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Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning
Med anledningav nya lagar som trätt eller träderi kraft samten organisationsförändring
och
införandeav nytt verksamhetssystem
på IFO myndighetbehöversocialnämndens
delegationsordning
revideras.Beslutensom läggstill anseslämpligaför nämndenatt delegera
och de beslutsom stryksansesredantäckasin av andrabesluti delegationsordningen.
Övriga
revideringarföranledsav att ny lagstiftningbörjat gälla eller att delegationsbeslutet
behöver
förtydligas.

Bakgrund
Nämndenkan genomdelegationöverförabeslutanderätti vissaärendenoch beslutetgäller på
sammasättsomnämndensjälv fattat beslutet.Delegationsordningen
angervilka beslutsom
delegeratsav nämndenoch till vem. Delegatenkan med nämndenstillåtelsevidaredelegera
beslutet.Med besluti delegeringsbestämmelserna
avsesendastbesluti kommunallagens
mening.Kännetecknande
för ett beslutär bland annatatt det föreliggeralternativalösningar
och att beslutsfattarenmåstegöravissaövervägandenoch bedömningar.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens
delegationsordning
är i behovav revideringpå grundav nya lagarsom har
trätt eller träderi kraft (dataskyddsförordningen
och ny förvaltningslag)samtinförandeav
gruppcheferistället för gruppleradeoch nytt verksamhetssystem
som delvis förändrat
arbetssättet
på IFO myndighet.Det finns därmedbehovav att anpassadelegationsordningen
till nuvarandeorganisation och det nya arbetssättet
. Dessutomhar vissabeslutsom är
lämpligaatt delegerainte tidigaredelegerats och vissabeslutvarit överflödiga.

Bedömning
De föreslagnarevideringarnai delegationsordningen
framgårav bilaga 1. Grön markering
angertext somhar lagts till , röd överstrukenmarkeringangertext som tasbort och blå
markeringangerdelegationsbeslut
som lagtstill. Revideringarnaföreslåsantasför att anpassa
delegationsordningen
till ny lagstiftningoch till nuvarandeorganisationoch arbetssätt.
Beslutensom föreslåsläggastill anseslämpligaför nämndenatt delegeraoch de beslutsom
föreslåsstrykasansesredantäckasin av andrabesluti delegationsordningen.
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Ekonomiska konsekvenser

Beslutet om att revidera delegationsordningen medför inga direkt ekonomiska konsekvenser.
Inga nya arbetsuppgifter tillkommer med anledning av förändringarna.
Konsekvenser för miljön

Beslutet om att revidera delegationsordningen medför inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Delegationsordningen fastställer vem som är behörig att fatta beslut i ett ärende och bidrar
därmed till en ökad rättssäkerhet för medborgaren.
Konsekvenser för barn
Utöver de konsekvenser som identifierats för medborgare medför förslaget till beslut inga
konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen, IFO myndighet tillsammans med
utredningsenheten.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling

Biläggs/Biläggs ej

Socialnämndens delegationsordning, förslag

Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Författningssamlingen
Omsorgs- och välfärdssektorn
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Om delegationsordningen
Reglementen

Av 6 kap. 44 § kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda
reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunfullmäktige har även, enligt 5 kap. 2 § kommunallagen, rätt att delegera åt
en nämnd att i dess ställe besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.
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Beslutanderätt och delegering

Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådana företag som avses i 10 kap. 2
§ och 3 §, det vill säga kommunala företag och föreningar.
Nämnderna

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

Allmänna frågor om delegering
Inledning

Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill säga
ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten
gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem och 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, vilket innebär att beslutet
inte gäller.
Skillnaden mellan delegering och ren verkställighet

Gränsen mellan delegering och ren 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. Delegationslistan innehåller
anmärkningar med förtydliganden om vad som är att anse som ren verkställighet.
I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som
beslut i lagens mening utan avser 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.
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Delegationsbegränsningar i kommunallagen
Av 6 kap. 38 § följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Vem man kan delegera till - delegat
Av 6 kap. 37 § kommunallagen följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens
vägnar till:


ett utskott (avdelning) av nämnden, till exempel ett arbetsutskott



en enskild ledamot eller ersättare (suppleant), till exempel ordförande



en anställd i 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 för att gemensamt fatta beslut, så
kallad blandad delegering.
Vidaredelegering

