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Förkortningar
Lagar
BegrL
BrB

FB
FL
KL

LUL
LVU
LOU
LSS
LVM
OSL
SKR
SFB
SoF
SoL
TF
ÄB

Begravningslagen (1990:1144)
Brottsbalken (1962:700)
Bidragbrottslagen (2007:612)
Förordning om offentligt biträde (1997:405)
Föräldrabalken (1949:381)
Förvaltningslagen (1986:223)
Kommunallagen (2017:725)
Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)
Lag om offentligt biträde (1996:1620)
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Lag om offentlig upphandling (2007:1091)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Skadeståndslagen (1972:207)
Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Ärvdabalken (1958:637)

Övriga
MAS
SKR
SnAu
Sn

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sveriges kommuner och regioner
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämnden
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Att fatta beslut på delegation
Delegerad beslutsrätt
I 6 kap 37 § Kommunallagen anges att
”En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.”
Socialnämndens delegationsordning innehåller de ärenden i vilka socialnämnden har delegerat beslutanderätt åt utskott, enskild ledamot eller anställd hos kommunen. Om en ärendetyp inte finns med i delegationsordningen innebär det att beslut fattas av socialnämnden.
Om inte annat anges omfattar delegationen både bifall och avslag samt i de fall det är aktuellt upphörande
av insatsen (det krävs då att det av beslutet framgår att insatsen kan komma att upphöra om behov ej
längre föreligger).

Tjänstemän kan inte fatta beslut gemensamt. Endast en tjänsteman kan vara delegat i ett beslut.
Delegaten ”handläggare” innefattar följande tjänstetitlar: socialsekreterare, biståndshandläggare, LSShandläggare samt bostadsanpassningshandläggare. Används när delegationen är gemensam för samtliga
Delegaten ”assistent” innefattar tjänstetiteln förvaltningsassistent.

Anmälan av delegationsbeslut
Samtliga beslut som fattas på delegation ska enligt 6 kap. 39–40 § KL skriftligen anmälas till socialnämnden. Om beslutet är fattat i verksamhetssystemet Procapita anmäls det till nämnden varje månad genom
en lista med de fattade besluten. För övriga beslut ansvarar beslutsfattaren/delegaten för att delegationsbeslutet lämnas in till nämnden
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana
beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
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Bestämmelser kring delegation
Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Hit hör till exempel
• riktlinjer, intentioner, ramar och system för budget och budgetuppföljning
• fastställande av nämndens budget
• åtgärder p.g.a. budgetavvikelser som påverkar totalramen för nämndens budget
• fastställande av förslag till ekonomiskt bokslut och verksamhetsberättelse
• åtgärder med anledning av revisionsanmärkning
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Vidaredelegation
Nämnden kan med stöd av kommunallagen 7 kap 6 §, överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt
annan anställd att besluta istället. Endast förvaltningschefen har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten. Förvaltningschefen eller nämnden kan vid behov återkalla delegation.

Delegationsförbud
Socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av delegationsförbud i 10 kap. 4
och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa
beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa frågor.
Delegationsförbudet gäller:
•
•
•
•
•
•

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning
Yttrande till domstol i adoptionsärenden
Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och
förmyndarskap
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp

2 kap. 3 § FB
2 kap. 7 & 9 §§ FB
2 kap. 9 § FB
4 kap. 10 § FB
6 kap. 7, 8, 8a och 9 §§ FB
7 kap. 7 § FB

•

Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot andras underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig

5 kap. 2 § SoL

•

Begränsning i umgänget, hemlighållande av vistelseort samt
övervägande av desamma

14 § 2 st p1-3 LVU

Enligt 10 kap. 4 § SoL och 10 kap. 5 § SoL kan vissa ärenden endast delegeras till utskott och inte tjänstemän.
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Gemensamt
Personuppgiftbiträdesavtal
Nr
1.

Ärende

Lagrum

Personuppgiftbiträdesavtal med socialnämnden
som personuppgiftsansvarig.

Artikel 28 p3 Dataskyddsförordningen

Delegat
Verksamhetschef

Brådskande ärenden
Nr
1.

Ärende

Lagrum

Beslut på socialnämndens vägnar i ärenden som är
så brådskade att nämndens beslut inte kan avvaktas

6 kap. 39 § KL

Delegat
Sn:s ordförande, om vid förhinder
för denne, 1:e eller 2:e vice

Handläggning av ärenden
Utredning, Överklagan, Överflyttning av ärende och Ombud och offentligt biträde

Nr

Handläggning

Lagrum

Delegat

Utredning
1.

