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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att revidera delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning för socialnämnden antogs den 17 november 2016. Nu
föreslås ett antal ändringar i kapitlet rörande inköp och upphandling.
För förslag till reviderad delegationsordning, se bilaga.
Bakgrund
Nuvarande punkt 2.6
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en
delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i
kommunallagen mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar
och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör
sig här om ”mekanisk verkställighet”, t ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller
tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning.
Vardagliga inköp av varor och tjänster är oftast att betrakta som ren verkställighet. De
ramavtal som verksamheterna inom socialnämnden handlar från avser inköp såsom
sjukvårdsmaterial, kontorsmaterial, tolktjänster, konferenstjänster, bemanningstjänster m.m.
Avropen rör med andra ord varor och tjänster som tillhör den dagliga driften inom de olika
verksamheterna. För att få en mer renodlad delegationsordning och för att undvika ett
dokument som blandar delegering med verkställighetsåtgärder föreslås det att avrop från
gällande ramavtal lyfts bort ur delegationsordningen.

Ny punkt 2.6
Knivsta kommun deltar i samordnade upphandlingar i olika sammanhang, främst inom
UPPSAM-samarbetet. UPPSAM-samarbetet består av samtliga kommuner i Upplands län
samt Sandvikens kommun. Ett av de främsta syftena med samarbetet är att finna lämpliga
upphandlingar att genomföra gemensamt.
Förutom gemensamma ramavtal med UPPSAM-kommunerna sker många av Knivsta
kommuns inköp via ramavtal upphandlade av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). För att
inköp ska kunna göras på SKIs ramavtal krävs att en s.k. avropsanmälan för respektive avtal
görs. Inför beslut om huruvida Knivsta kommun ska använda sig av ett specifikt ramavtal
görs en bedömning av om avtalet erbjuder fördelaktiga priser och villkor eller inte.
Bedömningen görs av upphandlingsstrateg tillsammans med berörda tjänstemän inom
verksamheterna. Därefter kan beslut fattas och anmälan om avrop ske. För att få en
ändamålsenlig och effektiv administration föreslås att rätten att fatta beslut delegeras till
upphandlingsstrateg och att en ny punkt införs i kapitel 2. Inköp och upphandling. Den nya
punkten föreslås få nummer 2.6.
Nuvarande punkt 2.7
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en
delegationsordning ska endast beslut i kommunallagens mening tas med (se ovan
nuvarande punkt 2.6).
Tecknande av avtal är den verkställighet som följer på ett redan fattat tilldelningsbeslut i en
upphandling. (Beslutet om tilldelning är ett beslut i kommunallagens mening och kan
delegeras i delegationsordningen.) För att få en mer renodlad delegationsordning och för att
undvika ett dokument som blandar delegering med verkställighetsåtgärder föreslås att rätten
att underteckna kontrakt med ny leverantör lyfts bort ur delegationsordningen.
Ny punkt 2.8
Många av de avtal som Knivsta kommun ingår har en ursprunglig avtalstid samt en möjlighet
att förlänga avtalstiden. Det kan t ex röra sig om en avtalstid på två år med option att
förlänga avtalstiden med ett år. Inför en eventuell förlängning av ett avtal görs överväganden
kring om aktuell leverantör uppfyllt åtagandena enligt avtalet eller om det är lämpligare att
avbryta samarbetet för att göra en ny upphandling. Bedömningen görs av budgetansvarig
chef som ansvarar för avtalet samt övriga medarbetare som har kunskap om hur avtalet
fungerat. Därefter kan beslut fattas. För att få en ändamålsenlig och effektiv administration
föreslås att rätten att fatta beslut om att förlänga eller inte förlänga ett befintligt avtal
delegeras till budgetansvarig chef. Det föreslås därför också att en ny punkt införs i kapitel 2.
Inköp och upphandling. Den nya punkten föreslås få nummer 2.8.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget till reviderad delegationsordning förväntas vara kostnadsneutralt.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström
Socialchef

Bilaga
Barnkonsekvensanalys
Förslag till reviderad delegationsordning

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Vård och omsorg
Upphandlingsstrateg

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

X

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Hur delegation för att fatta beslut i upphandlingsärenden utformas påverkar inte barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej
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Antagen av socialnämnden den 17 november 2016

Förslag till revidering, 2017-02-14

Innehållsförteckning
Inledning ........................................................................................................................................................................................................................................... 4
Delegering – allmänt .................................................................................................................................................................................................................. 4
Beslutanderätt eller ren verkställighet ..................................................................................................................................................................................... 4
Behörighet/fullmakt ..................................................................................................................................................................................................................... 4
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd ........................................................................................................... 5
Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen........................................................................................................................................................................ 5
Jäv ................................................................................................................................................................................................................................................. 5
Ersättare för delegat ................................................................................................................................................................................................................... 5
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt ................................................................................................................................................... 6
Beredskap för brådskande ärenden ........................................................................................................................................................................................ 6
Vidaredelegering ......................................................................................................................................................................................................................... 6
Förkortningar och särskilda begreppsförklaringar ..................................................................................................................................................................... 7
Delegater........................................................................................................................................................................................................................................ 10
Förteckning .................................................................................................................................................................................................................................... 11
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) ...................................................................... 11
2. INKÖP OCH UPPHANDLING ............................................................................................................................................................................................ 12
3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN.............................................................................................................................................................. 14
4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA BESTÄMMELSER .......................................................................................................................................................... 16
5. EKONOMISKT BISTÅND ................................................................................................................................................................................................... 18

2

6. ÖPPENVÅRD ....................................................................................................................................................................................................................... 19
7. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA.......................................................................................................................................................... 20
8. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA.............................................................................................................................................................................. 22
9. BISTÅND TILL PERSONER ÖVER 65 ÅR (ÄLDREOMSORG) ................................................................................................................................... 24
10. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE.................................................................................................................................................................... 26
11. ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M. ..................................................................................................................................................... 27
12. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU)................................................................................................................. 28
13. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) ........................................................................................................................................ 32
14. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS .................................................................................................... 34
15. BISTÅND TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, SoL .................................................................................................................... 36
16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST ....................................................................................................................... 38
17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN ................................................................................................................................................................................... 39
18. YTTRANDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER, UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET ................................. 42
19. ÖVERKLAGANDEN .......................................................................................................................................................................................................... 46
20. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN ...................................................................................................................................................................... 47
21. LEX SARAH, LEX MARIA, M.M. ..................................................................................................................................................................................... 48
22. DÖDSBOÄRENDEN ......................................................................................................................................................................................................... 49
Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM .............................................................................................................................................................. 50

