till kammarrätt över enskilds
överklagande av socialnämndens beslut om hur
vården av den unge ska ordnas eller var hon
eller han ska vistas under vårdtiden enl 11 § LVU
med yrkanden att förvaltn. rätten resp
kammarrätten med fastställande av nämndens
beslut lämnar överklagandet utan bifall.

6 kap 33 § KL
10 kap 4 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Förslag till yttrande upprättas av enhetschef
eller någon av befullmäktigade
tjänstemän.

Beslut om yttrande till förvaltn.rätt och i
förekommande fall till kammarrätt över enskilds
överklagande av socialnämndens beslut om
umgänge eller hemlighållande av vistelseort enl
LVU med yrkanden att förvaltn.rätten resp
kammarrätten med fastställande av nämndens
beslut lämnar överklagandet utan bifall.

6 kap 33 § KL
10 kap 4 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Förslag till yttrande upprättas av enhetschef
eller någon av befullmäktigade
tjänstemän.

Beslut om yttrande till förvaltn.rätt och i
förekommande fall till kammarrätt över enskilds
överklagande av socialnämndens beslut om
fortsatt vård enligt 2 § eller 3 § LVU eller
förebyggande insats enligt 22 § LVU med
yrkande att förvaltn. rätten resp. kammarrätten
med fastställande av nämndens beslut lämnar
överklagandet utan bifall.

6 kap 33 § KL
10 kap 4 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Förslag till yttrande upprättas av enhetschef
eller någon av befullmäktigade
tjänstemän.
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Beslut om yttrande till förvaltn.rätt och i
förekommande fall till kammarrätt över
enskilds överklagande av socialnämndens
beslut om fortsatt förflyttningsförbud enligt LVU
med yrkande att förvaltn.rätten resp.
kammarrätten med fastställande av nämndens
beslut lämnar överklagandet utan bifall.

6 kap 33 § KL
10 kap 4 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Förslag till yttrande upprättas av enhetschef
eller någon av befullmäktigade
tjänstemän.

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

6 kap 33 § KL
10 kap 4 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Förslag till yttrande upprättas av enhetschef
eller någon av befullmäktigade
tjänstemän. Talan väckes i förvaltningsrätten.
Tas upp för information på följande SU.

Yttrande till domstol i brottmål om den som är
under 21 år begått brott och kan bli föremål för
vård eller åtgärd enl socialtjänstlagen eller enligt
LVU.

31 kap 1 §
1 st BrB

Verksamhetsledare

Förteckning

Yttrande till domstol när den som begått brott kan
bli föremål för vård enligt LVM

31 kap 1 §
2 st BrB

Verksamhetsledare

Förteckning

46 § LVM

Verksamhetsledare

Förteckning

Ärenden 6.2
Överklagande avseende överflyttning av
ärenden
Beslut om överklagande till förvaltningsrätt och i
förekommande fall till kammarrätt över IVO:s
beslut att socialnämnden ska ta emot ärende från
annan kommun samt avgivande av yttrande.

Ärenden 6.3
Yttrande till allmän domstol
Brottsbalken (BrB)

Ärenden 6.4
Yttrande till åklagarmyndigheten m m
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för den

som är misstänkt för brott och som varit eller är
föremål för vård enl LVM
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Yttrande till åklagarmyndigheten när någon
misstänks ha begått brott innan han eller hon
fyllt arton år

11 § lag med sär- Enhetschef
skilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)

Förteckning

Fortsättning ärenden yttrande till
åklagarmyndighet m m

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Yttrande till åklagarmyndigheten i fråga om den
som kan bli föremål för utredning på grund av att
han eller hon misstänks för att ha begått brott
före femton års ålder

31, 33 och
34 §§ LUL

Verksamhetsledare

Förteckning

Framställan om att föra bevistalan när någon är
misstänkt för att ha begått brott före femtom års
ålder

38 § LUL

Verksamhetsledare

Skrivelse

Lämna upplysningar och förslag på åtgärder till
domstol, åklagare och frivårdsmyndighet

6 § lag om särskild personutredning i
brottmål m m.

Socialsekreterare

Förteckning

Äkt B 15 1 §

Socialsekreterare

Förteckning

5 kap 3 §

Socialsekreterare

Skrivelse

Övriga ärenden
Upplysning till länsstyrelse angående
äktenskapsdispens.Lämna upplysningar till
länsstyrelse vid hindersprövning.