Beslut

Om utredningen ska vara helt eller
delvis muntlig.

2

Försenad
handläggning

a) 11 § FL
a) meddela försenad handläggning
b) ta beslut efter begäran efter 6 b) 12 § FL
månader

Nr

Ärende

9 § FL

Lagrum

verksamhetschef
a) delegat för beslut
b) verksamhetschef

Delegat

Utredning
1.

Beslut

a) att utredning ska inledas
b) att utredning inte ska inledas
eller att inledd utredning ska
avslutas utan insats
c) att avskriva ärendet
d) att avvisa framställan

11 kap. 1 § SoL
LSS
BAB

a) Handläggare
b) 1:e socialsekreterare/ verksamhetschef
c) handläggare
d) 1:e socialsekreterare/ verksamhetschef

Överklagan
1.

Omprövning av beslut

37-39 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet

2.

Avvisning av överklagande som kommit in för sent

45 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet

3.

Begäran om inhibition och prövningstillstånd av
beslut eller dom som fattats av domstolsinstans

10 kap 1-2 §§ SoL
27 § LSS,
6 kap 37 §

Socialnämndens arbetsutskott

4.

Yttrande till högre instans/domstol (FR, KR)

1:e socialsekreterare/ verksamhetschef

5.

Överklagan av beslut från Migrationsverket avseende ekonomiska ersättningar.

1:e socialsekreterare/
verksamhetschef

6.

Överklagande och yrkande om inhibition när Inspektionen för vård och omsorg har beslutat om
överflyttning av ärende till Socialnämnden i Säters
kommun
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46 § FL
2 a kap. 11 § SoL

Socialnämndens arbetsutskott

Överflyttning av ärende
1.

Framställning om överflyttning av ärende till nämnd
i annan kommun samt beslut i fråga om mottagande
av ärende

2 a kap. 10 §

1:e socialsekreterare/verksamhetschef

2.

Ansökan om överflyttning av ärende hos Inspektionen för vård och omsorg

2 a kap. 11 § SoL

1:e socialsekreterare/verksamhetschef

Ombud och offentligt biträde
1.

Ansöka samt yttra sig i ärenden om offentligt biträde

3 § lagen om offentligt biträde,
3 § förordningen om
off. bitr.

Handläggare

2.

Utse ombud att föra socialnämndens talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol

10 kap. 2 § SoL
6 kap. 15 a FB

1:e socialsekreterare/verksamhetschef

3.

Avvisande av ombud eller biträde

14 § FL
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Socialnämndens arbetsutskott

Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter m.m.
Polisanmälan, Anmälan till överförmyndare, Utlämnande av allmän handling och Anmälan m.m.
till smittskyddsläkare

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Utlämnande av allmän handling
Beslut att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt särskilt beslut
ska göra detta 6 kap. 3 § OSL

1.

Beslut att inte lämna ut allmän handling eller
uppgift ur sådan till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande

2.

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till
statliga myndigheter i forskningssyfte
Överklagande av annan myndighets beslut i ärende
om utlämnande av allmän handling

3.

Polisanmälan
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Beslut om att polisanmäla samt att inte polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet
Beslut om att till polismyndighet lämna uppgift
som behövs för omedelbart polisiärt ingripande av
underårig vid överhängande och allvarlig risk för
den unges hälsa eller utveckling eller om den unge
påträffas när han eller hon begår brott
Beslut om att polisanmäla samt att inte polisanmäla
brott som riktar sig mot underårig (gäller brott mot
liv och hälsa, misshandelsbrott, brott mot frihet
och frid, olaga frihetsberövande, olaga tvång, sexualbrott, könsstympning)
Beslut om att till åklagar- eller polismyndighet
lämna uppgift som angår misstanke om överlåtelse
av narkotika eller dopningsmedel eller icke ringa
fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker till underårig
Beslut om att till åklagar- eller polismyndighet
lämna uppgift som angår misstanke om vissa
grövre brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller försök till
brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år
Beslut om att polisanmäla bidragsbrott

Anmälan till överförmyndare
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2 kap. 14 § TF
6 kap. 4 § OSL
10 kap. 4 & 13-14 §§
OSL

