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Delegationslista
Nr

Typ av ärende

Delegat

Anmärkning
Lagrum

Möjlighet Vidaretill vidare- delegation
delegation

1. Allmänna ärenden
1.1

Beslut om
förtroendevaldas
deltagande i kurser,
konferenser, studieresor,
samverkansmöten mm
understigande 25 tkr (inkl
resor och logi)

Ordf.

Övriga
förtroendevalda

Med förtroendevalda Nej
avses här
nämndens/styrelsens
ledamöter och
ersättare
Vice ordf.
Ordf.

1.2

Beslut om att föra talan i
ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol samt
utseende av ombud att
föra nämndens talan

CH1A

Nej

1.3

Överklagande och yrkande Delegat i
10 kap 1-2 §§ SoL, 3 Nej
om inhibition när förvaltursprungs- kap 10 §, 6 kap 33 §
ningsrätt eller kammarrätt beslutet
och 34 § KL
ändrat nämndens beslut
och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten
samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU- eller LVMärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat

1.4

Överklagande och yrkande Delegat i
27 § LSS, 6 kap 33 §
om inhibition när förvaltursprungs- och 34 § 3 p KL
ningsrätt eller kammarrätt beslutet
ändrat nämndens beslut
och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten
samt avgivande av
yttrande i LSS-ärenden

Nej
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1.5

Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL, LVU-, LVM- eller LSSärenden
- då nämndens beslut ej
Utskott
kan avvaktas

10 kap 1-2 §§ SoL, 6 Nej
kap 36 § KL 27 § LSS

1.6

Beslut huruvida
omprövning ska ske

Delegat i
27 § FVL
ursprungsbeslut

Nej

1.7

Omprövning av beslut

Delegat i
27 § FVL
ursprungsbeslut

Nej

1.8

Yttrande i överklagnings- Delegat i
27 § FVL
ärenden där ursprungsursprungsbeslutet fattats av delegat beslut

Nej

1.9

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

CH1A

24 § 1 st FL

Ja

1.10

Beslut om avvisning av
ombud eller biträde

CH1A

9 § FL

Nej

1.11

Yttrande till allmän
domstol i brottmål

CH1A

31 kap 1 § 1 st BrB

Nej

1.12

Yttrande till allmän
domstol när den som
begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVMvård

CH1A

31 § 2 st BrB

Nej

1.13

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

CH1A

46 § LVM

Ja

CH2, CH3

1.14

Yttrande till
åklagarmyndigheten

CH1A

11 § LUL

Ja

CH2, CH3

1.15

Yttrande till åklagare med CH1A
anledning av eventuell
utredning beträffande den
som är under 15 år

3 §§ LUL

Ja

CH2, CH3
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1.16

Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan

CH1A

37 § LUL

Ja

CH2, CH3

1.17

Anmälan om behov av
offentligt biträde

CH1A

3 § Lag om offentligt Ja
biträde

Handläggare

1.18

Yttrande över ansökan om CH1A
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

3 § Lag om offentligt Ja
biträde, 7 förordn om
offentligt biträde

CH2, CH3

1.19

Yttrande enligt namnlagen CH1A

45 och 46 §§
namnlagen

Ja

CH2, CH3

1.20

Prövning av samtycke till
fortsatt
adoptionsförfarande
- vid samtycke
- ej samtycke

6 kap 14 § SoL

Ja

CH1S
Utskott

1.21

Yttrande i körkortsärende

CH1A

3 kap 8 § och 5 kap
2 § körkortsförordn.

Ja

Handläggare

1.22

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av
pass utan vårdnadshavares medgivande

CH1A

3 § 2 st passförordn.

Ja

CH2, CH3

1.23

Yttrande beträffande
äktenskapsdispens

CH1A

15 kap 1 § ÄB

Ja

Handläggare

1.24

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

CH1A

11 kap 16 § 2 st FB

Ja

Handläggare

1.25

Yttrande angående
värdeautomatspel

CH1A

44 § lotterilagen

Ja

Handläggare

1.26

Upplysningar i
vapenärenden

CH1A

Ja

CH2, CH3

1.27

Dödsboanmälan

CH1A

20 kap 8a § ÄB

Ja

Handläggare

1.28

Beslut att ordna
gravsättning

CH1A

5 kap 2 §
begravningsl

Ja

CH2, CH3

1.29

Avge yttrande till
tillsynsmyndighet

Utskott

13 kap 2 § SoL

Nej

1.30

Yttrande till frivårdsmyndigheten ang personundersökningar

CH1A

6 § lag 1991:2041

Ja

-vid samtycke
Handläggare

Handläggare
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1.31

Avge yttrande till statliga, CH1A
landstingskommunala eller
primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild i
ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt

6 kap 33 och 34 §§
KL

Ja

CH2, CH3

1.32

Yttranden och tillstånd
utan principiell betydelse

CH1A

Ja

CH2, CH3

1.33

Infordra yttranden och
upplysning från statliga,
landstingskommunala och
primärkommunala
myndigheter

CH1A

Ja

CH2, CH3

1.34

Anmälan till Inspektionen CH1A
för vård och omsorg (IVO)
om missförhållanden i
kommunens egen
verksamhet (Lex Sarah)

14 kap. 2,3, 7 §§ Sol
24 b § LSS

Nej

1.35

Avslutande av utredning
och beslut om allvarligt
missförhållande eller
påtaglig risk för detta
föreligger

CH1A

14 kap 6 § SoL 24 e
§ LSS

Nej

1.36

Anmälan till länsstyrelsen
om missförhållanden i
enskild verksamhet

Utskott

13 kap 5 § SoL

Nej

1.37

Beslut att polisanmäla
brott mot den egna
verksamheten
(ekonomiskt bistånd,
avgifter m.m.)

CH1A

12 kap 10 § SoL, 10
kap 2 § OSL

Nej

1.38

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

CH1A

12
10
10
10

Ja

CH2

1.39

Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig

CH1A

5 kap 2 § SoF

Ma

CH2, CH3

kap 10 § SoL,
kap 23 § OSL
kap 19 § OSL
kap. 18a § OSL
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1.40

Beslut i fråga om jäv

CH1A

12 § FvL

Ja

CH2, CH3

1.41

Begäran om
polisregisterutdrag

CH1A

SFS 1969:38

Ja

Handläggare

1.42

Beslut om anmälan till
CH1A
överförmyndaren om behov av god man/förvaltare

5 kap 3 § 1 p SoF

Ja

CH2, CH3

1.43

Beslut om anmälan till
CH1A
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte längre
föreligger

5 kap 3 § 2 p SoF

Ja

CH2, CH3

1.44

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden betr
förvaltningen av
underårigs egendom

CH1A

5 kap 3 § 3 p SoF

Ja

CH2, CH3

1.45

Beslut om att utse
personuppgiftsombud

CH1A

1.46

Prövning enligt offentligCH1A
hets- och sekretesslagen
om utlämnande av
allmänna handlingar eller
uppgift ur allmän handling
samt uppställande av
förbehåll vid utlämnande
av allmän handling

1.47

Godkännande av
kommuninterna avtal
avseende utförande av
verksamhet inom
socialnämndens
ansvarsområde

1.48

Anmälan till Inspektionen CH1A
för vård och omsorg (IVO)
om missförhållanden i
kommunens egen
verksamhet (Lex Sarah)

Nej
SekrL och TF

Ordf. eller
vid dennes
förfall vice
ordf.

