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1 Inledning
1.1 Socialnämndens delegering av beslutanderätt
För delegering av beslut inom socialtjänsten gäller bestämmelserna i 6 kap. 37-39 § och 7
kap. 5-7 § i kommunallagen (KL) eller i speciallagstiftning. Med stöd av kommunallagen
lämnar Socialnämnden rätt för utskott, ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i de grupper
av ärenden och i den omfattning som anges i delegationsordningen.
Ett syfte med delegationen är dels att avlasta nämnden från rutinärenden. Ett annat är att
skapa en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar. I de fall två eller fler delegater
anges har delegaterna var och en för sig delegation att fatta beslut.
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i
enlighet med gällande lagar, avtal, mål och riktlinjer, anvisningar etc.
I övrigt gäller följande för utövande av delegerad beslutanderätt:
 Varje delegat måste bedöma om beslut kan tas enligt delegationsordningen.
 Delegat har rätt att i avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärendet till
närmast överordnad tjänsteman eller Socialnämnden.
 Delegat anges i lägsta nivå innebärande att överordnad tjänsteman har generellt rätt
att besluta i alla ärenden som tillkommer underordnad delegat vid dennes frånvaro.
Vid förfall för delegat övertas beslutanderätten av den som förordnats som vikarie på
delegatens tjänst. Vid kortare bortavaro då beslut inte kan vänta eller vid jäv övertas
beslutanderätten av närmaste chef.
 När ordinarie delegat är ledig och vikarie eller tillförordnat ersättare utsetts har den
personen samma delegationsrätt som den ordinarie anställde.
 Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende där jäv enligt förvaltningslagen (FL)
16-18 §§ föreligger.
 Beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, det vill säga, en uppdelning av ett
ärende får inte ske i syfte att kringgå gällande delegation.
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1.2 Innebörden av ett delegationsbeslut
Beslut med stöd av delegering innebär ett beslut på Socialnämndens vägnar som om
nämnden själv fattat beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än där
nämnden kan fatta ett nytt beslut. Finner nämnden att delegationsordningen bör ändras kan
nämnden återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av
ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Nämnden kan också genom eget
handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom
att själv ta över ärendet och fatta beslut.

2 Vad man kan delegera
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren
verkställighet. Delegationsordningen skall inte omfatta ärenden av ren verkställande art.
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i
nämndens ställe.
2.1 Enskilt ärende eller ärendegrupp
Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende.
2.2 Allmänna ärenden
Till delegationsordningen hör vad man kan kalla allmänna ärenden:
 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål i allmän domstol eller
förvaltningsdomstol.
 Beslut att inte lämna ut allmän handling.
 Beslut att avvisa försent inkommen överklagan.
 Beslut om att avge yttranden med anledning av besvär över delegationsbeslut.
2.3 Brådskande ärenden
Enligt 6 kap. 39 § KL får nämnden uppdra åt ordförande eller annan ledamot i nämnden att
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant
beslut skall anmälas och föredras vid nämndens nästa sammanträde.
Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom att
ordförande erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt.
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2.4 Vidaredelegation
I de fall Socialnämnden har delegerat till socialchefen att fatta beslut har nämnden enligt 7
kap. 6 § KL möjlighet att överlåta till denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom
socialkontoret att besluta istället. De beslut där socialchefen har möjlighet att vidaredelegera
beslutanderätten framgår av delegationsordningen.

3 Delegationsbegränsningar
3.1 Delegation och verkställighet
En del ärenden ingår i den normala tjänsteutövningen och inryms inte under
bestämmelserna om delegation och delegationsbeslut. Det gäller t ex;
 Undertecknande av avtal av socialchef efter beslut i socialnämnden.
 Utse samordnare för dataskyddsarbete.
 Anskaffningsbeslut för varor och tjänster, avrop på ramavtal eller beställning. från
kommunens förråd, annan löpande anskaffning inom budget.
 Inköpsbeslut, löpande inköp inom budget.
 Arbetsrutiner, schemaläggning, mottagnings- och telefontider, ledigkungöra, pröva
tjänstbarhet, anställningsintyg, tjänstgöringsbetyg/-intyg, arbetstider, lunch.
 Beslut om förkortad uppsägningstid, entledigande på begäran av personal.
 Tjänsteresa av mindre omfattning.
 Utbildning, studiebesök, konferenser m.m. av mindre omfattning.
 Representation, uppvaktningar (löpande, vardagliga, ej omfattande).
 Ledighet enligt avtal, MBL-förhandling, reseersättning och traktamente, årlig
löneöversyn.
 Debitering, avgiftsuttag enligt taxa.
3.2 Vad som inte får delegeras enligt Kommunallagen
Principiella beslut kan enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras. Beslutanderätten får inte
delegeras i t ex;
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet (riktlinjer,
intentioner, ramar och system för budget och budgetuppföljning, fastställande av
nämndens budget, åtgärder som på grund av budgetavvikelser påverkar ramen för
nämndens budget, förslag till ekonomisk bokslut/verksamhetsberättelse samt
åtgärder med anledning av revisionsanmärkning).
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 Framställningar eller yttranden till Kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

4 Anmälan av delegationsbeslut till nämnd
4.1 Anmälan till nämnd, beslutsinnehåll
Enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. 8 § KL ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som
fattats på delegation ska anmälas till den. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering
skall anmälas till nämnden på nästföljande sammanträde. På så sätt kan nämnden följa hur
uppdraget att fatta beslut i nämndens ställe utförs.
Delegationsbeslutets innehåll skall innehålla ärendemening, beslutsinnehåll, kort beskrivning
av ärendet, vem som fattat beslutet och beslutsdatum.
4.2 Socialnämndens rutin vid granskning av individutskottets beslut i enskilda
ärenden
Följande riktlinjer är beslutade av Socialnämnden för ledamöters granskning av specifika
ärenden som har avhandlats på individutskottet;
 Individutskottets beslut med avidentifierade uppgifter anmäls till Socialnämnden
under ” anmälan av delegationsbeslut”
 Om Socialnämnden beslutar att ett ärende eller ärenden tillhörande en viss grupp
skall granskas får samtliga ledamöter tillgång till begärt avidentifierat underlag genom
att handlingarna finns tillgängliga för genomläsning hos socialnämndens sekreterare
före nästkommande nämndsammanträde.
För att maximera skyddet av sekretessbelagda uppgifter ska det underlag som delges
ledamöterna vara avidentifierat.
4.3 Nämndens kontroll av delegationsbeslut
Inför varje sammanträde i Socialnämnden skall en lista över den gångna månadens
delegationsbeslut, d.v.s. en beslutsförteckning, upprättas och anmälas till nämnden.
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5 Överklagan och besvär
Liksom nämndens beslut kan ett delegationsbeslut överklagas antingen genom
laglighetsprövning enligt kommunallagen eller genom förvaltningsbesvär enligt den
speciallag som tillämpats med stöd av förvaltningslagen.
Överklagande med stöd av kommunallagen skall ske inom tre veckor från den dag då bevis
om justering av nämndens protokoll satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagande
med stöd av speciallag eller förvaltningslag skall ske inom tre veckor från den dag den
sökande fick ta del av beslutet.

