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Inledning
Allmänt om delegering
Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på
nämndens vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta
självständiga beslut till en delegat. Delegering sker från kommunfullmäktige till
nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda.
Ett beslut som fattas med stöd av delegationsordningen är juridiskt att se som
nämndens beslut. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt
beslut fattas. Om socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt
kan nämnden återkalla rätten att fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst
ärende eller för en viss delegat.
Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den
som fått ett delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten
istället för att själv fatta beslutet överlämna ärendet till nämnd för
ställningstagande. Om ett beslut fattas av någon utan delegation i ärendet saknar
detta beslut laga verkan, det vill säga att det inte är giltigt.
Detta dokument innehåller en förteckning över de ärenden där socialnämnden har
delegerat beslutanderätten till arbetsutskott, ledamot i nämnden eller anställd.
Kommunallagen är den lag som reglerar möjligheten att delegera
beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. En ny kommunallag trädde i
kraft 2018-01-01.
I enlighet med 6 kap. 37 § KL får nämnden uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller dess ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens
vägnar, detta i enlighet med 7 kap 5 § KL. Om en nämnd med stöd av 7 kap. 5 § KL
uppdrar åt verksamhetens förvaltningschef att fatta beslut får denne i sin tur, i
enlighet med 7 kap 6 § KL, uppdra åt annan anställd kommunen att fatta beslut.
Delegationsbegränsningar
Enligt 6 kap 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras i följande
slag av ärenden:
1

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2

framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats,

3

ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,

4

ärenden som väckts genom medborgarförslag och överlåtits till nämnden, och

5

vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Ärenden av principiell natur ska alltid överlämnas till nämnden. Nämnden kan inte delegera till två
eller fler tjänstemän resp. politiker att tillsammans besluta i ett ärende, inte heller till ledamot och
tjänsteman tillsammans. I den mån det framgår av annan lag eller författning att ärendet inte får
delegeras gäller detta.
10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, reglerar vilka ärenden som socialnämnden kan delegera till
utskott. Dessutom framgår det i 10 kap. 5 § SoL vilka ärenden enligt föräldrabalken som kan
delegeras.
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska enligt 7 kap. 8 § i kommunallagen
anmälas till nämnden. Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har
fattas ska anmälas till dem. Delegeringsbeslut kan redovisas muntligen eller
skriftligen till nämnden. De vanligaste mängdbesluten anmäls till nämnden via
upprättande av listor.
Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och all
personal i förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Detta innebär att
beslutanderätt som rör personalfrågor enbart kan delegeras av kommunstyrelsen.
Sådana delegationsbeslut ska därmed anmälas till kommunstyrelsen och inte till
respektive facknämnd.
Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed ytterst
ansvarig för personalpolitiska frågor i hela organisationen.
Lägsta nivå
Den i delegationsordningen angivna delegaten är den lägsta nivån. Delegaten kan
avstå från att fatta beslut och överordnad chef har då alltid rätt att fatta beslut
istället.
Det finns möjlighet för en delegat att i en enskild fråga lämna tillbaka
beslutsfattande till nämnden. Ofta gäller detta i ärenden som tangerar
principiella beslut.
Arbetsutskott har rätt att fatta beslut i alla frågor som delegerats från
socialnämnden till tjänstemän.
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Förkortningar
BrB

Brottsbalk (162:700)

FB

Föräldrabalk (1949:381)

FL

Förvaltningslag (2017:900)

KL

Kommunallagen (2017:725)

LSS

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

LUL

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167)

LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)

OSL

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

PBB

Prisbasbelopp

SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

SoF

Socialtjänstförordningen (2001:937)

SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

FC

Förvaltningschef

KD

Kommundirektör

KSO

Kommunstyrelsens ordförande

HR

HR-chef

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

U-protokoll

Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredningar.
Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om parterna inte
är sambor, eller om de är sambor och omständigheter kommit fram som
ifrågasätter faderskapet.
Protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning när mannen i
äktenskapet inte är far till barnet.
Protokoll som används om parterna är sambor och övertygande om att barnet
är deras gemensamma eller kommit till genom en assisterad befruktning och
inga omständigheter har kommit fram som ifrågasätter faderskapet
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Delegationsförteckning
1

Övergripande ärenden

1.1
Nr

Handläggning av ärenden
Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentar

Nämndens
befogenheter och
skyldigheter vid
barnutredningar
regleras i
11 kap 2 § SoL

Utredning
1.1.1

Beslut om att inleda utredning

Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

1.1.2

Beslut om att inleda utredning
oavsett den enskildes samtycke

Socialsekreterare

11 kap 1 och 2 §§
SoL

1.1.3

Beslut/ställningstagande att
utredning inte ska inledas
- Vuxen
- Barn

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

1.1.4

Beslut att inledd utredning ska
- Avslutas med insats
- Avslutas utan insats, barn
Avslutas utan insats, vuxen
- Läggas ned, barn och vuxen
- Avslås, barn
- Avslås, vuxen

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Socialsekreterare

1.1.5

Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn
- Upp till två månader
- Utöver två månader

11 kap 1 a § SoL

11 kap 1 § SoL

11 kap 2 § SoL
1:e socialsekreterare
Arbetsutskott

Överklagan
1.1.6

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

Förvaltningschef

10 kap 2 § SoL
6 kap 15a FB

1.1.7

Utse ombud att föra nämndens talan

Förvaltningschef

10 kap 2 § SoL

1.1.8

Beslut om omprövning ska ske

Delegaten i
ursprungsbeslutet

1.1.9

Omprövning av beslut och yttrande
där ursprungsbeslutet fattats av
delegat

Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § FL
45 § FL
(2017:900)
27 § FL
46 § FL
(2017:900)