Ja

NS

Nej

14 kap. 7 § Sol

Nej
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2. Ekonomiska ärenden
2.1

Förordnande av
beslutsattestanter inom
nämndens/styrelsens
verksamhetsområde

CH1A

Nej

2.2

Beslut om avrop från
ramavtal inom
verksamhetsområde och
budget

CH1A och
chef inom
respektive
verksamhetsomr.

Inköp under 4 pbb är Nej
verkställighet. I de
fall en andra
konkurrensutsättning
ska genomföras ska
samråd ske med
upphandlingschefen

2.3

Godkännande av
CH1A och
förfrågningsunderlag vid
chef inom
upphandling av ej
respektive
principiell karaktär under 2 ansvarsom
Mkr
råde

Nej

2.4

Beslut om vilka personer
som ska närvara vid
anbudsöppning enligt 6
kap. 7 § LOU

CH1A

Ja

UC

2.5

Beslut om tilldelning
(tilldelningsbeslut)

CH1A

Samråd ska ske med
upphandlingschefen

Ja

CH2

2.6

Beslut om att avbryta
upphandling

CH1A

Samråd ska ske med
upphandlingschefen

Nej

2.7

Godkännande av
upphandlingsavtal

CH1A

Inför avtalstecknande Ja
kan villkor behöva
justeras. Firmateckning sker dock enligt
särskilt uppdrag

2.8

Uppsägning av eller, vid
avtalsbrott, hävning av
avtal vid kontraktssumma
understigande 5 MSEK

Delegaten i Samråd ska ske med
ursprungsb upphandlingschefen
eslutet

Nej

2.9

Beslut om inrättande av
handkassa om upp till
5000 kr

CH1A

Nej

2.10

Utdelning från

CH1A

I enlighet med
riktlinjer

CH2
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donationsfonder
2.11

Beslut om att ersätta
skada som orsakats inom
nämndens/styrelsens
verksamhetsområde

< 0,5 pbb

> 0,5 pbb men
under 5 pbb

CH1A
CH1A

Ja
Nej

3. Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till
utskott men inte till tjänsteman
3.1

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

Utskott

6 kap 6 § SoL

Nej

3.2

Övervägande om vård i
annat hem än det egna
fortfarande behövs

Utskott

6 kap 8 § SoL

Nej

3.3

Medgivande att ta emot
ett barn för adoption

Utskott

6 kap 6 § Sol
6 kap 12 § SoL

Nej

3.4

Återkallelse av
medgivande att ta emot
adoptivbarn

Utskott

6 kap 13 § SoL

Nej

3.5

Vägran att samtycka till
att adoptionsförfarande
får fortsätta

Utskott

6 kap 14 § SoL

Nej

3.6

Beslut om att föra talan
hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 1 §
SoL

Utskott

9 kap 3 § SoL

Nej

3.7

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård
enligt LVU

Utskott

4 § LVU

Nej

3.8

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

6 § 1 st LVU

Nej
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3.9

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

11 st § LVU

Nej

3.10

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

Utskott

11 § 2 LVU

Nej

3.11

Övervägande om vård
med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs

Utskott

13 § 1 och 2 st LVU

Nej

3.12

Prövning om vård med
stöd av 3 § LVU ska
upphöra

Utskott

13 § 1 och 3 st LVU

Nej

3.13

Övervägande om beslut
Utskott
om umgänge eller hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § 2 st 1 och 2
pkt fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

Nej

3.14

Beslut om att vården ska
upphöra

Utskott

21 § 1 st LVU

Nej

3.15

Beslut om regelbunden
Utskott
kontakt med särskilt
utsedd kontaktperson eller
behandling i öppna former

22 § 1 st LVU

Nej

3.16

Prövning om beslut om
förebyggande insats ska
upphöra att gälla

Utskott

22 § 3 st LVU

Nej

3.17

Beslut om att
Utskott
förebyggande insats enligt
22 § 1 st LVU ska upphöra

22 § 3 st LVU

Nej

3.18

Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud

Utskott

24 § LVU

Nej

3.19

Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs

Utskott

26 § 1 st LVU

Nej

3.20

Beslut om att
flyttningsförbud ska
upphöra

Utskott

26 § 2 st LVU

Nej

3.21

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

Utskott

27 § 1 st LVU

Nej
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3.22

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning

Utskott

43 § 1 pkt LVU

Nej

3.23

Beslut att begära
Utskott
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande
med stöd av LVU

43 § 2 pkt LVU

Nej

3.24

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård
enligt LVM

Utskott

11 § LVM

Nej

3.25

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

Utskott

13 § LVM

Nej

4. Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande
beslutanderätt)
Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Ordförande, eller vid förfall för
denne vice ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnar fattar beslut (beslut i FIAN 070529
§ 59). Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
4.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
ungdomar under 20 år

Ordf.

6 § 1 o 2 st LVU

4.2

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

11 § 1 o 3 st LVU

4.3

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

Ordf.

11 § 2 o 3 st LVU

4.4

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

Ordf.

27 § 2 st LVU

4.5

Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27
§ LVU ska upphöra

Ordf.

30 § 2 st LVU

4.6

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning

Ordf, vice
ord.

43 § 1 pkt LVU

12(44)

Bakomliggande lagstiftning
Denna plan beslutas av socialnämnden med stöd av kommunallagen.
Uppföljning och uppdatering
Socialnämnden ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av Socialnämnden 2011-02-01.
Beslut om vidaredelegering har fattats av Ylva Sjögren (CH1A) 2011-01-13.
x.
Revidering
socialnämnden 2011-05-03 § 46, 2011-06-14 § 58, 2011-09-13 § 75 , 2011-10-25 § 89, 2011-12-20 § 100, 2012<Revideringsdatum>
09-04 § 75, 2012-05-08 § 34, 2013-02-05 § 7, 2013-03-05 § 21, 2014-03-25 § 27, 2014-06-10 § 48, 2014-09-23 § XX

4.7

Beslut att begära
Ordf.
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande
med stöd av LVU

43 § 2 pkt LVU

4.8

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

4.9

Beslut om bistånd åt barn, Ordf.
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i
familjehem och i hem för
vård och boende i
avvaktan utskott

Ordf.

4 kap § 1 SoL

5. Individ- och familjeomsorg
5.1 SoL, SoF, AFL mfl.
5.1.1

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd

CH1A

4 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

Beslut om bistånd till
livsföring i övrigt
- upp till 50 % av PBB
- upp till PBB
- över 1 PBB

CH1A

4 kap 1 § SoL

Ja

-upp till 50%
av PBB
Handläggare
-upp till PBB
CH2, CH3

Beslut om bistånd till
livsföring i övrigt
- med villkor om praktik
eller kompetenshöjande
åtgärder

CH1A

4 kap 4 § SoL

Ja

Handläggare

- med vägrande eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

CH1A

4 kap 5 § SoL

Ja

Handläggare

5.1.2

Beslut om bistånd i form
av förmedling av egna
medel

CH1A

4 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.3

Beslut om bistånd utöver
4 kap 1 § SoL

CH1A

4 kap 2 § SoL

Ja

CH2, CH3

Utskott
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5.1.4

Skuldsanering

Utskott

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

5.1.5

Borgensåtagande, avser
hyreskontrakt

Utskott

4 kap 2 § SoL

5.1.6

Beslut om ekonomiskt
CH1A
bistånd till
begravningskostnader och
utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet
- utöver riktlinjer

4 kap 12§ SoL

5.1.7

Beslut om ekonomiskt
bistånd mot återkrav
enligt 4 kap 1 § SoL

CH1A

9 kap 1§ SoL
9 kap 2 §SoL

Ja

Handläggare

5.1.8

Beslut om ekonomiskt
bistånd mot återkrav
enligt 4 kap 2 § SoL

CH1A

9 kap 2 § 2 st SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.9

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

5.1.10

Beslut om bistånd åt barn Utskott
och ungdom i form av
vård
(placering/omplacering) i
hem för vård eller boende
- då utskottets beslut ej
Ordf.
kan avvaktas

5.1.11

Beslut om ekonomiskt
bistånd åt barn och
ungdom i samband med
placering, omplacering
eller flyttning från
familjehem eller hem för
vård eller boende
- enligt kommunens
riktlinjer
- utöver kommunens
riktlinjer

5.1.12

Beslut om tillfällig vistelse
i jourhem eller akuthem
för barn eller ungdom

Ja
Handläggare
-utöver
riktlinjer
CH2, CH3

Nej

4 kap 1 § SoL

Ja

-enl riktlinjer
Handläggare
CH1A

-utöver
riktlinjer
CH2, CH3

CH1A
Utskott

4 ap 1 § SoL
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- då utskottets beslut ej
kan avvaktas

Ordf.