6 Övrigt
Förutom de beslut som Socialnämnden delegerat i enlighet med delegationsordningen har
Socialnämnden även beslutat om följande;
-

Särskilt förordnade att besluta i enlighet med LVU och LVM. Se beslut fattat av
Socialnämnden 2019-10-02 § 104 angående personligt förordnande (SN19/98).
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7 Gemensamma ärenden
7.1 Brådskande ärenden
Nr
1.

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

Lagrum
6 kap. 39 § KL

Delegat
Socialnämndens
ordförande

7.2 Prövning av utlämnande av handling
Nr
1.

2.

3.

Ärende
Prövning angående utlämnande av allmän
handling.
Kommentar: Om en anställd vid en
myndighet, enligt arbetsordningen eller
särskilt beslut, har ansvar för vården av en
handling, är det i första hand han eller hon
som ska pröva om handlingen ska lämnas
ut.
Beslut om att inte lämna ut allmän handling
eller uppgift ur sådan till enskild eller annan
myndighet samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande.
Beslut i fråga om utlämnande av
personuppgifter till statliga myndigheter för
forskningsändamål.

Lagrum
2 kap. 2 § TF
6 kap. 3 § OSL

Delegat
Anställd som
har ansvar för
vården av
handlingen

2 kap. 2 § TF
6 kap. 4-5 §§
OSL
10 kap. 4, 13-14
§§ OSL
12 kap. 6 § SoL

Socialchef eller
enhetschef

Enhetschef
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7.3 Handläggning av ärenden - Utredning
Nr
1.

Ärende
Beslut om att inleda utredning efter ansökan,
anmälan eller information som kommit in på
annat sätt i ärenden som rör barn och unga.

Lagrum
11 kap. 1 § SoL

Delegat
Handläggare

Kommentar: Gäller barn och unga.
2.

Beslut om att inte inleda utredning eller att
inledd utredning ska läggas ned i ärenden
som rör barn och unga.
Kommentar: Gäller barn och unga.

3.

Beslut om att inleda/inte inleda utredning
efter ansökan.

11 kap. 1 § SoL
Enhetschef
11 kap. 1 a § SoL eller
Biträdande
enhetschef
11 kap. 1 § SoL

Handläggare

11 kap. 1 § SoL

Enhetschef
eller
biträdande
enhetschef

Kommentar: Gäller alla ärenden som inte rör
barn och unga.
4.

Beslut om att inleda/inte inleda utredning
efter anmälan.
Kommentar: Gäller alla ärenden som inte rör
barn och unga.

5.

Beslut om att utredning inte ska föranleda
åtgärd.

11 kap. 1 § SoL

Enhetschef
eller
biträdande
enhetschef

6.

Beslut om upphörande av insats.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

11 kap. 1 § SoL

Handläggare

Kommentar: Gäller ej barn och unga, se
avsnitt 8.1.1.
7.

Beslut om att avsluta utredning.
Kommentar: Gäller ej barn och unga, se
avsnitt 8.1.1.
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7.4 Överflyttning av ärende m.m.
Nr
1.

Ärende
Beslut i fråga om insats efter ansökan från
person boende i annan kommun.

Lagrum
2 a kap. 8 § SoL

Delegat
Enhetschef

2.

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun.

2 a kap. 10 § SoL

Enhetschef

3.

Beslut i fråga om mottagande av ärende
från annan kommun.

2 a kap. 10 § SoL

Individutskott

4.

Beslut att ansöka hos Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) om överflyttning av
ärende.

2 a kap. 11 § SoL

Individutskott

Kommentar: För överklagande av IVO:s
beslut se punkt 7.6.8.

7.5 Anmälningar och yttranden till domstol och myndigheter
7.5.1 Allmänt – föra talan i domstol, offentligt biträde m.m.
Nr
1.

Ärende
Föra nämndens talan inför domstol och
andra myndigheter, med rätt att genom
fullmakt sätta annan i sitt ställe.

2.

Överklagande, yrkande av inhibition
samt yttrande till domstol.

Lagrum
10 kap. 2 § SoL

Delegat
Enhetschef

Individutskott

Kommentar: Se härtill undantag i avsnitt 7.6
3.

Beslut angående anmälan av behov av
offentligt biträde.
Kommentar: Se härtill avsnitt 8.3.23.

3 § Lag om
offentligt
biträde

Handläggare
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4.

Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för barn.

5 kap. 2 § SoF

Handläggare

5

Beslut att ombud eller biträde inte längre får
medverka i ärendet.

14 § 2 st FL

Enhetschef

6.

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom
offentligt biträde samt yttrande över
kostnadsberäkning.

3 § Lagen om
offentligt
biträde, 7 §
förordningen
om offentligt
biträde
rättshjälpslagen

Enhetschef

7.5.2 Yttranden, polisanmälan m.m. till polismyndigheten samt till
åklagarmyndigheten
Nr
1.

Ärende
Beslut om att lämna uppgift som angår
misstanke om 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, till åklagarmyndighet
eller polismyndighet.

Lagrum
10 kap. 23 §
OSL
12 kap 10 § SoL

2.

Beslut om polisanmälan av brott som hindrar
nämndens verksamhet
- Socialbidragsbedrägeri

10 kap. 2 § OSL
12 kap 10 § SoL

-

3.

i övriga fall (t ex misshandel av
socialarbetare, hot, förstörelse av
socialnämndens egendom, spritlangning
och narkotikaförsäljning till ungdom).

Beslut om att polisanmäla brott enligt
bidragsbrottslagen.

Delegat
Enhetschef

Individutskott
Enhetschef

6 § Bidragsbrottslagen
10 kap 28 § OSL

Enhetschef
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4.