1.1.10

Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för sent

Delegaten i
ursprungsbeslutet
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentar

1.1.11

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt i LSS, SoL, LVU och
LVM-ärenden när ursprungsbeslutet
fattats av delegat

Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § LSS
16 kap 3 § SoL
41 § LVU
44 § LVM
6 kap 39 § KL

1.1.12

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt i LSS, SoL, LVU och LVM
ärenden när ursprungsbeslutet fattats
av nämnd

Arbetsutskott

27 § LSS
16 kap 3 § SoL
41 § LVU
44 § LVM
6 kap 39 § KL

Beslutet avser inte
myndighetsutövning
mot enskilda i
ärenden av
principiell
beskaffenhet eller
större vikt
Denna delegation
kan tillämpas då
brådska råder eller
nämndens
sammanträde inte
kan avvaktas

Överflyttning av ärende
1.1.13

Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun

1:e socialsekreterare

2a kap 10 § SoL

1.1.14

Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun

1:e socialsekreterare

2a kap 10 § SoL

1.1.15

Beslut om ansökan till IVO om
överflyttning av ärende vid tvist

1:e socialsekreterare

2a kap, 11 § SoL

Underrättelse
1.1.16

Beslut om begäran till
försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag/förlängt barnbidrag

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

16 kap 18 § SFB
och 106 kap
6 och 7 §§ SFB

1.1.17

Beslut om begäran till
försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för
underhållsstöd

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

18 kap 19 § SFB
106 kap 8 § SFB

1.1.18

Beslut om begäran till
försäkringskassa om avdrag i
dagersättning med anledning av att
personen är placerad i HVB eller
familjehem

Socialsekreterare

106 kap 13 § SFB

1.1.19

Beslut att begära ersättning hos
försäkringskassa för utbetalt
ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare

107 kap 5 § SFB

Delegationsordning
Antagen av socialnämnden 2022-04-28
Dnr SON 2020-000451

Gäller även ärenden
enligt LVU och LVM

9/32

1.2

Brådskande ärenden

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

1.2.1

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

Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat

6 kap 39 § KL

2

Kommentar

Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter med mera

Utlämnande av allmän handling
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentar

Beslut att lämna ut handling
2.1

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

Förvaltningschef

2 kap, 14 § TF
6 kap 3-4 §§ OSL
10 kap, 4 och
13-14 §§ OSL

2.2

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

Förvaltningschef

12 kap 6 § SoL

2.3

Beslut om sekretesskydd för anmälare

Avdelningschef

26 kap 5 § OSL

2.4

Upplysningar i vapenärenden

Socialsekreterare

Polisanmälan
2.5

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

Avdelningschef

2.6

Beslut att anmäla eller inte anmäla till
polismyndighet vid misstanke av
bedrägeri och andra brott mot den
egna verksamheten

Enhetschef

2.7

Beslut om att polisanmäla vissa brott
enligt 4 kap 1 § SoL riktar sig mot
enskild (brott mot liv och hälsa,
misshandel, brott mot frihet och frid,
olaga tvång, sexualbrott,
könsstympning)

Enhetschef
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

2.8

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

Enhetschef

10 kap 22 § OSL
12 kap 10 § SoL

2.9

Beslut att lämna uppgift till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet om misstanke om
brott, för vilket det 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

Enhetschef

10 kap 23 § OSL
12 kap 10 § SoL

2.10

Beslut om att lämna uppgift till
polismyndighet som behövs för
omedelbart polisiärt ingripande av
underårig vid överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller
utveckling eller under pågående
brott

Socialsekreterare

10 kap 20 § OSL

2.11

Beslut om polisanmälan vid
misstanke om brott mot barn

Enhetschef

Avser misstanke
om brott mot barn
enligt 3, 4 eller 6
kap BrB eller
lagen om förbud
mot könsstympning av
kvinnor

Anmälan till överförmyndare
2.12

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

Biståndshandläggare/
socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

2.13

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

Biståndshandläggare/
socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

2.14

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltning av
underårigs egendom

1:e socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

2.15

Framställan till domstol om behov av
målsägarbiträde för underårig i
ärende om vårdnad eller
förmyndarskap med mera

Socialsekreterare

5 kap 2 § SoF
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

2.16

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

Biståndshandläggare

15 § 6 p LSS

2.17

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

Biståndshandläggare

15 § 6 p LSS

Kommentar

Anmälan med mera till smittskyddsläkare
2.18

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

Enhetschef

6 kap 12 §
Smittskyddslagen

lex Sarah och lex Maria
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

2.19

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

Utredare

2:20

Ta emot information för nämndens
räkning om att en lex Sarahanmälan gjorts för enskild
verksamhet

Utredare

2.21

Beslut om att avsluta utredning

Utredare

2.22

Beslut att anmäla allvarlig skada
eller sjukdom i samband med vård,
behandling eller undersökning –
lex Maria till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
14 kap 7 § SoL
24 f § LSS
SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
14 kap 7 § SoL
24 f § LSS
SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
14 kap 7 § SoL
Patientsäkerhetslagen
(SFS 2010:659)
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Hälso- och sjukvård
Nr

Ärende

Delegat

2.23

Remissvar gällande frågor av
medicinsk karaktär från
Socialstyrelsen och
socialdepartementet

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

2.24

Till leverantör och läkemedelsverket
anmäla olyckor och tillbud avseende
medicinteknisk utrustning och
hjälpmedel

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3

Barn och unga

3.1

Öppenvårdsinsatser med stöd av SoL
Delegat

Lagstöd

Anmäls i sin helhet
vid nästkommande
sammanträde
SOSFS 2008:1

Nr

Ärende

3.1.1

Beslut om insats i form av
Socialsekreterare
observationer eller kartläggning under
utredningstiden, intern insats