3

Inledning
Delegering – allmänt
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och
anställda. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta
betyder bl.a. att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som
helst återkalla eller ändra en given delegation.
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större
betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att på så sätt uppnår
bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte
delegeras. Begränsning finns även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika
specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa
ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon
annan innan beslut fattas.
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till
anställd tillsammans med förtroendevald, s k blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd
hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om
nämnden tillåtit detta.
Beslutanderätt eller ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening.
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att
det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut
överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet
från beslut i kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför
delegering för att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex.
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.
Behörighet/fullmakt
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.
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Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig
företrädare och firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler
finns inte för kommuner. Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt
arbetsgivarens vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt
respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt
kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med
firmateckningsrätt inom ett aktiebolag.
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande
att fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara
beställarombud vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden
av viss beskaffenhet
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka socialnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I
vissa fall är ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut:
•
•
•

om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller
om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen
I socialtjänstlagen stadgas begränsningar av socialnämndens delegationsrätt genom att vissa beslut bara kan delegeras till utskott. Begränsningen gäller
vissa beslut enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Inom
socialnämnden i Knivsta kommun finns inte något utskott vilket alltså innebär att någon delegation ej kan ske. Ytterligare begränsningar av möjligheten att
delegera finns i socialtjänstlagen avseende beslut enligt föräldrabalken.
Jäv
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller.
Ersättare för delegat
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han eller hon som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant
beslut ska tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista.
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Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en
jävsituation, inträder överordnad såsom delegat.
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde
och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande.
Vid sidan av ovanstående finns bestämmelser i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt i lagen om vård av missbrukare i vissa fall om
rätt för ordföranden eller annan ledamot som förordnas av nämnden att i vissa brådskande fall fatta beslut på nämndens vägnar, s.k. kompletterande
beslutanderätt, se sidan 49.
Beredskap för brådskande ärenden
Presidiet upprättar sinsemellan ett veckovis jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till de som behöver ha tillgång till det av socialnämndens sekreterare.
Anmälan av beslut till nämnd
Beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden. Delegationsbesluten förtecknas på särskild delegationslista som
undertecknas av beslutsfattaren och vidarebefordras till nämndens sekreterare, som anmäler dessa vid nämndens nästa sammanträde.
Vidaredelegering
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats
frånvaro. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden.
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Förkortningar och särskilda begreppsförklaringar
Ordförande

Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande.

Vice ordförande

Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande.

Socialchef

Chef för Vård och omsorg.

Områdeschef

Beteckning för chef för respektive verksamhetsområde, som organisatoriskt är inordnad direkt under
socialchef.

Enhetschef

Beteckning för de enhetschefer inom respektive verksamhetsområde, som organisatoriskt är inordnad under
områdeschef.

Budgetansvarig chef

Socialchef, områdeschef eller enhetschef.

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad i socialchefens stödfunktion.

MAR

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad i socialchefens stödfunktion.

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare handlägger ärenden om avgifter inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom socialchefens
stödfunktion.

Kommunvägledare

Kommunvägledare handlägger dödsboutredningar och enkla faderskapsärenden, organisatoriskt placerad inom
Kontaktcenter.

Socialsekreterare

Socialsekreterare handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Vård och omsorgs
myndighet, barn och unga samt vuxen.

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom vård och
omsorgs myndighet.

Jurist

Socialnämndens jurist, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration.

Upphandlingsstrateg

Kommunens upphandlingsstrateg, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration.

BrB

Brottsbalk (1962:700)
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CSN

Centrala studiestödsnämnden

ERS

Arvodesreglementet i Knivsta kommun

FB

Föräldrabalk (1949:381)

FL

Förvaltningslag (1986:223)

IVO

Inspektionen för vård- och omsorg

HSL

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

KL

Kommunallag (1991:900)

LOU

Lag om offentlig upphandling (2007:1091)

LOV

Lag om valfrihetssystem (2008:962)

LSS

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

LSSF

Förordning (1993:1090) 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

Prisbasbelopp

I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis

RB

Rättegångsbalk (1942:740)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting
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SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

ÄB

Ärvdabalken (1958:637)

ÄkTB

Äktenskapsbalk (1987:23
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Delegater
Ordf.

Socialnämndens ordförande

Vice ordf.

Socialnämndens vice ordförande

SC

Socialchef

OC

Områdeschef

EC

Enhetschef

Budgetansvarig chef
Närmast ansvarig chef
Enhetschef, Kontaktcenter
Jurist
Handläggande tjänsteman
Avgifts.handl.

Avgiftshandläggare

Bist.handl.

Biståndshandläggare

Soc.sekr.

Socialsekreterare

Kommunvägledare
Upphandlingsstrateg
Utvecklingsledare
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Förteckning
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.)

ÄRENDE
1.1

Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för
socialnämndens ledamöter och vice ordförande samt rätten till ersättning i
samband härmed.

1.2

Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för
socialnämndens ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed.

Lagrum/annan
bestämmelse
ERS

Delegat/kommentar

ERS

Vice ordf.

Ordf.
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING

ÄRENDE
2.1

2.2

Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor och
tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Lagrum/annan
bestämmelse
LOU

Delegat/kommentar

-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

-

Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att yttra
sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om upphandling
samt att teckna avtal.

Budgetansvarig chef

Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under tröskelvärdet för varor och
tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större
vikt.

LOU

-

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Budgetansvarig chef

-

Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att yttra
sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om upphandling
samt att teckna avtal.

Budgetansvarig chef

2.3

Beslut i fråga om upphandling i anledning av outsourcad drift. (Beslut om att drift ska
outsourcas är ett principiellt beslut som tas av kommunfullmäktige.)

LOU

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

2.4

Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av ramavtal inom Vård och
omsorgs verksamhetsområde.

LOU

SC, efter samråd med
upphandlingsstrateg

2.5

Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av kontrakt inom Vård och
omsorgs verksamhetsområde.