12 kap. 6§ SoL

IFO: 1:e socialsekreterare/
enhetschef
ÄHO: enhetschef avseende
handlingar förvarade ute på enheterna. Verksamhetschef avseende handlingar som förvaras på
övergripande nivå.
Stab: Sektorchef
Verksamhetschef

2 kap. 15 § TF

Verksamhetschef

10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10§ SoL

Verksamhetschef/enhetschef

10 kap. 20 § OSL
12 kap. 10 § SoL

1:e socialsekreterare, handläggare i
socialjouren

10 kap. 21 § OSL
12 kap. 10 § SoL

1:e socialsekreterare

10 kap. 22 § OSL
12 kap. 10 § SoL

1:e socialsekreterare

10 kap. 23 § OSL
12 kap. 10 § SoL

1:e socialsekreterare

6 § bidragsbrottslagen

1:e socialsekreterare

Nr

1.
2.
3.

Ärende

Beslut att anmäla behov av god man/förvaltare till
överförmyndare (eller att behovet har upphört)
Beslut att anmäla till överförmyndare att behov av
god man/förvaltare inte föreligger.
Beslut att anmäla till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen av underårigs
egendom

Anmälan m.m. till smittskyddsläkare

1.

Anmälan enligt smittskyddslagen

Lagrum

5 kap. 3 § SoF
5 kap. 3 § SoF
5 kap. 3 § SoF

6 kap. 12 § smittskyddslagen

Delegat

Handläggare/enhetschef/
sjuksköterska
Handläggare/enhetschef/
sjuksköterska
1:e socialsekreterare

1:e socialsekreterare/verksamhetschef i samråd
med MAS

Ekonomi m.m.
Nr

Ärende

1.

Utse attestant och därmed fastställa ny attestlista.

2.

Upphandling/Inköp

3.

Beslut om ersättning/bidrag till föreningar som avlastar socialtjänsten.
Beslut i fråga om nedsättning av eller befrielse från
återbetalning (individuell prövning)
Avskrivning av fordringar
Beslut i fråga om eftergift
Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av
personal
Beslut om förtroendevalds deltagande på kurser/konferenser

4.
5.
6.
7.

8.

Lagrum

Attestreglemente
antagen av kommunstyrelsen 2006-11-07,
§ 26
LOU

Delegat

Förvaltningschef

Se kommunens inköpsreglemente
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Verksamhetschef

Sn § 93, 2018-06-14

Presidiet

Lex Sarah
Nr

1.

Ärende

Beslut att anmäla allvarliga missförhållanden eller
risk för allvarliga missförhållanden till Inspektionen
för vård och omsorg

Lagrum

14 kap 7 § SoL
24 f § LSS

Delegat

Verksamhetschef/enhetschef

Lex Maria
Nr

1.

Ärende

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg av händelser som medfört eller hade kunnat
medföra allvarlig vårdskada
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Lagrum

3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen

Delegat

MAS

Barn och unga
Insatser med stöd av Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
Nr

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Ärende

Beslut om förlängning av utredningstid
Beslut om att inleda uppföljning när utredning avslutas utan insats eller en placering upphör
Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser
a) internt
b) externt
Beslut om bistånd i form av öppna insatser för barn
som har fyllt 15 år utan vårdnadshavarens samtycke
Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj
a) internt
b) externt
Beslut om insatsen Extravuxen
Beslut om bistånd åt barn/ungdom i form av placering i feriehem eller annan sommarvistelse samt beslut om ersättning
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
placering/omplacering i jourhem, stödboende, familjehem eller HVB
Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård
och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av
barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare
Medgivande att barn tas emot i sådant enskilt hem
som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem)
Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18
år och får vård i ett annat hem än det egna
Beslut om att föra talan i förvaltningsrätten om återkrav av ersättning från föräldrar enligt 8 kap. 1 § 2 st.
SoL
Beslut om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § 2 st. SoL
Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder
Beslut om ersättning till familjehem, kontaktperson
och kontaktfamilj enl. SKR:s rekommendationer
Beslut om ersättning till umgängesstöd enligt SKR:s
rekommendationer
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Lagrum

11 kap. 2 § SoL
11 kap. 4 a och b §§
SoL

Delegat

Socialnämndens arbetsutskott
1:e socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

3 kap. 6 a § 2 st. och
4 kap. 1 § SoL

a) Socialsekreterare
b) 1:e socialsekreterare
1:e socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

a) Socialsekreterare
b) 1:e socialsekreterare
1:e soc sekreterare
1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