I 7 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen finns en begränsad möjlighet till
vidaredelegering, vilket även framgår av nämndernas reglemente. I Värmdö kommun
anges i delegationsordningar vilken tjänsteman som är förvaltningschef i
kommunallagens mening och som därför har rätt att vidaredelegera i enlighet med
kommunallagen. Denne får endast använda sin möjlighet till vidaredelegering på ett
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sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut.
Anmälan till nämnd
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering enligt 7 kap. 5 § 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.
Anmälan innebär att tjänstemannen delger nämnden sitt beslut. Det är inte förrän
tjänstemannen har delgivit nämnden och protokollet från sammanträdet har kungjorts på
kommunens anslagstavla som tiden för överklagande börjar löpa. För att delegeringsbeslut
ska vinna laga kraft måste de sålunda delges. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering
i enlighet med 7 kap. 6 § kommunallagen ska anmälas till chefen.
Ordförandens beslutanderätt i brådskande ärenden
Av kommunallagens 6 kap 39 § framgår att en nämnd får uppdra åt ordföranden eller en

annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Förändringar i delegationslistan
Vid förändrad delegation inom nämndens ansvarsområde ska förändringen införas i
delegationslistan. Hänvisning till nämndens beslut ska framgå av den reviderade
delegationslistan. Den reviderade delegationslistan ska införas i Värmdö kommuns
författningssamling.

Firmateckning
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 beslut i kommunstyrelsen)
eller nämndens ordförande (vid beslut i nämnd) eller vid dennes förfall vice ordförande.
Handlingen kontrasigneras av den anställd som kommunstyrelsen alternativt nämnden
beslutar.
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Vid delegerad beslutanderätt undertecknas avtal, andra handlingar och skrivelser av delegaten
tillsammans med annan tjänsteman, i enlighet med särskilt beslut i kommunstyrelsen eller
nämnden.

Kommunstyrelsen har personalansvaret
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, vilket 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.

Representation
Beslut om representation utöver fastställda riktlinjer tas av nämnd. Beslut om representation
inom fastställda riktlinjer betraktas som ren verkställighet.

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 på grund av
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.

Förutom de beslut som socialnämnden delegerat i enlighet med delegationsordningen har
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socialnämnden även beslutat om s.k. kompletterande beslutanderätt följande;


Särskilt förordnande att besluta i enlighet med LVU och LVM, bilaga 1.
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I delegationslistan förekommande förkortningar:
Chef 1
Chefsnivå 1: Chef för välfärds och
omsorgssektorn (tillika förvaltningschef i
kommunallagens mening)
Chef 2
Chefsnivå 2 (avdelningschef)
Chef 3
Chefsnivå 3 (enhetschef)
Chef 4
Chefsnivå 4 (gruppchef)
GRL
Gruppledare
H
Handläggare
AL
Alkohollagen
BrB
Brottsbalken
FB
Föräldrabalken
FL
Förvaltningslagen
HSL
Hälso- och sjukvårdslagen
KL
Kommunallagen
LOV
Lagen om valfrihetssystem
LSS
Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
OSL
Offentlighets- och sekretesslagen
SoL
Socialtjänstlagen
TF
Tryckfrihetsförordningen
TRF
Trafikförordningen

Allmänna ärenden
1.1 Brådskande ärenden
Nr
1

Typ av ärende

Lagrum

Delegat

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

6 kap 39 § KL

Socialnämndens
ordförande
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1.2 Allmänna ärenden
Nr

Typ av ärende

1

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

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

Kommentar
Med förtroendevalda
avses här
nämndens/styrelsens
ledamöter och ersättare.