LOU

Ej delegerat, Beslut fattas
av socialnämnden.

2.6

Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral.

LOU

Upphandlingsstrateg

2.7

Beslut i fråga om att godkänna ny leverantör inom hemtjänsten.

8 kap. 1 § LOV

SC

12

2.8

Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt.

LOU

Budgetansvarig chef
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3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse

Delegat/kommentar

3.1

Beslut i fråga om att i enlighet med kommunens attestreglemente utse beslutsattestanter.

SC

3.2

Beslut i fråga om att utse verksamhetschef.

29 § HSL

SC

3.3

Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott som hindrar nämndens verksamhet.

10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10 § SoL

OC

3.4

Beslut i fråga om polisanmälan avseende våld eller hot mot tjänsteman.

17 kap. 1 § BrB

Närmast ansvarig chef

3.5

Beslut i fråga om att utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess
talan vid domstol och andra myndigheter i mål/ärenden om enskild person.

10 kap. 2 § SoL

EC

3.6

Beslut i fråga om avvisande av ombud.

9 § FL

EC

3.7

Beslut i fråga om avskrivning på formella grunder.

3.8

Beslut i fråga om rättelse av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende i beslut.

3.9

Beslut i fråga om bidrag till föreningar, organisationer m.m.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

3.10

Beslut i fråga om försäljning av lös egendom som inte behövs i
verksamheten upp till ett värde av två basbelopp.

OC
Försäljning till personal
ej tillåten.

3.11

Beslut i fråga om ej utlämnande av allmän handling
om frågan hänskjutitis till beslut.

6 kap. 3 § OSL

SC/jurist, var för sig
***,se sid. 14

3.12

Beslut i fråga om uppställande av förbehåll vid utlämnande av allmän handling.

10 kap. 14 § OSL

SC/jurist, var för sig
***,se sid. 14

Handläggande
tjänsteman
26 § FL

Handläggande
tjänsteman

14

***
Utlämnande av handling görs i första hand av den som förvarar handlingen enligt nedan.
• Handlingar som förvaras på tjänsterum – den enskilde handläggaren.
• Enskild e-postbrevlåda– den enskilde handläggaren.
• Funktionsadressbrevlåda– alla som har åtkomst till e-postbrevlådan.
• Handlingar i administrativa system – handläggare vid ansvarig funktion.
• Handlingar i övriga databaser – ansvarig handläggare.
• Uppgifter i diarium – registrator.
• Arkiverade diarieförda handlingar – enhetens registrator alternativt arkivredogörare.
• Handlingar i arkiv (närarkiv, säkerhetsskåp, arkivlokal) – alla som har åtkomst till handlingarna, t ex arkivredogörare, arkivarie, registrator.
Om den som får en begäran om utlämnande av handling inte själv har handlingen hos sig ska den som förvarar handlingen omgående kontaktas.
Tveksamhet kring om handling kan lämnas ut/avslag på begäran om handling
Om den som skall pröva frågan är tveksam till om en handling får lämnas ut eller inte, ska jurist eller socialchef kontaktas. Jurist eller socialchef gör sedan
prövningen av om handlingen kan lämnas ut eller inte. Detsamma gäller om en handling kan lämnas ut endast med förbehåll som inskränker den enskildes
rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen. Vid ett eventuellt avslag på begäran om att få ut handling fattar jurist eller socialchef ett formellt,
skriftligt beslut med överklagandehänvisning.
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA BESTÄMMELSER

ÄRENDE
4.1

Beslut i fråga om att inleda utredning, inte inleda utredning samt att utredning inte ska
föranleda någon åtgärd/avslutas, efter ansökan.

4.2

Beslut i fråga om att

Lagrum/annan
bestämmelse
11 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar
Soc.sekr.
Bist.handl.

11 kap. 1 § SoL

-

inleda utredning efter anmälan eller egen iakttagelse.

Soc.sekr.

-

inte inleda utredning samt att utredning inte ska föranleda någon åtgärd/avslutas,
efter anmälan eller egen iakttagelse.

EC

Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.
4.3

Beslut i fråga om att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som
behövs för bedömningen av behovet av insatser.

11 kap. 2 § 1st
SoL

Soc.sekr.
Bist.handl.

4.4

Beslut i fråga om att förlänga utredningstiden vid utredning avseende
underårigs skydd eller stöd under viss bestämd tid.

11 kap. 2 § 3 st
SoL

OC

4.5

Beslut i fråga om uppföljning av ett barns situation när en utredning avslutats utan beslut
om insats samt efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller
boende har upphört.

11 kap. 4 a-b §§
SoL

EC

4.6

Beslut i fråga om att bevilja eller avslå ansökan enligt 2 a kap 8 § SoL om insatser
enligt 4 kap 1 § SoL

2 a kap. 8 § SoL,
4 kap. 1 § SoL

EC

4.7

Beslut i fråga om begäran om överflyttning av ärende till annan
kommun.

2 a kap. 10 § SoL

EC
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4.8

Beslut i fråga om att

2 a kap. 10 § SoL

-

inte mottaga ärende från annan kommun

EC

-

mottaga ärende från annan kommun.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

4.9

Beslut i fråga om att hos IVO ansöka om överflyttning av ärende till annan
kommun.

2 a kap. 11 § SoL

EC

4.10

Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare.

26 kap. 5 § OSL
25 kap. 7 § OSL

EC

4.11

Beslut i fråga om att informera den som gjort en anmälan om att ett
barn far illa enligt 14 kap 1 §. (Gäller ej när anmälan gjorts av privatperson.)

14 kap. 1 b §
SoL

EC

4.12

Beslut i fråga om begäran om utdrag ur misstanke- och belastningsregister

11 § 8 p förordningen om
belastningsregister
(1999:1134) samt
4 § 9 p förordningen om misstankeregister
(1999:1135)

Soc.sekr.
Bist.handl.

12 kap. 1 § och
2 § SoL

EC

4.13

-

adoption, vårdnad, umgänge, barns boende samt medgivande att ta emot barn
m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ SoL,

-

åtgärder enligt LVU/LVM.

Beslut i fråga om gallring av anteckningar och andra uppgifter i personakt.
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5. EKONOMISKT BISTÅND

ÄRENDE
5.1

Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i
övrigt, enligt norm och kommunala riktlinjer.

5.2

Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation.