Ärenden 6.5
Anmälan enligt socialtjänstförordningen
(SOF)
Beslut om anmälan till överförmyndare om
1. Behov av god man eller förvaltare enligt FB
2. Att behov av god man eller förvaltare inte
längre föreligger.
3. Behov av förvaltning av underårigs egendom

Anvisningar
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Framställan till domstol om behov av åtgärd i
fråga om vårdnad, förmynderskap eller av
målsägandebiträde för underårig

5 kap 2 §
SoF

Socialsekreterare

Anmälan till överförmyndare att person som
omfattas av LSS är i behov av förmyndare,
förvaltare eller god man

15§ p.6 LSS

Socialsekreterare/
Handläggare

Anmälan till överförmyndare att förmyndare,
förvaltare eller god man inte längre behövs

15§ p.6 LSS

Socialsekreterare/
Handläggare

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

1. Vid ej tillstyrkande

10 kap 4 § SoL

Socialutskott

Protokoll

2. Vid tillstyrkande

10 kap 2 § SoL

Socialutskott

Förteckning

Beslut om framställning till Försäkringskassan
om ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag när barn är placerade utom hemmet

4 § 3 resp 7 §
Lag om allmänt
barnbidrag

Socialsekreterare

Förteckning

Underrättelse till försäkringskassa om att barn
med underhållsstöd placerats i familjehem eller
HVB-hem resp återflyttat.

2 § förordningen Socialsekreterare
om underhållsstöd
jämfört med 11 §
lagen om
underhållsstöd

Förteckning

Ärenden 6.6
Yttrande namnlagen

Skrivelse

Yttrande till domstol över ansökan om namnbyte
enligt 45 § namnlagen

Ärenden 6.7
Anmälningar, yttranden och underrättelser till
andra myndigheter och verksamheter
6.7.1
Enligt lag om allmän försäkring (AFL)

Anvisningar

Beslut om anmälan till försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära del av sjukpenning för den
som bereds vård i sådant hem för vård eller
boende eller familjehem enl SoL som ger vård
och behandling åt missbrukare av alkohol eller
narkotika.

3 kap 15 §
AFL

Socialsekreterare

Förteckning

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära ersättning enl AFL som
ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits
som förskott på förmån.

9 kap 3 §
1 st SoL

Socialsekreterare

Förteckning

Fortsättning anmälningar, yttranden och
underrättelser till andra myndigheter och
verksamheter

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot
underårig samt vissa grövre brott

12 kap 10 § SoL

Enhetschef

Skrivelse

Avser misstanke om brott enligt 3 kap
§ 3, 4 kap § 1 och 6 kap §§ 4, 6 och 7
BrB samt misstanke och brott för vilket
inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse två år.

Beslut om polisanmälan angående brott mot den
egna verksamheten

12 kap 10 § SoL
och 1 kap 5 §
Sekretesslagen

Enhetschef

Beslut om att lämna uppgifter till polis i
brottsförebyggande syfte under vissa
angivna förutsättningar rörande enskild som
inte fyllt 21 år

10 Kap § 18 a
Enhetschef
Off.- och sekr.lag

Beslut om polisanmälan för att förhindra ett
förestående brott eller avbryta ett pågående brott

10 kap § 19
Enhetschef
Off.- och sekr.lag
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6.7.2
Anmälningar till polismyndighet

6.7.3
Utlänningsförordningen
Underrättelse till polismyndigheten om att
en person saknar PUT
Vänder sig en person till socialtjänsten efter mer
än tre månader i landet och saknar
uppehållstillstånd (PUT) och inte heller ansökt om
PUT är socialtjänsten skyldig att underrätta
polismyndigheten
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6 kap 1 och 2 §§
utlänningsförordningen

Verksamhetsledare

Lagrum

Delegat

Anmälan om behov av offentligt biträde

3 § lagen om
offentligt biträde

Socialsekreterare

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

3 § lagen om
offentligt biträde
och 7 § förordningen om
offentligt biträde

Verksamhetsledare

Förteckning

Dödsboanmälan

20 kap 8 a ÄB

Socialsekreterare

Förteckning

Rätt att kvittera och uppbära medel

20 Kap 8 A ÄB

Verksamhetschefmynd.avd.

Fortsättning anmälningar, yttranden och
underrättelser till andra myndigheter och
verksamheter

Skyldigheten inträder första gången en
nämnd vidtar en åtgärd i ett ärende om
socialtjänst som angår individen i fråga.

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

6.7.4
Lag om offentligt biträde

6.7.5
Dödsboanmälan

6.7.6
Smittskyddslagen

Folbokföringsmyndighet ska underrättas
om vem som är delegat.