Beslut om att lämna uppgift som angår
misstanke om överlåtelse av narkotika eller
dopningsmedel eller icke ringa fall av olovlig
försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker
till underårig, lämnas till åklagarmyndighet eller
polismyndighet.

10 kap. 22 §
OSL
12 kap. 10 §
SoL

Enhetschef

5.

Beslut om att polisanmäla vissa brott som riktar
sig mot underåriga (brott mot liv och hälsa,
misshandelsbrott, brott mot frihet och frid,
olaga frihetsberövande, olaga tvång,
sexualbrott, könsstympning).

10 kap. 21 §
OSL
12 kap. 10 §
SoL

Enhetschef
eller
biträdande
enhetschef

6.

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 under
begående av brott.
Begäran om polisutredning.

10 kap. 20 §
OSL

Handläggare

31 § LUL

8.

Yttrande till åklagarmyndighet där person
under 18 år är misstänkt för brott.

11 § LUL

9.

Möjlighet att lämna uppgift om unga till
polismyndigheten om det på grund av särskilda
omständigheter finns risk för att den unge
kommer utöva brottslig verksamhet, uppgiften
kan förhindra det och det med hänsyn till
planerade eller pågående insatser inte är
olämpligt att uppgiften lämnas.

10 kap. 18 a §
OSL

Enhetschef
eller
biträdande
enhetschef
Enhetschef
eller
biträdande
enhetschef
Enhetschef
eller
biträdande
enhetschef

10.

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan.

38 § LUL

11.

Upprättande av ungdomskontrakt.

32 kap. 1 § BrB

7.

Enhetschef
eller
biträdande
enhetschef
Handläggare
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7.5.3 Anmälan till Överförmyndare
Nr
1.

Ärende
Anmälan till överförmyndare om behov av god
man eller förvaltare.

Lagrum
5 kap. 3 § SoF
15 § LSS

Delegat
Handläggare

2.

Anmälan till överförmyndare om behov av
förvaltare inte längre föreligger.

5 kap. 3 § SoF
15 § LSS

Handläggare

3.

Yttrande till tingsrätt i ärende om god man och
förvaltare.

11 kap. 16 § FB Enhetschef

4.

Anmälan om att förhållandena talar för att en
förälder inte kommer att förvalta sitt barns
egendom på ett betryggande sätt.

5 kap. 3 § SoF

Enhetschef

7.5.4 Yttranden till tillsynsmyndighet
Nr
1.

Ärende
Yttrande till tillsynsmyndighet i individärenden
som inte avser Lex Maria.

Lagrum
13 kap. 1-2, 5
§ § SoL

Delegat
Individutskott

2.

Lämna uppgifter till Inspektionen för vård och
omsorg om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL.

16 kap. 6 f-g
§§ SoL

Biträdande
enhetschef eller
samordnare

3.

Lämna uppgifter till Inspektionen för vård och
omsorg om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.

28 f-g §§ LSS

Biträdande
enhetschef eller
samordnare

4.

Lämna tillsynsrapport efter genomförd tillsyn till
Inspektionen för vård och omsorg.

5.

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
avseende tillstånd att bedriva verksamhet enligt
SoL och LSS.

Enhetschef
7 kap. 1-2 §§
SoL
23 § LSS

Socialchef
Kommentar:
Vidaredelegation
medges
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6.

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

3 kap. 5 §
Patientsäkerhetslagen

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

Kommentar: Lex Maria.
7.5.6 Lex Sarah
Nr
1.

Ärende
Mottagare av lex Sarah-rapport

Lagrum
14 kap. 3 § SoL
24 b § LSS

Delegat
Enhetschef

2.

Beslut att avsluta utredning om missförhållande
eller en påtaglig risk för missförhållande.

14 kap. 6 § SoL
24 e § LSS

Kvalitetsutvecklare

3.

Beslut att anmäla ett allvarligt missförhållande
eller en påtaglig risk för missförhållande till
Inspektionen för vård och omsorg.

14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Socialchef

7.5.7 Familjeärenden
Nr
1.

Ärende
Yttrande enligt lag om personnamn.

Lagrum
45 § lag om
personnamn

Delegat
Enhetschef

2.

Yttrande beträffande äktenskapslicens.

15 kap. 1 § ÄktB

Enhetschef

3.

Yttrande till åklagare beträffande
äktenskapsskillnad vid tvångsäktenskap.

5 kap. 5 § ÄktB

Enhetschef

4.

Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till
familj där barn vistas på institution eller
familjehem.

96 kap. 7 § SFB

Enhetschef
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5.

Beslut om framställning eller ansökan hos
domstol om vårdnad, umgänge eller
förmynderskap för barn.

5 kap. 2 § SoF

Individutskott

7.5.8 Övriga anmälningar och yttranden
Nr
1.

Ärende
Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen till smittskyddsläkare.

2.

Yttrande utifrån remisser med undantag av

Lagrum
6 kap. 12 § SmL

Delegat
Enhetschef
Socialchef

- De remisser som infordrats av
Kommunfullmäktige eller
Kommunstyrelsen
- Ärenden av principiell beskaffenhet.
- Sådant där annat föreskrivs i särskild
ordning

Kommentar:
Vidaredelegation
medges

3.

Yttrande angående en utlännings personliga
förhållanden.

17 kap. 1 §
UtlL

Individutskott

4.

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

3 § Passförordningen

Enhetschef

5.

Yttrande i körkortsärenden.

Handläggare

6.

Yttrande i ärenden om antagning av
hemvärnssoldat.

3 kap. 8 §, 5 kap.
2 § körkortsförordningen
5 § Hemvärnsförordningen

7.

Yttrande om färdtjänst

Lag om färdtjänst

Färdtjänsthandläggare,
Ekerö Direkt

Enhetschef
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7.6 Överklaganden
Nr
1.

Ärende
Beslut att avge yttrande till förvaltningsdomstol
med anledning av överklagande vid beslut
fattade av:
- Tjänsteman
-

Lagrum
12 § FPL

Delegat
Delegat i
ursprungsbeslut

Individutskott

Individutskott

2.

Anföra klagan, yrkande av inhibition, och
10 kap. 1-2
eventuellt söka prövningstillstånd när ett av
§§ SoL
myndigheten meddelat förpliktigande beslut
27 § LSS
eller avslagsbeslut har ändrats eller upphävts av
högre instans i ärende enligt SoL, LVM, LVU, LUL,
LSS.

Individutskott

3.