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar

4 kap. 1 § SoL

Soc. sekr. Vuxen

Soc.sekr. Vuxen

Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.
5.3

5.4

Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i
övrigt, till en högre eller lägre nivå än norm och kommunala riktlinjer,

4 kap. 1 § SoL

-

belopp upp till 5 % av prisbasbelopp,

Soc.sekr. Vuxen

-

belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp,

EC

-

belopp därutöver.

OC

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL,

4 kap. 2 § SoL

-

belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp,

EC

-

belopp därutöver.

OC

5.5

Beslut i fråga om egnamedelsförvaltning.

4 kap. 1 § SoL

EC

5.6

Beslut i fråga om att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta
i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

4 kap. 4 § SoL

Soc sekr. Vuxen

5.7

Beslut i fråga om att sätta ned/vägra fortsatt försörjningsstöd p.g.a.
avböjande att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

4 kap. 5 § SoL

Soc sekr.Vuxen
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6. ÖPPENVÅRD

ÄRENDE
6.1

Beslut i fråga om bistånd i form av öppenvårdsinsats, barn och unga samt vuxna

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar

-

inom kommunens egna verksamheter,

Soc.sekr.

-

extern öppenvård upp till ett prispasbelopp

EC

-

extern öppenvård utöver ett prisbasbelopp

OC

6.2

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, barn och unga
samt vuxna.

4 kap. 1 § SoL

6.3

Beslut i fråga om särskilda kostnader i samband med vistelse i kontaktfamilj samt annan
öppenvård

4 kap. 1 § SoL

Soc.sekr

EC
-

upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år,

-

därutöver.

OC

6.4

Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/familj.

EC

6.5

Beslut i fråga om bistånd i form av stödkontakt med handläggare, max tre månader.

4 kap. 1 § SoL

EC

6.6

Beslut om bistånd i form av kontaktperson vid umgänge/umgängesstöd.
(6 kap 15 c § FB)

4 kap. 1 § SoL

Soc.sekr.

6.7

Beslut i fråga om öppenvårdsinsats utan vårdnadshavares samtycke för barn över 15 år.

3 kap. 6 a-b §§
SoL

EC

6.8

Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares
samtycke när åtgärden gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 §
SoL eller utseende av kontaktperson/familj som avses i 3 kap 6 b § 1 st SoL.

6 kap. 13 a § FB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.
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7. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
6 kap. 6 § 1-2 st
SoL

Delegat/kommentar

7.1

Beslut i fråga om att lämna medgivande åt enskilt hem att bereda en underårig
stadigvarande vård och fostran.

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

7.2

Beslut i fråga om att godkänna utredning av enskilt hem som vid upprepade
tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem).

6 kap. 6 § 3 st SoL

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

7.3

Beslut i fråga om förbud eller begränsning för person att i hemmet ta emot
andras barn.

5 kap. 2 § SoL

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

7.4

Beslut i fråga om övervägande av om vård av underårig i annat hem än det egna
fortfarande behövs.

6 kap. 8 § 1 st SoL

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

7.5

Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av
vårdnaden.

6 kap. 8 § 2 st,
6 kap. 8 § FB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

7.6

Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst tre månader placera eller
omplacera en underårig för vård i familjehem eller annat enskilt hem i en akut
situation.

4 kap. 1 § SoL

EC
Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid

Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt (längst fyra månader) placera eller
omplacera en underårig för vård på HVB i en akut situation.

EC, OC, SC

7.7

Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem för stadigvarande vård
och fostran.

4 kap. 1 § SoL

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

7.8

Beslut i fråga om bistånd i form av plats på HVB

4 kap. 1 § SoL

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.
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7.9

7.10

7.11

Beslut i fråga om särskilda kostnader vid familjehemsplacering, till barnet

4 kap. 1 § SoL

-

upp till 25 % av gällande prisbasbelopp

EC

-

därutöver.

OC

Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB

4 kap. 1 § SoL

-

upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år,

EC

-

därutöver.

OC

Beslut i fråga om ersättning till föräldrar till placerade barn i samband med umgänge

4 kap. 1 § SoL

-

upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år,

EC

-

därutöver.

OC
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8. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA

ÄRENDE
8.1

8.2

8.3

Beslut i fråga om bistånd i form av placering på HVB

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

- med planerad vårdtid upp till och med tre månader,

OC

- därutöver.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB

4 kap. 1 § SoL

-

upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år,

EC

-

därutöver.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem eller i annat enskilt hem

4 kap. 1 § SoL

- med planerad vårdtid upp till och med tre månader,

EC

- därutöver.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

8.4

Beslut i fråga om bistånd i form av andrahandskontrakt, s.k. socialt kontrakt.

8.5

Beslut i fråga om uppsägning av hyresgäst, som innehar andrahandskontrakt i av
förvaltningen disponerad lägenhet/fastighet.

8.6

4 kap. 1 § SoL

EC
EC

4 kap. 2 § SoL
Beslut att ansöka om förtur till bostad i allmännyttan

8.7

Delegat/kommentar

Beslut i fråga om bistånd i form av boende på skyddat boende

EC

4 kap. 1 § SoL
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- upp till om med två dagar,

Soc.sekr

- upp till och med sju dagar,

EC

- därutöver.

OC
Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.

8.8

Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge

4 kap. 1 § SoL

- upp till och med sju dagar,

EC

- därutöver.

OC
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9. BISTÅND TILL PERSONER ÖVER 65 ÅR (ÄLDREOMSORG)

ÄRENDE
9.1

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst/service.

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar

9.2

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst/personlig omvårdnad.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.3

Beslut i fråga om bistånd i form av trygghetslarm.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.4

Beslut i fråga om bistånd i form av tillsyn/besök.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.5

Beslut i fråga om bistånd i form av aktivitet/social samvaro.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.6

Beslut i fråga om bistånd i form av avlösning i hemmet.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.7

Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.8

Beslut i fråga om bistånd i form av dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

-

inom kommunens egen dagverksamhet,

Bist.handl.

-

extern dagverksamhet.

EC

9.9

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.10

Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

9.11

Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats

4 kap. 1 § SoL

-

inom kommunens verksamhet

Bist.handl.

-

extern placering.

EC
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9.12

Beslut i fråga om bistånd i form av växelvård/avlastning.

