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Bilaga 2 till Val av social delegation

Särskilda delegationsregler
Här anges dels vilka beslut som inte får delegeras utan måste
beslutas i stadsdelsnämnden, dels beslut som endast får delegeras
till särskild avdelning (utskott) som består av ledamöter och
ersättare i nämnden och dels beslut med så kallad kompletterande
beslutanderätt (förordnande).

Delegationsförbud
Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera - för
såväl till särskild avdelning (utskott) som till tjänsteman – beslut i
följande ärenden. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste fatta
beslut i dessa ärenden.
2 kap. 3 § 2 st FB
Överflyttning och mottagande av faderskapsutredning.
2 kap. 7 § FB
Beslut att lägga ned faderskapsutredning.
2 kap. 9 § FB
Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning.
6 kap. 7 § FB
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare
(vårdnadshavare brister i omsorg).
6 kap. 8 § FB
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare
(längre tids fostran i annat enskilt hem).
6 kap. 8a § FB
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare
(ensamkommande flyktingbarn)
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6 kap. 9 § FB
Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare.
6 kap. 10 § FB
Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en
eller två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av
barnets föräldrar vill få vårdnaden överflyttad till sig.
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6 kap. 10 c § FB
Ansökan om ändring i vårdnad enligt 6 kap 10 c § FB
7 kap. 7 § FB
Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp.
5 kap. 2 § SoL
Meddela förbud för en person att utan nämndens medgivande ta
emot andras underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig.
16 kap. 18 § Socialförsäkringsbalken
Framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag,
synnerliga skäl,
18 kap. 19 § Socialförsäkringsbalken
Framställan om ändring av betalningsmottagare av underhållsstöd,
synnerliga skäl

Kompletterande beslutanderätt – förordnande
Vid sidan om nämndens beslutanderätt i ärenden enligt LVU och
LVM ger lagen en direkt angiven rätt för nämndens ordförande eller
annan ledamot som nämnden förordnat, att fatta beslut i följande
ärenden.
6 § LVU, 13 § LVM
Beslut om omedelbart omhändertagande.
9 § 3 st. LVU
Upphörande av det omedelbara omhändertagandet
11 § 1 st. LVU
Beslut enligt 11 § 1 st. LVU om hur vården ska ordnas och var den
unge ska vistas
11 § 2 st. LVU
Beslut enligt om att den unge får vistas i sitt eget
hem under vårdtiden,
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14 § 2 st. 1 p.
Beslut om umgängesbegränsning i brådskande ärenden
(delegation enligt KL 6:39)
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14 § 2 st., 2 p.
Beslut om hemlighållande av vistelseort i brådskande ärenden
(delegation enligt KL 6:39)
27 § LVU
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
31 d § LVU
Beslut om tillfälligt utreseförbud
43 § 1 st. 1 p
Beslut om begäran om biträde av polis för att genomföra beslut
vård eller omhändertagande med stöd av LVU

Begränsad delegation Delegation till sociala delegationen
Enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på
nämndens vägnar ges åt en särskild avdelning (utskott) som består
av ledamöter eller ersättare i nämnden i följande ärenden. Detta
innebär samtidigt att delegation till tjänsteman inte är tillåtet i dessa
ärenden.
6 kap. 6 § SoL
Medgivande att ta emot underårig i enskilt hem för stadigvarande
vård och fostran som inte tillhör hans föräldrar eller
vårdnadshavare.
6 kap. 8 § SoL
Övervägande om vård av underårig i annat hem än det egna
fortfarande behövs.
6 kap. 11a § SoL
Godkännande av att en utländsk myndighet placerar barn i Sverige
6 kap. 11b § SoL
Placering av barn i annat land
6 kap. 12 § SoL
Medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida adoption.
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6 kap. 13 § SoL
Återkallande av medgivande.

