Delegationsordning
Datum

2019-02-06
Marcus Liniver
marcus.liniver@kristinehamn.se
Socialförvaltningen



Delegationsordning
Reglemente
Ägardirektiv

Delegationsordning för
Socialnämnden och
Äldreomsorgsnämnden i
Kristinehamns kommun
Fastställd av

Socialnämnden
2019-02-06 SN § 17
Äldreomsorgsnämnden
2019-01-03 ÄN § 4

Dokumenttyp

Delegationsordning

Dokument-ID

Sn/2019:17 ÄN/2019:69

Datum för senaste revidering

2019-02-06

Beslutsinstans

SN & ÄN

1(58)

Socialförvaltningen

Inledning
Delegationsordningen förtecknar vilka
ärenden som socialnämnden har delegerat
beslutanderätt åt utskott, enskild ledamot
eller tjänsteman. Om ärendetyp inte finns
med i förteckningen är socialnämnden
beslutsfattare. Rätten att fatta beslut enligt
delegationsordningen omfattar såväl bifall
som avslag om inte annat är angivet.
Beslutets rättsverkan
Beslut som är fattade med stöd av
delegation har samma rättsverkan som om
det fattats av nämnden. Nämnden kan
aldrig ändra ett beslut fattat av delegat.
Däremot kan nämnden välja att föregripa
ett beslut samt frånta delegat
beslutanderätt.
Ett beslut kan däremot överklagas genom
förvaltningsbesvär (vid individärenden och
myndighetsutövning mot enskild) samt
genom laglighetsprövning vid beslut av
allmän karaktär.
Jäv eller förfall
Vid jäv eller förfall för delegat som är
anställd, träder i första hand delegatens
närmaste chef in och i andra hand närmast
överordnad chef.
Beslut som inte får delegeras av
nämnden
Enligt kommunallagens 6 kapitel 38 § får
följande typer av beslut inte delegeras
1. Ärenden som avser verksamhetens
mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet
2. Framställningar eller yttranden till
fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut i nämnden i
dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats
3. Ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda,

om de är av principiell beskaffenhet
eller av annars större vikt
4. Ärenden som väckts genom
medborgarförslag och som
överlåtits till nämnden, och
5. Vissa ärenden som anges i särskilda
föreskrifter (ex SoL)
Vid tveksamhet hos delegat
Rätt att besluta på delegation innebär inte
att delegaten är skyldig att besluta. Om
delegaten anser att ärendet är svårbedömt
eller av annan orsak inte kan besluta, kan
ärendet föras upp till socialnämnden för
beslut. Om ärendet är av principiell art ska
delegaten lyfta ärendet till nämnd.
Anmälan av beslut
Delegationsbeslut ska enligt
kommunallagen anmälas till socialnämnden
och detta vid nästkommande sammanträde.
Detta görs på något av följande sätt
X=utdrag ur verksamhetssystem över
beslut fattade under perioden.
P=Kopia på beslutets sätts i
delegationspärm som hålls tillgänglig för
nämnden. Gäller även ordförandebeslut.
U=Utskottets protokoll sätts i pärm som
hålls tillgänglig för nämnden.

Brådskande ärenden
Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får en
nämnd uppdra åt ordföranden att besluta å
nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut (s.k.
ordförandebeslut) ska anmälas vid
nämndens nästkommande sammanträde.
Nämnden kan även besluta att förordnade
ledamöter (socialjour), vilka ska vara
namngivna, kan fatta beslut i nämndens
ställe.

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Vidaredelegation
Kommunallagens 7 kap 6 § medger viss
vidaredelegation där förvaltningschef kan
vidaredelegera beslutsfattandet till annan
tjänsteman. Dessa beslut ska anmälas till
förvaltningschef och nämnden ska alltid
vara informerade om vem eller vilka som
fattar beslut i förvaltningschefens ställe

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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1. Barn- och ungdom
Nr

1.1

1.2

Ärende

Barn och ungdom
Lagrum
Delegat

Beslut om att göra
skyddsbedömning och
inleda utredning

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 1 a § SoL
11 kap. 2 § SoL

Beslut om att utredning inte
ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas
ned/avslutas utan att
föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 1 a § SoL

Anmärkning
Skyddsbedömning
ska genomföras och
dokumenteras
omedelbart om
anmälan rör barn. I
11 kap. 2 § SoL
Handläggare efter
framgår hur
samråd med 1:e
utredning som rör
socialsekreterare
barn ska genomföras.
Beslut om att inleda
utredning ska göras
inom 14 dagar om
anmälan rör barn

1:e
socialsekreterare

11 kap. 2 § SoL
1.3

Förlängning av
utredningstid i ärenden som
rör barn och unga

1.4

Beslut om uppföljning av
ett barns situation efter
avslutad utredning

1.5

1.6

Beslut om uppföljning av
ett barns situation efter
avslutad placering

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj

Enhetschef

11 kap. 4 a §
SoL

11 kap. 4 b §
SoL

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef

Beslut att inte inleda
utredning ska göras
inom 14 dagar om
anmälan rör barn
Förlängningsbeslutet
ska vara
tidsbegränsad till en
(1) månad. Ev.
ytterligare
förlängning beslutas
av utskott

Uppföljningen ska
avslutas senast 2
månader efter att
utredningen avslutats
(11 kap. 4 c § SoL)
Uppföljningen ska
avslutas senast 2
månader efter att
placeringen avslutats
(11 kap. 4 c § SoL)

(Se 3 kap. 6 b § SoL)

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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X

X

X

X

X
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Nr
1.7

1.8

Ärende
Beslut om upphörande av
kontaktperson/-familj

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat

4 kap. 1 § SoL

Beslut om förordnande och
entledigande
- av kontaktperson
- av kontaktfamilj

1.9a

Beslut om öppenvårdsinsats

4 kap. 1 § SoL

1.9b

Beslut om
ungdomslägenhet/
tillsynsboende

4 kap 1 § SoL

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Medgivande att barn tas
emot för stadigvarande eller
tillfällig vård och fostran i
enskilt hem som inte tillhör 6 kap. 6 § SoL
någon av dess föräldrar
eller annan vårdnadshavare

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden betr.
förvaltningen av underårigs
egendom
Framställan till domstol om
behov av målsägandebiträde för underårig

5 kap. 3 § SoF

5 kap. 2 § SoF

Anmärkning

Anmälan

Handläggare

X

Handläggare
Handläggare

X

Handläggare

(Se 3 kap. 6 a § SoL)

Enhetschef

Utskottet

X
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
skall alltid ske.
Särskilt medgivande
krävs endast för
privatplacering

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

Beslut om att upprätta
vårdplan

11 kap. 3 § SoL
5 kap. 1 a § SoF

Handläggare

Beslut om att utse särskilt
utsedd socialsekreterare till
placerat barn

6 kap. 7 c § SoL

Enhetschef

Beslut att erbjuda medling
med anledning av brott som

5 kap. 1 c § SoL

U

P

Handläggare

Beslut om särskilt
kvalificerad kontaktperson

X

P
I samråd med
Enhetschef (se 3 kap.
6 b § SoL)

Handläggare

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr

Ärende
begåtts av person under 21
år
Underrättelse till åklagare
om det kan antas att åtgärd
krävs enl. 30 b § LUL eller
32 kap. 4 § BrB

1.17

1.18

1.19

1.22a

Anmärkning

Anmälan

Enhetschef

P

Beslut om framställan om
överflyttning av ärende till
annan kommun

2a kap. 10, 11 §§
SoL

Enhetschef

X

Beslut i fråga om
mottagande av ärende från
annan kommun

2a kap. 10, 11 §§
SoL

Enhetschef

6 kap. 8 § SoL

Beslut om tillfällig placering
i jourhem och familjehem
samt vid tillfällig placering
4 kap. 1 § SoL
på institution

1.21

Beslut om bistånd åt barn
och ungdom i form av
placering i familjehem

1.22b Vid fortsatt plac. över 18 år

1.23

Barn och ungdom
Delegat

12 kap. 8 § SoL

Övervägande om vård i
annat hem än det egna
fortfarande behövs

1.20

Lagrum

Beslut om bistånd åt barn
och ungdom i form av
placering i hem för vård
eller boende; HVB

4 kap. 1 § SoL

Utskott

Enhetschef

Utskott

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Utskott

Efter samråd med
Verksamhetschef
Övervägande är inte
ett beslut.
Bestämmelsen
innebär att nämnden
minst en gång var 6:e
månad är skyldig att
överväga om vård
enligt
socialtjänstlagen
fortfarande behövs.
Den är tillämplig vid
både SoL-placeringar
och privata
placeringar.

X

U

Högst sex månader.
Därefter är placering
att anse som
stadigvarande.

X

Kan avse fortsatt
placering

U

X

Kan avse fortsatt
placering

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

Ärende
Beslut om upphörande av
bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende
eller i familjehem
Beslut om att väcka talan i
domstol om överflyttning av
vårdnad rörande barn som
rotats i enskilt hem eller
familjehem
Beslut om att väcka talan i
domstol om överflyttning av
vårdnad då en eller båda
föräldrarna är förhindrade
att utöva vårdnaden
Beslut om att väcka talan i
domstol om överflyttning av
vårdnad då en eller båda
föräldrarna är döda
Beslut om att väcka talan i
domstol om överflyttning av
vårdnad från särskild
förordnad vårdnadshavare

Beslut om att väcka talan i
domstol om ändring av
vårdnad

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat

Anmärkning

Anmälan

4 kap. 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

6 kap. 8 § FB

SN

Beslutet kan inte
delegeras

-

6 kap. 8a § FB

SN

Beslutet kan inte
delegeras

-

6 kap. 9 § FB

SN

Beslutet kan inte
delegeras

-

6 kap. 10 § FB

SN

Beslutet kan inte
delegeras

SN

Beslutet kan inte
delegeras. 6 kap. 7 §
FB tillsammans med
5 kap. 2 § SoF
innebär att SN kan
väcka talan om
vårdnad och
umgänge om någon
åtgärd behöver vidtas

6 kap. 7 § FB

X

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr

Ärende

1.30

Beslut om att väcka talan i
domstol om ändring av
umgänge

1.31

Beslut om att åtgärd får
vidtas om barnet står under
vårdnad av båda
vårdnadshavarnas och den
ena inte samtycker
angående 1. psykiatrisk/
psykologisk utredning eller
behandling 2.
öppenvårdsinsats enl SoL 3.
kontaktperson/familj 4.
insats enligt 9 § 4,5 eller 6
LSS
Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn
och ungdom under 20 år.