5.1.13

Beslut om bistånd åt
Utskott
vuxna i form av vård
(placering/omplacering i
hem för vård eller boende
(HVB) eller i familjehem)

5.1.14

Beslut om köp av plats
utom avtal, vuxna och
barn (HVB)

5.1.15

Beslut om upphörande av CH1A
bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende
eller i familjehem

5.1.16

4 kap 1 § SoL

CH1A

Nej

Ja

CH2

Ja

CH2

Beslut om ersättning till
familjehem avseende
omkostnadsersättning och
arvode för barn,
ungdomar och vuxna
- enligt norm och riktlinjer CH1A
- utöver norm och
Utskott
riktlinjer

Ja

-enl norm och
riktlinjer
Handläggare

5.1.17

Beslut om ersättning till
familjehem för självrisk
(högst 7 % av basbeloppet) då där placerat
barn eller ungdom
åsamkar skada

CH1A

Ja

CH2, CH3

5.1.18

Beslut om godkännande
av feriehem

CH1A

Ja

Handläggare

5.1.19

Beslut om bistånd åt barn
och ungdomar i form av
vistelse (placering/omplacering) i feriehem

4 kap 1 §
SoL

Ja

Handläggare

5.1.20

Beslut om ersättning till
feriehem

CH1A

Ja

CH2, CH3

5.1.21

Beslut om bistånd i form
av kontaktperson/familj

CH1A

4 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.22

Beslut om upphörande av
bistånd i form av
kontaktperson/familj

CH1A

4 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

4 kap 1 § SoL

-utöver norm
och riktlinjer
CH2, CH3

CH1A

15(44)

Bakomliggande lagstiftning
Denna plan beslutas av socialnämnden med stöd av kommunallagen.
Uppföljning och uppdatering
Socialnämnden ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av Socialnämnden 2011-02-01.
Beslut om vidaredelegering har fattats av Ylva Sjögren (CH1A) 2011-01-13.
x.
Revidering
socialnämnden 2011-05-03 § 46, 2011-06-14 § 58, 2011-09-13 § 75 , 2011-10-25 § 89, 2011-12-20 § 100, 2012<Revideringsdatum>
09-04 § 75, 2012-05-08 § 34, 2013-02-05 § 7, 2013-03-05 § 21, 2014-03-25 § 27, 2014-06-10 § 48, 2014-09-23 § XX

5.1.23

Beslut om förordnande
och entledigande
- av kontaktperson
- av kontaktfamilj

Ja

-kontaktperson
Handläggare
-kontaktfamilj
Handläggare

Ja

-enl norm och
riktlinjer
Handläggare
-Utöver norm
och riktlinjer
CH2, CH3

CH1A
CH1A

5.1.24

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj
- enligt norm och riktlinjer CH1A
- utöver norm och
CH1A
riktlinjer

5.1.25

Beslut om
öppenvårdsinsatser

CH1A

4 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.26

Beslut om bistånd i form
CH1A
av (försöks-/jourlägenhet)
sociala kontrakt

4 kap 1 § SoL

Ja

CH2

5.1.27

Beslut om bistånd i form
av jourlägenhet

Ja

CH2, CH3

5.1.28

Beslut om ersättning för
CH1A
uppehälle (egenavgift) vid
stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär och
när bistånd ges i form av
plats i hem för vård eller
boende eller i familjehem
(vuxna)

Ja

Handläggare

Ja

CH2, CH3

CH1A
8 kap 1§ SoL
6 kap 1 § SoF

5.1.29

Beslut om avsteg från
ersättning för uppehälle
(egenavgift)

CH1A

5.1.30

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

CH1A

8 kap 1§2 st SoL ,
6kap SoF

Ja

Handläggare

5.1.31

Beslut om framställan till
försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag när barn är
placerade utom hemmet

CH1A

4 § 3 st Lag om
allmänt barnbidrag

Ja

Handläggare

5.1.32

Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att

CH1A

1-3 §§ kungörelse
(1962:293)

Ja

Handläggare
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nämnden ska uppbära
folkpension och
barntillägg
5.1.33

Underrättelse till
försäkringskassan om att
barn med underhållsstöd
placerats i familjehem
eller resp. HVB-hem
respektive återflyttat till
boförälder

CH1A

2 § förordn om
underhållsstöd

Ja

Handläggare

5.1.34

Beslut om anmälan till
CH1A
försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära
sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem
för vård eller boende eller
familjehem enligt SoL som
ger vård eller behandling
åt missbrukare av alkohol
eller narkotika

3 kap 15 § AFL

Ja

Handläggare

5.1.35

Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära
ersättning enligt AFL som
ersättning för ekonomiskt
bistånd som utgivits som
förskott på förmån

CH1A

17 kap 1 § AFL

Ja

Handläggare

5.1.36

Beslut om att föra talan
om ersättning hos
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 2 §
och 8 kap 1 § SoL

CH1A

9 kap 3 § 1 st SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.37

Beslut om eftergift av
CH1A
ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 2 §, 9 kap 1 §
och 8 kap 1 §

9 kap 4 § SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.38

Beslut om att inleda
utredning (vuxna)

CH1A

11 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

5.1.39

Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned (barn och
vuxna)

CH1A

11 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

9 kap 2 § SoL
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5.1.40

Beslut om att inleda
utredning (barn)

CH1A

11 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.41

Förlängning av
utredningstid i ärenden
som rör barn

CH1A

11 kap 2 § SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.42

Beslut om att utredning
inte ska föranleda åtgärd

CH1A

11 kap 1 § SoL

5.1.43

Begäran om överflyttning
av ärende som avser
heldygnsomsorg till annan
kommun
- avseende minderåriga
Utskott
- avseende vuxna
CH1A

16 kap 1 § SoL

5.1.44

Begäran om överflyttning CH1A
av ärende som inte avser
heldygnsomsorg till annan
kommun

16 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.45

Beslut att ta emot ärende
som avser
heldygnsomsorg från
annan kommun
- avseende minderåriga
- avseende vuxna

16 kap 1 § SoL

Ja

-avseende
vuxna
CH2, CH3

16 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

16 kap 1 § SoL

Ja

-avseende
vuxna
CH2, CH3

5.1.46

Beslut att ta emot ärende
som inte avser
heldygnsomsorg från
annan kommun

5.1.47

Beslut att inte ta emot
ärende som avser
heldygnsomsorg från
annan kommun
- avseende minderåriga
- avseende vuxna