Beslut att överklaga/begära prövningstillstånd
när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat
nämndens beslut.

Individutskott

4.

Beslut att återkalla nämndens överklagan av
förvaltningsrätts- eller kammarrättsdom.

Individutskott

5.

Rättidsprövning av överklagande – beslut om att
avvisa överklagandet.

45 § FL

Delegat i
ursprungs-beslut

6.

Överklagande av annan myndighets beslut i
ärende om utlämnande av allmän handling.

Enhetschef

7.

Överklagande av Migrationsverkets beslut i
ärenden som rör statlig ersättning för
asylsökande m.fl.

2 kap. 15 §
TF
6 kap. 7 § 2
st. OSL
25 §
förordning
(2017:193)
om statlig
ersättning
för
asylsökande
m.fl.

Enhetschef
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8.

Beslut om att överklaga IVO:s beslut angående
överflyttning av ärende.

16 kap. 4 § 5
p SoL

Individutskott

7.7 Tecknande av avtal och avskrivning av fordran
Nr
1.

Ärende
Sluta avtal med extern leverantör inom ramen
för ansvarsområde, inköpsreglemente och
inköpspolicy.

2.

Avskrivning av fordran inom nämndens
verksamhetsområde
- Upp till 50 000 kr

Lagrum

Delegat
Enhetschef

Enhetschef

-

Upp till 50 001 – 100 000 kr

Socialchef

-

100 001 kr och uppåt

Individutskott

7.8 Ansökan om projektmedel och statsbidrag
Nr
1.

Ärende
Inge ansökan om projektmedel för redan
pågående projekt (förlängning).

2.

Inge ansökan om statsbidrag för projektmedel
som ej är av principiell beskaffenhet.

Lagrum

Delegat
Socialchef
Socialchef

7.9 Valfrihetssystem enligt LOV
Nr
1.

Ärende
Besluta i fråga om uteslutning av sökande.

Lagrum
7 kap 1 § LOV

Delegat
Socialchef
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2.

Besluta i fråga om godkännande av utförare
samt att teckna kontrakt.

3.

Beslut om att säga upp avtal om leverantör
åsidosatt leveransvillkoren i avtalet.

8 kap. 1 § LOV

Socialchef
Socialchef

7.10 Övrigt
Nr
1.

Ärende
Ändring av delegationsbeslut.

Lagrum
37- 39 §§ FL

Delegat
Delegat i
ursprungsbeslut

2.

Rättelse av skrivfel och liknande.

36 § FL

Delegat i
ursprungsbeslut

3.

Beslut om att ersätta enskild vid felaktig
myndighetsutövning.

3 kap. 2 § SkL

Individutskott

4.

Rekvisition av utdrag ur belastnings- och
misstankeregistret.

11 § 1 st. 8 p.
BRF
4 § 9 p. MRF

Handläggare

5.

Beslut om fastställande av sista ansökningsdag
för utmärkelse till ideella
föreningar/organisationer.

§ 10
KFS 50:14

Socialchef

6.

Deltagande i kurser, konferenser,
utbildningstillfällen och andra liknande
aktiviteter för nämndens ledamöter och
ersättare.
Beslut i fråga om handläggare är behörig för
utförande av sådana uppgifter inom
socialtjänsten rörande barn och unga som
innefattar
1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av
insatser eller andra åtgärder, eller
3. uppföljning av beslutade insatser.

7.

Socialnämndens
presidium
3 a § SoL

Enhetschef på
barn- och
ungdomsenheten
eller integrationsenheten
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8 Individ- och familjeomsorg (IFO – barn och ungdom) – barn- och
ungdomsenheten samt integrationsenheten
8.1 Insatser med stöd av SoL
8.1.1 Utredning
Nr
1.

Ärende
Beslut om att förlänga utredningstid i ärenden
som rör barn.

Lagrum
11 kap. 2 § SoL

2.

Beslut i fråga om uppföljning efter det att
utredning avslutats utan beslut om insats.

11 kap. 4 a § SoL Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

Kommentar: I delegationen ingår beslut om att
avsluta uppföljning.
3.

Beslut i fråga om uppföljning efter att
placering i ett familjehem eller i ett hem för
vård eller boende har upphört.

11 kap. 4 b §
SoL

Delegat
Individutskott

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

Kommentar: I delegationen ingår beslut om att
avsluta uppföljning.
8.1.2 Öppenvård, dygnetruntvård och ersättning
Nr
1.

Ärende
Beslut om annat öppenvårdsstöd för barn och
ungdom
- Interna insatser
-

Externa familjepedagogiska insatser,
dagvård

Kommentar: Personligt stöd externt.

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Handläggare
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
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-

Övriga externa stödinsatser av
behandlingskaraktär enligt 3 kap 6 a §
SoL

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

Kommentar: Strukturerad vård och
behandling externt.
2.

Beslut om upphörande av öppenvårdsinsats
enligt SoL 4 kap. 1 §.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

3.

Beslut om bistånd i form av placering i
stödboende för barn och unga i åldern 16-17 20
år.

4 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoL

Individutskott

Kommentar: Barn i ålder 16-17 år får tas emot i
ett stödboende endast om det finns särskilda
skäl.
4.

Beslut om bistånd i form av placering i
stödboende för barn och unga i åldern 18-20 år.

4 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoL

Enhetschef eller
biträdande
enhetschef

5. 4.

Beslut om tillfällig placering eller omplacering i
4 kap. 1 § SoL
jourhem/familjehem, nätverkshem eller HVB för
barn och ungdom.

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

Kommentar: Ej stadigvarande vård.
6. 5.

Beslut om upphörande av tillfällig vistelse i
jourhem/familjehem, nätverkshem eller HVB.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

7. 6.

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
stadigvarande vård (placering/omplacering) i
familjehem.

4 kap. 1 § SoL

Individutskott

8. 7.

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
stadigvarande vård (placering/omplacering) i
hem för vård eller boende.

4 kap. 1 § SoL

Individutskott
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9. 8.
10.
9.

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och
4 kap. 1 § SoL
ungdom i samband med och under placering,
omplacering eller flyttning.
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i
4 kap. 1 § SoL
samband med placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem för vård eller
boende
- Enligt kommunens riktlinjer.
-

11.
10.

Utöver kommunens riktlinjer.

Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör någon av hans eller hennes
föräldrar eller annan vårdnadshavare
(privatplacering).