4 kap. 1 § SoL

9.13

Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform,

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

-

egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad

EC

-

extern regi.

OC
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10. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE

ÄRENDE
10.1

Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till familjehem.

Lagrum/annan
bestämmelse
SKLs rekommen.

10.2

Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till kontaktperson/kontaktfamilj.

SKLs rekommen.

10.3

Beslut i fråga om reducering av ersättning vid avbrott i vistelse i familjehem.

EC

10.4

Beslut i fråga om handledning till uppdragstagare.

EC

10.5

Beslut i fråga om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet
tidigare varit familjehemsplacerat hos.

6 kap. 11 § SoL

Delegat/kommentar

EC

EC

EC
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11. ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M.

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
8 kap. 1 § 1 st SoL,
6 kap. 1 § SoF
19 § LSS

Delegat/kommentar

11.1

Beslut i fråga om ersättning från den enskilde vårdtagaren när bistånd ges i form av plats i
hem för vård eller boende samt i familjehem (vuxna).

Soc.sekr.
Avgifts.handl.

11.2

Beslut i fråga om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett
annat hem än det egna.

8 kap. 1 § 2 st SoL,
6 kap. 2 § SoF,
20 § LSS, 5 §
LSSF

Soc.sekr.
Avgifts.handl.

11.3

Beslut i fråga om att återkräva bistånd enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL.

9 kap. 1 och 2 §§
SoL

EC

11.4

Beslut i fråga om att föra talan hos förvaltningsrätten om ersättning för ekonomisk hjälp
som avses i 9 kap 1 § och 2 § SoL samt för kostnader som kommunen haft enligt 8 kap 1
§ 1 och 2 st SoL.

9 kap. 3 § SoL

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

11.5

Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 8 kap 1 §
SoL samt 9 kap 1 och 2 §§ SoL.

9 kap. 4 § SoL

OC

11.6

Beslut i fråga om att höja eller sänka minimibeloppet.

8 kap. 8 § SoL

EC
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12. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU)

ÄRENDE
12.1

Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU.

Lagrum/annan
bestämmelse
4 § LVU

12.2

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande,

6 § 1 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

6 § 2 st LVU

Ordf. eller annan ledamot,
se kompletterande
beslutanderätt.

-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Delegat/kommentar
Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.3

Beslut i fråga om att hos förvaltningsrätten ansöka om förlängning av utredningstiden.

8 § LVU

EC

12.4

Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande genast ska upphöra,

9 § 3 st LVU

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

-

12.5

Beslut i fråga om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden,

-

12.6

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

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

-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.
11 § 1st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

11 § 1 st och 3 st
LVU

Ordf. eller annan ledamot,
se kompletterande
beslutanderätt.

11 § 2 st § LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

11 § 2 st och 3 st
LVU

Ordf. eller annan ledamot,
se kompletterande
beslutanderätt.
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12.7

Beslut i fråga om den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra
till 11 § 1 st och 2 st, bl a permissioner, medicinsk vård eller behandling, företa resor eller
påbörja arbetsanställning.

11 § 4 st
LVU

EC

12.8

Beslut i fråga om övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs.

13 § 1 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.9

Beslut i fråga om prövning av om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs.

13 § 2 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.10

Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken efter tre års placering i samma familjehem.

13 § 3 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.11

Beslut i fråga om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när överenskommelse
inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren,

14 § 2 st 1 p LVU

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

12.12

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Beslut i fråga om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller
vårdnadshavare,
-

EC
14 § 2 st 2 p LVU

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.
EC

12.13

Beslut i fråga om övervägande av om beslut beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 p och 2 p fortfarande behövs.

14 § 3 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.14

Beslut i fråga om att upphöra med vården.

21 § LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.15

Beslut i fråga om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt
kvalificerad kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former
inom socialtjänsten.

22 § 1 st 1 p och 2
p LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.16

Beslut i fråga om omprövning enligt 13 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st.

22 § 3 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.17

Beslut i fråga om upphörande enligt 21 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st.

22 § 3 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.
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12.18

Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud.

24 § LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.19

Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs.

26 § 1 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.20

Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra.

26 § 2 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

12.21

Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud,

27 § 1 st LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

27 § 2 st LVU

Ordf. eller annan ledamot,
se kompletterande
beslutanderätt.

-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

12.22

Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra.

30 § 2 st LVU

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

12.23

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

31 § LVU

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

12.24

Beslut i fråga om läkarundersökning, utse läkare samt bestämmande av plats för
läkarundersökning.

32 § LVU

EC

12.25

Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att bereda en läkare som avses i 32 §
LVU tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökning.

43 § 1 p LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden
eller av ordf.

43 § 2 p LVU

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

Beslut i fråga om att begära handräckning får enligt 43 § 1 p LVU även begäras direkt av
nämndens ordförande.
12.26

Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård.

Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård får också fattasav
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, kompletterande beslutanderätt.

Ledamot eller tjänsteman,
se kompletterande
beslutanderätt.

30

12.27

Beslut i fråga om begäran om utskrivning från hem för vård eller boende då vården ges
med stöd av LVU.

3 kap. 14 § 2 st.
SoF

EC
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13. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
7 § LVM

Delegat/kommentar

13.1

Beslut i fråga om att inleda utredning, då man fått kännedom om att det kan finnas skäl att
bereda någon tvångsvård.

13.2

Beslut i fråga om att utredning inte ska inledas eller att utredning ska läggas ned.

7 § LVM

EC

13.3

Beslut i fråga om läkarundersökning samt ATT utse läkare för undersökningen.

9 § LVM

Soc.sekr

13.4

Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVM.

11 § LVM

Kan inte delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

13.5

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande,

13 § 1 st LVM

Kan inte delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

13 § 2 st LVM

Ordf. eller annan ledamot,
se kompletterande
beslutanderätt.

-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

EC

13.6

Beslut i fråga om att inte ansöka om vård när ett beslut om omedelbart omhändertagande
föreligger.

18 § LVM

EC

13.7

Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra,

18 b § LVM

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

-

13.8

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra en missbrukare till
läkarundersökning,
-

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.
45 § 1 p LVM

EC

Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.
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13.9

Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra den som ska beredas
vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus,
-

45 § 2 p LVM

när nämndens beslut inte kan avvaktas.

EC

Ordf/vice ordf, var för sig,
under jourtid.