CH2, CH3
Ja
-avseende
vuxna
CH2

Utskott
CH1A
CH1A

Utskott
CH1A

5.1.48

Beslut att inte ta emot
ärende som inte avser
heldygnsomsorg från
annan kommun

CH1A

16 kap 1 § SoL

Ja

CH2, CH3

5.1.49

Beslut att ansöka hos
länsstyrelsens om
överflyttning av ärende

CH1A

16 kap 1 § SoL

Ja

CH2

5.1.50

Beslut att överklaga

Utskott

16 kap 1 § SoL

Ja
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länsstyrelsens beslut
angående överflyttning
5.1.51

Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare som
tidigare varit
familjehemsförälder

Utskott

5.1.52

Avtal om arvode och
omkostnadsersättning för
särskilt förordnad
vårdnadshavare för
ensamkommande barn

CH1A

5.1.53

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

CH1A

5.1.54

6 kap 11 § SoL

Ja

Ja

Handläggare

5 kap 3 § SoF

Ja

CH2, CH3

Beslut om anmälan till
CH1A
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte längre
föreligger

5 kap 3 § SoF

Ja

CH2, CH3

5.1.55

Beslut om anmälan till
överförmyndare om
förhållanden betr.
Förvaltningen av
underårigs egendom

CH1A

5 kap 3 § SoF

Ja

CH2, CH3

5.1.56

Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig

CH1A

5 kap 2 § SoF

Ja

Handläggare

5.1.57

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

CH1A

12 kap 6 § SoL

5.1.58

Uppföljning av ett barns
CH1A
situation när en utredning
som gäller barnets behov
av stöd eller skydd
avslutats utan beslut om
insats

Ja

CH2

SoL 11 kap. § 4 a
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5.1.59

Uppföljning av ett barns
situation efter det att en
placering i ett familjehem
eller i ett hem för vård
eller boende har upphört.

CH1A

SoL 11 kap. § 4 b

Ja

CH2

CH2, CH3

5.2 LVU
5.2.1

Begäran om förlängd tid
för ansökan om vård

CH1A

8 § LVU

Ja

5.2.2

Beslut om att ett omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU ska
upphöra

Ordf

9 § 3 st LVU

Ja

5.2.3

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

CH1A

11 § 4 st LVU

Ja

5.2.4

Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge
ska utövas
- när överenskommelse ej Utskott
kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren
- när överenskommelse ej Ordf.
kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren och
i avvaktan på utskottets
beslut

14 § 2 st 1 LVU

Ja

5.2.5

Beslut om att den unges
vistelseort inte ska röjas
för föräldern eller
vårdnadshavaren
- då utskottets beslut inte
kan avvaktas

Utskott

14 § 2 st 2 LVU

Nej

5.2.6

Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27
§ LVU ska upphöra

Ordf.

5.2.7

Beslut om den unges
umgänge med förälder
eller andra

Ordf.

Handläggare

Nej
30 § 2 st LVU

Nej

31 § LVU

20(44)

Bakomliggande lagstiftning
Denna plan beslutas av socialnämnden med stöd av kommunallagen.
Uppföljning och uppdatering
Socialnämnden ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

Detta styrdokument beslutades av Socialnämnden 2011-02-01.
Beslut om vidaredelegering har fattats av Ylva Sjögren (CH1A) 2011-01-13.
x.
Revidering
socialnämnden 2011-05-03 § 46, 2011-06-14 § 58, 2011-09-13 § 75 , 2011-10-25 § 89, 2011-12-20 § 100, 2012<Revideringsdatum>
09-04 § 75, 2012-05-08 § 34, 2013-02-05 § 7, 2013-03-05 § 21, 2014-03-25 § 27, 2014-06-10 § 48, 2014-09-23 § XX

vårdnadshavare efter
beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt
flyttningsförbud
- när överenskommelse ej Utskott
kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren
- när överenskommelse ej Ordf
kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren och
i avvaktan på utskottets
beslut
5.2.8

Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

Nej
Nej

CH1A

32 § 1 st LVU

Ja

Handläggare

5.3 LVM
5.3.1

Beslut om att inleda
utredning om det finns
skäl för tvångsvård

CH1A

7 § LVM

Ja

CH2, CH3

5.3.2

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

CH1A

7 § LVM

Ja

CH2, CH3

5.3.3

Beslut om vilken
CH1A
tjänsteman som svarar för
kontakterna med
missbrukaren och med
olika vårdgivare

8 § LVM

Ja

CH2, CH3

5.3.4

Beslut om
läkarundersökning samt
utser läkare för
undersökningen

CH1A

9 § LVM

Ja

Handläggare

5.3.5

Beslut om att begära
polishandräckning för att
föra en missbrukare till
läkarundersökning

CH1A

45 § 1 pkt LVM

Ja

CH2, CH3

5.3.6

Beslut om att begära

CH1A

45 § 2 pkt LVM

Ja

CH2, CH3
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polishandräckning för
inställelse vid
vårdinstitution

5.4 Föräldrabalken, FB
5.4.1

Godkännande av
faderskapsbekräftelse

CH1A

1 kap 4 § 1 st FB

Ja

Handläggare

5.4.2

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

CH1A

2 kap 1 § FB

Ja

Handläggare

5.4.3

Beslut om att återuppta
nedlagd utredning

CH1A

2 kap 1 § FB

Ja

Handläggare

5.4.4

Inhämta upplysningar från CH1A
moder och annan person
och begära biträde från
annan kommun

2 kap 4 § FB

Ja

Handläggare

5.4.5

Beslut om att inleda
CH1A
utredning om någon
annan man än den som är
gift med barnets moder
kan vara far till barnet

2 kap 9 § 2 st FB

Ja

Handläggare

5.4.6

Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap

CH1A

3 kap 5 § 2 st
6 § 2 st FB

Ja

Handläggare

5.4.7

Beslut att
- godkänna föräldrars
förslag till avtal om
vårdnad, boende och
umgänge
- att ej godkänna
föräldrars förslag till avtal
om vårdnad, boende och
umgänge

CH1A

6 kap 6 §, 14 a § 2st, Ja
15 a § 2 st FB

-godkänna
Handläggare
-ej godkänna
CH2, CH3

6 kap 6 §, 14 a §, 2
st, 15 § FB

5.4.8

Lämnande av
CH1A
upplysningar till tingsrätt i
vårdnads- och
umgängesmål

6 kap 19 § FB

Ja

Handläggare

5.4.9

Lämnande av

6 kap 20 § FB

Ja

Handläggare

CH1A
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upplysningar inför
interimistiskt beslut i
tingsrätt beträffande
vårdnad, boende eller
umgänge
5.4.10

Beslut att utse utredare i
vårdnads- och
umgängesärenden

5.4.11

CH1A

6 kap 19 § 1 st FB

Ja

CH2, CH3

Godkänna avtal om att
CH1A
underhållsbidrag ska
betalas för längre perioder
än tre månader

7 kap 7 § 2 st FB

Ja

Handläggare

5.4.12

Beslut att utse
umgängesstöd

CH1A

6 kap 15 c § 3 st FB

Ja

5.4.13

Utreda och anmäla behov
av särskilt förordnade
vårdnadshavare

CH1A

6 kap 8a § 2 st FB

Ja

Handläggare

5.4.14

Beslut om medgivande

Utskott

6 kap 13a § FB

5.5 Flyktingmottagande
5.5.1

Beslut om bistånd till
CH1A
asylsökande
(dagersättning och särskilt
bidrag)

1 § 3 pkt 17 och 18
§§ Lag om
mottagande av asylsökande mfl

Ja

Handläggare
(flykting)

5.5.2

Beslut om
nedsättning/avslag av
dagersättning till
asylsökande

CH1A

10 § Lag om ändring Ja
i lagen om
mottagande av
asylsökande mfl

Handläggare
(flykting)

5.5.3

Beslut om
introduktionsersättning

CH1A

1 § Lag om
Ja
introduktionsersättin.
för flyktingar och
vissa andra
utlänningar

Handläggare
(flykting)

5.5.4

Beslut om nedsättning/avslag av introduktionsersättningen

CH1A

Ja

Handläggare
(flykting)

5.5.5

Beslut utöver lagstadgad
Utskott
skyldighet enligt introduktionsersättningen på en
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beloppsnivå över 20 000
kr
5.5.6

Anmälan till tingsrätten
Utskott
om behov av särskild
förordnad vårdnadshavare
- då utskottets beslut inte Ordf.
kan avvaktas

5.6 Svenska för invandrare, SFI
5.6.1

Beslut om mottagande av
elev vid SFI.