4 kap 1 § SoL

3.1.2

Beslut om insats i form av
observationer under utredningstid,
extern köpt insats

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

3.1.3

Beslut om insats av familjebehandlare

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.4

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.5

Beslut om bistånd i form av
stödkontakt med socialsekreterare

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.6

Beslut om bistånd till kvalificerad
kontaktperson

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.7

Beslut om strukturerat
öppenvårdsprogram

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.8

Beslut om öppna insatser för barn över Enhetschef
15 år utan vårdnadshavares samtycke

3 kap 6 a § SoL

3.1.9

Beslut om bistånd i form av stöd i eget
boende eller i träningslägenhet

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.10

Beslut om eftervård.
Intern resurs

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.1.11

Beslut om eftervård
Extern resurs, köpt vård

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL
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Placeringar med stöd av SoL
Nr

Ärende

Delegat

3.1.12

Beslut om tillfällig vistelse i
jourhem/familjehem/HVB/
stödboende
Upp till 30 dagar

Lagstöd

Kommentar

4 kap 1 § SoL

I avvaktan på nästa
arbetsutskott

Enhetschef

3.1.13

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av placering

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

3.1.14

Beslut om placering i kommunens
stödboende
(över 18 år)
Beslut om placering i kommunens
stödboende
(16-18 år)

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

Beslut om placering i externt
stödboende (över 18 år)
Beslut om placering i externt
stödboende (16-18 år)

Arbetsutskott

3.1.16

Beslut om omplacering till
familjehem/HVB/stödboende i
kommunens regi

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

3.1.17

Beslut om omplacering till
familjehem/HVB/stödboende i extern
regi

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

3.1.18

Omprövning/övervägande om fortsatt
vår i annat hem än det egna
fortfarande behövs

Arbetsutskott

6 kap 8 § SoL

3.1.19

Övervägande om det finns skäl att
ansöka om överflyttning av vårdnad

Arbetsutskott

6 kap 8 §
2 stycket SoL

3.1.20

Ansöka hos tingsrätten om
överflyttning av vårdnad

Arbetsutskott

6 kap 8 § FB

Delegat

Lagstöd

3.1.15

3.2

4 kap 1 § SoL

Arbetsutskott

Var 6:e månad

Kostnader i samband med insatser

Nr

Ärende

3.2.1

Beslut om bistånd i samband med
utredning av barn och unga
- högst 30% av prisbasbelopp
- därutöver

3.2.2

Arbetsutskott

Beslut om bistånd till särskilda
kostnader och omkostnader i
sambandmed och under placering,
omplacering eller flyttning från
familjehem eller hem för vård eller
boende
- högst 30% av prisbasbelopp
- därutöver

4 kap 1 § SoL
1:e socialsekreterare
Enhetschef
4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare
Enhetschef

Delegationsordning
Antagen av socialnämnden 2022-04-28
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Kommentar
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Nr

Ärende

Delegat

3.2.3

Beslut om bistånd till särskilda
kostnader i samband med beviljade
insatser (ej placering)
- högst 30% av prisbasbelopp
- därutöver

Lagstöd

Kommentar

4 kap 1 § SoL
1:e socialsekreterare
Enhetschef

3.2.4

Beslut om boendekostnader för
ungdom som beviljats boende i
träningslägenhet, stödboende eller
eget boende

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.2.5

Beslut om kostnad för avgift hos
tingsrätten för ansökan om
vårdnadsöverflyttning

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

3.2.6

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

Socialsekreterare

8 kap 1 § SoL
6 kap 2 och 3 §§
SoF

3.2.7

Beslut om att föra talan gällande
återkrav om ersättning enligt 8 kap 1
§ SoL hos förvaltningsrätten

1:e socialsekreterare

9 kap 3 SoL

3.2.8

Beslut om eftergift av krav på
ersättning, helt eller delvis enligt
8 kap 1 § 2 stycket

1:e socialsekreterare

9 kap 4 § SoL

Beslut som rör kontaktpersoner/kontaktfamiljer/familjehem med flera
Nr

Ärende

Delegat

3.2.9

Beslut att godkänna
- Kontaktperson
- Kontaktfamilj
- Familjehem

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Arbetsutskott

3.2.10

Beslut om ersättning till familjehem
eller jourhem (arvode och
omkostnadsersättning)
- Enligt SKRs riktlinjer
- Vid frångående av SKRs
rekommendationer, över norm
och riktlinjer

3.2.11

3.2.12

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj
- Enligt SKR:s riktlinjer
- Vid frångående av SKR:s
rekommendationer, över norm
och riktlinjer
Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare

Lagstöd
3 kap 6 b § SoL

Uppdraget ska
regleras genom avtal
med familjehemmet.
Ersättning utifrån
riktlinjer i SKRs
cirkulär 17:54

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

Uppdraget ska
regleras genom avtal
med familjehemmet.
Ersättning utifrån
riktlinjer i SKRs
cirkulär 17:54

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

Socialsekreterare

Delegationsordning
Antagen av socialnämnden 2022-04-28
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Kommentar

6 kap 1 § SoL

Särskilt avtal ska
ingås mellan
nämnden och de nya
vårdnadshavarna
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Nr

Ärende

Delegat

3.2.13

Beslut om avlastning för familjehem
- Kontaktfamilj
- Korttidsvistelse

Socialsekreterare
Enhetschef

3.2.14

Beslut att väcka talan/anmäla behov
av särskild förordnad vårdnadshavare
enligt föräldrabalken