6 kap. 6 § 1 st. SoL

Socialnämndens arbetsutskott

6 kap. 6 § 3 st. SoL

Socialnämndens arbetsutskott

6 kap. 8 § SoL

Socialnämndens arbetsutskott

8 kap. 1 § 2 st. SoL
6 kap. 2 § SoF

1:e Socialsekreterare

9 kap. 3 § SoL

Socialnämndens arbetsutskott

9 kap. 4 § SoL

1:e socialsekreterare

6 kap. 11 § SoL

Familjehemssekreterare
Familjehemssekreterare
Familjehemssekreterare

Insatser med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU)
Kompletterande beslutanderätt
Den s.k. kompletterande beslutanderätten får användas när Socialnämndens arbetsutskott beslut inte kan
avvaktas. I samband med val av socialnämndens arbetsutskott beslutar socialnämnden vilka ledamöter
som förordnas att fatta beslut med stöd av den kompletterande beslutanderätten.
Förordnande om polishandräckning vid vård av barn- och unga
Socialnämnden har 2020-05-14 beslutat att ge förordnande till Ann-Marie Molin, verksamhetschef individoch familjeomsorgen samt 1:e socialsekreterare Katarina Ingers, Emma Sandgren och Elin Proos att vid
behov begära biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2p, Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga 1990:52 (LVU) samt att vid behov återkalla inlämnad begäran.

Nr

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ärende

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år
Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande
Begäran om förlängning av utredningstid hos förvaltningsrätten
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård
enligt LVU
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge
ska vistas under vårdtiden
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden

Lagrum

6 § LVU

Delegat

Socialnämndens arbetsutskott
Kompletterande beslutanderätt:

9 § LVU

Ordförande, vice ordförande
Ordförande, vice ordförande

8 § LVU

1:e socialsekreterare

4 § LVU

Socialnämndens arbetsutskott

11 § 1 st. LVU

Socialnämndens arbetsutskott
Kompletterande beslutanderätt:

11 § 2 st. LVU

Ordförande, vice ordförande
Socialnämndens arbetsutskott
Kompletterande beslutanderätt:

Beslut i fråga om hur vården skall ordnas och var den
unge skall vistas OBS dock § 14 LVU
Beslut i fråga att den unge får vistas i det egna hemmet
under vårdtiden
Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st.
LVU
Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs
Omprövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska
upphöra
Beslut om att vården ska upphöra

11 § 3 st LVU

Ordförande, vice ordförande
Ordförande, vice ordförande

11 § 3 st LVU

Ordförande, vice ordförande

11 § 4 st. LVU

Socialsekreterare

13 § 1 st. LVU

Socialnämndens arbetsutskott

13 § 2 st. LVU

Socialnämndens arbetsutskott

21 § LVU

Socialnämndens arbetsutskott

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd
kontaktperson eller behandling i öppna former
Prövning av om beslut om förebyggande insats ska
upphöra att gälla
Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st.

22 § 1 st. LVU

Socialnämndens arbetsutskott

22 § 3 st. LVU

Socialnämndens arbetsutskott

22 § 3 st. LVU

Socialnämndens arbetsutskott
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

16.

LVU ska upphöra
Ansöka hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud

24 § LVU

Socialnämndens arbetsutskott

17.

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

26 § 1 st. LVU

Socialnämndens arbetsutskott

18.

Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra

26 § 2 st. LVU

Socialnämndens arbetsutskott

19.
20.

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §
LVU ska upphöra
Beslut om den unges umgänge med förälder eller
andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse
inte kan nås
Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för läkarundersökning
Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning

27 § LVU
30 § LVU

Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott

31 § LVU

Socialnämndens arbetsutskott

32 § 1 st. LVU

1:e socialsekreterare

43 § 1 p. LVU

Socialnämndens arbetsutskott

43 § 2 p. LVU

Socialnämndens arbetsutskott

28.

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av
LVU
Yttrande till allmän förvaltningsdomstol i ärenden
rörande vård enligt LVU
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud
Beslut om omprövning och upphörande av utreseförbud
Beslut om tillfälligt utreseförbud

29.

Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud

31 g § LVU

30.

Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

Socialnämndens arbetsutskott
31 b § LVU

Socialnämndens arbetsutskott

31 c § LVU

Socialnämndens arbetsutskott

31 d § LVU

31 i § LVU

Socialnämndens arbetsutskott
Om arbetsutskottets beslut
inte kan avvaktas ordförande
och vice ordförande i nämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Om arbetsutskottets beslut
inte kan avvaktas ordförande
och vice ordförande i nämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Lagrum

Delegat

Föräldraskap
Adoption och Fastställande av faderskap/föräldraskap

Nr

Ärende

Adoption

1.