CH1A

Ja

CH2, CH3

5.6.2

Beslut om utbildningen
ska upphöra och om att
på nytt bereda en elev
utbildning

CH1A

Ja

CH2, CH3

5.6.3

Delegation att utfärda och CH1A
avslå SFI-bonus

Ja

Rektor för CAS

5.7 Genomgångsbostad
5.7.1

Beslut om förhyrning av
genomgångsbostad och
jourlägenhet samt undertecknande av hyresavtal

CH1A

Ja

CH2

5.7.2

Uppsägning av förhyrd
genomgångsbostad och
jourlägenhet

CH1A

Ja

CH2

5.7.3

Teckna avtal om uthyrning CH1A
i andra hand av genomgångsbostad och jourlägenhet som socialkontoret
hyr

Ja

Bostadssamordnaren

5.7.4

Uppsägning av avtal om
uthyrning i andra hand av
genomgångsbostad och
jourlägenhet som
socialkontoret hyr

Ja

Bostadssamordnaren

CH1A
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5.8 Förtur till bostad
5.8.1

Förtur till bostad

Utskott

Ja

Rev. 2011-0503 § 46

5.9 Kommunala hyresgarantier
5.9.1

Beslut att bevilja/avslå
kommunal hyresgaranti
avseende 6 mån

CH1A

Rev. 2011-1025 § 89

5.9.2

Beslut att bevilja/avslå
kommunal hyresgaranti
utöver 6 mån

Utskott

Rev. 2011-1025 § 89

6. Funktionshindrade och socialpsykiatri
6.1 SoL
6.1.1

Beslut om att inleda
utredning

CH1A

6.1.2

Beslut att avsluta
utredning

CH1A

6.1.3

Beslut om bistånd i form
av hjälp i hemmet m.m.

CH1A

6.1.4

Beslut om bistånd i form
av särskild boendeform

6.1.5

Ja

Handläggare

Ja

Handläggare

4 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

4 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

Beslut om köp av platser i CH1A
särskilt boende från annan
kommun eller annan
vårdgivare

Ja

CH2

6.1.6

Beslut om försäljning av
CH1A
platser som ej utnyttjas av
socialkontoret i särskilt
boende till annan kommun

Ja

CH2

6.1.7

Beslut med anledning av

Ja

Handläggare

CH1A

11 kap § 1 SoL
11 kap § 2 SoL

2 kap 3 § SoL
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ansökan om
förhandsbesked

4 kap 1 § SoL

6.1.8

Beslut om bistånd i form
av korttidsboende

CH1A

4 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

6.1.9

Beslut om bistånd i form
av
- plats i dagverksamhet
- ledsagarservice

4 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

CH1A
CH1A

6.1.10

Beslut om avgift

CH1A

8 kap 2 § SoL

Ja

Handläggare

6.1.11

Beslut om nedskrivning
eller befrielse från skuld
avseende debiterad avgift
inom funktionshindradeområdet

CH1A

4 kap 2 § SoL

Ja

CH2

6.1.12

Beslut om köp av plats i
korttidshem

CH1A

Ja

CH2

6.1.13

Beslut om bistånd åt
CH1A
funktionshindrade barn
och ungdomar i form av
boende (placering/omplacering) i familjehem.

Ja

Handläggare

6.1.14

Beslut om ersättning till
CH1A
familjehem avseende
omkostnadsersättning och
arvode för barn och
ungddomar
- enligt nämndens riktlnjer CH1A
- utöver riktlinjer
CH1A

Ja

-enl riktlinjer
Handläggare

6.1.15

Beslut om ersättning till
CH1A
familjehem för självrisk
(högst 7 % av pbb) då där
placerat barn eller
ungdom åsamkar skada

Ja

CH2

6.1.16

Beslut om bistånd i form
av korttidsvistelse för
funktionshindrade barn
eller ungdomar

Ja

Handläggare

6.1.17

Beslut om bistånd i form
av arbete, sysselsättning,
rehabilitering för psykiskt
funktionshindrade

Ja

Handläggare

Handläggare

4 kap 1 § SoL

-utöver
riktlinjer
CH2

CH1A

4 kap 1 § SoL
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6.1.18

Beslut om köp av plats för
arbete, sysselsättning,
rehabilitering för psykiskt
funktionshindrade

4 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

6.1.19

Beslut om bistånd i form
av boendestöd för
psykiskt funktionshindrade

4 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

6.1.20

Beslut om bistånd i form
av kontaktperson

4 kap 1 § SoL

Ja

Handläggare

6.1.21

Beslut om förordnande
och entledigande
- av kontaktperson
- av kontaktfamilj

Ja

-kontaktperson
Handläggare
-kontaktfamilj
Handläggare

Ja

-enl norm och
riktlinjer
Handläggare
-utöver
riktlinjer
CH2

Ja

Handläggare

Ja

CH2

5 kap 3 § 1 p SoF

Ja

Handläggare

5 kap 3 § 3 p SoF

Ja

CH2

2 § lag om
kom.riksfärdtjänst

Ja

Handläggare

CH1A
CH1A

6.1.22

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj
- enligt norm och riktlinjer CH1A
- utöver norm och
riktlinjer
CH1A

6.1.23

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

CH1A

6.1.24

Beslut om avsteg från
ersättning för uppehälle
(egenavgift)

CH1A

6.1.25

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

CH1A

6.1.26

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

6.1.27

Beslut om riksfärdtjänst

CH1A

5 kap 3 § 1 p SoF
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6.1.28

Avge yttrande till
Landstinget avseende
enskilds ansökan om
färdtjänst

CH1A

Ja

Handläggare

6.1.29

Beslut om avgiftsbefrielse
för personer med
försörjningsstöd

CH1A

Ja

Handläggare

6.2 LSS
6.2.1

Beslut om
personkretstillhörighet

CH1A

1 och 7 §§ LSS

Ja

Handläggare

6.2.2

Beslut om biträde av
personlig assistent eller
ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
personlig assistens

CH1A

2 §, 9 § 2 LSS

Ja

Handläggare

6.2.3

Teckna avtal med externa
utförare om
sjuklöneersättning enligt
LSS

CH1A

9 § 2 p LSS

Ja

Handläggare

06-0204

Beslut om ledsagarservice CH1A

7 §, 9 § 3 LSS

Ja

Handläggare

6.2.5

Beslut om biträde av
kontaktperson

CH1A

7 §, 9 § 4 LSS

Ja

Handläggare

6.2.6

Beslut om avlösarservice i
hemmet

CH1A

7 §, 9 § 5 LSS

Ja

Handläggare

6.2.7

Beslut om korttidsvistelse
utanför det egna hemmet

CH1A

7 §, 9 § 6 LSS

Ja

Handläggare

7 § 9 § 7 LSS

Ja

Handläggare

Ja

CH2

Ja

Handläggare

Beslut om korttidstillsyn
CH1A
för skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet
i anslutning till skoldagen
samt under lov
6.2.8