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat

1.33

1.34

1.35

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård
enligt LVU, även
återtagande av ansökan
Beslut om begäran hos
Förvaltningsrätt om
förlängd tid för ansökan om
vård
Beslut om hur vården ska
ordnas och var den unge
skall vistas under
vårdtiden.

Anmälan

-

U

6 kap. 15 a § 1 st
FB

SN

Beslutet kan inte
delegeras. 6 kap. 15 a
§ 1 st FB tillsammans
med 5 kap. 2 § SoF
innebär att SN kan
väcka talan om
vårdnad och
umgänge om någon
åtgärd behöver vidtas

6 kap. 13a § FB

Utskott

Beslutet kan
överklagas till förv
domstol

6 § 1 st. LVU

Utskott

1.32
Kompletterande
beslutanderätt

Anmärkning

6 § 2 st LVU

Ordförande, vice
ordförande samt
av Nämnden
utsedd ledamot

4 § LVU

Utskott

8 § LVU

Enhetschef

11 § 1 st. LVU

Utskott

11 § 3 st LVU

Ordförande, vice
ordförande samt

U
Ordförandebeslut
anmäls på
nästkommande
nämndssammanträde
P
Ansökan till
förvaltningsrätten
avser vård enligt 2
och 3 §§ LVU.

U

X

U

Anmäls på
nästkommande
nämndssammanträde

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P

9(58)

Socialförvaltningen

Nr

Ärende
Kompletterande
beslutanderätt
Beslut om att den unge får
vistas i sitt eget hem under
vårdtiden

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat
av Nämnden
utsedd ledamot

Utskott

1.37

1.38

1.39

11 § 3 st LVU

Övervägande om vård med
stöd av 2 § LVU fortfarande
13 § 1 st. LVU
behövs

Prövning av om vård med
stöd av 3 § LVU ska
upphöra
Särskilt övervägande om
skäl finns att ansöka om
överflyttning av vårdnad
enligt 8 kap 8 § FB.

13 § 2 st LVU

13 § 3 st LVU

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 §
LVU skall upphöra
Kompletterande
beslutanderätt
1.40

Anmälan

U

11 § 2 st. LVU

1.36
Kompletterande
beslutanderätt

Anmärkning

Ordförande, vice
ordförande samt
av Nämnden
utsedd ledamot

Utskott

Anmäls på
nästkommande
nämndssammanträde
Övervägande är inte
ett beslut.
Bestämmelsen
innebär att nämnden
minst en gång var 6:e
månad är skyldig att
överväga om vård
enligt LVU
fortfarande behövs.
Hur socialnämnden
ska följa vården
regleras i 13 a § LVU

P

U

Utskott

Så kallad omprövning U

Utskott

Den s.k. 3-årsregeln,
när den unge varit
placerad i samma
fam.hem under tre
år.

U

Utskott
U
9 § 3 st LVU

Ordf., vice ordf.
eller annan
ledamot som
nämnden
förordnat att
fatta beslut om
omedelbart
omhändertagande

Ordförandebeslut
redovisas till nästa
nämnd.

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr

Ärende
Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge ska
utövas

1.41a

- när överenskommelse inte
kan nås med föräldern eller
vårdnadshavaren
- när överenskommelse inte
kan nås med föräldern eller
vårdnadshavaren och när
utskottets beslut inte kan
avvaktas
Beslut om att den unges
vistelseort inte ska röjas för
föräldern eller
vårdnadshavaren.

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat

14 § 2 st. LVU

6 kap 36 § KL

Nämnd

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

Vid brådskande fall
där nämndens
avgörande inte kan
avvaktas.
Övervägande om beslut om
umgänge eller
hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st. 1.
och 2. fortfarande behövs
Beslut avseende
hemlighållande av
underårigs vistelseort
gentemot föräldrarna
Beslut om att vården enligt
2 §, 3 § LVU ska upphöra
Beslut om regelbunden
kontakt med särskilt utsedd
kontaktperson eller
behandling i öppna former
Prövning av om beslut om
förebyggande insats skall
upphöra att gälla.

Beslutet kan
överklagas
Beslutet ska
övervägas var 3:e
månad

Ordförande eller
särskilt
förordnad
ledamot.

Anmälan

U

P

Nämnd
14 § 2 st. LVU

1.41b
-

Anmärkning

6 kap 36 § KL

- Nämndens
ordförande el.
särskilt
förordnad
ledamot

Ny praxis då HFD
beslutat att detta
beslut inte får
delegeras till utskott.
Vid brådskande,
ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot.

Beslutet ska
övervägas var 3:e
månad

14 § 3 st. LVU

Nivå i
ursprungsbeslut

26 kap 2 § OSL

Verksamhetschef

X

21 § LVU

Utskott

U

22 § 1 st. LVU

Utskott

Ska prövas var 6:e
månad

U

22 § 3 st. LVU

Utskott

Ska prövas var 6:e
månad

U

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

U
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Nr

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

Barn och ungdom
Delegat

Ärende

Lagrum

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

22 § 3 st. LVU

Beslut om den unges
umgänge med förälder eller
andra vårdnadshavare efter
beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt
flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan
nås
Ansökan hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs.
Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra

31 § LVU

24 § LVU

26 § 1 st. LVU

26 § 2 st. LVU

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
1.52

1.53

1.54

1.55

U

Utskott

U

Utskott

Utskott

Beslut att begära
polishandräckning för att

Ansökan underställs
förvaltningsrätten
Övervägande ska ske
var 3:e månad

Utskott

27 § 1 st. LVU

Beslut om
läkarundersökning, att utse
läkare samt plats för
läkarundersökningen

Anmälan

Utskott

Ordförande, vice
ordförande samt
av Nämnden
utsedd ledamot

U

U

U

Utskott

Kompletterande
beslutanderätt

Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 §
1 st LVU ska upphöra

Anmärkning

Beslutet skall
underställas
förvaltningsrätten
enl. 28 § LVU

U

P

30 § 2 st LVU

Utskott

U

32 § LVU

Enhetschef

X

43 § 1 st 1 p.
LVU

Nämnd eller
nämndens ordf.

OBS!
beslutanderätten kan

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr

1.56

1.57

1.58

Ärende
genomföra
läkarundersökning

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med
stöd av LVU
Beslut om ekonomiskt
bistånd till barn och
ungdom i samband med
placering i familjehem eller
i hem för vård eller boende
- enligt kommunens
riktlinjer
- utöver kommunens
riktlinjer

1.60

1.61

Barn och ungdom
Delegat
och nämndens
vice ordf.

43 § 1 st 2 p.
LVU

Anmälan

P

X
p

Utskott

Handläggare

Efter samråd med
Enhetschef

Utskott

6 kap 11 § SoL

Handläggare

Utskott
I avvaktan på
beslut i Utskott –
Enhetschef

Beslut om ersättning för
förlorad arbetsinkomst till
familjehem

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

Nämndens ordf.,
nämndens vice
ordf. annan
ledamot eller
tjänsteman som
nämnden
förordnat

Handläggare

därutöver

Beslut om ersättning till
särskild förordnad
vårdnadshavare

Anmärkning
inte delegeras till
annan ledamot

4 kap. 1 § SoL

Beslut om ersättning till
familjehem,
kontaktfamiljer och
kontaktpersoner (arvode
och omkostnadsersättning)
- enligt riktlinjer
-

1.59

Lagrum

8 kap. 1 § 2 st.
SoL, 6 kap. 2 §
SoF

Handläggare

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

Ärende
Beslut om framställning till
försäkringskassa om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag
/studiebidrag när barn är
placerade utom hemmet
Underrättelse till
försäkringskassan om att
barn med underhållsstöd
placerats i familjehem eller
HVB-hem respektive
återflyttat till förälder
Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i
den mån beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st.
LVU
Yttrande till
åklagarmyndigheten
Yttrande till åklagare med
anledning av eventuell
utredning samt begäran till
polis/åklagare om utredning
beträffande den som är
under 15 år

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat

Anmärkning

Anmälan

SN

Ej delegeringsbart
enligt 10 kap 5 § SoL

-

18 kap. 19 § SFB

SN

Ej delegeringsbart
enligt 10 kap 5 § SoL

-

11 § 4 st. LVU

Handläggare

X

11 § LuL

Enhetschef

X

16 kap. 18 § SFB

31 § LuL
33 § LuL

Enhetschef

Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan

38 § LuL

Enhetschef

Anmälan om behov av
offentligt biträde

3 § Lagen om
offentligt biträde

Yttrande till passmyndighet
vid utfärdande av pass utan
vårdnadshavares
medgivande
Beslut om att föra talan i
ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

Den unges
vårdnadshavare ska
underrättas

X

P

Enhetschef
P

3 § 2st Passförordningen

Enhetschef

10 kap. 2 § SoL

Verksamhetschef

P

Extern ex advokat

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P

14(58)

Socialförvaltningen

Nr
1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

Ärende
Utseende av ombud att föra
nämndens talan
Överklagande och yrkande
om inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och/eller
avgivande av yttrande i
SoL-, LVU-, LVM- och
LSS ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av
handläggare/utskott/nämnd
Överklagande till
förvaltningsrätt när IVO
ändrat nämndens beslut
avseende överflyttning av
ärende till kommunen/till
annan kommun
Beslut huruvida
omprövning ska ske
Prövning av att
överklagande skett i rätt tid
och avvisning av
överklagande som kommit
in för sent