Handläggare

Handläggare
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

6 kap. 6 § SoL

Individutskott

Kommentar: Ett beslut om att bereda en
underårig vård i ett visst familjehem är att
betrakta som ett medgivande enligt 6 kap 6 §.
Utredning av familjehemmet ska alltid ske och
delges individutskottet.
12.
11.

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

6 kap. 6 § SoL

Individutskott

13.
12.

Beslut att godkänna enskilt hem som jourhem.

6 kap. 6 § 2
och 3 st SoL

Individutskott

14.
13.

Ingå avtal med dem som avses anlitas som
familjehem.

6 kap. 6 b §
SoL

15.
14.

Beslut att godkänna utländsk myndighets
placering av barn.

6 kap. 11 a §
SoL

Handläggare,
Familjehemssekreterare
Individutskott

16.
15.

Beslut om att placera barn i annat land.

6 kap. 11 b §
SoL

Individutskott
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17.
16.

Övervägande av vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas
och utformas.

6 kap. 8 § SoL

18.
17.

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

4 kap. 1 § SoL

19.
18.

Beslut om ersättning till familjehem vid tillfällig
placering av barn och ungdom (arvode och
omkostnadsersättning enligt Sveriges
kommuner och Landstings rekommendation)
- grundnivå
-

förhöjd nivå

-

utöver SKL:s rekommendation

Individutskott
Handläggare

Handläggare
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
Enhetschef

20.
19.

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

6 kap. 11 § SoL

Individutskott

21.
20.

Överväga om överflyttning av vårdnaden när
barn varit placerat i samma familjehem under
tre år.
Beslut om särskilda kostnader vid
familjehemsplacering av barn och ungdom
utöver avtal med familjehemsföräldrar.
Beslut om avgiftsbefrielse

6 kap. 8 § SoL

Individutskott

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
Enhetschef

24.
23.

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

16 kap. 18 §
SFB
106 kap. 6-7
§§ SFB

Handläggare

25.
24.

Beslut om att meddela underhållsskyldig att
nämnden ska uppbära underhållsbidrag istället
för vårdnadshavaren.

8 kap. 1 § 2 st.
SoL

Handläggare

26.
25.

Beslut om framställning till Försäkringskassan
om ändring av betalningsmottagare för
underhållstöd.

18 kap. 19 §
SFB

Handläggare

22.
21.
23.
22.

8 kap. 1 § 2 st.
SoL
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27.
26.

Beslut om framställning till Centrala
studiestödsnämnden om ändring av
betalningsmottagare för studiebidrag när barn
är placerade utom hemmet.

2 kap. 33 § 2
st.
Studiestödsförordningen

Handläggare

8.1.3 Kontaktperson/kontaktfamilj
Nr
1.

Ärende
Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/familj/ särskild kvalificerad kontaktperson enligt 3
kap 6 b § SoL.

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

2.

Beslut i fråga om upphörande av
kontaktperson/familj/särskilt kvalificerad
kontaktperson.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

3.

Beslut om förordnande och entledigande av
- kontaktperson

4 kap. 1 § SoL
3 kap. 6 b §
SoL

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

-

4.

kontaktfamilj

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

Beslut om ersättning till kontaktperson/
kontaktfamilj för barn och ungdom
- enligt SKL:s rekommendation
-

Handläggare

utöver SKL:s rekommendation

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

8.2 Beslut om åtgärd mot en vårdnadshavares vilja
Nr
1.

Ärende
Beslut om att åtgärder får vidtas till stöd för
barn när den ena vårdnadshavaren inte
samtycker.

Lagrum
6 kap. 13 a § FB

Delegat
Individutskott
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8.3 Ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Nr
1.

Ärende
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård
enligt LVU.

Lagrum
4 § LVU

Delegat
Individutskott

2.

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn
och ungdom under 20 år.

6 § LVU

Individutskott

3.

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn
och ungdom under 18 år i de fall svensk domstol
inte är behörig att besluta om vård enligt LVU.

Kompletterande
beslutanderätt:
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat

6 a § LVU

Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
Individutskott
Kompletterande
beslutanderätt:
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
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4.

Begäran om förlängning av utredningstid hos
förvaltningsrätten.

8 § LVU

5.

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6
§ LVU ska upphöra.

9 § LVU

6.

Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om
att den unge ska vara fortsatt omhändertagen för
tillfällig vård.

9 a § LVU

2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
Enhetschef
Individutskott,
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat för
beslut enligt 6 §
LVU.
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
Individutskott,
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat för
beslut enligt 6 a §
LVU.
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
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7.

8.

Beslut om att omedelbart omhändertagande för
tillfällig vård enligt 9 a § LVU ska upphöra.

9 b § LVU

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 11 § LVU
skall vistas under vårdtiden
Kommentar: Se därtill 3 kap. 11 § SoF samt 3 kap.
14 § SoF.

2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
Individutskott,
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat för
beslut enligt 6 a §
LVU.
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
Individutskott
Kompletterande
beslutanderätt:
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
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ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
9.

Beslut rörande den unges personliga förhållande i
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och
2 st.
- vad gäller kortare vistelser utom
familjehemmet samt samråd med hem för
vård eller boende (15 a § st. LVU)
-

11 § 4 st. LVU

Handläggare

vad gäller övriga fall

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

10.

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas
och utformas.

13 § 1 st. LVU

Individutskott

11.

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

13 § 2 st. LVU

Individutskott

12.

Övervägande om det finns skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB

13 § 3 st. LVU

Individutskott

13.

Övervägande om beslut om umgänge eller beslut
om ej röjande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 p.
och 2 p. LVU fortfarande behövs.

14 § 3 st. LVU

Individutskott

14.

Beslut om att vården skall upphöra.

21 § 1 st. LVU

Individutskott

15.

Beslut om förebyggande insats enligt 22 § LVU.

22 § LVU

Individutskott

Kommentar: S.k. ”Mellantvång”.
16.

Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st.
LVU skall upphöra.

22 § 3 st. LVU

Individutskott

17.

Ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud.

24 § LVU

Individutskott
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18.

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs.

26 § 1 st. LVU

Individutskott

19.

Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra.

26 § 2 st. LVU

Individutskott

20.

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

27 § LVU

Individutskott
Kompletterande
beslutanderätt:
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat

21.

Beslut om ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §
LVU skall upphöra när det inte längre finns skäl för
ett tillfälligt flyttningsförbud.

30 § 2 st. LVU

Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
Individutskott,
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat
enligt 27 § LVU
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
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SN19/98
SN19/132
22.