Omfattas av fullmakt i dödsboanmälningsärenden.
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Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

29 § smittskydds- Verksamhetsledare
lagen

Förteckning

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

31 § 1 st smittskyddslagen

Verksamhetsledare

Förteckning

Fortsättning anmälningar, yttranden och
underrättelser till andra myndigheter och
verksamheter

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Underrättelse till IVO

13 kap 5 § SoL

Socialutskott

Protokoll

Anmälan till IVO om allvarligt
missförhållande i enskild verksamhet

LSS-förordn 11§

Verksamhetschef mynd. avd.

Skrivelse

Anmälan av allvarlig skada på person som
omfattas av LSS eller risk för skada på
person som omfattas av LSS

SOSFS:1996:17

Verksamhetschef mynd.avd.

Skrivelse

Yttranden till tillsynsmyndighet
IVO och JO

13 kap 2 § SoL

Socialutskott

Protokoll

3 kap 8 § och
5 kap 2 §
körkortsförordningen

Socialsekreterare

Förteckning

6.7.7
Tillsynsärenden

6.7.8
Körkortsärenden
Yttranden till länsstyrelsen i körkortsärenden

6.7.9

Anvisningar

Passärenden
Yttrande till passmyndighet om utfärdande
av pass utan vårdnadshavarens samtycke
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11 § a passlagen Socialsekreterare

Förteckning

7.1 Socialtjänstlagen

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om ekonomiskt bistånd

4 kap § §

Socialsekreterare vid
socialjouren

Anmäles via verksamhetssystem

Socialsekreterare vid
socialjouren

Anmäles via verksamhetssystem

AVSNITT 7
DELEGATION SOCIALJOUREN

Beslut om bistånd i form av plats vid hem
för vård eller boende vuxna/barn

Anvisningar

Beslut enligt 11 kap § 1 om att utredning ska
inledas

11 kap § 1 LVU

Socialsekreterare vid
socialjouren

Anmäles via verksamhetssystem

Beslut enligt 11 kap § 1 om att utredning ska
avslutas med/utan åtgärd

11 kap 1§ LVU

Socialsekreterare vid
socialjouren

Anmäles via verksamhetssystem

7.2 Lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU)
Beslut om begäran om biträde av polis för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt denna lag

Socialsekreterare vid
socialjouren
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Beslut om rätt
hurtill
rätt
umgänge
till umgänge
umgängemed
med den unge
ska utövas när socialnämndens beslut inte kan
avvaktas samt beslut att den unges
vistelseort ej ska röjas

Socialsekreterare vid
socialjouren

Anmäles via kopia av
beslut vid nästkommande
sammanträde

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

LVU 1§ 4:e st

Socialsekreterare vid
socialjouren

Anmäles via kopia av
beslut vid nästkommande
sammanträde

Fortsättning delegation socialjouren

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för läkarundersökningen

LVU § 32, 1:a st

Socialsekreterare vid
socialjouren

Anmäles via kopia av
beslut vid nästkommande
sammanträde

LVM § 7

Socialsekreterare vid
vid socialjouren

Anmäles via verksamhetssystem

Socialsekreteare vid
socialjouren

Anmäles via verksamhetssystem

Socialsekreterare vid
socialjouren

När utredning inletts ska beslutas om
läkarundersökning om det inte är uppenbart obehövligt.

Socialsekreterare vid
socialjouren

Anmäles via verksamhetssystem

Anvisningar

7.3 Lag om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM)
Beslut om att inleda utredning om skäl för
tvångsvård kan föreligga

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

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen

9§ LVM

7.4 Sekretesslagen
Beslut om polisanmälan av brott som hindrar
nämndens verksamhet eller brott som riktar sig
mot minderåriga

Uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande av uppgifter till enskild

SekrL 14 kap
§§ 9 och 10

Socialsekreterare vid
socialjouren
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AVSNITT 8
HÄLSO - OCH SJUKVÅRDSLAGEN
8.1 Verksamhetschef

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Verksamhetschef

4 kap 2 § HSL

Områdeschef HSL

Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som
svarar för verksamheten (verksamhetschef).
Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik
eller vård och behandling av enskilda patienter endast
om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet
för detta.
Verksamhetschefen ska säkerställa att
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning
och säkerhet i vården tillgodoses.