1.76

Avvisande av ombud och
biträde

1.77

Yttrande till allmän
domstol i brottmål avseende
unga lagöverträdare

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat

Anmälan

Ska dokumenteras

P

10 kap. 2 § SoL

Enhetschef

40-43, 48 §§ FL

Nivå i
ursprungsbeslut

X

2 a kap. 11 § SoL

Utskott

U

38-39 § FL

45 § FL

14 § FL

Handläggare

Nivå i
ursprungsbeslutet

X

OBS! 30 FL

Den som har att
besluta i ärendet

32 kap. 1-5 §§
BrB
10-11 §§ LUL

Handläggare

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

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

Enhetschef

1.79

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

6 kap. 9 §
smittskyddslagen

1.80

Anmäla till
smittskyddsläkare när

6 kap. 12 § smittskyddslagen

1.78

Anmärkning

X

P

X

P

Enhetschef
P
Enhetschef

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

Nr

1.81

Ärende
smittad inte följer
förhållningsregler
Beslut om att ersätta
enskild person för
egendomsskada vid
verkställighet av
myndighetsutövning som
förorsakats av personal upp
till ett belopp av 5.000 kr

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat

3 kap. 2 § skadeståndslagen

Yttrande till
tillsynsmyndighet
1.82

Socialchef
13 kap. 5 § SoL

Vid ärenden som avser ej
verkställda beslut - IVO

1.83

Enhetschef

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

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 2 § OSL
10 kap. 18 a-23
§§ OSL

Beslut om utlämnande av
allmän handling till enskild

2 kap. 14 § TF,
6 kap. 4 § OSL

till
- enskild med personakt

1.86

P

Tillsynsmyndighet är
IVO (Inspektionen
för vård och omsorg),
JO och JK. Yttrande
av principiell
betydelse beslutas av
nämnd.

Enhetschef

P

P

Handläggare

12 kap. 6 § SoL

Verksamhetschef

P

25 kap 7 § OSL
och
26 kap 5 § OSL

Verksamhetschef

P

6 kap. 5 § OSL

- uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande
till enskild

10 kap. 2, 4 §§
OSL

Anonymitetsprövning vid
anmälan

Utöver 5.000 kronor
verksamhetschef

P

12 kap. 1-3 §
OSL

- annan myndighet på
begäran

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

Anmälan

Om avslutat ärende
Handläggare efter
där handläggare ej
samråd med
längre finns i
enhetschef
organisationen utser
enhetschef
Handläggare
tjänsteman att
besluta om
utlämnande.
Verksamhetschef

1.84

1.85

Enhetschef

Anmärkning

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Socialförvaltningen

Nr

Ärende

1.87

Polisanmälan om brott som
hindrar nämndens
verksamhet

1.88

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

1.89

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov
av god man/förvaltare

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte längre
föreligger
Yttrande i ärende om
förordnande av god man
eller förvaltare för någon
som fyllt 16 år
Beslut om att förbjuda eller
begränsa möjligheterna för
en person att i hemmet ta
emot andras barn.
Anmälan till IVO om
allvarliga missförhållanden
eller risk för allvarliga
missförhållanden samt
inleda utredning enligt Lex
Sarah.
Beslut om ansökan om god
man för
ensamkommande barn
Beslut om huruvida
handläggare är att anses
vara jäv

Lagrum

Barn och ungdom
Delegat

12 kap 10 § SoL

Enhetschef

Anmärkning

Anmälan

Av 10 kap 2 § OSL
framgår att Nämnden
utan hinder av
sekretess kan
polisanmäla brott
som hindrar
Nämndens
verksamhet

P

Utskott

5 kap 3 § SoF

5 kap 3 § SoF

Handläggare

Handläggare

11 kap 16 § 2st
FB

Handläggare

5 kap 2 § SoL

SN

14 kap 6-7 § SoL
Lex Sarah

U
Vuxen, Barn och
Ungdom, Familjerätt,
LSS, Äldreomsorg
Vuxen, Barn och
Ungdom, Familjerätt,
LSS, Äldreomsorg
Vuxen, Barn och
Ungdom, Familjerätt,
LSS, Äldreomsorg

Beslutet kan inte
delegeras

X

X

X

-

Rapport till SN
TÖS

P

3 § God man för
ensamkommande
barn

Handläggare

X

6 kap 30 § KL

Närmsta chef

Grunderna för jäv
beskrivs i 6 kap 28-32
§§ KL

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

2. Familjerätt
Nr
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

Ärende
Beslut om att inleda
utredning

Familjerätt
Lagrum
Delegat
11 kap. 1 § SoL Handläggare

Anmälan
X

Beslut om att inleda och
genomföra utredning om
fastställande av faderskap
när faderskapspresumtion ej
föreligger eller när dom eller
bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas

2 kap. 1, 4 §§
FB

Godkännande av
faderskapsbekräftelse

1 kap. 4 § 1 st.
FB
2 kap. 5 § FB
1 kap. 9 § FB

Godkännande av
faderskapsbekräftelse/föräldr
askapsbekräftelse vid
insemination

Anmärkning

Handläggare

X

Handläggare
X
Handläggare
X

Beslut om att lägga ner
påbörjad
faderskapsutredning

2 kap. 7 § FB

Beslut om att återuppta
nedlagd utredning

2 kap. 1 § FB

Beslut om att inleda
utredning om någon annan
man än den som är gift med
barnets moder kan vara far
till barnet

2 kap. 9 § 1 st.
FB

Beslut att lägga ner eller att
inte inleda
faderskapsutredning vid
ifrågasatt faderskapspresumtion

2 kap. 9 § FB

Beslut om initiativ till
rättsgenetisk undersökning

2 kap. 6 § FB

SN
Enhetschef
X
Handläggare
X

Beslut att väcka, föra talan
3 kap. 5 § 2 st.,
och inge faderskapsutredning 6 § 2 st. och 8 §
till rätten i mål om faderskap FB

SN

Beslutet kan inte
delegeras.
Beslutet kan
överklagas till
länsstyrelsen

-

Handläggare
X
Handläggare

Samråd med
Enhetschef

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X
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Socialförvaltningen

Nr
2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19
2.20

Ärende
Beslut att godkänna
föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge

Familjerätt
Lagrum
Delegat
6 kap. 6 § 1 st., Handläggare
14 a § 2 st.,
15 a § 3 st. FB

Beslut att ej godkänna
föräldrars avtal om vårdnad
boende och umgänge

6 kap. 6 § 1 st.,
14 a § 2 st., 15 a
§ 3 st. § FB

Enhetschef

Beslut att utse utredare i
vårdnads- och
umgängesärenden

6 kap. 19 § FB

Enhetschef

Lämnande av upplysningar
inför interimistiskt beslut i
tingsrätt beträffande
vårdnad, boende eller
umgänge

6 kap. 20 § FB

Lämnande av upplysningar
till tingsrätt i vårdnads-,
boende- och umgängesmål

6 kap. 19 § FB

Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas
för längre perioder än tre
månader

7 kap. 7 § 2 st.
FB

Beslut om att väcka talan i
domstol om en förälders
umgänge med sitt barn eller
mellan barnet och någon
annan än föräldern (ex moreller farförälder).

6 kap. 15a § FB

Beslut om samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

Medgivande att ta emot ett
barn för adoption
Återkallelse av medgivande
att ta emot adoptivbarn

6 kap. 12 § SoL

Utskott

6 kap. 13 § SoL

Utskott

Anmärkning

Anmälan
X

Beslutet kan ej
överklagas

X

X
Handläggare
X

Handläggare
X
Handläggare

X

SN

Beslutet kan inte
delegeras. 6 kap.
15 a § FB
tillsammans med
5 kap. 2 § SoF
innebär att SN
kan väcka talan i
fråga om
umgänge

-

Handläggare
X

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

U
U

19(58)

Socialförvaltningen

Nr
2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

Ärende
Vägran att samtycka till att
adoptionsförfarande får
fortsätta
Yttrande till domstol vid
adoption (nationell) och
närståendeadoption

Familjerätt
Lagrum
Delegat
6 kap. 14 § SoL Utskott

Anmärkning

Anmälan
U

4 kap 10 § FB

Nämnd

Beslut om anmälan till
5 kap. 3 § SoF
överförmyndaren om förhållanden betr. förvaltningen
av underårigs egendom

Handläggare

Yttrande enligt Namnlagen

Enhetschef

45 - 46 §§
Namnlagen

Beslutet kan inte
delegeras om det
går den sökande
emot.

-

X

P

Yttrande beträffande
äktenskapsdispens

15 kap 1 § ÄktB Enhetschef

Beslut om att föra talan i
ärenden eller mål vid allmän
domstol eller
förvaltningsdomstol

10 kap. 2 § SoL

Utseende av ombud att föra
nämndens talan

10 kap. 2 § SoL

P
Verksamhetschef Extern ex
advokat
P

Enhetschef

Överklagande och yrkande
40-43,48 §§ FL
om inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och/eller
avgivande av yttrande i SoL-,
LVU-, LVM- och LSS
ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av
handläggare/utskott/nämnd

Nivå i
ursprungsbeslut

Överklagande till
förvaltningsrätt när IVO
ändrat nämndens beslut
avseende överflyttning av
ärende till kommunen/till
annan kommun

2 a kap. 11 §
SoL

Utskott

Beslut huruvida omprövning
ska ske

38-39 §§ FL

Ska
dokumenteras

P

P/U

U

Handläggare

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X
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Socialförvaltningen

Nr
2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

Ärende
Lagrum
Prövning av att överklagande 45 § FL
skett i rätt tid och avvisning
av överklagande som kommit
in för sent
Avvisande av ombud och
biträde

14 § FL

Anmälan

X

Den som har att
besluta i ärendet

P

Yttrande till allmän domstol i 12 kap. 10 §
Verksamhetschef Avser vuxen, kan
brottmål
SoL, 10 kap. 23§
delegeras
OSL
Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

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

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

P

Enhetschef

Yttrande till
tillsynsmyndighet

Socialchef

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

13 kap. 5 § SoL

P

Enhetschef

6 kap. 9 §
smittskyddslagen
Anmäla till smittskyddsläkare 6 kap. 12 §
när smittad inte följer
smittförhållningsregler
skyddslagen
Beslut om att ersätta enskild 3 kap. 2 §
person för egendomsskada
skadevid verkställighet av
ståndslagen
myndighetsutövning som
förorsakats av personal upp
till ett belopp av 5.000 kr

Vid ärenden som avser ej
verkställda beslut - IVO

2.39

Familjerätt
Delegat
Anmärkning
Nivå i
OBS! 30 § FL
ursprungsbeslutet

P
Enhetschef
P
Enhetschef

Utöver 5.000
kronor
verksamhetschef
P

Enhetschef

Tillsynsmyndighe P
t är IVO
(Inspektionen för
vård och
omsorg), JO och
JK. Yttrande av
principiell
betydelse beslutas
av nämnd.