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

31 § LVU

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

23.

Beslut i fråga om ansökan om utreseförbud hos
förvaltningsrätten med stöd av 31 a § LVU.

31 b § LVU

Individutskott

24.

Prövning om upphörande av utreseförbud.

31 c § LVU

Individutskott

25.

Beslut i fråga om upphörande av utreseförbud.

31 c § LVU

Individutskott

26.

Beslut i fråga om tillfälligt utreseförbud.

31 d § LVU

Individutskott
Kompletterande
beslutanderätt:
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat

27.

Beslut i fråga om upphörande av tillfälligt
utreseförbud.

31 g § LVU

Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SNXX/XX
Individutskott,
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
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har förordnat
enligt 31 d § LVU

28.

Beslut i fråga om tillfälligt undantag från
utreseförbud.

31 i § LVU

Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SNXX/XX
Individutskott

23.
29.

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för läkarundersökning.

32 § LVU

Handläggare

24.
30.

Beslut om att anmäla behov av offentligt biträde.

39 § LVU

Handläggare

25.
31.

Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning.

43 § 1 st.
1 p. LVU

Individutskott
eller
Socialnämndens
ordförande

26.
32.

Beslut att begära polishandräckning för att
43 § 1 st.
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 2 p. LVU
med stöd av LVU.

Individutskott
Kompletterande
beslutanderätt:
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
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27.
33.

Beslut om att ansöka till Skatteverket om skyddad
folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen för
barn under 18 år som vårdas med stöd av ett
lagakraftvunnet beslut enligt 2 § LVU.

30 § folkbokföringslagen

2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
Individutskott

8.4 Särskilt förordnad vårdnadshavare
Nr
1.

Ärende
Beslut om arvode 150 kr/arbetstimme till särskilt
förordnad vårdnadshavare, högst 10
timmar/månad samt kostnadsersättning 100
kr/månad.

Lagrum
Se beslut SN
2017-02-15
§5 (SN17/17)

Delegat
Handläggare

2.

Beslut om arvode till särskilt förordnad
vårdnadshavare, utöver 10 arbetstimmar /månad
dock ytterligare högst 10 timmar/månad.

Se beslut SN
2017-02-15
§5 (SN17/17)

Enhetschef
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9 Individ- och familjeomsorg (IFO - vuxen) – vuxenenheten samt
integrationsenheten
9.1 Insatser med stöd av SoL
9.1.1 Generella insatser – Hela enheten
Nr
1.

Ärende
Beslut om tillfälligt boende exempelvis
vandrarhem, skyddat boende
- upp till 3 månader
-

3-24 månader

-

24 månader -

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott

2.

Beslut om bistånd till försökslägenhet/
träningslägenhet/akutlägenhet/förlängt
anvisningsboende.

4 kap. 1 § SoL

3.

Beslut i fråga om bistånd i form av
kontaktperson.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Handläggare

4.

Beslut i fråga om upphörande av
kontaktperson.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

5.

Beslut i fråga om bistånd i form av kvalificerad
kontaktperson.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

6.

Beslut i fråga om upphörande av kvalificerad
kontaktperson.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

7.

Beslut om ersättning till kontaktperson/
kvalificerad kontaktperson (arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt SKL:s rekommendation

4 kap. 1 § SoL

-

utöver SKL:s rekommendation

Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
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8.

Beslut om egenavgift vid placering i HVB,
familjehem, LVM, olika boendeformer för
missbruk och socialpsykiatri samt tillfälliga
boenden.

8 kap. 1-2 §§
SoL

Handläggare

9.

Beslut om eftergift av skuld.

9 kap. 4 § SoL

10.

Beslut om att föra talan om ersättning hos
9 kap. 3 § SoL
förvaltnings-rätten vid kostnader enligt 8 kap. 1
§ SoL

Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef

9.1.2 Ekonomiskt bistånd
Nr
1.

2.

3.

Ärende
Beslut om ekonomiskt bistånd för
försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga
kostnader för kostnader utanför riksnorm, såsom
kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor,
hem-försäkring, medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa.
Beslut om ekonomiskt bistånd i övrigt för
livsföring i övrigt, som ej listas nedan
- upp till 5.000 kr
-

5.001 - 25.000 kr

-

25.001 kr -

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver
skyldigheten enligt 4 kap 1 § SoL
- upp till 5.000 kr
-

5.001 - 25.000 kr

Lagrum
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 3 § SoL

Delegat
Handläggare

4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott
4 kap. 2 § SoL
Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
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4.

Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskuld
- 1 månad
- 2-4 månader

5.

6.

8.

Individutskott
4 kap. 1 § SoL

4 månader -

Beslut om ekonomiskt bistånd till elskuld samt
övriga skulder
- upp till 5.000 kr
-

5.001 - 25.000 kr

-

25.001 kr -

Beslut om ekonomiskt bistånd till
magasineringskostnad
- upp till 1 månad
- 2-6 månader

7.

25.001 kr -

4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott
4 kap. 1 § SoL

-

5.001 - 25.000 kr

-

25.001 kr -

Beslut om ekonomiskt bistånd till hemutrustning
- upp till 10.000 kr
- 10.000 kr -

Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott

6 månader -

Beslut om ekonomiskt bistånd till tandvård
- upp till 5.000 kr

Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
Enhetschef
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eller
biträdande
enhetschef
9.

10.

Beslut om ekonomiskt bistånd till flyttkostnad
- upp till 5.000 kr
-

5.001 - 25.000 kr

-

25.001 kr -

Beslut om ekonomiskt bistånd till
städning/sanering
- upp till 5.000 kr
-

11.
12.

5.001 kr -

Beslut om att underrätta försäkringskassan om
att nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL
(förskottsanmälan/framställan).
Beslut om krav på deltagande i praktik eller
kompetenshöjande verksamhet.

4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott
4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
17 kap. 1 § AFL Handläggare
9 kap. 2 § SoL
4 kap. 4 § SoL

Handläggare

Beslut om nedsättning av eller avslag på
försörjningsstöd i samband med praktik eller
kompetenshöjande verksamhet.
Beslut om bistånd i form av
förmedlingsmedel/egna medel.

4 kap. 5 § SoL

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.

Beslut om återkrav av felaktigt utbetalat bistånd
enligt kap 4 § 1 SoL och kap 4a § SoL.

9 kap. 1 § SoL

Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Handläggare

16.

Beslut om att bevilja ekonomiskt bistånd genom
återkrav.