SOSFS 2005:28
5 kap. 1§

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska/
Medicinskt ansvarig
rehab

Vårdgivaren ska utse den eller de befattningshavare
som ska ansvara för anmälningsskyldigheten

8.2 Lex Maria

Beslut om anmälan till IVO av
allvarlig skada eller sjukdom i samband med
vård, behandling eller undersökning

AVSNITT 9
OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som
har handlingen i sin vård om inte viss
befattningshavare enligt arbetsledning

eller särskilt beslut ska göra detta
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Beslut om avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild eller annan myndighet
samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

TF 2 kap 14§
OSL 5 Kap 5§
OSL 12 Kap 2§
OSL 26 Kap 1§

Verksamhetschef

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

SoL 6 kap 3§

Förvaltningschef

AVSNITT 10
ALKOHOLLAGEN

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Beslut i ärenden rörande serveringstillstånd
(Ej tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap).

Alkohollagen
8 kap 2 §

Ordf. Socialnämnden
Arbetsutskottet

Protokoll
Förteckning

Ordförande socialnämnden eller dess ersättare

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
slutna sällskap

Alkohollagen
8 kap 2 §

Tillståndshandläggare

Förteckning

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

Alkohollagen
9 kap 12 §

Tillståndshandläggare

Protokoll
Förteckning

Beslut om att meddela tillståndshavare varning
eller erinran

Alkohollagen
9 kap 17 §

Arbetsutskottet

Protokoll

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Alkohollagen
9 kap 18 §

Arbetsutskottet

Protokoll

Beslut om att förbjuda detaljhandel med öl
eller servering av öl

Alkohollagen
9 kap 19 §

Arbetsutskottet

Protokoll

Beslut om att meddela varning till den som

Alkohollagen

Arbetsutskottet

Protokoll

bedriver detaljhandel eller servering av öl

9 kap 19 §

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

Alkohollagen
9 kap 19 §

Arbetsutskottet

Protokoll

AVSNITT 11
TOBAKSLAGEN

Lagrum

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Beslut om att meddela föreläggande

Tobakslagen 20§ Tillståndshandläggare

Förteckning

Beslut om att meddela varning

Tobakslagen
20a §

Arbetsutskottet

Protokoll

Beslut om att meddela förbud

Tobakslagen
20a §

Arbetsutskottet

Protokoll

Beslut om föreläggande med utsättande av
vite

Tobakslagen 20§ Arbetsutskottet

Protokoll

Beslut om förbud med utsättande av vite

Tobakslagen 20§ Arbetsutskottet

Protokoll

Beslut om att en vara ska tas om hand

Tobakslagen 21§ Ordf. Socialnämnd

Protokoll
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Avsnitt 12
EKONOMI
(även inköp av inventarier), dock ej hyresavtal som är längre än ett år. Det ankommer på vederbörande att före beslut tillse att
ekonomisk täckning finns för besluten samt att tillämpliga lagar, kommunens reglementen och policys följs.
Utdelning ur donationsfonder som disponeras av

Verksamhetschef-

Anvisningar

ordf. socialnämnd eller ersättare

socialnämnden

Mynd. Avd.

Utse beslutsattestanter och ersättare

Förvaltningschef

Framställningar till socialnämnden om
föreningsbidrag

Arbetsutskottet

Avskrivning av fordringar på enskilda personer

Controller, soc. Förv.

Fortsättning ekonomi

Lagrum
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Protokoll

Delegat

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Utse tjänstemän med teckningsrätt för
bankkonton och postgirokonton

Arbetsutskottet

Protokoll

Teckna hyresavtal avseende inhyrning av lokaler
för verksamhet i maximalt ett år

Förvaltningschef

Teckna hyresavtal för inhyrning av samling av
bostäder för vidareuthyrning, s.k. blockförhyrning,
i maximalt ett år

Förvaltningschef

Beslut om försäljning av plats till annan kommun
eller aktör i verksamhet som drivs i egen regi

Förvaltningschef

Beslut att avgiftsgrundande inkomst ska
beräknas med annat inkomstår som grund än det
inkomstår som avser senaste taxering

Controllersocialförvaltningen

Beslut om bidrag ur aktivitetspott högst 10 000 kr

Förvaltningschef

AVSNITT 13
PERSONAL- OCH ORGANISATIONSÄRENDEN
Grunden för socialförvaltningens arbete med personalfrågor är kommunens personalpolitiska program.
I detta ges en samlad bild av kommunens syn på personalpolitiken och de gemensamma förhållningssätt
och värderingar som ska prägla personalarbetet

Anvisningar

Exempelvis plats i särskilt boende, bostad med särskild
service, stödboende, HVB etc.