Medgivande att ett barn tas emot för adoption
11 (19)

6 kap. 12 § SoL

Socialnämndens arbetsutskott

Nr

Ärende

Lagrum

2.

Återkalla medgivande att barn tas emot för adoption

6 kap. 13 § SoL

3.

Beslut om huruvida adoptionsförfarande får fortsätta, då barn föreslagits för adoption:
a) vid samtycke
b) ej samtycke

6 kap. 14 § SoL

Fastställande av faderskap eller föräldraskap
1.

Delegat
Socialnämndens arbetsutskott

a) Socialsekreterare
b) Socialnämndens arbetsutskott

Godkännande av faderskapsbekräftelse:
a) i samboförhållanden
b) utom samboförhållande
Godkännande av föräldraskapsbekräftelse

1 kap. 4 § FB

1 kap. 4 & 9 §§ FB

a) Assistent
b) Assistent
Assistent

2 kap. 1 § FB

Familjerättssekreterare

2 kap. 9 § 1 st. FB

Socialsekreterare

5.

Beslut om att inleda utredning om fastställande av
faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas
Beslut om att inleda utredning om någon annan man
än den som är gift med barnets moder kan vara far
till barnet
Beslut om att återuppta nedlagd faderskapsutredning

2 kap. 1 § FB

Familjerättssekreterare

6.

Beslut om rättsgenetisk undersökning t.ex. DNA

2 kap. 6 § FB

Socialsekreterare

7.

Beslut att väcka och föra talan om fastställande av
faderskap

3 kap. 5- 6 §§ FB

Socialsekreterare

2.
3.

4.

Vårdnad, boende och umgänge
N
r

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ärende

Lagrum

Beslut om att utse utredare i mål och ärenden om
vårdnad, boende eller umgänge
Godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge
Beslut att inte godkänna föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge
Godkänna avtal om underhållsbidrag för framtiden
om betalningsperioderna överstiger 3 månader (inte
engångsbelopp)
Beslut att utse viss person att medverka vid umgänge
(umgängesstöd)
Lämna yttrande i mål/ärende om beslut om vårdnad,
boende och umgänge i avvaktan på att en
dom/beslut har vunnit laga kraft
a. utan bedömning och/eller förslag till beslut
b. med bedömning och/eller förslag till beslut
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Delegat

6 kap. 19§ FB

1:e socialsekreterare

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

Socialsekreterare

6 kap. 6, 14 a 2 st. §§
FB

Familjerättssekreterare

7 kap. 7 § FB

Socialsekreterare

6 kap 15 c § 3 st FB

Socialsekreterare

6 kap 20 § FB

a.

Familjerättsekreterare

b. Socialnämndens arbetsutskott

7.
8.

Lämna yttrande till rätten gällande mål/ärende om
vårdnad, boende och umgänge
Lämna yttrande gällande umgängesstöd.
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6 kap 19 § FB

Familjerättssekreterare

6 kap 15 c § FB

Familjerättssekreterare

Beslut om åtgärd mot en vårdnadshavares vilja
Nr

1.

Ärende

Beslut om åtgärd mot vårdnadshavares vilja när
ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare
och den ene motsätter sig vård, håller sig undan
eller väljer att inte medverka på ett sådant sätt att
han eller hon får anses motsätta sig den.

Lagrum

6 kap. 13 a § FB

Delegat

Socialnämndens arbetsutskott

Yttranden m.m.
Nr

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ärende

Yttrande till åklagarmyndigheten
Beslut om begäran om utredning om brott avseende någon som inte fyllt 15 år
Yttrande i ärenden om förordnande av god man
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år
Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass
utan vårdnadshavarens medgivande
Beslut om framställning till Försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag i samband med placering av barn och ungdom i enskilt hem eller HVB
Beslut om framställning till CSN om ändring av
betalningsmottagare för studiebidrag