3.3

Arbetsutskott

Lagstöd

Kommentar

3 kap 6 b § SoL

6 kap 8a och
9 §§ FB
Lag om god man
för ensamkommande barn

Insatser med stöd av LVU

Den så kallade kompletterande beslutanderätten får användas när socialnämndens beslut inte kan
avvaktas. Besluten ska anmälas till nämndens nästa sammanträde.
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentar

3.3.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och unga
över 20 år

6 § 1 § LVU

Beslutet ska anmälas
till nämndens nästa
sammanträde

3.3.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande av ungdom
under 20 år

Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat
Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat

6 § 1 och 2 stycket
LVU

3.3.3

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt LVU
6 § ska upphöra

9 § 3 stycket LVU

3.3.4

Beslut om att ansöka om vård hos
förvaltningsrätt

Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat
Arbetsutskott

Beslutet ska
dokumenteras och
skrivas under av
beslutsfattaren.
Muntliga beslut får
endast förekomma i
sådana akuta
situationer när
dokumentation och
underskrift inte kan
avvaktas. Sådana
beslut dokumenteras i
efterhand. Beslutet
ska anmälas till
nämndens nästa
sammanträde

3.3.5

Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om förlängd
utredningstid för ansökan om vård

1:e socialsekreterare

8 § LVU

3.3.6

Beslut om att återkalla ansökan om
vård

1:e socialsekreterare

4 § LVU

Delegationsordning
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4 § LVU
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentar

3.3.7

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

Arbetsutskott

11 § LVU

3.3.8

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

Socialsekreterare

11 § LVU

3.3.9

Beslut om hur rätt till umgänge med
den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren i
avvaktan på nämndens beslut

Arbetsutskott

14 § 2 stycket
punkt 1 LVU

3.3.10

Beslut om att den unges vistelseort
inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren i avvaktan på
nämndens beslut

14 § 2 stycket
punkt 2 LVU
6 kap 36 § KL

3.3.11

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

Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat
1:e socialsekreterare

Ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat.
Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde
Till exempel:
Kortare vistelse utom
familjehemmet eller
hemmet för vård eller
boende
Om beslut inte kan
avvaktas får nämndens
ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat
I synnerligen
brådskande fall och
ska inte tillämpas
regelmässigt

3.3.12

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Arbetsutskott

27 § 1 stycket LVU

3.3.13

Beslut om läkarundersökning att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

1:e socialsekreterare

32 § 1 stycket LVU

3.3.14

Beslut att begära biträde av polis
och i vissa fall kriminalvård för att
bereda läkaren tillträde till den
unges hem eller för att inställa den
unge till läkarundersökning
och/eller beslut om begäran om
biträde av polis för att genomföra
läkarundersökning

Enhetschef

43 § punkt 1 LVU

Delegationsordning
Antagen av socialnämnden 2022-04-28
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31 § LVU

Om beslut inte kan
avvaktas får nämndens
ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden utsett.
Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde

Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot i
arbetsutskottet
som nämnden har
förordnat fatta beslut.
Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.3.15

Beslut att begära handräckning av
polis och i vissa fall kriminalvården
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd av
LVU

Enhetschef

43 § punkt 2 LVU

3.3.16

Beslut om ersättning och kostnader
vid familjehemsplacering enligt
LVU

1:e socialsekreterare

3.3.17

Beslut om att förebyggande insats
ska upphöra att gälla

Arbetsutskott

22 och 23 §§ LVU

3.3.18

Utreseförbud och tillfälligt
utreseförbud enligt LVU

Ordförande

31a § LVU

3.4

Kommentar

Samma regler som vid
SoL-placeringar.
SKRs cirkulär
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden har
förordnat fatta beslut.
Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden har
förordnat fatta beslut.
Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde

Familjerätt - Adoptioner

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.4.1

Inleda utredning avseende
medgivande till adoption

Socialsekreterare

6 kap 12 § SoL

3.4.2

Medgivande att ett barn tas mot för
adoption

Arbetsutskott

6 kap 12 § SoL

3.4.3

Återkalla medgivande att barn tas
emot för adoption

Arbetsutskott

6 kap 13 § SoL

3.4.4

Beslut att lämna samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande

Socialsekreterare

6 kap 14 § SoL

Delegationsordning
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Kommentar

Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden har
förordnat fatta beslut.
Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde.
Se ovanstående
kommentar
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentar

3.4.5

Beslut att inte lämna samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande

Arbetsutskott

6 kap 14 § SoL

Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden har
förordnat fatta beslut.
Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde

3.4.6

Inleda utredning över yttrande till
tingsrätt om nationell adoption

Socialsekreterare

4 kap 10 § FB

3.4.7

Lämna yttrande till tingsrätten vid
internationell och nationell
adoption

Socialsekreterare

4 kap 10 § FB

Fastställande av faderskap
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.4.8

Beslut att inleda
faderskapsutredning

Socialsekreterare

2 kap 5 § FB

3.4.9

Beslut att inleda
föräldraskapsutredning

Socialsekreterare

2 kap 8a alt 9 § FB

3.4.10

Beslut att godkänna U-protokoll

3.4.11

Beslut att inte godkänna
U-protokoll

3.4.12

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

1:e socialsekreterare

2 kap 1 § FB

3.4.13

Beslut om att återuppta nedlagd
faderskaps-/
föräldraskapsutredning

1:e socialsekreterare

2 kap 1 § FB

3.4.14

Beslut om att inleda utredning eller
lägga ner utredning om någon
annan man än den inom äktenskap
eller registrerat partnerskap med
barnets moder kan vara far till
barnet