12 kap. 10 § SoL Enhetschef
10 kap. 2 § OSL
10 kap. 18 a -23
§§ OSL

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

Nr

Ärende
Beslut om utlämnande av
allmän handling till enskild

Familjerätt
Lagrum
Delegat
2 kap. 14 § TF, Handläggare
6 kap. 4 § OSL

till
- enskild med personakt

12 kap. 1-3 §
OSL

- annan myndighet på
begäran

6 kap. 5 § OSL

Anmärkning
Om avslutat
ärende där
handläggare ej
längre finns i
organisationen
Handläggare
utser enhetschef
efter samråd med tjänsteman att
enhetschef
besluta om
utlämnande

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

Anmälan

P
Handläggare

- uppställande av förbehåll i
10 kap. 2, 4 §§
samband med utlämnande till OSL
enskild

Verksamhetschef

Beslut att lämna ut uppgifter 12 kap. 6 § SoL
ur personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte

Verksamhetschef

Anonymitetsprövning vid
anmälan

25 kap 7 § OSL
och
26 kap 5 § OSL

Verksamhetschef

Polisanmälan om brott som
hindrar nämndens
verksamhet

12 kap 10 § SoL Enhetschef

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov
av god man/förvaltare

5 kap 3 § SoF

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god man/förvaltare
inte längre föreligger

5 kap 3 § SoF

P

P

Handläggare

Handläggare

Av 10 kap 2 §
OSL framgår att
Nämnden utan
hinder av
sekretess kan
polisanmäla brott
som hindrar
Nämndens
verksamhet
Vuxen, Barn och
Ungdom,
Familjerätt, LSS,
Äldreomsorg
Vuxen, Barn och
Ungdom,
Familjerätt, LSS,
Äldreomsorg

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P

X

X
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Socialförvaltningen

Nr
2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

Familjerätt
Ärende
Lagrum
Delegat
Yttrande i ärende om
11 kap 6 § 2st
Handläggare
förordnande av god man eller FB
förvaltare för någon som fyllt
16 år
Anmälan till IVO om
allvarliga missförhållanden
eller risk för allvarliga
missförhållanden samt inleda
utredning enligt Lex Sarah.
Beslut om framställan om
överflyttning av ärende till
annan kommun

14 kap 6-7 §
SoL
Lex Sarah

TÖS

2a kap. 10,
11 §§ SoL

Enhetschef

Beslut i fråga om mottagande 2a kap. 10,
av ärende från annan
11 §§ SoL
kommun

Enhetschef

Beslut om huruvida
handläggare är att anses vara 6 kap 30 § KL
jäv

Anmärkning
Vuxen, Barn och
Ungdom,
Familjerätt, LSS,
Äldreomsorg

Anmälan

X

Rapport till SN
P

X

Närmsta chef

Efter samråd
med
Verksamhetschef
Grunderna för
jäv beskrivs i 6
kap 25-27 §§ KL

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

P
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Socialförvaltningen

3. Ekonomiskt bistånd
Nr
3.1

3.2

Ärende
Beslut om att inleda
utredning

Ekonomiskt bistånd
Lagrum
Delegat
11 kap. 1 § SoL
Handläggare

Anmärkning

Anmälan
X

Beslut i ärenden om
ekonomiskt bistånd
- enligt norm och
riktlinjer

-Handläggare
4 kap. 1 § SoL

- utöver norm och
riktlinjer upp till ½
basbelopp
-Upp till 1 basbelopp

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

Ekonomiskt bistånd
Beslut om ek biståndmed villkor om praktik
eller kompetenshöjande
åtgärd

-1:e
socialsekreterare

X/U
Enhetschef.
Utöver 1
basbelopp ska
ärendet till
utskott
4 kap 2 § SoL
Enhetschef
4 kap. 1 § SoL och Handläggare
4 kap. 4 § SoL

4 kap. 5 § SoL

Beslut om bistånd i form
av förmedling av egna
medel

4 kap. 1 § SoL

Beslut om skyddat
boende för personer
utsatta för våld i nära
relation

4 kap. 1 § SoL

-

tillfälligt upp till 2
veckor
Upp till 2
månader
Utöver 2 månader

X

X

- med vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

-

X

Handläggare
X
Handläggare
X

-Handläggare
-1:e socialsekr.
-Enhetschef

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

24(58)

Socialförvaltningen

Nr
3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Ekonomiskt bistånd
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om
-bistånd i form av
4 kap. 1 § SoL
Handläggare
tillfälligt boende upp till 4
veckor

- bistånd i form av
4 kap. 1 § SoL
tillfälligt boende utöver 4
veckor

1:e
socialsekreterare

-socialt kontrakt
(andrahandskontrakt)
samt kostnad för städ
och/eller renovering som
härrör till detta

Enhetschef

Beslut om ekonomiskt
4 kap. 1 § SoL
bistånd till begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till
dödsfallet

Handläggare

Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd som
är beviljat enligt 4 kap.
1 § SoL.

Handläggare

9 kap. 1 § SoL

Anmärkning

Anmälan

X

Bouppteckning eller
dödsboanmälan krävs
som underlag vid
biståndsprövning.

X

X

Besluta om att återkräva 9 kap. 2 § SoL
ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1-2 § § SoL

Handläggare

Beslut om att föra talan
hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 2 §

Enhetschef

9 kap. 3 § 1 st.
SoL

X

P

Beslut om att föra talan i 9 kap. 3 § SoL
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap. 1 §
SoL

Utskott

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 8 kap. 1 §, 9 kap. 1
§ och 9 kap. 2 §

Verksamhetschef

9 kap. 4 § SoL

Återkrav får endast ske
om biståndet getts under
villkor om återbetalning

U

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X
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Socialförvaltningen

Nr
3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21
3.22

Ekonomiskt bistånd
Ärende
Lagrum
Delegat
Framställan av
107 kap. 5 § SFB
Handläggare
retroaktivt beviljad
ersättning från
Försäkringskassan när
försörjningsstöd
utbetalats enligt 4 kap 1 §
SoL
Polisanmälan om
Bidragsbrottslagen Enhetschef
misstänkt brott enligt
bidragsbrottslagen

Beslut om att föra talan i
ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

10 kap. 2 § SoL

Utseende av ombud att
föra nämndens talan

10 kap. 2 § SoL

Anmärkning

Anmälan

X

Mall för anmälan följs
P

Verksamhetschef Extern ex. advokat
P

Enhetschef

Överklagande och
40-43,48 §§ FL
yrkande om inhibition
när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut
och/eller avgivande av
yttrande i SoL-, LVU-,
LVM- och LSS ärenden
där ursprungsbeslutet
fattats av
handläggare/utskott/näm
nd

Nivå i
ursprungsbeslut

Överklagande till
16 kap 1 § SoL
förvaltningsrätt när IVO
ändrat nämndens beslut
avseende överflyttning av
ärende till kommunen/till
annan kommun

Utskott

Beslut huruvida
omprövning ska ske
Prövning av att
överklagande skett i rätt
tid och avvisning av
överklagande som
kommit in för sent

38-39 §§ FL

Handläggare

45 § FL

Nivå i
ursprungsbeslut

Ska dokumenteras

P

P/U

U

X
OBS! 30 § FL

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

26(58)

Socialförvaltningen

Yttrande till allmän
domstol i brottmål
Yttrande över ansökan
om rättshjälp genom
offentligt biträde samt
yttrande över
kostnadsräkning

Ekonomiskt bistånd
Delegat
Anmärkning
Den som har att
fatta beslut i
ärendet
12 kap. 10 § SoL, Verksamhetschef Kan delegeras
10 kap. 23 § OSL
3 § Lagen om
Enhetschef
offentligt biträde
och 7 § förordningen om offentligt biträde

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

6 kap. 9 §
smittskyddslagen

Enhetschef

Anmälan till
smittskyddsläkare när
smittad inte följer
förhållningsregler
Dödsboanmälan

6 kap. 12 § smittskyddslagen

Enhetschef

20 kap. 8 a § ÄB

Av enhetschef
utsedd
handläggare

Folkbokföringsmyndighet
skall underrättas om vem
som är delegat.

Beslut om att ersätta
3 kap. 2 § skadeenskild person för
ståndslagen
egendomsskada vid
verkställighet av
myndighetsutövning som
förorsakats av personal
upp till ett belopp av
5.000 kr

Enhetschef

Utöver 5.000 kronor
verksamhetschef

3.30

Yttrande till
tillsynsmyndighet

13 kap. 5 § SoL

Socialchef

3.31

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

12 kap. 10 § SoL
10 kap 2 § OSL
10 kap. 18a-23 §§
OSL

Enhetschef

Nr
3.23

3.24
3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

Ärende
Lagrum
Avvisande av ombud och 14 § FL
biträde

Anmälan
P
P

P

P

P

X

P

Tillsynsmyndighet är
P
IVO (Inspektionen för
vård och omsorg), JO och
JK. Yttrande av
principiell betydelse
beslutas av nämnd.