13.10

Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning.

46 § LVM

EC

13.11

Beslut i fråga om yttrande till allmän domstol angående överlämnande för vård då den
som begått brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM.

31 kap. 2 § BrB

EC
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14. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS

ÄRENDE
14.1

Beslut i fråga om personkretstillhörighet.

Lagrum/annan
bestämmelse
1 och 7 §§ LSS

Delegat/kommentar

14.2

Beslut i fråga om biträde av eller ekonomiskt stöd till personlig assistans.

7 § och 9 § 2 p LSS

Bist.handl.

14.3

Beslut i fråga om ledsagarservice

7 § 9 § 3 p LSS

Bist.handl.

14.4

Beslut i fråga om biträde av kontaktperson.

7 § och 9 § 4 p LSS

Bist.handl.

14.5

Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet.

7 § och 9 § 5 p LSS

Bist.handl.

14.6

Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

7 § och 9 § 6 p LSS

Bist.handl.

14.7

Beslut i fråga om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov.

7 § och 9 § 7 p LSS

Bist.handl.

14.8

Beslut i fråga om boende i familjehem för barn och ungdomar med tillämpning av 6 kap. 6
§ SoL.

7 § och 9 § 8 p LSS

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

14.9

Beslut i fråga om bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo
utanför föräldrahemmet.

7 § och 9 § 8 p LSS

Bist.handl.

EC

14.10

-

på boende som socialnämnden har entreprenadavtal med

-

annat boende

Beslut i fråga om bostad med särskild service i form av gruppbostad, servicebostad eller
särskilt anpassad bostad för vuxna.

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.
7 § och 9 § 9 p LSS
EC

14.11

-

på boende som socialnämnden har entreprenadavtal med

-

annat boende

Beslut i fråga om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.
7 § och 9 § 10 p

Bist.handl.
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förvärvsarbete och som inte utbildar sig.

LSS

14.12

Beslut i fråga om att betala ut assistansersättning till annan person än den som är
berättigad till insatsen.

11 § LSS

EC

14.13

Beslut i fråga om återbetalning av ekonomiskt stöd.

12 § LSS

OC

14.14

Beslut i fråga om anmälan till överförmyndaren när en person som omfattas
av 1 § LSS kan antas ha behov av förmyndare, förvaltare eller god man samt anmälan om
att behovet bör kunna upphöra.

15 § p 6 LSS

Bist.handl.

14.15

Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser.

16 § LSS

Bist.handl.

14.16

Beslut i fråga om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans till
Försäkringskassan.

110 kap. 6 § 3 p
SFB

Bist.handl.

14.17

Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares
samtycke när åtgärden gäller beslut avseende biträde av kontaktperson,
avlösarservice i hemmet samt korttidsvistelse utanför det egna
hemmet.

6 kap. 13 a § FB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.
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15. BISTÅND TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, SoL

ÄRENDE
15.1

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst/service.

Lagrum/annan
bestämmelse
4 kap. 1 § SoL

Delegat/kommentar

15.2

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst/personlig omvårdnad.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.3

Beslut i fråga om bistånd i form av trygghetslarm.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.4

Beslut i fråga om bistånd i form av tillsyn/besök.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.5

Beslut i fråga om bistånd i form av aktivitet/social samvaro.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.6

Beslut i fråga om bistånd i form av avlösning i hemmet.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.7

Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.8

Beslut i fråga om bistånd i form av dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

-

inom kommunens egen dagverksamhet,

Bist.handl.

-

extern dagverksamhet.

EC

15.9

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.10

Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.11

Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats.

4 kap. 1 § SoL

-

inom kommunens verksamhet

Bist.handl.

-

extern placering.

EC
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15.12

Beslut i fråga om bistånd i form av växelvård/avlastning.

4 kap. 1 § SoL

Bist.handl.

15.13

Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform.

4 kap. 1 § SoL

15.14

Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares
samtycke när åtgärden gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 §
SoL eller utseende av kontaktperson/familj som avses i 3 kap 6 b § 1 st SoL.

6 kap. 13 a § FB

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.
Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.
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16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST

ÄRENDE
16.1

Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst.

16.2

Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst.

Lagrum/annan
bestämmelse
7 § lag(1997:736)
om färdtjänst
5 § lag (1997:735)
om riksfärdtjänst

Delegat/kommentar
Bist.handl.
Bist.handl.
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17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN

ÄRENDE
17.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse,

Lagrum/annan
bestämmelse
1 kap. 4 § FB

Delegat/kommentar

-

om föräldrarna är sammanboende och eniga om faderskapet,

Kommunvägledare

-

i övriga fall.

Soc.sekr.

17.2

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse.

1 kap. 9 § FB

17.3

Beslut i fråga om vidtagande av åtgärder i anledning av fastställande av
faderskap/föräldraskap,

2 kap. 1,4-6, 8 och
9 §§ FB
jfr 10 kap. 5 § SoL

Soc.sekr.

-

vid upprättande av S-protokoll,

Kommunvägledare

-

i övriga fall.

Soc.sekr.

17.4

Beslut i fråga om att lägga ned påbörjad utredning om faderskap.

2 kap. 7 § FB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.5

Beslut i fråga om att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad utredning.

2 kap. 9 § FB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.6

Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om faderskap.

3 kap. 5, 6 och 8 §§
FB
jfr 10 kap. 5 § SoL

Soc.sekr.

17.7

Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap.

3 kap. 14 § FB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.8

Beslut i fråga om överflyttning/mottagande av ärende angående faderskapsutredning.

2 kap. 3 § FB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.
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17.9

Beslut i fråga om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge.

6 kap. 6 § 2 st,
14 a § 2 st,
15 a § 3 st samt
17 a § FB

Soc.sekr.

17.10

Beslut i fråga om umgängesstöd (yttrande till rätten samt att utse person att medverka vid
umgänget).

6 kap. 15 c § FB

Soc.sekr.

17.11

Beslut i fråga om att utse person att verkställa utredning i mål eller ärende om vårdnad,
boende eller umgänge.

6 kap. 19 § FB

Soc.sekr.

17.12

Beslut i fråga om att lämna upplysningar till rätten i mål eller ärende om vårdnad, boende
eller umgänge.

6 kap. 19 och 20 §§
FB

Soc.sekr.