1:e socialsekreterare

2 kap 9 § FB

3.4.15

Beslut om att inte inleda utredning
eller lägga ner utredning om någon
annan man än den inom äktenskap
eller registrerat partnerskap med
barnets moder kan vara far till
barnet

Arbetsutskott

2 kap 9 § FB

Administratör
Socialadministratör
Enhetschef

Delegationsordning
Antagen av socialnämnden 2022-04-28
Dnr SON 2020-000451

1 kap 4 § FB
1 kap 4 § FB

Kommentar

Socialstyrelsens
allmänna råd – att
fastställa faderskap
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.4.16

Beslut att väcka och föra talan i mål
om faderskap

Socialsekreterare

3 kap 5 och 6 §§
FB

3.4.17

Beslut om blodundersökning

1:e socialsekreterare

2 kap 6 § FB

3.4.18

Beslut om begäran om biträde
gällande faderskaps-/
föräldraskapsutredning
- av annan kommun
- av utlandsmyndighet
Beslut om att biträda annan
kommun i faderskaps-/
föräldraskapsutredning
Beslut att överflytta faderskaps/föräldraskapsutredning till annan
kommun

Enhetschef

2 kap 4 § FB

Enhetschef

2 kap 4 § FB

Enhetschef

2 kap 3 § FB

Beslut att ta emot faderskaps-/
föräldrautredning från annan
kommun

Enhetschef

2 kap 3 § FB

3.4.19
3.4.20

3.4.21

Kommentar

Beslutet ingår även
att underrätta för den
mottagande
kommunen

Vårdnad, boende och umgänge
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.4.22

Beslut om godkännande av
föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge

Socialsekreterare

6 kap 6 § FB
14 a § 2 FB
15 a § 2 FB

3.4.23

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

1:e socialsekreterare

6 kap 6 §, 14 a §,
15 a § FB

3.4.24

Lämna upplysning till tingsrätt i
vårdnad, boende och umgänge

Socialsekreterare

6 kap 19 § FB

3.4.25

Lämna upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt som
gäller vårdnad, boende och
umgänge

Socialsekreterare

6 kap 20 § FB

3.4.26

Beslut att utse utredare i
vårdnadsboende- och umgängesärenden

1:e socialsekreterare

6 kap 19 § FB

3.4.27

Godkänna avtal om att
underhållsstöd ska betalas för
längre perioder än tre månader om
barnet är under 18 år

Socialsekreterare

7 kap 7 § FB

3.4.28

Biträda annan kommun i utredning
gällande vårdnad, boende och/eller
umgänge

Enhetschef

6 kap 19 § FB

3.4.29

Avge yttrande till tingsrätt om
umgängesstöd

Socialsekreterare

6 kap 15 c § FB

Delegationsordning
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Kommentar
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.4.30

Utse person som ska verkställa
umgängesstöd som beslutats av
tingsrätten

Enhetschef

6 kap 15 c § FB

3.4.31

Beslut om umgängesstöd
- inleds
- avslutas
Avge yttrande till tingsrätt om
samarbetssamtal på begäran av
tingsrätten

Socialsekreterare

6 kap 15 c § FB

Socialsekreterare

6 kap 18 § FB

3.4.32

Kommentar

Yttrande med mera
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

3.4.33

Yttrande till Åklagarmyndigheten

1:e socialsekreterare

11 § 1 stycket LUL

3.4.34

Yttrande till Åklagarmyndigheten
med anledning av 33 § jämfört med
eventuell utredning om misstänkt
under 15 år

1:e socialsekreterare

31 § LUL

3.4.35

Yttrande i ärenden om förordnande
av god man eller förvaltare för
någon som har fyllt 16 år

Socialsekreterare

11 kap 16 § 2 FB

3.4.36

Yttrande enligt namnlagen

Socialsekreterare

3.4.37

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande

Socialsekreterare

45 - 46 §§
Namnlagen
3 § 2 stycket
Passförordningen

3.4.38

Yttrande till Åklagarmyndigheten
vid åtalsprövning

1:e socialsekreterare

11 § 1 stycket LUL

3.4.39

Begäran hos åklagare om förande
av bevistalan

1:e socialsekreterare

38 § LUL

3.4.40

Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till åklagaren

1:e socialsekreterare

3.4.41

Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till domstol

1:e socialsekreterare

3.4.42

Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till
frivårdsmyndigheten

1:e socialsekreterare

6 § Lag om särskild
personutredning i
brottsmål m m
6 § Lag om särskild
personutredning i
brottsmål m m
6 § Lag om särskild
personutredning i
brottsmål m m

3.4.43

Anmälan av behov av offentligt
biträde

1:e socialsekreterare

3 § Lag om
offentligt biträde

3.4.44

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

1:e socialsekreterare

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

Delegationsordning
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Kommentar
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Nr

Ärende

Delegat

3.4.45

Yttrande i folkbokföringsärenden

Socialsekreterare

3.4.46

Yttrande till allmän domstol
angående överlämnande till vård
då vård enligt LVU inte är aktuell
eller då beslut om vård enligt LVU
är fattat

1:e socialsekreterare

4

Lagstöd

Kommentar

32 kap 1 § BrB

Vuxna

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

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kostnader i samband med insatser samt beslut om avgifter med mera
4.1.2

Beslut om ersättning för uppehälle
(egen avgift) vid stöd och av
behandlingskaraktär när bistånd
ges i form av plats i hem för
vård/boende/ i familjehem

Socialsekreterare

8 kap 1 § SoL
6 kap 1 § SoF

4.1.3

Beslut om att föra talan om krav på
ersättning enligt 8 kap 1 § SoL hos
förvaltningsrätten