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P

27(58)

Socialförvaltningen

Nr

Ekonomiskt bistånd
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om utlämnande av 2 kap. 14 § TF,
Handläggare
allmän handling till
6 kap. 4 § OSL
enskild

till
- enskild med personakt

12 kap. 1-3 § OSL

3.32

Handläggare
efter samråd
med enhetschef

6 kap. 5 § OSL

Handläggare

10 kap. 2, 4 §§
OSL

Verksamhetschef

- annan myndighet på
begäran
- uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild
3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

Beslut att lämna ut
12 kap. 6 § SoL
uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i
forskningssyfte

Verksamhetschef

Anonymitetsprövning vid 25 kap 7 § OSL
anmälan
och
26 kap 5 § OSL

Verksamhetschef

Polisanmälan om brott
som hindrar nämndens
verksamhet

Enhetschef

12 kap 10 § SoL

Beslut om köp av plats i
annan kommun eller hos
annan vårdgivare
Beslut om anmälan till
IVO om allvarliga
missförhållanden eller
risk för allvarliga
missförhållanden samt
inleda utredning enligt
Lex Sarah.

Anmärkning

Om avslutat ärende där
handläggare ej längre
finns i organisationen
utser enhetschef
tjänsteman att besluta om
utlämnande.

Anmälan

P

P

P
Av 10 kap 2 § OSL
framgår att Nämnden
utan hinder av sekretess
kan polisanmäla brott
som hindrar Nämndens
verksamhet

P

Utskott
U
14 kap 6-7 § SoL
Lex Sarah

TÖS

Rapport till SN

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P

28(58)

Socialförvaltningen

Nr
3.38

3.39

3.40

3.41
3.42

Ekonomiskt bistånd
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om framställan om 2a kap. 10, 11 §§
Enhetschef
överflyttning av ärende
SoL
till annan kommun
Beslut i fråga om
mottagande av ärende
från annan kommun
Beslut om huruvida
handläggare är att anses
vara jäv
Beslut om
öppenvårdsinsats
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson

2a kap. 10, 11 §§
SoL

Enhetschef

6 kap 30 § KL

Närmsta chef

4 kap 1 § SoL

Handläggare

4 kap 1 § SoL

Handläggare

Anmärkning

Anmälan
X

Efter samråd med
Verksamhetschef

Grunderna för jäv
beskrivs i 6 kap 25-27 §§
KL

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

P
X
x

29(58)

Socialförvaltningen

4. Vuxen
Vuxen
Nr
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Ärende
Beslut om att inleda
utredning

Lagrum
11 kap. 1 § SoL

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

11 kap. 1 § SoL

Beslut om att utredning inte
ska föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Beslut om att bistånd i form
av kontaktperson ska
upphöra

4 kap. 1 § SoL

Anmälan

1:e
socialsekreterare

X

Handläggare
X
Handläggare
X
Handläggare
X

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj

Handläggare
X

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson
- enligt riktlinje
- utöver riktlinje

Handläggare
Utskott
4 kap. 1 § SoL

Beslut om korttidsplats för
psykiskt funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL

4.10 Beslut om bistånd i form av
särskilt boende för psykiskt
funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL

4.11 Teckna och säga upp
hyresavtal avseende
brukares boende inom och
utom kommunen

Anmärkning

X

Beslut om bistånd i form av
arbete, sysselsättning,
rehabilitering

4.9

Delegat
Handläggare

X
U

Handläggare
X
Handläggare
X
Handläggare
X
Boendesamordnare

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

30(58)

Socialförvaltningen

Vuxen
Nr Ärende
4.12 Beslut om bistånd till vuxna
i form av vård och
behandling i hem för vård
eller boende eller i
familjehem

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

- bistånd i form av tillfälligt
boende utöver 4 veckor

Anmärkning

U

1:e
socialsekreterare

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

Anmälan
X

Utskott utöver
1+1 månad

4.13 Beslut om upphörande av
4 kap. 1 § SoL
bistånd i form av vård i hem
för vård eller boende eller i
familjehem, för vuxna
4.14 Beslut om öppenvårdsinsats 4 kap 1 § SoL

4.15 Beslut om
-bistånd i form av tillfälligt
boende upp till 4 veckor

Delegat
Enhetschef 1+1
månad

X
Ej boende eller
skyddat boende
vilket regleras i
andra punkter i
delegationsordningen.

X

X
-socialt kontrakt
(andrahandskontrakt) samt
kostnad för städ och/eller
renovering som härrör till
detta

Enhetschef

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Socialförvaltningen

Vuxen
Nr Ärende
4.16 Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

Lagrum
13 § LVM

4.17 Beslut om att inleda
7 § LVM
utredning om det finns skäl
för tvångsvård
4.18 Beslut om att utredning inte 7 § LVM
ska inledas eller att
påbörjad utredning skall
läggas ned alternativt övergå
i en utredning enligt 11 kap
1 § SoL
4.19 Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökningen
4.20 Beslut om att begära
polishandräckning för att
föra en missbrukare till
läkarundersökning
4.21 Beslut om att begära
polishandräckning för
inställelse vid LVM-hem
eller sjukhus

9 § LVM

4.22 Beslut om ansökan hos
Förvaltningsrätt om vård
enligt LVM

11 § LVM

Delegat
Utskott

Anmärkning
Anmälan
Beslutet ska
dokumenteras och
skrivas under av
Ordförande, vice beslutsfattaren.
ordförande samt Muntliga beslut bör
av Nämnden
endast ske i sådana
utsedd ledamot
akuta situationer
om utskottets
när dokumentation
beslut ej kan
och underskrift inte
U/P
avvaktas.
kan avvaktas.
Sådana beslut
dokumenteras i
efterhand. Beslutet
anmäls till
nästkommande
nämndsammanträd
e.
Enhetschef
X
Enhetschef

X

Handläggare
X

45 § 1 st p. 1 LVM

45 § 2. LVM

1:e
socialsekreterare

X

1:e
socialsekreterare
X

Utskott

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

U
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Socialförvaltningen

Vuxen
Nr Ärende
Lagrum
4.23 Beslut om ersättning från
8 kap. 1 § SoL
den enskilde till kommunen 6 kap. 1 § SoF
för missbruksvård i form av
plats vid hem för vård eller
boende eller familjehem
(vuxna)
4.24 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode,
omkostnadsersättning)
- enligt riktlinje
- utöver riktlinje

4.25 Beslut om ersättning för
missbruksvård i form av
plats i hem för vård eller
boende eller i familjehem
(vuxna)
4.26 Beslut om anmälan till
Försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära del
av sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem för
vård eller boende eller
familjehem enligt SoL som
ger vård och behandling åt
missbrukare av alkohol eller
narkotika

Delegat
Handläggare

Uppdraget ska
regleras genom
avtal med
familjehemmet

X
U

Handläggare
X

106 kap. 13 §, 38-40
§§ SFB

Handläggare

X

4.27 Yttrande till allmän domstol 31 kap. 2 § 1st BrB
när den som begått brottslig
gärning kan bli föremål för
LVM-vård

Verksamhetschef Kan delegeras

4.28 Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef

4.29 Yttrande i körkortsärende

3 kap 8 §, 5 kap 2 §
Handläggare
Körkortsförordningen

4.30 Upplysningar i
vapenärenden

Anmälan

X

Handläggare
Utskott

8 kap. 1 § 1st SoL
6 kap. 1 § SoF

Anmärkning

P

P

P

Handläggare

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

Vuxen
Nr Ärende
Lagrum
4.31 Beslut om att föra talan i
10 kap. 2 § SoL
ärenden eller mål vid allmän
domstol eller
förvaltningsdomstol
4.32 Utseende av ombud att föra
nämndens talan

Beslut i fråga om
mottagande av ärende från
4.35
annan kommun

Anmälan

P

10 kap. 2 § SoL
Enhetschef

4.33 Överklagande och yrkande 40-43, 48 §§ FL
om inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och/eller
avgivande av yttrande i SoL, LVU-, LVM- och LSS
ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av
handläggare/utskott/nämnd
Beslut om framställan om
överflyttning av ärende till
4.34
annan kommun

Delegat
Anmärkning
Verksamhetschef Extern ex. advokat

Ska dokumenteras

P

Nivå i
ursprungsbeslut

U/P

2a kap. 10, 11 §§ SoL

Enhetschef

2a kap. 10, 11 §§ SoL

Enhetschef

4.36 Beslut huruvida omprövning 38-39 § FL
ska ske
4.37 Prövning av att
45 § FL
överklagande skett i rätt tid
och avvisning av
överklagande som kommit
in för sent

Handläggare

4.38 Avvisande av ombud och
biträde

14 § FL

Den som har att
besluta i ärendet

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

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

Enhetschef

4.40 Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

6 kap. 9 §
smittskyddslagen

Enhetschef

X

Efter samråd med
Verksamhetschef

X

X

Nivå i ursprungs- OBS! 30 § FL
beslutet
X

P

P

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P

34(58)

Socialförvaltningen

Nr Ärende
4.41 Anmäla till
smittskyddsläkare när
smittad inte följer
förhållningsregler
4.42 Beslut om att ersätta enskild
person för egendomsskada
vid verkställighet av
myndighetsutövning som
förorsakats av personal upp
till ett belopp av 5.000 kr
4.43 Yttrande till
tillsynsmyndighet

Vuxen
Lagrum
Delegat
6 kap. 12 § smittEnhetschef
skyddslagen

3 kap. 2 § skadeståndslagen

Anmälan
P

Utöver 5.000
kronor
verksamhetschef
P

13 kap. 5 § SoL

Vid ej verkställda beslut IVO

Socialchef

Enhetschef

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

12 kap. 10 § SoL
10 kap 2 § OSL
10 kap. 18 a-23§§
OSL

4.45 Beslut om utlämnande av
allmän handling till enskild

2 kap. 14 § TF,
6 kap. 4 § OSL

till
- enskild med personakt

Enhetschef

Anmärkning

12 kap. 1-3 § OSL

- annan myndighet på
begäran

6 kap. 5 § OSL

- uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande
till enskild

10 kap. 2, 4 §§ OSL

4.46 Beslut att lämna ut uppgifter 12 kap. 6 § SoL
ur personregister till statliga
myndigheter i
forskningssyfte

Tillsynsmyndighet
är IVO
(Inspektionen för
vård och omsorg),
JO och JK. Yttrande av principiell
betydelse beslutas
av nämnd.