Organisationsförändring av operativ karaktär på
enhets-och verksamhetschefsnivå inom
ekonomisk ram

Enhetschef

Större organisationsförändring (exempelvis
flera verksamheter)av operativ karaktär inom
ekonomisk ram

Förvaltningschef

Beslut gällande avsked enligt § 18 LAS /
uppsägning av personliga skäl

Förvaltningschef

Fortsättning personal- och
organisationsärenden
Omplaceringar inom förvaltningen

Lagrum

Delegat
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Organisationsförändringar med budgetpåverkan
beslutas av socialnämnden

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Förvaltningschef

Prövning av bisyssla som ev, kan inverka på
tjänsteutövning

Administrativ verksamhetschef

Skrivelse till förvaltningsledning

Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder

Administrativ verksamhetschef

Skrivelse till förvaltningsledning

Beslut om uttag av sparad semester i pengar

Förvaltningschef

Beslut om lönetillägg

Förvaltningschef

Disciplinpåföljd enligt § 11 AB 05

Verksamhetschef i
samråd med personalchef

Beslut gällande avstängning enligt § 10 AB 05

Verksamhetschef

Tillsättning av tjänster och lönesättning
inom budget

Enhetschef

Därutöver

Arbetsutskottet

47
Beslut gällande arbetsmiljöfrågor

Hänvisas till SAM på
personalavdelningen

Fritidsstudier, kostnader m m

Förvaltningschef

Fortsättning personal- och
organisationsärenden

Lagrum

Delegat

Alla beslut som avser anställning under tre månader är verkställighetsbeslut.
Även beslut om tjänstledighet, utbildning, studiebesök. Konferensbesök
och tjänsteresor som kan bifallas inom budgetsanslag är verkställighetsbeslut
Besked, underrättelse och varsel enligt § 15 och § 30 LAS är också
verkställighetsbeslut. Beslut fattas av enhetschef.

Riktlinjer för uttag av förskott
Utbetalning av förskott ska hanteras mycket restriktivt.
*Reseförskott kan utbetalas till den som har utlägg för tjänsteresa.
*Timavlönade som är nyanställda och begär förskott kan få del av
lön som förskott (de får sin ordinarie lön efterföljande månad).

Administrativ verksamhetschef

När förskott ska utbetalas kontakta förvaltningens
personalhandläggare eller Personalavdelningen

Administrativ verksamhetschef

Framställning om annat förskott än ovanstående görs genom skriftlig
ansökan till förvaltningschef. Motivering till förskottet ska tydligt
Framställning om annat förskott än ovanstående görs genom skriftlig
ansökan till förvaltningschef. Motivering till förskottet ska tydligt
framgå i ansökan. För beviljande ska mycket goda skäl finnas.

Avsnitt 14
ÖVRIGT

Anmäles till utskott
och nämnd genom

Anvisningar

Tillstånd att ordna automatspel

AutomatspelsL
§3

Tillståndshandläggare

Avge remissyttranden över planförslag

Förvaltningschef

Besvara skrivelser från allmänheten till socialnämnden om de inte har
principiell betydelse

Förvaltningschef

Beslut om deltagande i kurser och konferenser
för förtroendevalda i socialnämnden

Ordf. efter samråd med
2:e vice ordf.

Fortsättning övrigt

Lagrum

Avge yttrande till polismyndigheten över ansökan
om offentliga tillställningar

Avge remissyttrande till IVO gällande
ej verkställda beslut

Lex Sarah
Anmälan om missförhållanden i omsorger om
äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)

Delegat
Ordföranden
2:e vice ordf.

16 kap 6 § SoL
LSS § 28

VerksamhetschefMynd. Avd.

Sol 14 kap§§ 2 och 3
LSS § 24 a och b

Rapport enligt nämndens instruktion

All personal

Utredning enligt nämndens instruktion

Kvalitetscontroller

Anmälan till IVO

Förvaltningschef

Patientdatalagen
Beslut om definition av vårdgivare enligt
patientdatalagen inom socialnämndens
verksamhetsområde
Beslut att inom socialnämndens
egenregiverksamhet besluta om förändring,
inrättande och avveckling av vårdenheter
avseende patientdatalagen

PDL 3 §

Förvaltningschef

PDL 3 §

Förvaltningschef
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Anmäles till utskott
och nämnd genom
Skrivelse

Anvisningar

Anmäles till utskott genom skrivelse
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LOV/LOU
Teckna tilläggskontrakt inom av socialnämnden
anvisade ramar avseende kompletteringar/tillägg
till av nämnden tidigare beslutade
entreprenadavtal enligt LOV/LOU
Bevilja förkortade uppsägningar för tidigare
beviljade LOV-kontrakt

Förvaltningschef

Förvaltningschef