1:e socialsekreterare

9 kap 3 § SoL

4.1.4

Beslut om eftergift av krav på
ersättning, helt eller delvis enligt 8
kap 1 § 2 st SoL

1:e socialsekreterare

9 kap 4 § SoL

4.1.5

Beslut om bistånd till kostnader i
samband med utredning av vuxen
- högst 30% av gällande
prisbasbelopp
- därutöver

4.1.6

4.1.7

Beslut om bistånd till särskilda
kostnader och omkostnader i
samband med och under placering,
omplacering eller flyttning från
familjehem eller hem för vård eller
boende (vuxen)
- högst 30 % av gällande
prisbasbelopp
- därutöver
Beslut om bistånd till särskilda
kostnader i samband med beviljade
insatser (ej placering)

4 kap 1 § SoL
1:e socialsekreterare
Enhetschef
4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare
Enhetschef
Socialsekreterare

Delegationsordning
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4 kap 1 § SoL

Kommentar
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4.2

Insatser med stöd av SoL

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

4.2.1

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.2

Beslut om bistånd i form av
kontakt med vuxenbehandlare

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.3

Beslut om bistånd i form av
stödkontakt med socialsekreterare

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.4

Beslut om bistånd i form av extern
öppenvård

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

4.2.5

Beslut om bistånd i form av extern
eftervård

Enhetschef upp till
50% av prisbasbelopp

4 kap 1 § SoL

4.2.6

Beslut om bistånd i form av stöd i
boendet, intern resurs

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.7

Beslut om bistånd i form av
tillfälliga boenden och
boendelösningar så som
hotell/vandrarhem/camping
- upp till 14 dagar
- över 14 dagar

Socialsekreterare
Arbetsutskott

Beslut om bistånd i form av
tillfälligt boende i socialnämndens
jourlägenheter

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.9

Beslut om bistånd i form av
andrahandskontrakt

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.10

Beslut om bistånd i form av
hyresgaranti

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4.2.11

Beslut om bistånd i form av
placering i stödboende,
familjehem, HVB och skyddat
boende
- upp till 30 dagar
över 30 dagar
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj
- enligt SKRs riktlinjer
- vid frångående av SKRs
rekommendationer, över norm
och riktlinjer

T ex boende med
stöd som inte är
kopplat till beslut om
behandling inom
ramen för beroende/
missbruk

4 kap 1 § SoL

4.2.8

4.2.12

Kommentar

Enhetschef
Arbetsutskott

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

Delegationsordning
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Uppdraget ska
regleras genom avtal
med familjehemmet.
Ersättning utifrån
riktlinjer i SKRs
cirkulär 17:54

23/32
4.3

Insatser med stöd av LVM

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentar

4.3.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare
(LVM)

Arbetsutskott

13 § LVM

4.3.2

Beslut om att inleda utredning om
det finns skäl för tvångsvård

1:e socialsekreterare
Enhetschef

7 § LVM

Om beslutet inte kan
avvaktas, får
nämndens
ordförande, vice
ordförande eller
annan ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat,
fatta beslut.
Beslutet ska anmälas
vid nämndens nästa
sammanträde

4.3.3

Beslut om att utredning inte ska
inledas eller påbörjad utredning
ska läggas ner, alternativt övergå i
en utredning enligt 11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare
Enhetschef

7 § LVM

4.3.4

Beslut om läkarundersökning samt
utse läkare för undersökningen

Socialsekreterare

9 § LVM

4.3.5

Beslut om att begära handräckning
av polis och vissa fall kriminalvården för att föra en missbrukare
till läkarundersökning

1:e socialsekreterare
Enhetschef

45 § LVM

4.3.6

Beslut om att begära handräckning
av polis och i vissa fall kriminalvården för inställelse vid LVM-hem
eller sjukhus

1:e socialsekreterare
Enhetschef

45 § LVM

4.3.7

Verkställighet om rättens beslut om
tvångsvård

Socialsekreterare

12 § 1 stycket LVM

4.3.8

Beredande av vård vid omedelbart
omhändertagande

Socialsekreterare

19 § LVM

4.3.9

Anordnande av vård utanför
LVM-hem

Socialsekreterare

27 § 2 stycket LVM

4.3.10

Upprättande av plan för vård i
annan form

Socialsekreterare

28 § LVM

4.3.11

Ansöka hos förvaltningsrätten om
vård enligt 11 § LVM

Socialnämndens
arbetsutskott

11 § LVM
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Efter beslut av SIS
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4.5

Yttranden

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

4.5.1

Yttrande i körkortsärende

Socialsekreterare

4.5.2

Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM-vård

Socialsekreterare

3 kap 8 § och
5 kap 2 § körkortsförordningen
31 kap 2 § BrB

4.5.3

Yttrande till åklagarmyndighet vid
åtalsprövning

Socialsekreterare

46 § LVM

5

Äldre och personer med funktionsnedsättning

5.1

Insatser med stöd av SoL

Kommentar

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

5.1.1

Beslut om:
- hemtjänst (matdistribution
och trygghetslarm ingår)
- boendestöd

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

5.1.2

Beslut om:
- hemtjänst över brytpunkt

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

Gäller för personer i
ordinärt boende

5.1.3

Beslut om:
- hemtjänst över brytpunkt vid
utskrivning från sjukhus i
samband med hemgång
- hemtjänst över brytpunkt för
personer i palliativ vård som
befinner sig i terminalt skede
- Max 30 dagar (eller till
nästkommande arbetsutskott)
- Därutöver

4 kap 1 § SoL

Gäller personer som
är utskrivningsklara
från vårdinstans där
kommunen behöver
förhindra att
betalansvar uppstår