P

Enhetschef
P

Handläggare

Om avslutat ärende
där handläggare ej
Handläggare
längre finns i
efter samråd med
organisationen
enhetschef
utser enhetschef
tjänsteman att
Handläggare
besluta om
utlämnande.

P

Verksamhetschef

Verksamhetschef

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

Nr Ärende
4.47 Anonymitetsprövning vid
anmälan
4.48 Beslut om polisanmälan om
vissa brott som hindrar
nämndens verksamhet

Vuxen
Lagrum
Delegat
Anmärkning
25 kap. 7 § OSL och
Verksamhetschef
26 kap. 5 § OSL
12 kap 10 § SoL

4.49 Beslut om köp av plats i
annan kommun eller hos
annan vårdgivare
4.50 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov
av god man/förvaltare

Enhetschef

Av 10 kap 2 § OSL
framgår att
Nämnden utan
hinder av sekretess
kan polisanmäla
brott som hindrar
Nämndens
verksamhet

Anmälan
P

P

Utskott
U
5 kap 3 § SoF

Handläggare

4.51 Beslut om anmälan till
5 kap 3 § SoF
överförmyndaren om att
behov av god man/förvaltare
inte längre föreligger

Handläggare

4.52 Yttrande i ärende om
förordnande av god man
eller förvaltare för någon
som fyllt 16 år

Handläggare

11 kap 6 § 2st FB

Vuxen, Barn och
Ungdom,
Familjerätt, LSS,
Äldreomsorg
Vuxen, Barn och
Ungdom,
Familjerätt, LSS,
Äldreomsorg
Vuxen, Barn och
Ungdom,
Familjerätt, LSS,
Äldreomsorg

X

X

X

4.53 Beslut om skyddat boende
4 kap. 1 § SoL
för personer utsatta för våld
i nära relation
-

tillfälligt upp till 2
veckor
- Upp till 2 månader
- Utöver 2 månader
4.54 Stöd till anhöriga
4.55 Beslut om anmälan till IVO
vid allvarliga
missförhållanden eller risk
för allvarliga
missförhållanden samt
inleda utredning enligt Lex
Sarah.

X

Handläggare

4 kap 1 § SoL
14 kap 6-7 § SoL
Lex Sarah

1:e socialsekr.
Enhetschef
Handläggare
TÖS

Bistånd med stöd av
5 kap 10 § SoL
Rapport till SN

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

P

36(58)

Socialförvaltningen

Vuxen
Nr Ärende
4.56 Beslut om huruvida
handläggare är att anses
vara jäv

Lagrum

Delegat

6 kap 30 § KL

Närmsta chef

Anmärkning
Grunderna för jäv
beskrivs i 6 kap 2527 §§ KL

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

Anmälan
P

37(58)

Socialförvaltningen

5. LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr
5.1

5.2

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ärende
Lagrum
Delegat
Anmärkning
Beslut om
1 § LSS
Handläggare
personkretstillhörighet
Biträde av personlig
9 § 2. LSS
assistent
Ekonomiskt stöd för att
9 § 2. LSS
bekosta personlig assistent
vid tillfälligt utökade behov

Handläggare

Ekonomiskt stöd till skäliga 9 § 2. LSS
kostnader för personlig
assistent

Handläggare

5.5

Ledsagarservice

9 § 3. LSS

Handläggare

5.6

Biträde av kontaktperson

9 § 4. LSS

Handläggare

5.7

Avlösarservice i hemmet

9 § 5. LSS

Handläggare

5.8

Korttidsvistelse utanför det 9 § 6. LSS
egna hemmet

Handläggare

Beslut om boende i
familjehem för barn och
ungdomar

Enhetschef upp till 6
månader, dvs tillfällig
placering.

5.3

5.4

5.9

9 § 8. LSS

Anmälan
X
X

Handläggare
X

X

X
X
X
X

U
Utskott utöver 6
månader.
5.10 Beslut om boende i bostad
med särskild service för
barn och ungdomar
- inom kommunens
boenden
- inom boenden som drivs
av annan än kommunen

9 § 8. LSS

Handläggare
Enhetschef 1+1
månad, annars utskott

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

38(58)

Socialförvaltningen

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr Ärende
Lagrum
Delegat
Anmärkning
5.11 Beslut om boende för
9 § 9. LSS
vuxna i bostad med
särskild service etc.
- inom kommunens
Handläggare
boenden
- inom boenden som drivs
av annan än kommunen

X

Enhetschef 1+1
månad, annars utskott

5.12 Beslut om daglig
verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig
Personkrets 1 och 2.

9 § 10. LSS

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

11 § LSS

5.14 Beslut om upphörande av
insats
5.15 Beslut om återbetalning av
assistansersättning

Anmälan

Handläggare
X

Utskott
U

Handläggare
X
12 § LSS

Utskott
X

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

16 § 2 st. LSS

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

16 § 3 st. LSS

Handläggare
X

5.18 Beslut om avgift från
20 § LSS
föräldrar vars barn är
6 kap 2 § SoF
under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem
än det
egna

Handläggare
X

Handläggare

Beslutet är inte
överklagbart.

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

39(58)

Socialförvaltningen

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr Ärende
Lagrum
Delegat
Anmärkning
5.19 Beslut om att anmäla behov 15 § p.8 LSS
Handläggare
av assistansersättning till
försäkringskassa
5.20 Beslut om att underrätta
15 § p.9 LSS
Försäkringskassan när
någon som får
assistansersättning enligt
51 kap SFB får insats
beviljad som kan påverka
behovet av personlig
assistans
5.21 Beslut om anmälan till
15 § p. 10 LSS
försäkringskassan om det
finns anledning att anta att
assistansersättningen enl.
51 kap SFB används för
annat än köp av personlig
assistans eller kostnader
för personlig assistans
5.22 Beslut om anmälan till
15 § p. 11 LSS
Inspektionen för Vård och
omsorg om det finns
anledning att anta att en
tillståndshavares
lämplighet att bedriva
verksamhet med personlig
assistans kan ifrågasättas
5.23 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
5.24 Beslut om ersättning till
kontaktperson/-familj
(arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
5.25 Anmälan till
15 § 6. LSS
överförmyndare att person
som omfattas av LSS är i
behov av förmyndare,
förvaltare eller god man

Anmälan
X

Handläggare

X

Handläggare

Samråd med
Enhetschef
P

Enhetschef

P

Handläggare
Utskott

P
U

Handläggare
Utskott

P
U

Handläggare för
enskilda i ordinärt
boende
Enhetschef för
enskilda i
gruppbostad

X

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Socialförvaltningen

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr Ärende
Lagrum
Delegat
Anmärkning
5.26 Anmälan till
15 § 6. LSS
Handläggare för
överförmyndare att
enskilda i ordinärt
förmyndare, förvaltare
boende
eller god man inte längre
Enhetschef för
behövs
enskilda i
gruppbostad
5.27 Teckna avtal med brukare
Av Verksamhetschef
om personlig assistans
utsedd Enhetschef
5.28 Teckna avtal med privata
assistanssamordnare

Av Verksamhetschef
utsedd Enhetschef

5.29 Teckna och säga upp
hyresavtal, avseende
brukares boende inom och
utom kommunen

Boendehandläggare

5.30 Beslut om anmälan till IVO 24 e-f § LSS
vid allvarliga
Lex Sarah
missförhållanden eller risk
för allvarliga
missförhållanden samt
inleda utredning enligt Lex
Sarah.

TÖS

5.31 Beslut om att föra talan i
ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

Verksamhetschef

Anmälan

X

P

P

X

10 kap. 2 § SoL

5.32 Utseende av ombud att föra 10 kap. 2 § SoL
nämndens talan
5.33 Överklagande och yrkande 40-43, 48 §§ FL
om inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och/eller
avgivande av yttrande i
SoL-, LVU-, LVM- och
LSS ärenden där
ursprungsbeslutet fattats
av
handläggare/utskott/nämnd

Rapport till SN

P

Extern ex.
advokat
P

Enhetschef

Ska
dokumenteras

P

Nivå i
ursprungsbeslut

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Socialförvaltningen

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr Ärende
Lagrum
Delegat
Anmärkning
5.34 Överklagande till
16 kap 4 § SoL
Utskott
förvaltningsrätt när IVO
ändrat nämndens beslut
avseende överflyttning av
ärende till kommunen/till
annan kommun
5.35 Beslut huruvida
38-39 § FL
omprövning skall ske
5.36 Prövning av att
45 § FL
överklagande skett i rätt tid
och avvisning av
överklagande som kommit
in för sent

Handläggare

5.37 Avvisande av ombud och
biträde

14 § FL

Den som har att fatta
beslut i ärendet

5.38 Yttrande till allmän
domstol i brottmål
5.39 Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

31 kap. 2 § BrB

5.40 Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

6 kap 9 §
Enhetschef
smittskyddslagen

5.41 Anmäla till
smittskyddsläkare när
smittad inte följer
meddelade
förhållningsregler
5.42 Beslut om att ersätta
enskild person för
egendomsskada vid
verkställighet av
myndighetsutövning som
förorsakats av personal
upp till ett belopp av
5.000 kr

6 kap 12 §
Enhetschef
smittskyddslagen

Nivå i
ursprungsbeslutet

Anmälan

U

X
OBS! 30 § FL
X

VC

P
kan delegeras

3 § Lagen om
Enhetschef
offentligt biträde
och
7 § förordningen
om offentligt
biträde

P

P

P

P

3 kap. 2 § skade- Enhetschef/Enhetschef Utöver 5.000
ståndslagen
kronor
verksamhetschef

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagrum
Delegat
Anmärkning
Anmälan
Tillsynsmyndighet
är IVO
Yttrande till
Socialchef
(Inspektionen för
tillsynsmyndighet
vård och omsorg),
JO och JK.
13 kap. 5 § SoL
P
Yttrande av
principiell
Vid ej verkställda beslut Enhetschef
betydelse beslutas
IVO
av nämnd.