Ordföranden
Övriga förtroendevalda

Vice ordf
Ordf

2

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

Chef 1

3

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

Chef 1

4

Yttranden och tillstånd utan
principiell betydelse

Chef 1

Chef 3
Chef 4

5

Infordra yttranden och upplysning
från statliga, landstingskommunala
och primärkommunala myndigheter

Chef 1

Chef 3
Chef 4

6

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

Chef 1

Chef 2

7

Beslut i fråga om jäv

Chef 1
Utskott

8

Yttranden i ärenden om antagning
till hemvärnet

Chef 1

Chef 3
Chef 4

5§ hemvärnsF
(1197:146)

9

Beslut om att utse
personuppgiftsombud
dataskyddsombud

Chef 1

-

Dataskyddsförordningen EU
2016/679

12 kap 6 § SoL

Chef 3

6 kap 38 och 40
§§ KL

6 kap 38, 40 §
§ KL Stämmer
dessa
hänvisningar?

Ta bort

18 § FL
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10

Pröva frågor om lotteritillstånd

Chef 1

Chef 3

39 § lotterilagen

1.3 Upphandling specifika köp
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Godkännande av
förfrågningsunderlag vid
upphandling av ej principiell
karaktär och under 2 miljoner
kronor

Chef 1

2

Godkännande av
förfrågningsunderlag vid
upphandling av ej principiell
karaktär under 5 miljoner kronor.

Chef 1

3

Antagande av leverantör vid
upphandling vid köp under 5
miljoner kronor

Chef 1

4

Godkännande av avtal i samband
med upphandling

Chef 1

5

Uppsägning eller hävning av avtal
vid avtalsbrott för avtal om en
kostnad av under 5 miljoner kronor

Lagrum

Chef 2

Kommentar
Direktupphandling, är
att betrakta som ren
verkställighet i enlighet
med
upphandlingspolicyn

Inför avtalsskrivande
kan avtalsvillkor behöva
justeras. Firmateckning
sker dock enligt särskild
ordning.

Chef 1

I de fall besluten om
avtalen fattats av
nämnden är det
nämnden som beslutar
om att säga upp eller
häva avtalet

1.4 Ramavtal
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

Kommentar

1

Beslut vid upphandling av ramavtal
i enlighet med upphandlingspolicy
fatta tilldelningsbeslut samt vid
behov avbryta upphandlingen.

Chef 1

Detta innefattar även
samordnade
upphandlingar

2

Hävning av ramavtal vid avtalsbrott. Chef 1

Detta innefattar även
samordnade
upphandlingar
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3

Beslut om avrop från ramavtal inom Chef 1
ansvarsområde och budget.

Chef 3

1.5 Lokaler
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Tecknande av interna hyresavtal vid Chef 1
avtalstid under tre år

2

Uppsägning av interna hyresavtal

3

Andrahandsuthyrning av lokaler vid Chef 1
avtalstid upp till ett år

Lagrum

Kommentar

Lagrum

Kommentar

Chef 1

1.6 Övrigt
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Utdelning från donationsfonder

Chef 1

2

Beslut om inrättande av handkassa
om upp till 5000 kr

Chef 1

3

Förordnande av beslutsattester
inom nämndens
verksamhetsområde

Chef 1

4

Beslut om att ersätta skada som
orsakats inom nämndens/styrelsens
verksamhetsområde
0,5 pbb men mindre än 5 pbb
< 0,5 pbb 200.000 kronor
Chef 1

5

Avge yttrande till Landstinget
avseende enskilds ansökan om
färdtjänst

Chef 1

Chef 2

I enlighet med riktlinjer

Chef 2 Chef 3
Chef 3

Kontaktcenter
handlägger ärenden
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2. 1 Gemensamt för alla enheter
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

1

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

Chef 1

Chef 3

2

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

Chef 1

GRL Chef 4

11 kap 1 § SoL

3

Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd (vuxen)

Chef 1

GRL H

11 kap 1 § SoL

4

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

Chef 1

Chef 3 Chef 4

5 kap 3 § SoF

5

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

Chef 1

GRL Chef 4

5 kap 3 § SoF

6

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

Chef 1

Chef 2

5 kap 3 § SoF

7

Begäran om polisregisterutdrag

Chef 1

H

SFS 1969:38

8

Prövning enligt offentlighetsChef 1
och sekretesslagen om utlämnande
av allmänna handlingar eller uppgift
ur allmän handling samt
uppställande av förbehåll vid
utlämnande av allmän handling