Biståndshandläggare

Kommentar

Arbetsutskott

5.1.4

Beslut om bistånd i form av särskilt
boende för service och omvårdnad
av äldre

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

5.1.5

Beslut om köp av extern plats för
verkställighet av särskilt boende för
service och omvårdnad av äldre

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

5.1.6

Beslut om bistånd i form av intern
plats i särskilt boende och boende
med särskild service för personer
med psykisk funktionsnedsättning

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

5.1.7

Beslut om bistånd i form av extern
plats i särskilt boende och boende
med särskild service för personer
med psykisk funktionsnedsättning

Arbetsutskott

4 kap 1 § SoL

Delegationsordning
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Avdelningschef för
verkställighet ska
inhämta beslutet

25/32
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

5.1.8

Beslut om bistånd i form av
korttidsboende, växelvård m m

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

5.1.9

Beslut med anledning av ansökan
enligt 2 kap 3 § SoL om insatser
enligt 4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL
(2 kap 3 § SoL)

5.1.10

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet, daglig
sysselsättning och psykiskt
funktionshindrade

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

5.1.11

Beslut om ledsagarservice/
avlösarservice, ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
ledsagarservice

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

5.1.12

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

Biståndshandläggare

4 kap 2 § SoL

Kommentar

Avgifter
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

5.1.13

Beslut om avgift

Avgiftshandläggare

8 kap 2 § SoL

5.1.14

Beslut om höjning av
förbehållsbeloppets individuella
del – enligt riktlinjer

Avgiftshandläggare

8 kap 2 § SoL

5.1.15

Avgiftsbefrielse för insats
boendestöd

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

5.1.16

Beslut om avgiftsnedsättning/
avskrivning av fordran

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

5.1.17

Beslut om ersättning till
kommunen för missbruksvård
när bistånd ges i form av plats vid
HVB-hem eller i familjehem
(vuxna)

Avgiftshandläggare

8 kap 1 § 1
stycket SoL
6 kap 1 § SoF

Delegat

Lagstöd

Kommentar
Beslut om personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan är en
del av beslut om insats
enligt 9 § LSS

5.2

Kommentar

Insatser med stöd av LSS

Nr

Ärende

5.2.1

Beslut om personakretstillhörighet Biståndshandläggare

1 § LSS

5.2.2

Råd och stöd i de fall kommunen
är ansvarig

2 och 9 §§ LSS

Biståndshandläggare

Delegationsordning
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Nr

Ärende

Delegat

5.2.3

Biträde av personlig assistent, i
enlighet med antagna vägledande
riktlinjer
- omprövning
- nya ärenden

5.2.4

Biträde av personlig assistent vid
tillfälligt utökade behov, i enlighet
med antagna vägledande
riktlinjer

5.2.5

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent
- omprövning
- nya ärenden

Lagstöd

Kommentar

7 och 9 §§ 2 p
LSS

Avser personer som inte
fyllt 65 år

7 och 9 §§ 2 p
LSS

Avser personer som inte
fyllt 65 år

7 och 9 §§ 2 p
LSS

Avser personer som inte
fyllt 65 år

Avser personer som inte
fyllt 65 år

Biståndshandläggare
Arbetsutskott
Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
Arbetsutskott

5.2.6

Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov, i enlighet med
antagna vägledande riktlinjer

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 2 p
LSS

5.2.7

Ledsagarservice

Biståndshandläggare

5.2.8

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för ledsagarservice

Enhetschef

7 och 9 §§ 3 p
LSS
7 och 9 §§ 3 p
LSS

5.2.9

Biträde av kontaktperson

Biståndshandläggare

5.2.10

Avlösarservice i hemmet

Biståndshandläggare

5.2.11

Beslut om korttidsvistelse utanför
det egna hemmet – verkställighet
inom kommunen

Biståndshandläggare

5.2.12

Beslut om köp av extern plats vid
korttidsvistelse utanför det egna
hemmet

Arbetsutskott

7 och 9 §§ 6 p
LSS

5.2.13

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

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 7 p
LSS

5.2.14

Beslut om boende i familjehem
för barn och ungdomar
- ej stadigvarande

5.2.15

5.2.16

Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdomar
- inom kommunen
- annan huvudman
Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service
- Inom kommunen
- Hos annan huvudman

Biståndshandläggare

Utförarledet fattar beslut

7 och 9 §§ 4 p
LSS
7 och 9 §§ 5 p
LSS
7 och 9 §§ 6 p
LSS
Avdelningschef för
verkställighet ska
inhämta beslutet

7 och 9 §§ 8 p
LSS
7 och 9 §§ 8 p
LSS

OBS! Lagen om offentlig
upphandling

7 och 9 §§ 9 p
LSS

OBS! Lagen om offentlig
upphandling

Arbetsutskott
Arbetsutskott

Arbetsutskott
Arbetsutskott

Delegationsordning
Antagen av socialnämnden 2022-04-28
Dnr SON 2020-000451

27/32
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Kommentar

5.2.17

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

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 10 p
LSS

Personkrets 1 och 2

5.2.18

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

Biståndshandläggare

11 § LSS

5.2.19

Beslut om upphörande insats
enligt LSS

Biståndshandläggare

7 § LSS

5.2.20

Beslut om återbetalningsskyldighet Biståndshandläggare

12 § LSS

5.2.21

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

Biståndshandläggare

16 § LSS

5.2.22

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

Biståndshandläggare

20 § LSS
6 kap 2 § SoF

5.2.23

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

Biståndshandläggare

15 § 8 p LSS

5.2.24

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj
- enligt SKRs riktlinjer
- vid frångående av SKRs
rekommendationer, över norm
och riktlinjer