Nr Ärende
5.43

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

12 kap. 10 § SoL Enhetschef/Enhetschef
10 kap 2 § OSL
P

5.45 Beslut om utlämnande av
2 kap. 14 § TF,
allmän handling till enskild 6 kap. 4 § OSL

till
- enskild med personakt

- annan myndighet på
begäran

12 kap. 1-3 §
OSL

6 kap. 5 § OSL

- uppställande av förbehåll 10 kap. 2, 4 §§
i samband med utlämnande OSL
till enskild
5.46 Beslut att lämna ut
12 kap. 6 § SoL
uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i
forskningssyfte
5.47 Beslut om polisanmälan om 12 kap 10 § SoL
vissa brott som hindrar
nämndens verksamhet

Handläggare

Handläggare efter
samråd med
enhetschef
Handläggare

Om avslutat
ärende där
handläggare ej
längre finns i
organisationen
utser enhetschef
tjänsteman att
besluta om
utlämnande.

P

Verksamhetschef

Verksamhetschef
P
Enhetschef/Enhetschef Av 10 kap 2 §
OSL framgår att
Nämnden utan
hinder av
sekretess kan
polisanmäla brott
som hindrar
Nämndens
verksamhet

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P

43(58)

Socialförvaltningen

LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr Ärende
Lagrum
Delegat
Anmärkning
5.48 Yttrande i ärende om
11 kap 6 § 2st FB Handläggare
Vuxen, Barn och
förordnande av god man
Ungdom,
eller förvaltare för någon
Familjerätt, LSS,
som fyllt 16 år
Äldreomsorg
5.49 Beslut om bistånd i form av 4 kap. 1 § SoL
boendestöd för psykiskt
funktionshindrade som
även har eller av LSS
handläggare bedöms få
beslut om insats enligt LSS.
5.50 Beslut om huruvida
handläggare är att anses
6 kap 30 § KL
vara jäv

Anmälan

X

Handläggare
X

Närmsta chef

Grunderna för
jäv beskrivs i 6
kap 25-27 §§ KL

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

6. Äldreomsorg

Nr
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Ärende
Beslut om att inleda
utredning

Äldreomsorg
Lagrum
Delegat
11 kap 1 §
Handläggare
SoL

Beslut om att
utredning inte skall
inledas eller att inledd
utredning skall läggas
ned

11 kap 1 §
SoL

Beslut om bistånd i
form av hemtjänst i
form av omvårdnadsoch servicekaraktär

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i
form av särskilt
boende

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i
form av särskilt
boende med anledning
av ansökan från
person bosatt i annan
kommun

2 kap 3 § SoL
4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i
form av
korttidsboende
Beslut om bistånd i
form av plats i
dagverksamhet

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i
form av ledsagare

4 kap 1 § SoL

Omprövning av beslut
Beslut huruvida
omprövning skall ske
Prövning av att
överklagande skett i
rätt tid och avvisning

27 § FvL
27 § FvL

Handläggare

24 § 1 st. FvL

Handläggare

Anmärkning

Anmälan
X

Handläggare
X

Handläggare
X

Handläggare
X
Handläggare

X

Handläggare
X

4 kap 1 § SoL

Handläggare
X
Handläggare
X

X

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X

45(58)

Socialförvaltningen

Nr

Ärende
av överklagande som
kommit in för sent

6.11

Beslut om avgift:
- Beslut om
fastställande av
avgiftsunderlag
- Beslut om
fastställande av
avgift
- Beslut om
fastställande av
förbehållsbelopp

6.12

6.13

6.14

Äldreomsorg
Lagrum
Delegat

8 kap 4 § SoL

Handläggare Avgifter

8 kap 5-6 §§
SoL

Handläggare –
Avgifter

Anmälan

Delegeras av
Nämnd enl.
6 kap 33 §
KL

X
8 kap 7-8 §§
SoL

- Beslut om
8 kap 9 § SoL
ändring av avgift
Beslut om nedsättning 8 kap 2 § SoL
eller befrielse av avgift
i samband med
dubbla
boendekostnader vid
inflyttning till särskilt
boende
- Max 3
månader

Handläggare Avgifter
Handläggare Avgifter
Delegeras av
Nämnd enl.
6 kap 33 §
KL

HandläggareAvgifter

-

3 – 6 månader

Verksamhetschef

-

Därutöver

Utskott

Beslut om
nedskrivning av eller
befrielse från skuld till
förvaltningen

Anmärkning

Enligt
beslutad
riktlinje och
rutin

Beslut om anmälan till 5 kap 3 § SoF
överförmyndare om
att behov av god

Enhetschef upp till
1 prisbasbelopp

X

Delegeras av
Nämnd enl.
6 kap 33 §
KL

Verksamhetschef
utöver 1
prisbasbelopp
Enhetschef - För
enskild i särskilt
boende

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

X
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Socialförvaltningen

Äldreomsorg
Lagrum
Delegat
Handläggare –
För enskild i
ordinärt boende

Nr

Ärende
man/förvaltare
föreligger

6.15

Beslut om anmälan till 5 kap 3 § SoF
överförmyndaren om
att behov av god
man/förvaltare inte
längre föreligger

Enhetschef - för
enskild i särskilt
boende

Beslut om anmälan till 14 kap 6-7 §
IVO om allvarliga
SoL
missförhållanden eller Lex Sarah
risk för allvarliga
missförhållanden samt

TÖS

6.16

Anmärkning

Anmälan

X

Handläggare – för
enskild i ordinärt
boende
Rapport till
SN

P

inleda utredning enligt
Lex Sarah.

6.17

6.18

Yttrande över
ansökan till
bostadsbidrag i de fall
sökande eller medlem
av hushållet är
funktionshindrad
Beslut om bidrag till
enskild person till
bostadsanpassning

8§
Handläggare
Förordning
om
statskommun
ala
bostadsbidrag

4-16 §§ Lag
om
bostadsanpas
sning

-

Upp till 60 000
kr

-

60 000 kr till
150 000 kr

Enhetschef

-

Därutöver

Förvaltningschef

P

Handläggare inom
rehabenheten
X

I samråd
med
ordförande

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr
6.19

6.20

6.21

6.22
6.23

6.24

6.25
6.26

Ärende
Beslut om att föra
talan i ärenden eller
mål vid allmän
domstol eller
förvaltningsdomstol

Äldreomsorg
Lagrum
Delegat
10 kap. 2 §
Verksamhetschef
SoL

Anmärkning
Extern ex.
advokat

Anmälan

P

Utseende av ombud
att föra nämndens
talan

10 kap. 2 §
SoL

Överklagande och
yrkande om inhibition
när förvaltningsrätt
eller kammarrätt
ändrat nämndens
beslut och/eller
avgivande av yttrande
i SoL-, LVU-, LVMoch LSS ärenden där
ursprungsbeslutet
fattats av
handläggare/utskott/n
ämnd

40-43, 48 §§
FL

Beslut huruvida
omprövning skall ske
Prövning av att
överklagande skett i
rätt tid och avvisning
av överklagande som
kommit in för sent

38-39 §§ FL

Handläggare

45 § FL

Nivå i
ursprungsbeslutet

Avvisande av ombud
och biträde

14 § FL

Yttrande till allmän
domstol i brottmål
Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

31 kap. 2 §
BrB
6 kap 9 §
smittskyddslagen

Enhetschef

Ska
dokumentera
s

P

Nivå i
ursprungsbeslut

P/U

X
OBS! 30 §
FL
X

Den som har att
besluta i ärendet
VC

P
kan
delegeras

P

Enhetschef

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

Nr
6.27

6.28

Ärende
Anmälningsskyldighet
enligt
smittskyddslagen (när
smittad inte följer
meddelade
förhållningsregler)
Beslut om att ersätta
enskild person för
egendomsskada vid
verkställighet av
myndighetsutövning
som förorsakats av
personal upp till ett
belopp av 5.000 kr

Äldreomsorg
Lagrum
Delegat
6 kap 12 §
Enhetschef
smittskyddslagen

Anmälan

P

3 kap. 2 §
skadeståndslagen

Enhetschef eller
enhetschef

Utöver 5.000
kronor
verksamhets
chef
P

6.29
Yttrande till
tillsynsmyndighet

Socialchef
13 kap. 5 § SoL

Vid ej verkställda beslut
- IVO

Anmärkning

Enhetschef

Tillsynsmyndi
ghet är IVO
(Inspektionen
för vård och
omsorg), JO
och JK.
Yttrande av
principiell
betydelse bör
beslutas av
nämnd.

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Nr

Ärende

6.30

Beslut om utlämnande
av allmän handling till
enskild

till
- enskild med personakt

6.31

6.32

6.33

Äldreomsorg
Lagrum
Delegat
2 kap. 14 § TF,
6 kap. 4 § OSL

12 kap. 1-3 §
OSL

Anmälan

Om avslutat
ärende där
handläggare
ej längre
finns i
organisationen utser
enhetschef
tjänsteman
att besluta om
utlämnande.

