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Begränsad delegation
Enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (SoL), får uppdrag att besluta på nämndens vägnar
i vissa typer av ärenden ges åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller
ersättare i nämnden (social delegation). I dessa ärenden föreligger s.k. begränsad
delegation. Detta betyder att beslutanderätten inte kan delegeras till tjänsteman.
Begränsad delegering råder för nedanstående ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL),
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
Lagrum

Ärende

6 kap. 6 § SoL

Medgivande att ta emot ett barn för stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem som inte tillhör hans eller hennes
föräldrar eller vårdnadshavare.

6 kap. 8 § 1 st. SoL

Övervägande om vård fortfarande behövs för ett barn som
med stöd av SoL vårdas i annat hem än det egna.

6 kap. 8 § 2 st. SoL

Övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB när barnet med stöd av SoL
har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att
placeringen verkställdes.

6 kap. 12 § SoL

Medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida
adoption.

6 kap. 13 § SoL

Återkallande av medgivande.

6 kap. 14 § SoL

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarandet
får fortsätta.

6 kap. 11 a § SoL

Godkännande av att en utländsk myndighet placerar barn i
Sverige.

6 kap. 11 b § SoL

Placering av barn i annat land.

9 kap. 3 § SoL

Väcka talan om återkrav av ekonomiskt bistånd enligt
9 kap. 1 § SoL.
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4 § LVU

Ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt 1, 2 och 3 §§
LVU.

6 § LVU

Omedelbart omhändertagande.

11 § 1 st. LVU

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

11 § 2 st. LVU

Beslut om att barnet får vistas i sitt eget hem under vårdtiden.

13 § 1 st. LVU

Övervägande om vård enligt 2 § LVU (miljö) fortfarande
behövs.

13 § 3 st. LVU

Övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB när barnet med stöd av
LVU har varit placerat i samma familjehem under tre år från
det att placeringen verkställdes.

14 § 3 st. LVU

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

21 § LVU

Beslut att vården med stöd av LVU ska upphöra.

22 § 1 st. 1p. LVU

Beslut om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med
särskilt kvalificerad kontaktperson.

22 § 1 st. 2 p. LVU

Beslut om att den unge ska delta i behandling i öppna former.

22 § 3 st. LVU

Prövning om beslut enligt 22 § 1 st. 1 eller 2 p. LVU
fortfarande behövs.

22 § 3 st. LVU

Upphörande av beslut enligt 22 § 1 st. 1 eller 2 p. LVU

24 § LVU

Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud.

26 § 1 st. LVU

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs.

26 § 2 st. LVU

Upphörande av flyttningsförbud.

27 § LVU

Tillfälligt flyttningsförbud.

43 § 1 p. LVU

Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra
läkarundersökning.
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43 § 2 p. LVU
11 § LVM

Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.
Ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM.

13 § LVM

Omedelbart omhändertagande av missbrukare.

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 5 § SoL får uppdrag att besluta på stadsdelsnämndens
vägnar inte delegeras till tjänsteman men däremot till särskild avdelning/utskott (social
delegation) i nedanstående ärende.
Lagrum

Ärende

6 kap. 13 a § FB

Vidta åtgärd till stöd för barnet utan samtycke från en av
vårdnadshavarna.