9 kap. 2 § SoL

Handläggare

17.

Beslut om eftergift av återkrav.

9 kap. 3 § SoL

Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef

13.
14.
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18.

Beslut om att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätten
- vid återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL
-

19.

9 kap. 3§ SoL
Individutskott

vid återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL

Enhetschef

Avskrivning av skuld
- upp till 5.000 kr

-

5.001 - 25.000 kr

Enhetschef
eller
Biträdande
enhetschef
Enhetschef

-

25.001 kr -

Individutskott

9.1.3 Dödsboanmälan
Nr
1.

Ärende
Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet.

Lagrum
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Delegat
Handläggare

2.

Dödsboanmälan till Skatteverket.

20 kap. 8a §
ÄB

Handläggare

3.

Avvisande av dödsboanmälan.

20 kap. 8a §
ÄB

Handläggare

9.1.4 Missbruk/Övriga vuxna
Nr
1.

Ärende
Beslut om bistånd till strukturerad öppenvård
- interna insatser
-

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

externa insatser

Beslut om kontraktsvård eller vårdvistelse.

4 kap. 1 § SoL

3.

Beslut om bistånd gällande anhörigstöd
- interna insatser

5 kap. 10 § SoL

externa insatser

Handläggare
Handläggare

2.

-

Delegat

Handläggare
Handläggare
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
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4.

Beslut om bistånd i form av sysselsättning
- interna insatser
-

4 kap. 1 § SoL

externa insatser

Handläggare
Handläggare

5.

Beslut om bistånd i form av turbundna resor.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

6.

Beslut om bistånd i form av boendestöd.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

7.

Beslut om bistånd i form av boende i
familjehem.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

8.

Beslut om stödboende, exempelvis
inackorderingshem.
- upp till 6 månader

4 kap. 1 § SoL

-

upp till 24 månader inom 4-årsperiod

-

24 månader inom 4-årsperiod

Handläggare
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott

9.

Beslut om bistånd i form av HVB,
behandlingshem
- upp till 24 månader inom 4-årsperiod
- 24 månader -

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
Individutskott

10.

Beslut om bistånd i form av särskilt boende.

4 kap. 1 § SoL

11.

Beslut om bistånd i form av försöks- och
träningslägenhet.

4 kap. 1 § SoL

12.

Beslut om bistånd i avvaktan beslut av
Individutskott.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

13.

Beslut om ersättning till familjehem (Arvodeoch omkostnads-ersättning).
- enligt SKL:s rekommendation

4 kap. 1 § SoL

-

utöver SKL:s rekommendation

Handläggare
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
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9.2 Ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Nr
1.

Ärende
Beslut om att inleda/inte inleda utredning efter
anmälan.

Lagrum
7 § LVM

Delegat
Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef

2.

Beslut om att utredning inte skall föranleda
åtgärd.

7 § LVM

3.

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
under-sökningen.

9 § LVM

Enhetschef eller
Biträdande
enhetschef
Handläggare

4.

Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätt om vård
enligt LVM.

11 § LVM

Individutskott

5.

Beslut om att återkalla ansökan hos domstol om
vård enligt LVM.

11 § LVM

Individutskott

6.

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare.

13 § LVM

Individutskott
Kompletterande
beslutanderätt:
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
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7.

Beslut om upphörande av omedelbart
omhändertagande enligt LVM.

18 b § LVM

Individutskott,
Socialnämndens
ordförande eller
ledamot som
Socialnämnden
har förordnat
enligt 13 § LVM
Kommentar: Se
särskilt beslut
fattat av
Socialnämnden
2019-12-18 § 147
2020-09-30 § xx
ang. personligt
förordnande,
SN19/98
SN19/132
Handläggare

8.

Beslut om anordnande av vård i annan form i
enlighet med 27 § 1 st. LVM.

27 § 2 st.
LVM

9.

Beslut om att begära biträde av polis för att
genomföra beslutad läkarundersökning.

45 § 1 p.
LVM

Handläggare

10.

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

45 § 2 p.
LVM

Handläggare
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10 Äldreenheten
10.1 Insatser med stöd av SoL
Nr
1.

Ärende
Beslut om bistånd i form av hemtjänst.

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Handläggare

2.

Beslut om bistånd i form av vård- och
omsorgsboende.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

3.

Beslut om bistånd i form av korttidsboende.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

4.

Beslut om bistånd i form av växelboende.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

5.

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

6.

Beslut om bistånd i form av boendestöd.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

10.2 Beslut om riksfärdtjänst/turbundna resor
Nr
1.

Ärende
Beslut i fråga om riksfärdtjänst.

Lagrum
4,5,6 och 7 §§ lag
om riksfärdtjänst

Delegat
Handläggare

2.

Beslut i fråga om turbunden resa.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

10.3 Beslut om avgifter
Nr
1.

Ärende
Beslut om avgift.

Lagrum
8 kap. 2, 4-9
§§ SoL

Delegat
Handläggare

2.

Beslut om omvårdnadsavgift i särskilda
boendeformer.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

3.

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

8 kap. 2 § SoL

Enhetschef
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4.

Beslut om avskrivning av avgift
- Upp till 25.000 kr
-

> 25.0001 kr

Enhetschef
Individutskott

43 (49)

11 Enheten för personer med funktionsnedsättning
11.1 Insatser med stöd av SoL
11.1.1 Generella insatser
Nr
1.

Ärende
Beslut om bistånd i form av hemtjänst.

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

2.

Beslut om bistånd i form av vård- och
omsorgsboende.

4 kap. 1 § SoL

Delegat
Biträdande
enhetschef
Enhetschef

3.

Beslut om bistånd i form av korttidsboende.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4.

Beslut om bistånd i form av växelboende.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

5.

Beslut om bistånd i form av stödboende för
personer med funktionsnedsättning.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

6.

Beslut om bistånd i form av boende med
stödinsatser, t ex genomgångsboende,
utslussningsboende.

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Enhetschef

7.

Beslut om bistånd i form av träningslägenhet.

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Biträdande
enhetschef

8.

Beslut om tillfälligt boende exempelvis
vandrarhem, skyddat boende.

4 kap. 1 § SoL

9.

-

upp till 3 månader

Biträdande
enhetschef

-

3 - 24 månader

Enhetschef

-

24 månader -

Individutskott

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
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10.

Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Biträdande
enhetschef

11.

Beslut i fråga om bistånd i form av kvalificerad
kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Biträdande
enhetschef

12.