Beslut om köp av plats,
enligt LSS, av annan
huvudman än den egna
kommunen

CH1A

6.2.9

Beslut om boende i
familjehem för barn och

CH1A

7 § 9 § 8 LSS
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ungdomar
6.2.10

Beslut om boende i bostad
med särskild service för
barn och ungdomar
- kommunens bostad med CH1A
särskild service
- bostad med särskild
CH1A
service som drivs av
annan huvudman än
kommunen

7 § 9 § 8 LSS

Ja

-kommunens
bostad
CH2
-annan huvudman
CH2

6.2.11

Beslut om boende för
vuxna i bostad med
särskild service etc

7 §, 9 § 9 LSS

Ja

Handläggare

6.2.12

Beslut om daglig
CH1A
verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig

7 §, 9 § 10 LSS

Ja

Handläggare

6.2.13

Beslut om att utbetala
CH1A
assistansersättning till
annan person än den som
är berättigad till insatser

11 § LSS

Ja

CH2

6.2.14

Beslut om upphörande av
insats enligt LSS

CH1A

Ja

Handläggare

6.2.15

Beslut om
återbetalningsskyldighet

CH1A

12 § LSS

Ja

CH2

6.2.16

Beslut om förhandsbesked CH1A
om rätt till insats enligt
LSS för person som inte är
bosatt i kommunen

16 § 2 st LSS

Ja

Handläggare

6.2.17

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

CH1A

16 § 3 st LSS

Ja

Handläggare

6.2.18

Beslut om att ingå avtal
med vårdgivare enligt 17
a § LSS

CH1A

17 a § LSS

Ja

6.2.19

Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är
under 18 år och får

CH1A

20 § LSS, 5 § LSSförordningen, 6 kap
SoF

Ja

CH1A

Handläggare
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omvårdnad i ett annat
hem än det egna
6.2.20

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

CH1A

5 § 2 st LASS

Ja

Handläggare

6.2.21

Beslut om godkännande
av familjehem

CH1A

6 kap 6 § SoL

Ja

Handläggare

6..2.22

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

Ja

Handläggare

6.2.23

Beslut om ersättning till
kontaktfamilj/person(arvo
de och omkostnadsersättning)

CH1A

Ja

Handläggare

6.2.24

Anmälan till överförmyndare att person som
omfattas av LSS är i
behov av förmyndare,
förvaltare eller god man
samt beslut om anmälan
att behovet inte längre
föreligger

CH1A

15 § 6 LSS

Ja

Handläggare

6.2.25

Löpande tillsyn över
enskild verksamhet för
funktionshindrade som är
belägen i kommunen

CH1A

13 kap 5 § SoL

Ja

CH2

6.2.24

Anmälan till socialstyrelsen om allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet

Utskott

11 § LSSförordningen

6.2.25

Anmälan till socialstyrelsen om allvarlig skada på
person som omfattas av
LSS eller risk för skada på
person som omfattas av
LSS

Utskott

SOSFS 1996:17

6.2.26

Beslut om avgiftsbefrielse
för personer med
försörjningsstöd

CH1A

Ja

Handläggare

6.2.27

Beslut om tillstånd att

CH1A

LOV
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utföra daglig verksamhet
LSS enligt lagen om
valfrihetssystem
6.2.28

Teckna avtal med utförare
av daglig verksamhet LSS
enligt lagen om
valfrihetssystem

CH1A +
kontorsch.
ekonomikontoret

6.3 Rehabiliteringsbostad
6.3.1

Beslut om förhyrning av
CH1A
rehabiliteringsbostad samt
tecknande av hyresavtal

Ja

CH2

6.3.2

Uppsägning av förhyrd
rehabiliteringsbostad

CH1A

Ja

CH2

6.3.3

Teckna avtal om uthyrning CH1A
i andra hand av
rehabiliteringsbostad som
socialkontoret förhyr

Ja

CH2

6.3.4

Uppsägning av avtal om
uthyrning i andra hand av
rehabiliteringsbostad som
socialkontoret förhyr

Ja

CH2

CH1A

Ja

Handläggare

CH1A

Ja

Handläggare

CH1A

Ja

CH2

CH1A

7. Bostadsanpassning
7.1

Beslut om
CH1A
bostadsanpassningsbidrag

- till en kostnad som ej

4-16 §§ lag om
bostadsanpassningsbidrag

överstiger 300 000 kr per
objekt eller projekt

- till en kostnad som ej
överstiger 100 000 kr per
objekt eller projekt

- till en kostnad som ej
överstiger 500 000 kr per
objekt eller projekt
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8. Alkoholärenden samt beslut och åtgärder enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria
läkemedel
8.1

För visst tillfälle förbjuda
eller inskränka försäljning
av alkoholdrycker

Utskott

AL 3 kap 10 § 2 st

Nej

8.2a

Ändrad serveringstid,
utanför normaltid 11-01
stadigvarande ändring

Utskott

AL 8 kap 19 §

Nej

8.2b

Ändrad serveringstid,
inom normaltid 11-01
vid enstaka tillfällen

CH1A

AL 8 kap. 19 §

Ja

8.3

Serveringstillstånd till
allmänheten året runt el
årligen förr viss period

Utskott

AL 8 kap 2 §

Nej

8.4

Ansökningar om
serveringstillstånd undantaget tillstånd till
allmänheten - året runt
eller årligen under en viss
period

Utskott

AL 8 kap 2 §

Nej

8.5

Serveringstillstånd till
förening, företag eller
annat slutet sällskap året
runt eller årligen under
viss period

Utskott

AL 8 kap 2 §

Nej

8.6

Tillfälligt serveringstillstånd enligt 8.3-8.5 i
avvaktan på beslut av
arbetsutskott

CH1A

AL 8 kap 2 §

Nej

8.7

Serveringstillstånd till
allmänheten vid enstaka
tillfälle eller tidsperiod (114 dagar)

CH1A

AL 8 kap 2 §

Ja

8.8

Serveringstillstånd till
allmänheten under
enstaka tidsperiod (mer

CH1A

AL 8 kap 2 §

Nej

Handläggare

Handläggare
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än 14 dagar)
8.9

Serveringstillstånd till
förening, företag eller
annat slutet sällskap
under en enstaka
tidsperiod (1-14dagar)
eller vid enstaka tillfälle

CH1A

AL 8 kap 2 §

Ja

Handläggare

8.10

Begränsa serveringstillstånds giltighet för viss
tid (prövotid)

Utskott

AL 8 kap 2 §

Nej

8.11

Meddela villkor för
serveringstillstånd i
samband med ansökan

CH1A

Proposition
Ja
2009/10:125 sid. 166

8.12

Stadigvarande ändring av
befintligt serveringstillstånd, t.ex. utökad
serveringsyta (som ej
avses i 8.10)

CH1A

AL 8 kap 2 §

8.13

Beslut att inte meddela
serveringstillstånd pga
brister i den personliga
lämpligheten, lokalens
beskaffenhet eller pga
olägenheter från
alkoholpolitisk synpunkt