17.13

Beslut i fråga om att godkänna avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska betalas
med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader.

7 kap. 7 § FB

Soc.sekr.

17.14

Beslut i fråga om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att
adoptera barnet.

6 kap. 6 och 12 §§
SoL

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.15

Beslut i fråga om att återkalla ett medgivande till adoption.

6 kap. 13 § SoL

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.16

Beslut om att lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta.

6 kap. 14 § SoL

Soc.sekr.

Beslut om att ej lämna samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta.

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.17

Beslut i fråga om förlängning av utredningstid för att pröva frågan om samtycke eller inte
samtycke till adoptionsförfarande.

6 kap. 14 § SoL

Kan ej delegeras.
Beslut fattas av
socialnämnden.

17.18

Beslut i fråga om yttrande till rätten i ärende om adoption.

4 kap. 10 § FB

Kan ej delegeras.
Beslut fattas av
socialnämnden.
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17.19

Beslut i fråga om att väcka talan alternativt göra anmälan/ansökan hos domstol i fråga om
särskild förordnad vårdnadshavare.

6 kap. 7, 8 och 10c
§§ FB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.20

Beslut i fråga om yttrande till rätten eller till överförmyndare i ärende om förordnande av
godmanskap eller förvaltarskap.

11 kap. 16 § 2 och
3 st FB

Soc.sekr.

17.21

Beslut i fråga om framställning eller ansökan till domstol om att åtgärd behöver vidtas i
fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller behov av målsägandebiträde för ett
barn.

5 kap. 2 § SoF

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.22

Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare

5 kap. 3 § SoF

Soc.sekr.

-

att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för underårig,

-

att underårig inte längre bör ha förvaltare, eller

-

att det föreligger sådana förhållandens om talar för att en förälder inte kommer att
förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt.

17.23

Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag.

16 kap. 18 § SFB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

17.24

Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av underhållsstöd.

16 kap. 19 § SFB

Kan ej delegeras. Beslut
fattas av socialnämnden.

41

18. YTTRANDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER, UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
31 kap. 2 § BrB

Delegat/kommentar

18.1

Yttrande till allmän domstol angående överlämnande för vård då den som begått brottslig
gärning kan bli föremål för vård enligt LVM.

Soc.sekr.

18.2

Yttrande till allmän domstol då den som begått brott får dömas till ungdomsvård
om han eller hon har behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU.

32 kap. 1 och 2 §§
BrB

Soc.sekr.

18.3

Yttrande till åklagarmyndighet i ärenden där person under 18 misstänks för brott.

11 § LUL

Soc.sekr.

18.4

Underrättelse till åklagarmyndigheten om den unges misskötsamhet av
ungdomsvård och ungdomstjänst .

12 kap. 8 § SoL
32 kap. 4 § BrB
30 b § LUL

Soc.sekr.

18.5

Begäran om polisutredning samt yttrande i fråga om betydelsen av en utredning enligt 31
LUL.

31 § och 34 § LUL

Soc.sekr.

18.6

Framställan till åklagarmyndighet om prövning hos domstol huruvida den unge har begått
brottet (bevistalan).

38 § LUL

Soc.sekr.

18.7

Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden.

3 kap. 8 § samt 5
kap 2 § körkortsförordningen
(1998:980)

Soc.sekr.

18.8

Yttrande till behörig myndighet i samband med överlämnande av ansökan om offentligt
biträde.

3 § 3 st lagen
(1996:1620) om
offentligt biträde,
t ex 39 § LVU

Soc.sekr.

18.9

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens
medgivande för barn under 18 år.

3 § passförordningen
(1979:664)

EC
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18.10

Yttrande till IVO i ärende där IVO utövar sin tillsyn över kommunens
socialtjänst.

13 kap. 2 och 5 §§
SoL

OC

18.11

Yttrande i ärende där allmänheten framfört
klagomål på kommunal myndighet till Justitieombudsmännen, JO.
(JO-anmälan).

18.12

Yttrande till förvaltningsdomtol i ärende rörande särskild avgift för ej inom skälig tid
verkställda beslut.

16 kap. 6 a-g §§
SoL

OC

18.13

Yttrande till domstol i ärende om namnbyte.

45-46 §§
namnlagen
(1982:670)

Soc.sekr.

18.14

Yttrande till åklagare eller upplysningar till socialnämnd i annan kommun då talan om
äktenskapsskillnad förs av åklagare.

5 kap. 5 § 3 st ÄktB

Soc.sekr.

18.15

Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige.

18.16

Beslut i fråga om att på begäran lämna ut uppgifter angående en utlännings personliga
förhållanden.

17 kap. 1 §
utlänningslagen

EC

18.17

Beslut i fråga om utlämnande av personuppgifter till Socialstyrelsen för
angelägna statistiska ändamål.

12 kap. 5 § SoL

EC

18.18

Beslut i fråga om att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter för
forskningsändamål.

12 kap. 6 § SoL

EC

18.19

Beslut i fråga om att lämna uppgifter om utbetalad ekonomisk
hjälp till annan myndighet när syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna
eller en felaktig beskattning.

12 kap. 7 § SoL

Soc.sekr.
Bist.handl.

18.20

Beslut i fråga om utlämnande av uppgift på begäran av smittskyddsläkare.

6 kap. 9 §
smittskyddslagen
(2004:168)

EC

Ej delegerat. Beslut fattas
av socialnämnden.

SC
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18.21

Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler.

6 kap. 12 §
smittskyddslagen
(2004:168)

EC

18.22

Beslut i fråga om att lämna utdrag ur socialregister till annan kommun som utreder
familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.

6 kap. 6 a § SoL,
10 kap. 1 § OSL,
12 kap. 2 § OSL

Bisthandl.
Soc.sekr.

Begäran om utdrag ur socialregister vid egna familjehemsplaceringar,
bistånd i form av kontaktfamilj eller kontaktperson.

6 kap. 6 a § SoL,
10 kap. 1 § OSL,
12 kap. 2 § OSL

Bisthandl.
Soc.sekr.

18.23

Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om vissa brott som riktar sig mot
underåriga.

12 kap. 10 § SoL,
10 kap. 21-23 §§
OSL

EC

18.24

Framställning till domstol om att en underårig är i behov av målsägandebiträde.