Lagrum

Delegat

11 § LUL
31 § LUL

1:e socialsekreterare
1:e socialsekreterare

11 kap. 16 § 2 st. FB

Socialsekreterare

3 § 2 st. passförordningen

1:e socialsekreterare

106 kap. 6-7 §§ SFB

Socialsekreterare

2 kap. 33 § 2 st. studiestödsförordning

Socialsekreterare

Vuxna
Ekonomiskt bistånd
Nr Ärende
Ekonomiskt bistånd

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Lagrum

Beslut om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd enligt riktlinjer:
a) bifall
b) avslag
c) med villkor om praktik eller kompetenshöjande
åtgärder
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt LMA (Lag om
Mottagande av Asylansökande)
Beslut om vägran eller nedsättning av försörjningsstöd
Beslut om bistånd i form av förmedling av egna
medel
Beslut om ekonomiskt bistånd i avvaktan annan
ersättning mot återkrav
Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till
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Delegat

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 4 § SoL

a) Socialsekreterare
b) Socialsekreterare
c) Socialsekreterare

3a § LMA

Socialsekreterare

4 kap. 5 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Nr Ärende
Ekonomiskt bistånd
7.
8.
9.
10.

Lagrum

dödsfallet med villkor om återkrav
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 2 § SoL
Beslut om att föra talan i förvaltningsrätten enligt 9
kap. 2 §
Beslut om att underrätta Försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära ersättning enligt
Socialförsäkringsbalken (förskottsanmälan)

Delegat

9 kap. 1-2 §§ SoL

Socialnämndens arbetsutskott

9 kap. 2 § 2 st.
SoL

Socialnämndens arbetsutskott

9 kap. 3 § SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 3 § SoL
107 kap. 5 § SFB

Socialsekreterare

Insatser med stöd av Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
Nr
1.

Ärende

Lagrum

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för
missbrukare

Delegat

4 kap. 1 § SoL

a) Internt

a) Socialsekreterare

b) Externt

b) 1:e socialsekreterare

2.

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj

3.

Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson

4.

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Socialsekreterare

a) enligt SKR:s riktlinjer

a) Socialsekreterare

b) vid frångående av SKR:s riktlinjer

b) 1:e socialsekreterare

5.

Beslut om bistånd för vuxna i form av placering/omplacering i stödboende, familjehem samt i
hem för vård eller boende

4 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

6.

Beslut om bistånd i form av skyddat boende

4 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

7.

Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked p.g.a. skyddsbehov

2 a kap. 8 § p. 2
SoL

1:e socialsekreterare

8.

Beslut om ersättning för missbruksvård i form av
plats i hem för vård eller boende eller i familjehem

8 kap. 1 § 1 st. SoL
6 kap. 1 § SoF

1:e socialsekreterare

9.

Beslut om bistånd i form av ungdoms-vuxenboende

4 kap § 1 SoL

1:e socialsekreterare

Insatser med stöd av Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM)
Nr

1.

Ärende

Lagrum

Beslut att inleda utredning

7 § LVM
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Delegat

Socialsekreterare

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att påbörjad utredning ska läggas ned alternativt övergå i
en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen

7 § LVM

1:e socialsekreterare

9 § LVM

Socialsekreterare

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård
enligt LVM
Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

11 § LVM

Socialnämndens arbetsutskott

13 § LVM

Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande och återkallande av ärendet hos förvaltningsrätten
Beslut om att begära polishandräckning för att föra
en missbrukare till läkarundersökning samt att återkalla densamma
Beslut om att begära polishandräckning för inställelse av missbrukare vid LVM-hem eller sjukhus
samt att återkalla densamma
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning
Yttrande till allmän domstol då den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM

18 b § LVM

45 § 1 p. LVM

Socialnämndensarbetsutskott
Vid akuta ärenden – Sn:s ordförande eller vid förhinder för
denne, 1:e vice eller 2: e vice
Sn:s ordförande eller vid förhinder för denne, 1:e vice eller
2: e vice
1:e socialsekreterare

45 § 2 p. LVM

1:e socialsekreterare

46 § LVM
31 kap. 2 § BrB

1:e socialsekreterare
1:e socialsekreterare

Dödsbo m.m.
Nr

1.
2.
3.

Ärende

Lagrum

Göra dödsboanmälan till Skatteverket
Beslut att ordna gravsättning
Beslut om dödsboförvaltning

20 kap. 8 a § ÄB
5 kap. 2 § BegrL
18 kap. 2 § ÄB

Delegat

Budget- och skuldrådgivare
Budget- och skuldrådgivare
Budget- och skuldrådgivare

Yttrande körkort
Nr

1.