Utskott

AL 8 kap 12, 15, 17
§§

Nej

8.14

Godkänna ändringar i
ägarförhållanden

CH1A

AL 8 kap 12 §

Nej

8.15

Beslut att inte meddela
serveringstillstånd pga att
ansökningsavgiften inte
erlagts eller att sökanden
inte har inlämnat
erforderliga
ansökningshandlingar

CH1A

AL 8 kap 12 §

Ja

Handläggare

8.16

Särskilt medgivande för
ombyggnad av
serveringsställe som
medför väsentlig
förändring av
serveringslokalerna

CH1A

AL 9 kap 11 §

Ja

Handläggare

8.17

Alkoholservering i inrikes

Utskott

AL 8 kap 1 §

Nej

Handläggare
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trafik
8.18

Låta konkursbo fortsätta
serveringsrörelse

CH1A

AL 9 kap 12 §

Ja

Handläggare

8.19

Inleda och avskriva
åtgärdsärende för beslut
om eventuellt
administrativt ingripande

CH1A

FL

Ja

Handläggare

8.20a

Meddela tillståndshavare
erinran
Meddela tillståndshavare
varning
Återkallelse av
serveringstillstånd

CH1A

AL 9 kap 17 §

Ja

Handläggare

Utskott

AL 9 kap 17 §

Nej

Utskott

AL 9 kap 18 §

Nej

8.21

Återkalla serveringstillstånd då tillståndet inte
längre utnyttjas

CH1A

AL 9 kap 18 §

Ja

8.22

Omedelbar återkallelse av
serveringstillstånd

Ordf

AL 9 kap 18 §

Nej

8.23

Förbjuda fortsatt detaljhandel eller servering av
folköl

Utskott

AL 9 kap 19 §

Nej

8.24

Lämna ut uppgifter på be- CH1A
gäran av annan tillsynsmyndighet, skattemyndighet eller Tullverket

AL 9 kap 8 §

Ja

Handläggare

8.25

Begäran om tillträde till
CH1A
driftställe, tillhandahållande av handlingar
som rör verksamheten,
biträde vid tillsyn, utlämnande av varuprover och
tillgång till verksamhetsredovisning

AL 9 kap 13 - 15 §§

Ja

Handläggare/
tillsynspersonal

8.26

Begäran om tillträde till
servering eller detaljhandel med folköl samt
upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen

AL 9 kap 13 - 15 § §

Ja

Handläggare/
tillsynspersonal

8.20b
8.20c

CH1A

Handläggare
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8.27

Begära biträde av
polismyndigheten för
utövande av tillsyn

CH1A

AL 9 kap 9 §

Ja

8.28

Polisanmälan om brott
mot ansvarsbestämmelserna i AL

CH1A

AL 11 kap

Nej

8.29

Lämna ut uppgifter ur
kommunens restaurangregister

CH1A

AL 9 kap 8 §

Ja

Handläggare

8.30

Framställan till Folkhälso- CH1A
institutet om tillgång till
uppgifter ur inspektionens
tillståndsregister

AL 13 kap.

Ja

Handläggare

8.31

Omprövning av överklagat Utskott
beslut – om utskottet
fattat beslutet

FL

Nej

8.32

Yttrande till förvaltningsrätt/kammarrätt

CH1A

FL

Nej

8.33

Överklagande av domar
från förvaltningsrätt/
kammarrätt

Utskott

FL

Nej

8.34

Inledning och avskrivning
av åtgärdsärenden
gällande marknadsföring/
alkoholreklam för beslut
om eventuellt
administrativt ingripande

CH1A

FL

Ja

8.35a

Åtgärd enligt AL återkallelse eller varning
Åtgärd enligt AL – erinran

Utskott

AL 9 kap 17-18 §§

Nej

CH1A

AL 9 kap 17 §

Ja

Ansökan om
stadigvarande
provsmakning
Ansökan om tillfällig
provsmakning
Anmälan om
provsmakning

Utskott

AL 8 kap 2, 6, 7 § §

Nej

CH1A

AL 8 kap 2, 6, 7 § §

Nej

CH1A

AL 8 kap 2, 6, 7 § §

Ja

Ansökan om gemensamt
serveringsutrymme,
stadigvarande eller för
längre period

Utskott

AL 8 kap 14 §

Nej

8.35b
8.36a
8.36b
8.36c
8.37a

Handläggare

Handläggare

Handläggare

Handläggare
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8.37b

Ansökan om gemensamt
serveringsutrymme,
enstaka tillfälle

CH1A

AL 8 kap 14 §

Ja

Handläggare

8.38

Anmälan av lokal för
cateringverksamhet
För ansökan gäller punkt
8.5

CH1A

AL 8 kap 4 §

Ja

Handläggare

8.39

Anmälan om kryddning av CH1A
spritdryck

AL 8 kap 3 §

Ja

Handläggare

8.40

Begäran om att avlägga
kunskapsprov i
alkohollagstiftningen

CH1A

AL 8 kap 12 §

Ja

Handläggare

8.41

Polisanmälan vid olovlig
försäljning av tobaksvaror
till minderåriga

CH1A

Tobakslagen 12 §

Ja

Handläggare/till
synspersonal

8.42a

Skriva förbud och
CH1A
förelägganden enligt
tobakslagen samt koppla
viten till dessa enligt lagen
om viten

Tobakslagen, lag om
viten

Ja

Handläggare

8.43

Begäran om tillträde till
områden, lokaler och
andra utrymmen som
används i samband med
detaljhandeln och
hanteringen i övrigt av
försäljning av tobaksvaror

CH1A

Tobakslagen

Ja

Handläggare/till
synspersonal

8.44

Begäran om tillträde till
områden, lokaler och
andra utrymmen som
används i samband med
detaljhandeln och
hanteringen i övrigt av
försäljning av receptfria
läkemedel samt att till
Läkemedelsverket
rapportera brister

CH1A

Lag om handel med
vissa receptfria
läkemedel, 21 §

Handläggare/till
synspersonal

10. Parkeringstillstånd
10.1

Beslut om

CH1A

TRF 13:18

Ja

Kommuntorget
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parkeringstillstånd

11. Hälso- och sjukvård
11.1

Beslut om anmälan till
Socialstyrelsen av allvarlig
skada eller sjukdom i
samband med vård,
behandling eller
undersökingar (Lex Maria)

Medicinskt 3 kap. 5§ PSL
ansvarig
sjuksköters
ka

12. Lokaler
12.1

Tecknande av interna
hyresavtal vid avtalstid
under tre år

CH1A

Samråd med CH2
Socialnämndens
lokalplan

Ja

12.2

Uppsägning av interna
hyresavtal

CH1A

Samråd med CH2
Socialnämndens
lokalplan

Ja

12.3

Andrahandsuthyrning av
lokaler vid avtalstid upp
till ett år

CH1A

Samråd med CH2
Socialnämndens
lokalplan

Ja

Vidaredelegationer beslutade 2011-01-13 av Ylva Sjöberg. Uppdaterade i samband med
revideringar.

Förkortningar
CH1A
Chef 2
Chef 3
SoL
SoF
FL, FvL
KL
HSL

Chefer direkt underställda kommundirektören, dvs. kontorschefer,
avdelningschefer och produktionschefer.
Resultatenhetschefer och enhetschefer
Gruppchefer
Socialtjänstlagen
Socialtjänstförordningen
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Hälso- och sjukvårdslagen
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BrB
SekrL
TRF
SFS
TF
SOSFS

Brottsbalken
Sekretesslagen
Trafikförordningen
Statens författningssamling
Tryckfrihetsförordningen
Socialstyrelsens författningssamling
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Information om delegationslistan
1. Organisationen i kommunen

1.1 Reglementen
Av 6 kap. 32 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare
föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Fullmäktige har även rätt att
delegera åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden enligt 3 kap. 10 § kommunallagen.