NS

6 kap 4 § OSL
och 2 kap TF

9

Godkännande av kommuninterna
avtal avseende utförande av
verksamhet inom socialnämndens
ansvarsområde

Chef 1

Chef 2

10

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

Chef 1

Chef 2, MAS

Kommentar

14 kap. 6, 7 §§
SoL
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MAS

11

Beslut om anmälan till Inspektionen Chef 1
för vård och omsorg (IVO) av
allvarlig skada eller sjukdom i
samband med vård, behandling
eller undersökningar (Lex Maria).

3 kap. 5§ PSL

12

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

Chef 1

13

Beslut om avvisning av ombud eller
biträde

Chef 1

Chef 2

14 § 2 st FL

14

Beslut att polisanmäla/ej
polisanmäla brott mot den egna
verksamheten, ekonomiskt bistånd,
avgifter m.m.

Chef 1

Chef 2

12 kap 10 § SoL, Beslutet anmäls till
10 kap 2 § OSL nästkommande
arbetsutskott

15

Beslut att polisanmäla/ej
Chef 1
polisanmäla vissa grövre brott vilket
inte är förskrivet lindrigare straff än
1 år eller försök till brott för vilket
inte är förskrivet lindrigare straff än
2 år

Chef 3

12 kap 10 § SoL,
10 kap 21-23 §
OSL
10 kap 19 § OSL
10 kap. 18a §
OSL

16

Anmälan om behov av offentligt
biträde

Chef 1

H

3 § Lag om
offentligt biträde

17

Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att nämnden
ska uppbära folkpension eller
barnpension/ barntillägg

Chef 1

H

10 kap 1 och 3
§§ AFL

1§ kungörelse om rätt i
vissa fall att uppbära
folkpension (1962:293)

18

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

9 kap 3 § SoL

Försörjningsstöd och
avgifter från placerade
vuxna samt beslutade
avgifter för placerade
barn

19

Beslut om att helt eller delvis
Chef 1
efterge ersättningsskyldighet enligt
9 kap 1 och 2 §§ och 8 kap 1 § SoL

9 kap 4 § SoL

9:1 och 9:2 SoL
försörjningsstöd och 8:1
missbruk och barn och
unga.

14 kap 7 § SoL

GRL Chef 4

Beslutet anmäls till
nästkommande
arbetsutskott
Brådskande ärenden
annars är det nämnden.
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2.2 Yttranden
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

1

Avge yttrande till tillsynsmyndighet

Utskott

13 kap 2 § SoL

2

Yttrande i körkortsärende

Chef 1

H

3 kap 8 §, 5 kap
2§
körkortsförordnin
gen.

3

Yttrande till frivårdsmyndigheten
rörande personundersökningar

Chef 1

H

6 § lag
1991:2041

4

Yttrande till allmän domstol i
brottmål

Chef 1

Chef 3
Chef 4

31 kap 1 § 1 st
BrB

5

Upplysningar i vapenärende

Chef 1

Chef 3
Chef 4

6

Yttrande i vapenärende

Chef 1

Chef 3
Chef 4

Kommentar

Lag om särskild
personutredning i
brottmål

Uppgifter får endast
lämnas ut om den
enskilde har samtyckt till
det (JO 1983/84 s. 188
f).

2.3 Överklagan/omprövning
Nr

Typ av ärende

1

2

Lagrum

Kommentar

Överklagande och yrkande om
Delegat
inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens
beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten
samt avgivande av yttrande i SoL-,
LVU-, LVM- och FB-ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap 1-2 § §
SoL,

Den som fattat beslutet
är även den som ska
överklaga beslutet

Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
förvaltnings-rätt och kammarrätt i
SoL-, LVU-, LVM-, eller FB-ärenden