Beslut om ersättning till kontaktperson/
kvalificerad kontaktperson (arvode och
omkostnadsersättning) enligt SKL:s
rekommendation

4 kap. 1 § SoL

13.

14.

-

Kontaktperson

-

Kvalificerad kontaktperson

Beslut om ersättning till kontaktperson/
kvalificerad kontaktperson (arvode och
omkostnadsersättning) utöver SKL:s
rekommendation
-

Kontaktperson

-

Kvalificerad kontaktperson

Biträdande
enhetschef
Biträdande
enhetschef
4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
Enhetschef
8 kap. 1 § SoL

Enhetschef

15.

Beslut om egenavgift vid placering i HVB,
familjehem, olika boendeformer socialpsykiatri
samt tillfälliga boenden
Beslut om eftergift av skuld

9 kap. 4 § SoL

Enhetschef

16.

Beslut om avgift

Handläggare

17.

Beslut om jämkning av omvårdnadsavgifter för
hemtjänst, service och omvårdnad samt boende.
Beslut om avskrivning av avgift
- Upp till 25.000 kr
- > 25.0001 kr
Beslut om att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätten
- Vid kostnader enligt 8 kap 1 § SoL

8 kap. 2, 4-9 §
SoL
8 kap. 2 § SoL

18.

19.

9 kap. 3 § SoL

Enhetschef
Enhetschef
Individutskott
Enhetschef
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11.1.2 Socialpsykiatri
Nr
1.

Ärende
Beslut om bistånd gällande anhörigstöd
- interna insatser
-

Lagrum
5 kap. 10 § SoL

Delegat
Handläggare
Biträdande
enhetschef
Handläggare

externa insatser

2.

Beslut om bistånd i form av sysselsättning

4 kap. 1 § SoL

3.

Beslut om bistånd i form av boendestöd
- upp till 16 timmar per månad

4 kap. 1 § SoL

-

utöver 16 timmar per månad

4.

Beslut om bistånd i form av boende i familjehem 4 kap. 1 § SoL

5.

Beslut om bistånd i form av HVB
- upp till 24 månader inom 4-årsperiod
-

4 kap. 1 § SoL

24 månader -

Handläggare
Biträdande
enhetschef
Biträdande
enhetschef
Enhetschef
Individutskott

6.

Beslut om bistånd i form av särskilt boende

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

7.

Beslut om bistånd i avvaktan beslut av
Individutskott

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

8.

Beslut om ersättning till familjehem. (Arvodeoch omkostnadsersättning).

4 kap. 1 § SoL

-

Enligt SKL:s rekommendation

Biträdande
enhetschef

-

Utöver SKL:s rekommendation

Enhetschef

11.2 Beslut om insatser enligt LSS
Nr
1.

Ärende
Beslut om personkretstillhörighet
Kommentar: Beslut om personkretstillhörighet fattas

Lagrum
Delegat
1 § och 7 § Handläggare
LSS
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inte särskilt utan skall vara en del av beslut om
insatser
2.

Beslut om insats personlig assistans upp till 20
timmar per vecka.

9 § 2 LSS

Biträdande
enhetschef

3.

Beslut om insats personlig assistans över 20 timmar
per vecka.

9 § 2 LSS

Enhetschef

4.

Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till 15 § 8 p.
Försäkringskassan.
LSS

Biträdande
enhetschef

5.

11 § LSS

Enhetschef

6.

Beslut om att utbetala ekonomisk ersättning för
personlig assistans till annan person än den som är
berättigad till insatsen.
Ledsagarservice upp till 12 timmar per månad.

9 § 3 LSS

Handläggare

7.

Ledsagarservice över 12 timmar per månad.

9 § 3 LSS

Biträdande
enhetschef

8.

Beslut om insats i form av kontaktperson.

9 § 4 LSS

Biträdande
enhetschef

9.

Beslut om insats avlösarservice i hemmet upp till 10
timmar per månad.

9 § 5 LSS

Handläggare

10.

Avlösarservice i hemmet mer än 10 timmar per
månad.

9 § 5 LSS

Biträdande
enhetschef

11.

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

9 § 6 LSS

Biträdande
enhetschef

12.

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen
samt under lov.
Beslut om boende i bostad med särskild service för
barn och ungdomar.

9 § 7 LSS

Handläggare

9 § 8 LSS

Enhetschef

Beslut om boende i bostad med särskild service för
vuxna.

9 § 9 LSS

Enhetschef

13.
14.
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15. -

-

Beslut om daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte
utbildar sig.

9 § 10 LSS

Biträdande
enhetschef

Kommentar: Både internt och externt.

16.

Beslut om återbetalningsskyldighet.

12 § LSS

Enhetschef

17.

Beslut om förhandsbesked om rätten till insatser.

16 § LSS

Enhetschef

18.

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

Handläggare

19.

Prövning av ansökan om kommunalt bostadstillägg
för handikappade (KBH).

20 § LSS
5 § LSSförordningen
6 kap. 2 §
SOF
5 § KFS
50:3

20.

Beslut om indragning eller nedsättning av
9 c § LSS
assistansersättning som beslutats enligt 9 § 2 p LSS,
när kommunen vid upprepade tillfällen utan giltig
anledning vägras besök hos den insatsberättigade för
att bedöma rätten till eller behovet av insatsen eller i
övrigt för tillämpningen av LSS.
Beslut att inte utge beviljad assistansersättning p g a 9 d § LSS
att assistansen utförs av någon som är under 18 år, är
bosatt utanför ESS, om den personlige assistenten
inte kan genomföra insatsen p g a sjukdom, ålderdom
eller liknade eller om assistansen utför i strid med
vissa bestämmelser i arbetstidslagen.

Individutskott

Beslut att anmäla till försäkringskassan om det finns
anledning att assistansersättning enligt 51 kap
Socialförsäkringsbalken används för annat än köp av
personlig assistans.
Beslut att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg om det finns anledning att anta att en
tillståndshavares lämplighet kan ifrågasättas.

15 § 10 p
LSS

Enhetschef

15 § 11 p
LSS

Enhetschef

21.

22.

23.

Handläggare

Enhetschef
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11.3 Beslut om riksfärdtjänst/turbundna resor
Nr
1.

Ärende
Beslut om riksfärdtjänst

Lagrum
4, 5, 6, 7 §§ Lag om
riksfärdtjänst

Delegat
Biträdande
enhetschef

2.

Beslut om turbunden resa.

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
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