1.2 Beslutanderätt och delegering
Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska
också ha uppsikt över sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, dvs. kommunala
företag och föreningar.

1.3 Nämnderna
Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen, ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2. Allmänna frågor om delegering

2.1 Inledning
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.
Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Beslutet kan inte ändras av
nämnden i annat fall än när nämnden kan fatta ett nytt beslut.
Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, dvs. det
gäller inte. Delegationslistan innehåller kommentarer med förtydliganden om vad som är att
anse som ren verkställighet.
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2.2 Skillnaden mellan delegering och ren verkställighet
Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan
överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär samt om besluten måste
anmälas.
Gränsen är svår att dra med exakthet. I den kommunala förvaltningen vidtas dock en mängd
åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent förberedande
åtgärder och rent verkställande åtgärder.
Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening.
Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten antas höra till området
ren verkställighet.

2.3 Delegationsbegränsningar i kommunallagen
Av 6 kap. 34 § följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

2.4 Vem man kan delegera till - delegat
Av 6 kap. 33 § kommunallagen följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens
vägnar till
Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott
En enskild ledamot eller ersättare (suppleant), t.ex. ordförande
En anställd hos kommunen. (Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den
nämnd som delegerar beslutanderätten.)
Värt att uppmärksamma är att det inte går att delegera till en grupp anställda eller till en
grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad
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delegering.

2.5 Vidaredelegering
I 6 kap. 37 § kommunallagen finns en begränsad möjlighet till vidaredelegering, vilket också
framgår av Gemensamma bestämmelser för nämnder i Värmdö kommun.
Den princip som tillämpas i Värmdö kommun grundas på bestämmelserna i 6 kap. 37 §
kommunallagen; vid delegering till tjänsteman delegerar nämnden till förvaltningschef som i
sin tur vidaredelegerar till övriga anställda. Förvaltningschefen får endast använda sin
möjlighet till vidaredelegering på ett sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som har rätt
att fatta beslut. Vidaredelegering framgår av delegationslistan.
I Värmdö kommun finns flera chefsnivåer. Chef 1a är chefer direkt underställda
kommundirektören, dvs. kontorschefer, avdelningschefer och
produktionschefer. Chef 1a är i vissa frågor underordnad kommundirektören, men har i andra
frågor samma roll som en förvaltningschef i kommunallagens mening. I dessa frågor har
sålunda även Chef 1a möjlighet att vidaredelegera beslutanderätt. Detta framgår av
delegationslistan.

2.6 Anmälan till nämnd
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska
anmälas till nämnden. På så sätt kan nämnden följa hur uppdrag att fatta beslut i nämndens
ställe utförs. Anmälan innebär dock inte att nämnden omprövar eller fastställer beslutet.
Delegeringsbeslut ska redovisas skriftligt.
Det innebär att tjänstemannen delger nämnden sitt beslut. Det är inte förrän tjänstemannen
delgivit nämnden och protokollet från detta sammanträde kungjorts på kommunens
anslagstavla som tiden för överklagande börjar löpa. För att delegeringsbeslut ska vinna laga
kraft måste dessa sålunda delges. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering i enlighet
med 6 kap. 37 § kommunallagen ska anmälas till chefen.

2.7 Ordförandens beslutanderätt i brådskande ärenden
Av gemensamma bestämmelser i Värmdö kommun framgår att nämndens ordförande eller
vid förfall för denne nämndens vice ordförande äger rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut ej kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas
vid nämndens nästa sammanträde.
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2.8 Förändringar i delegationslistan
Vid förändrad delegation inom nämndens ansvarsområde ska förändringen införas i
delegationslistan. Hänvisning till nämndens beslut ska framgå av den reviderade
delegationslistan. Reviderad delegationslista ska införas i Värmdö kommuns
författningssamling.

3. Undertecknande av handlingar

3.1 Firmateckning – generellt
Firmateckning innebär inte att man fattar ett beslut, utan att man för kommunens del intygar
att ett beslut finns. Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller
genom delegation från kommunstyrelse eller nämnd.
Undertecknande av skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, lånehandlingar, borgensförbindelser,
avtal och liknande ska ske av kommunstyrelsens ordförande (vid kommunstyrelsebeslut) eller
nämndens ordförande (vid nämndbeslut) eller vid dennes förfall vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen/nämnden beslutar.
Vid delegerad beslutanderätt undertecknas avtal, andra handlingar och skrivelser av delegaten
tillsammans med annan tjänsteman, i enlighet med särskilt beslut i
kommunstyrelsen/nämnden.

4. Kommunstyrelsen har personalansvaret
Sedan 1/1 2007 är kommunstyrelsen kommunens personalorgan. Det innebär att
kommunstyrelsen har ansvar för samtliga personal inom kommunen och agerar arbetsgivare
för alla anställda. Anställningsförfarandet, uppsägningar och liknande sker med stöd i
kommunstyrelsens reglemente och delegationslista. Beslut avseende personal ska fattas med
stöd i delegationslistan. Sålunda ska alla personalförändringar och liknande anmälas till
kommunstyrelsen.
Delegering av arbetsmiljöuppgifter framgår av särskild arbetsmiljödelegationsordning
beslutad av kommunfullmäktige.

5. Representation
Beslut om representation utöver fastställda riktlinjer tas av nämnd. Beslut om representation
inom fastställda riktlinjer betraktas som ren verkställighet.
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6. Förtroendevalda - ersättningar och arvoden
Enligt ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Värmdö kommun” § 2 har
tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra
förtroendevalda med närvarorätt rätt till ersättning för sitt deltagande vid sammanträde med
eller vid förrättning för:
kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, nämnd, nämndutskott,
nämndberedning och styrelserna för de av kommunens helägda aktiebolag
utredningskommitté, projektgrupp och arbetsgrupp,
protokollsjustering, då särskild tid och plats blivit bestämd,
konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa,
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband
med det kommunala förtroendeuppdraget,
förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,
sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
besiktning eller inspektion,
överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
För nämndledamöters/ersättares deltagande i kurser och konferenser där kostnaden
understiger 8 tkr beslutar nämndens ordförande. För kommunstyrelsens ledamöter/ersättares
deltagande i kurser och konferenser beslutar kommunstyrelsens ordförande upp till 25 tkr.
Kurser och konferenser som överstiger nämnda belopp beslutas av respektive nämnd/styrelse.
Kurser och konferenser där hela nämnden/styrelsen deltar beslutas av respektive
nämnd/styrelse.

7. Övrigt
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande som delegat.
Delegerad beslutanderätt gäller alltid inom fastställt budgetansvar.
Delegationsrätten för delegat omfattar även förordnad vikarie eller förordnad ställföreträdare.
Ersättare får endast träda i delegatens ställe när delegaten är frånvarande p g a sjukdom,
ledighet, semester, tjänsteresa eller dylikt.
I de fall delegat omfattas av arbetskonflikt inträder ordförande, med nämndens vice
ordförande som ersättare, som beslutande i tillämpliga ärendegrupper.

8. Begränsad möjlighet till delegation enligt socialtjänstlag
10 kap. 4-6 §§ socialtjänstlag klargör vilka ärendetyper där socialnämnden har begränsad
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eller ingen möjlighet till att delegera beslutsrätt.
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