5.2.25

5.2.26

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
familjehem
- Enligt SKRs riktlinjer
- Vid frångående av SKRs
rekommendationer, över norm
och riktlinjer
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson
- enligt SKRs riktlinjer
- vid frångående av SKRs
rekommendationer, över norm
och riktlinjer

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Enhetschef
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Beslutet är inte
överklagningsbart

Uppdraget ska regleras
genom avtal med
familjehemmet.
Ersättning utifrån
riktlinjer i SKRs cirkulär
17:54
Uppdraget ska regleras
genom avtal med
familjehemmet.
Ersättning utifrån
riktlinjer i SKRs cirkulär
17:54
Utförarledet gör
bedömning av ersättning
utifrån SKR:s cirkulär
17:54
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6

Alkohollagen

Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

6.1

Godkänna ändringar i
verksamhetens omfattning, av
något annat som har betydelse för
verksamheten eller av betydande
förändringar av ägarförhållanden

Alkoholhandläggare

9 kap 11 §
Alkohollagen

6.2

Serveringstillstånd
- vid enstaka tillfälle eller i högst
två månader, fram till
nästkommande socialnämnd
- Stadigvarande tillstånd till
allmänheten eller i förening,
företag eller annat slutet sällskap

Alkoholhandläggare

Kommentar

8 kap 2 §
Alkohollagen

Socialnämnd

6.3

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

Handläggare

9 kap 12 §
Alkohollagen

6.4

Akut återkallelse av tillfälliga/
permanenta alkoholtillstånd

9 kap 18 § 2 och
3 p Alkohollagen

6.5

Återkalla serveringstillstånd då
tillstånd inte längre utnyttjas

Ordförande/vice
ordförande eller annan
ledamot i
arbetsutskottet som
nämnden förordnat
Handläggare

6.6

Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare varning

Socialnämnd

9 kap 17 §§
Alkohollagen

6.7

Rätt att bevilja stadigvarande
tillstånd för cateringverksamhet
som det senaste året beviljats
alkoholtillstånd i en annan
kommun där de fortfarande är
verksamma

Handläggare

8 kap 4 §
Alkohollagen

6.8

Beslut att inte bevilja
serveringstillstånd på grund av att
sökanden inte inkommit med
ansökan

Handläggare

8 kap 10 §
Alkohollagen

6.9

Beslut att inte bevilja
serveringstillstånd på grund av att
sökanden inte lämnat in
erforderliga handlingar eller inte
betalt ansökningsavgiften

Handläggare

8 kap 10 §
Alkohollagen

6.10

Yttrande, överklagan och begäran
om inhibition som fattas med stöd
av alkohollagen

Handläggare i de fall
där handläggaren
fattat beslut

10 kap 1 §
Alkohollagen
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9 kap 18 § 1 p
Alkohollagen

Ska rapporteras på
nästkommande
socialnämnd
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7

Ekonomiärenden samt rätten att teckna hyresavtal

Nr

Ärende

Delegat

7.1

Rätt att utse beslutsattestant och
ersättare inom nämndens
verksamhetsområde

Förvaltningschef

7.2

Löpande inköp/anskaffning av
inventarier och förbrukningsmaterial genom avrop på ramavtal
samt annan löpande anskaffning
inom budget/kommunbidrag

Ansvarig chef med
budgetansvar för
berörd verksamhet

7.3

Beslut om omfördelning av
budgetram under löpande
verksamhetsår (ej låsta anslag)
- inom ansvarsområden och
mellan verksamheter
- mellan ansvarsområden efter
samråd med avdelningschefer

7.4

Avgöra ersättningskrav för skador
vållade inom verksamheten utöver
försäkringsskydd.
- upp till 0,3 prisbasbelopp
- upp till 0,6 prisbasbelopp
- över 0,6 prisbasbelopp

Lagstöd

Kommentar

Avdelningschef
Förvaltningschef

Enhetschef
Avdelningschef
Förvaltningschef

7.5

Beslut att avyttra inventarier och
material inom eget ansvarsområde

Ansvarig chef med
budgetansvar för
berörd verksamhet

7.6

Beslut om extern försäljning av
inventarier och material inom efter
ansvarsområde

Ansvarig chef med
budgetansvar för
berörd verksamhet

7.7

Utbyte av fordon samt tillhörande
utrustning

7.8

Förhyrning samt uppsägning av
lokal i mindre omfattning
- Upp till fem prisbasbelopp

Ansvarig chef med
budgetansvar för
berörd verksamhet
Förvaltningschef

7.9

Förhyrning samt uppsägning av
hyresavtal för bostäder avsedda för
uthyrning i andra hand

Avdelningschef

7.10

Tecknande samt uppsägning av
avtal avseende uthyrning av
lägenhet i andra hand, mellan
brukare och förvaltning

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

7.11

Rätt att utse användare av
betalkort, beloppsnivå samt
upprätta förteckning över anställda
som tilldelats betalkort och se till
att fastställda regler för
användandet följs

Avdelningschef
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Hyresavtal över detta
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S k sociala kontrakt
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8

Fonder

Nr

Ärende

Delegat

8.1

Assermanska fonden till
förströelse och trevnad för
boende på Fiskebäck
(tidigare Lysekilshemmet)

Enhetschef på
Fiskebäck

8.2

Gertrud Karlssons fond för
Fiskebäck
(tidigare Lysekilshemmet)

Enhetschef på
Fiskebäck

8.3

Hellmans minnesfond

Arbetsutskott

8.4

Samfond stiftelse nr 2

Arbetsutskott

8.5

Samfond stiftelse nr 4

Arbetsutskott
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Lagstöd

Kommentar

Avkastning i enlighet
med testamentet
(SON 2009-08-25,
§ 38)