10 kap 1-2 §§
SoL,
6 kap 36 § KL

Ta bort hela punkten 2

Då nämndens beslut ej kan
avvaktas

Delegat Vidaredelegation

utskott

Ordförande
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2

Beslut om omprövning av beslut
ska ske
TA BORT RÄCKER MED 2.3.3

Delegat

3

Omprövning av beslut

Delegat

4

Yttrande i överklagade ärenden hos Delegat
förvaltningsdomstol där
ursprungsbeslutet fattats av delegat

5

Prövning av att överklagande skett i Chef 1
rätt tid samt avvisning av
överklagande som kommit in för
sent

37-38§§ FL

Delegat i
ursprungsärendet

GRL H

37-38§§ FL

Delegat i
ursprungsärendet

11 § FPL

Delegat i
ursprungsärendet

45 § FL

2.4 Överflyttning av ärenden
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Begäran om överflyttning av ärende
som avser heldygnsomsorg till
annan kommun:
avseende minderåriga och vuxna
Chef 1

Lagrum
2 a kap 10 §
SoL

Chef 3 Chef 4
Chef 3 Chef 4

2 a kap 10 §
SoL

Chef 1

Chef 2

2 a kap 10 § SoL

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

Chef 1

Chef 3 Chef 4

2 a kap 10 § SoL

5

Beslut att ansöka hos IVO om
överflyttning av ärende

Chef 1

Chef 2

2 a kap 11 §
SoL

6

Beslut att överklaga IVO:s beslut
angående överflyttning

Utskott

2

Begäran om överflyttning av ärende Chef 1
som inte avser heldygnsomsorg till
annan kommun

3

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

4

Kommentar

16 kap 4 § SoL
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2.5. Våld i nära relation
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Beslut om bistånd i form av skyddat Chef 1
boende för personer som utsatts
för våld i nära relation

Chef 3

Upp till 14 dagar
Över 14 dagar

GRL Chef 4
Chef 3

Lagrum

Kommentar

4 kap. 1 § SoL

2.6 Jourlägenhet, boende och kommunala hyresgarantier
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Beslut om förhyrning av
genomgångsbostad och
jourlägenhet samt undertecknande
av hyresavtal

Chef 1

Chef 3

2

Uppsägning av förhyrd
genomgångsbostad och
jourlägenhet

Chef 1

Chef 3

3

Teckna avtal om uthyrning i andra
hand av genomgångsbostad och
jourlägenhet

Chef 1

Chef 3

4

Beslut om bistånd i form av
jourlägenhet eller
genomgångsbostad

Chef 1

Chef 3

5

Uppsägning av avtal om uthyrning i Chef 1
andra hand av genomgångsbostad
och jourlägenhet

Chef 3

6

Förtur till bostad

Utskott

7

Beslut om bistånd i form av socialt
kontrakt

Chef 1

8

Borgensåtagande, avser
hyreskontrakt

Utskott

10

Beslut att bevilja/avslå kommunal
hyresgaranti utöver 6 mån

Chef 1

Chef 3

Lagrum

Kommentar

4 kap 1 § SoL

4 kap 2 § SoL skall
läggas i anslutning

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL
4 kap 2 § SoL

Chef 3
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3.1 Barn och unga
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Beslut om att inleda utredning

Chef 1

2

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

Chef 1

Chef 4

11 kap 1 § SoL

3

Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn

Chef 1

GRL Chef 4

11 kap 2 § SoL

4

Yttrande till åklagare med
Chef 1
anledning av eventuell utredning
beträffande den som är under 15 år

GRL Chef 4

3 § LUL

5

Yttrande till åklagarmyndigheten

Chef 1

GRL Chef 4

11 § LUL

6

Begäran hos åklagare om förande
av bevistalan

Chef 1

Chef 3

37 § LUL

6

Beslut att polisanmäla/ej
polisanmäla angående brott mot
underårig sexuella övergrepp,
misshandel, olaga tvång,
könsstympning mm

Chef 1

Chef 3

12 kap 10 §
SoL,
10 kap 21 §
OSL

7

Framställan till domstol om behov
Chef 1
av målsägandebiträde för underårig

H

5 kap 2 § SoF
39 § LVU

8

Beslut om att inleda uppföljning när Chef 1
en utredning som gäller barnets
behov av stöd eller skydd avslutats
utan insats