Ärende

Lagrum

Yttrande i körkortsärenden

3 kap. 8 § och 5 kap.
2 § körkortsförordningen

Delegat

Socialsekreterare

Bostadsanpassningsbidrag
Nr

1.

Ärende

Lagrum

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
a) Upp till 100 tkr

4-16 §§ lag om
bostadsanpassningsbidrag

b) Över 100 tkr
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Delegat
a) Bostadsanpassningshandläggare
b) Socialnämndens arbetsutskott

Äldre och personer med funktionsnedsättning under 65 år
Insatser med stöd av Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
Nr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ärende

Lagrum

Beslut om bistånd i form av hemtjänst upp till 120
timmar/månad, ledsagning och trygghetslarm
Beslut om bistånd i form av hemtjänst över 120
timmar/månad
Beslut om bistånd i form av särskild boendeform
Beslut om bistånd i form av boendestöd

4 kap. 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse el. växelvård
Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet/sysselsättning
Beslut om bistånd i form av kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av medboende när make
eller sambo beviljats bistånd i form av särskild boendeform utan att det behövs för att uppnå skälig levnadsnivå.
Beslut om bistånd utöver medboende

4 kap. 1 § SoL eller 4
kap. 2 § SoL
4 kap. 1 c § SoL

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

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

4 kap. 2 § SoL

Delegat

Biståndshandläggare/LSShandläggare
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Verksamhetschef

Socialnämnden

Insatser med stöd av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Nr

1.

Ärende

Lagrum

Delegat

9 § punkt 2 LSS

Biståndshandläggare/LSShandläggare

2.

Beslut om insats i form av biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
sådan assistans
Beslut om insats i form av ledsagarservice

9 § punkt 3 LSS

3.

Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson

9 § punkt 4 LSS

4.

Beslut om insats i form av avlösarservice i hemmet

9 § punkt 5 LSS

5.

Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför
det egna hemmet
Beslut om korttidstillsyn utanför det egna hemmet

9 § punkt 6 LSS

Beslut om boende i familjehem eller bostad med
särskild service för barn och ungdomar.
Beslut om insats i form av bostad med särskild service för vuxna el. annan särskilt anpassad bostad för
vuxna.
Beslut om insats i form av daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig
Beslut att utbetala assistansersättning till annan per-

9 § punkt 8 LSS

Biståndshandläggare/LSShandläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Socialnämndens arbetsutskott

9 § punkt 9 LSS

Socialnämndens arbetsutskott

9 § punkt 10 LSS

Biståndshandläggare/LSShandläggare

11 § LSS

Biståndshandläggare/LSS-

6.
7.
8.

9.

10.
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9 § punkt 7 LSS

11.
12.

13.

son än den som är berättigad till insatsen
Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller
för hög assistansersättning
Beslut om förhandsbesked om rätten till insatser
enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen
eller där annan kommun är ”placeringskommun”
utöver insatser enligt 9 § punkt 8 och 9 LSS
Beslut om förhandsbesked om rätten till insatser
enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen
eller där annan kommun är ”placeringskommun”
avseende insatser enligt 9 § punkt 8 och 9 LSS

12 § LSS
16 § LSS

16 § LSS

handläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare
Biståndshandläggare/LSShandläggare

Socialnämndens arbetsutskott

Insatser med stöd av Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL)
Nr

1.

2.
3.

4.

Ärende

Beslut om anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO) av händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Upprätta en patientberättelse
Beslut om att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) då legitimerad personal som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra fara för patientsäkerheten
Förskrivning av medicintekniska produkter till personer med funktionsnedsättning

Lagrum

Delegat

Patientsäkerhetslag
2010:659
3 kap. § 5

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Patientsäkerhetslag
2010:659
3 kap. § 10
Patientsäkerhetslag
2010:659
3 kap. § 7

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

SOSFS 2008:1

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska med behörigheter
Sjuksköterska med behörighet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska med behörighet

5.
6.

Förskrivning av kontinenshjälpmedel
Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

SOSFS 2008:1
Smittskyddslag
2004:168
6 kap. § 9

7.

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

Smittskyddslag
2004:168
6 kap. §12

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska med behörighet

Avgifter
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1.

Beslut om avgifter inom äldreomsorgen enligt riktlinjer

8 kap. 2 § SoL

2.

Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende
Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld
avseende debiterad avgift inom äldreområdet

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

4 kap. 2 § SoL

Socialnämndens arbetsutskott

3.
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Avgiftshandläggare