5 kap. 2 § SoF

EC

18.25

Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen.

6 § bidragsbrottslagen

OC

18.26

Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och handräckning samt
överlämnande av mål till allmän domstol angående obetalda hyror för
socialtjänsten bostäder.

1, 3 och 33 §§
lag om betalningsföreläggande och
handräckning

EC

18.27

Utlämnande av uppgifter på begäran av Kronofogdemyndigheten eller allmän domstol i
skuldsaneringsärenden.

36 §
skuldsaneringslagen

EC

18.28

Beslut i fråga om framställan till Försäkringskassan/CSN om ändring av
betalningsmottagare av allmänt barnbidrag/studiestöd.

106 kap. 6 § SFB,
2 kap. 33 § 2 st
studiestödsförordningen (2000:655)

Soc.sekr.
Bist.handl.
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18.29

Yttrande till IVO i ärende om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL.

2 a kap. 11 § SoL

EC

18.30

Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende om överklagande av IVOs beslut om överflyttning
av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL.

2 a kap. 11 § SoL,
16 kap. 4 § SoL

EC

45

19. ÖVERKLAGANDEN

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
27 § FL

Delegat/kommentar

19.1

Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak.

Delegat i det
ursprungliga beslutet,
efter samråd med
närmast överordnad chef

19.2

Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt avvisande av
överklagande som kommit in för sent.

24 § FL

Delegat i det
ursprungliga beslutet,
efter samråd med
närmast överordnad chef

19.3

Beslut i fråga om att överklagande av socialnämndens beslut kommit in i rätt tid

24 § FL

SC

19.4

Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat
beslut.

19.5

Beslut i fråga om överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt
eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen
fattats av delegat.

19.6

Beslut i fråga om att överklaga Migrationsverkets beslut om statlig
ersättning för flyktingmottagande.

19.7

Beslut i fråga om att överklaga IVOs beslut om överflyttning av ärende.

Delegat i det
ursprungliga beslutet,
efter samråd med
närmast överordnad chef
16 kap. 3 § SoL

SC

OC

2 a kap. 11 § SoL,
16 kap. 4 § SoL

OC
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20. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
5 kap. 3 § 1 p SoF,
15 § 6 p LSS,
10 kap. o 11 kap.
FB

Delegat/kommentar

20.1

Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god
man/förvaltare/förmyndare föreligger.

Soc.sekr.
Bist.handl.

20.2

Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god
man/förvaltare/förmyndare inte längre föreligger.

5 kap. 3 § 2 p SoF,
15 § 6 p LSS,
10 kap. o 11 kap
FB

Soc.sekr.
Bist.handl.

20.3

Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen av
underårigs egendom.

5 kap. 3 § 3 p SoF

Soc.sekr.
Bist.handl.
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21. LEX SARAH, LEX MARIA, M.M.

ÄRENDE
21.1

Beslut i fråga om att starta/avsluta utredning om allvarliga missförhållanden eller risk för
allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild, socialtjänst och LSS (lex Sarah).

Lagrum/annan
bestämmelse
14 kap. 6 § SoL,
24 e § LSS

Delegat/kommentar

21.2

Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga
missförhållanden i omsorgen rörande enskild (lex Sarah).

14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

SC

21.3

Beslut i fråga om att upprätta särskild anmälan till nämnd då en patient i samband med
vård eller behandling inom nämndens verksamhetsområde drabbats av eller utsatts för
risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

24 § 1 st 3 p HSL

MAS, MAR

21.4

Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för
allvarlig skada inom hälso- och sjukvården (lex Maria).

3 kap. 5 och 6 §§
patientsäkerhetslagen (2010:659),
SOSFS 2005:28

MAS, MAR

Utvecklingsledare
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22. DÖDSBOÄRENDEN

ÄRENDE

Lagrum/annan
bestämmelse
20 kap. 8a § ÄB

Delegat/kommentar

22.1

Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till
Skatteverket.

Kommunvägledare

22.2

Beslut i fråga om provisorisk förvaltning.

18 kap. 2 § ÄB

Kommunvägledare

22.3

Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling
till dödsbodelägare.

18 kap. 1 § ÄB

Kommunvägledare

22.4

Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling
till Allmänna arvsfonden.

18 kap. 1 § ÄB

Kommunvägledare

22.5

Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling
till god man för bortovarande.

18 kap. 1 § ÄB

Kommunvägledare

22.6

Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning.

20 kap. 2 §, 2 st
ÄB

Kommunvägledare

22.7

Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet.

22.8

Beslut i fråga om att ordna med gravsättning.

Kommunvägledare

5 kap. 2 §
begravningslagen
(1990:1144)

Kommunvägledare
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Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM
Socialnämndens ordförande har en i lag direkt angiven kompletterande beslutanderätt. Kompletterande beslutanderätt för ledamot och tjänsteman måste
förordnas av nämnd och socialnämnden har i särskilt beslut 2015-05-26 § 105 förordnat vice ordförande, ledamöter och tjänstemän enligt nedan. Den
kompletterande beslutanderätten gäller då nämndens beslut inte kan avvaktas.
6 § LVU

Beslut i fråga om omedelbart om händertagande.

Ordf. Göran Nilsson (M)
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Layla Nasiar (KD)
Fredrik Rosenbecker (V).

11 § 1 st LVU

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

Ordf. Göran Nilsson (M)
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Layla Nasiar (KD)
eller Fredrik Rosenbecker (V).

11 § 2 st LVU

Beslut i fråga om att den unge får vistas i det egna hemmet.

Ordf. Göran Nilsson (M)
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Layla Nasiar (KD)
Fredrik Rosenbecker (V).

27 § LVU

Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud.

Ordf. Göran Nilsson (M)
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Layla Nasiar (KD)
Fredrik Rosenbecker (V).

13 § LVM

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande.

Ordf. Göran Nilsson (M)
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Layla Nasiar (KD)
Fredrick Rosenbecker (V).
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43 § 2 st

Beslut i fråga om att begära biträde av polismyndighet för
att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

Ordf. Göran Nilsson (M)
1:e vice ordf. Kerstin Eskhult (C)
2:e vice ordf. Britt-Louise Gunnar (S)
Layla Nasiar (KD)
Fredrik Rosenbecker (V)
SC Mats Ståhl Elgström
OC Ulrika Brugård
EC Maria Wallinder
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