H

11 kap 4 a och
b §§ SoL

9

Beslut om bistånd i form av öppna
insatser för unga som fyllt 15 år
utan vårdnadshavares samtycke

utskott

3 kap 6 a § 2 st
och 4 kap 1 §
SoL

10

Beslut om medgivande att tillsätta
vissa åtgärder mot den ena
vårdnadshavares vilja

utskott

6 kap 13 a §
FB

H

Lagrum

Kommentar

11 kap 1 § SoL

Beslut att inte
polisanmäla brott mot
barn anmäls till
nästkommande
arbetsutskott

Det gäller psykiatrisk
och
psykologisk utredning
och
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behandling (HSL),
behandling i
öppna former samt
utseende av en
kontaktperson eller
familj enligt
SoL. Vården ska krävas
för barnets
bästa.
11

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj

Chef 1

GRL Chef 4

4 kap 1 § SoL

12

Beslut om upphörande av bistånd i
form av kontaktperson/familj

Chef 1

H

4 kap 1 § SoL

13

Beslut om förordnande och
entledigande:
av kontaktperson

Chef 1

H

av kontaktfamilj

Chef 1

H

14

15

Se SKL:s cirkulär

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj:
enligt SKL: s rekommendationer

Chef 1

H

utöver SKL: s rekommendationer

Chef 1

GRL Chef 4

Beslut om öppenvårdsinsatser
i egen regi

Chef 1

GRL Chef 4

4 kap 1 § SoL

Chef 3 Chef 4

externt
Chef 1

Chef 3 Chef 4

16

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

17

Framställan till domstol om behov
Chef 1
av målsägandebiträde för underårig

GRL Chef 4

5 kap 2 § SoF

18

Beslut att avsluta utredning utan
insats

Chef 1

Chef 4

11 kap 1 § SoL

19

Beslut att avsluta utredning med
insats

Chef 1

Chef 4

11 kap 1 § SoL

Ensamkommande
flyktingbarn
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3.2 Placeringar barn och unga
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande

Chef 1

2

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

Utskott

3

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

Chef 1

4

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

Utskott

6 kap 6 § 1 st
SoL

5

Medgivande att barn tas emot i
sådant enskilt hem som vid
upprepade tillfällen tar emot barn
för tillfällig vård och fostran
(jourhem)

Utskott

6 kap 6 § 3 st
SoL

6

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsföräldrar

Utskott

6 kap 11 § SoL

7

Utreda och anmäla behov av
särskilt förordnade vårdnadshavare

Chef 1

Chef 3 Chef 4

GRL Chef 4

H

Lagrum

Kommentar

3 § 2 st
passförordningen

Rör barn som är
placerade med stöd av
LVU

4 kap 1 § SoL

I beslutet innefattas
även ett medgivande
enligt 6 kap 6 § SoL

4 kap 1 § SoL

6 kap 8a § 2 st
FB
6 kap 9 § FB

8

Övervägande om vård i annat hem
än det egna fortfarande behövs

Utskott

6 kap 8 § SoL

9

Beslut om ersättning till familjehem
avseende omkostnadsersättning
och arvode för barn, ungdomar och
vuxna:
enligt SKL:s rekommendationer
Chef 1

4 kap 1 § SoL

Delgivning

H
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utöver SKL:s rekommendationer

Chef 3 Chef 4

10

Beslut om ersättning till familjehem Chef 1
för självrisk (högst 7 % av basbeloppet) då där placerat barn eller
ungdom åsamkar skada

11

Beslut om bistånd i form av
Utskott
stödboende (under 18 år) eller vård
i hem för vård eller boende för barn
och unga
Om beslut ej kan avvaktas

12

Beslut om ekonomiskt bistånd åt
barn och ungdom i samband med
placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem
för vård eller boende:
enligt SKL:s rekommendationer