P

Handläggare

Handläggare efter
samråd med
enhetschef

- annan myndighet på
begäran

6 kap. 5 § OSL

Handläggare

- uppställande av
förbehåll i samband
med utlämnande till
enskild

10 kap. 2, 4 §§
OSL

Verksamhetschef

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

12 kap. 6 §
SoL

Verksamhetschef

Beslut om
polisanmälan om vissa
brott som hindrar
nämndens verksamhet

12 kap 10 §
SoL

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

Anmärkning

P

Enhets/Enhetschef

Av 10 kap 2
§ OSL
framgår att
Nämnden
utan hinder
av sekretess
kan
polisanmäla
brott som
hindrar
Nämndens
verksamhet

P

Utskott

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr
6.34

Ärende
Yttrande i ärende om
förordnande av god
man eller förvaltare
för någon som fyllt 16
år

Äldreomsorg
Lagrum
Delegat
11 kap 6 § 2st Handläggare
FB

6.35
Beslut om huruvida
handläggare är att anses
vara jäv

6.36

6.37

Avsluta insats
korttidsvistelse när
person avlider eller
flyttar till särskilt
boende.
Avsluta insats
korttidsvistelse när
person avlider eller
flyttar till särskilt
boende samt avsluta
insats särskilt boende
när person avlider.

Anmärkning
Vuxen, Barn
och
Ungdom,
Familjerätt,
LSS,
Äldreomsor
g
Grunderna
för jäv
beskrivs i 6
kap 25-27 §§
KL

Anmälan

X

6 kap 30 § KL

Närmsta chef

4 kap 1 § SoL

Enhetschef för
korttidsvistelse

X

4 kap 1 § SoL

Boendekoordinator

X

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Socialförvaltningen

7. Hälso- och sjukvård

Nr
7.1

7.2

Ärende
Utredning och
anmälan till
socialnämnd av
händelser som
medfört allvarlig
skada eller hade
kunnat medföra
allvarlig
vårdskada inom
kommunens hälsooch sjukvård
Beslut om att till
IVO (Inspektionen
för vård och
omsorg) anmäla
händelser som
medfört allvarlig
skada eller hade
kunnat medföra
allvarlig
vårdskada inom
kommunens hälsooch sjukvård.

Hälso- och sjukvård
Lagrum
Delegat
Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska –
3 kap. 3 § MAS
PSL

Anmärkning

Anmälan

P

3 kap. 5 §
PSL

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska –
MAS

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL

P
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Socialförvaltningen

8. Alkohol, läkemedel, tobak och spel
Nr

Ärende

Alkohol, läkemedel, tobak och spel
Lagrum
Delegat

Anmärkning Anmälan

ALKOHOLLAGEN
(AL)
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Beslut i ärenden rörande
stadigvarande
serveringstillstånd

8 kap. 2 § 2 Handläggare
st. AL
vid gynnande
beslut, annars
socialnämnd.

Beslut om serveringstillstånd
om verksamheten förändras till
sin omfattning avseende
serveringstider och
serveringslokaler

9 kap. 11 § 2 Handläggare
st. AL

Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till
allmänheten

8 kap 2 § 1
st. AL

P

P

- Bifall samt bifall med avslag i
vissa delar

Handläggare

- Avslag

Nämndens
ordf. och vice
ordf.

P

Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till slutna
sällskap
Beslut om fortsatt
serveringstillstånd med
anledning av ansökan från
konkursbo

8 kap 2 § 1
st. AL

Handläggare

Beslut om ändring av tidigare
meddelat serveringstillstånd att
även avse andra alkoholhaltiga
drycker

8 kap 2 § 3
st. AL

Beslut om serveringstillstånd
under paus till teater eller
konsert

8 kap 15 § 4 Utskott
st. AL

P

9 kap 12 § 2 Handläggare
st. AL

Ärendet ska
behandlas
med förtur

P

Utskott
U

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Nr
8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

Alkohol, läkemedel, tobak och spel
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om tillfälligt
8 kap 6 § p.2 Handläggare
serveringstillstånd avseende
AL
provsmakning
Beslut om tillfälligt tillstånd för 8 kap 7 § 2
provsmakning av
st. AL
gårdstillverkade alkoholdrycker
vid tillverkningsstället

Utskott

Beslut om permanent
serveringstillstånd till
cateringföretag

8 kap 4 §
AL

Utskott

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd

9 kap 18 § p. Socialnämnd
2-3 AL

Anmärkning Anmälan
P

U

Lokal ska
anmälas

Beslut om återkallelse av
9 kap 18 § p. Nämndens
serveringstillstånd då nämndens 2-3 AL
ordf.
beslut inte kan avvaktas
Vice ordf

U

-

P

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd på grund av
att tillståndet inte längre
utnyttjas

9 kap 18 §
p.1 AL

Handläggare

Beslut om begränsning av
serveringstid av särskilda skäl

8 kap 19 § 1 Utskott
st. AL

U

Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare erinran

9 kap 17 §
AL

Handläggare
P

Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare varning

9 kap 17 §
AL

Socialnämnd

Beslut om att meddela varning 9 kap 19 §
till den som bedriver
AL
detaljhandel med eller servering
av öl

Socialnämnd

Beslut om att förbjuda
detaljhandel av öl eller
servering av öl

9 kap 19 §
AL

Socialnämnd

Beslut om förbud eller
inskränkning av försäljning av
alkoholdrycker för visst tillfälle
Beslut om att förordna extern
tillsynspersonal

3 kap. 10 § 2 Socialnämnd
st. AL

P

9 kap 6 §
AL

-

-

-

Handläggare

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL
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Socialförvaltningen

Nr

Ärende

Alkohol, läkemedel, tobak och spel
Lagrum
Delegat

Anmärkning Anmälan

LOTTERILAGEN
8.21

Yttrande angående
värdeautomatspel

44 §
Handläggare
Lotterilagen

P

TOBAKSLAGEN(TL)
8.22

8.23

Kontroll av efterlevnad
avseende lag och föreskrift

19 a § p. 2B- Handläggare
C + p.3 TL

Beslut om föreläggande eller
förbud samt vite

20 § TL

P

Socialnämnd
-

8.24a Beslut om varning samt beslut
om försäljningsförbud vid
upprepade överträdelser av lag
och föreskrift

20 a § TL

8.24b Beslut om omhändertagande
och förstörande av tobaksvaror

21 § TL

Socialnämnd
-

Handläggare

P

LAG OM HANDEL
MED VISSA
RECEPTFRIA
LÄKEMEDEL
8.25

8.26

Kontroll av efterlevnad
avseende lag och föreskrift

20 § Lag om Handläggare
handel med
vissa
receptfria
läkemedel

Rapportering av brister i
21 § Lag om Handläggare
efterlevnad av lag och föreskrift handel med
till Läkemedelsverket
vissa
receptfria
läkemedel

8.27
Beslut om huruvida
handläggare är att anses vara
jäv

6 kap 24 §
KL

Närmsta chef

P

Rapport till
SN
P

Grunderna
för jäv
beskrivs i 6 P
kap 25-27 §§
KL
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Socialförvaltningen

Nr

Alkohol, läkemedel, tobak och spel
Ärende
Lagrum
Delegat
LAG (2017:425) OM
ELEKTRONISKA
CIGARETTER OCH
PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE

5 – 10 samt
14, 17, 18
Handläggare
20 och 23
§§

p

Beslut om föreläggande,
varning eller förbud

31och 32 §§ Socialnämnd

-

Beslut om vite

34 §

-

8.28

Kontroll av efterlevnad
avseende lag och föreskrift
8.29

8.30

Anmärkning Anmälan

Socialnämnd
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Socialförvaltningen

9. Övrigt
Nr
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Övrigt
Ärende
Lagrum Delegat
Anmärkning
Anmälan
Vidaredelegering av
6 kap
Förvaltningschef Nämnden ska hela
beslutanderätt i de ärenden 37 § KL
tiden vara
Förvaltningschefen äger rätt
informerad om vem
att fatta beslut.
som fattar beslut i
förvaltningschefens
ställe. Beslut som
P
fattas med stöd av
vidaredelegering
ska anmälas till
förvaltningschefen.
Vidaredelegering
gäller i ett led.
Godkännande av externa
Förvaltningschef Efter samråd med
utförare och tecknande av
ordförande vid
avtal med dessa
extern utförare av
P
brukarnära
insatser.
Svar på detaljplaner till
Förvaltningschef
annan nämnd inom
Kristinehamns kommun då
P
de inte rör någon
verksamhet under
nämndens ansvarsområde
Yttrande av ej principiell
Förvaltningschef
natur eller av ej större
P
betydelse
Beslut om ändrad
Förvaltningschef
organisationsstruktur inom
p
nämndens förvaltning a icke
principiell betydelse.
Beslut om att utse
Förvaltningschef Årlig
attestanter
sammanställning till
P
nämnd
Genomföra
Upphandlingar över
direktupphandling
100 000kr ska
- Upp till 100 000kr
Enhetschef
särskilt
P
dokumenteras.
- Över 100 000kr
Verksamhetschef
Teckna leverans- eller
Respektive
leasingavtal vid avrop ur
budgetansvarig
P
genomförd upphandling
Teckna
Socialchef
I samråd med PULP
personuppgiftsbiträdesavtal
ombud
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Socialförvaltningen

Nr Ärende
9.10 Avge remissvar i ärenden
som är så brådskande att
Socialnämndens avgörande
inte kan avvaktas
9.11 Underteckna
delgivningskvitto

Övrigt
Lagrum Delegat
Utskott

Anmärkning

Anmälan
U

Ansvarig
enhetschef
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Socialförvaltningen

10. Personal
Övrigt
Nr Ärende
Lagrum Delegat
10.1 Anställning/entledigande av
Socialchef
verksamhetschef
10.2 Anställning/entledigande av
Verksamhetschef
enhetschef
10.3 Anställning/entledigande av
Respektive chef
övrig personal
10.4 Lönesättning vid
Respektive chef
nyanställning
10.5 Beslut att ingå
Kommunens
kollektivavtal
personalchef
10.6 Beslut om riktlinjer och
Kommunramar vid årlig
styrelsens
lönerevidering
personalutskott
10.7 Beslut om ledighet utan lön
Upp till 6 månader

Enhetschef

Utöver 6 månader

Socialchef

Anmärkning

Anmälan
P
P
P

I samråd med
personalstrateg

P
P

Lönerevidering
blir därmed
verkställighet
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