Chef 3 Chef 4

4 kap 1 § SoL

Beslutet skall delges vid
nästkommande
arbetsutskott

Ordförande
1:a vice ordförande
2:a vice ordförande
4 kap 1 § SoL

Chef 1

H

utöver SKL:s rekommendationer

Chef 3 Chef 4

13

Beslut om placering i
Chef 1
nätverkshem/jourhem för barn eller
ungdom

GRL Chef 4

14

Beslut om placering på
utredningshem för barn eller
ungdom

Utskott

Ordförande
4 kap. 1 § SoL
1:a vice ordförande
2:a vice ordförande

15

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

Chef 1

GRL Chef 4

8 kap 1§ 2 st.
SoL och 6 kap
2-3 § § SoF

16

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

Chef 1

H

106 kap 6-7 §§ Anmälan till FK ska
SFB
göras omgående vid
placeringar,
omplaceringar samt vid
återflytt till föräldrar

17

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

Chef 1

H

2§
förordningen
om
underhållsstöd,

4 kap 1 § SoL

Ska informeras
vårdnadshavare/förälder
omedelbart vid placering

Underrättelse ska ske
omgående när barnet
placeras i familjehem
(även jourhem) eller
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11 § lag om
underhållsstöd
18

Beslut om att inleda uppföljning när Chef 1
placering i familjehem upphör

H

HVB samt då placering
upphör.

11 kap 4 a och
b §§ SoL

3.3 LVU, brådskande ärenden
Nr

Typ av ärende

Delegat

1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
unga under 20 år.

utskott

Beslut om ett omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
ska upphöra

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

När utskottets beslut inte kan
avvaktas

Kommentar
Beslutet anmäls till
nästkommande
arbetsutskott.

Se även personligt
förordnande.
9 § LVU

Utskott

Beslutet anmäls till
nästkommande
arbetsutskott

Ordförande

När utskottets beslut inte kan
avvaktas

3

6 § LVU

Ordförande

När utskottets beslut inte kan
avvaktas.
2

Vidaredelegati Lagrum
on

Se även personligt
förordnade
Utskott

11 § LVU

Ordförande

Gäller även vid
exempelvis
utlandsvistelse.

11 § 3 st. LVU
Beslutet anmäls till
nästkommande
arbetsutskott
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Se även personligt
förordnade.
4

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

Utskott

Ordförande

När utskottets beslut inte kan
avvaktas
5

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Utskott

Ordförande

När utskottets beslut inte kan
avvaktas

11 § 2 st LVU

Beslutet anmäls till
nästkommande
arbetsutskott

11 § 3 st LVU

Se även personligt
förordnade.

27 § LVU

Förvaltningsrätten
beslutar. Beslutet ska
underställas
förvaltningsrätten

27 § 2 st LVU

6

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

30 § 2 st LVU

7

Beslut om den unges umgänge
med förälder eller andra
vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud.

31 § LVU

8

Beslut att begära polishandräckning
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd
av LVU
När utskottets beslut inte kan
avvaktas

Utskott

Utskott

Ordförande

Se även personligt
förordnade.
Obs! Ansökningstiden till
förvaltningsrätten är två
veckor efter att
förvaltningsrätten
beslutat om tillfälligt
flyttförbud

43 § 2 pkt LVU

Beslutet anmäls till
nästkommande
sammanträde.

43 § 2 pkt LVU

Se även personligt
förordnade.
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9

Beslut att begära polishandräckning Utskott
för att genomföra
eller
läkarundersökning
Ordförande

43 § 1 pkt LVU
Beslutet anmäls till
nästkommande
sammanträde.

3.4 LVU ärenden
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

1

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård enligt LVU

Utskott

4 § LVU

2

Begäran om förlängd tid för
ansökan om vård

Chef 1

Chef 3

8 § LVU

3

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

Chef 1

GRL Chef 4

11 § 4 st LVU

4

Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

Chef 1

GRL Chef 4

32 § 1 st LVU

5

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

Utskott

11 § 2 LVU

6

Prövning om vård med stöd av 3 §
LVU ska upphöra

Utskott

13 § 1 och 3 st
LVU

7

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

Utskott

14 § 3 st LVU

8

Beslut om att vården ska upphöra

Utskott

21 § 1 st LVU

9

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

Utskott

22 § 1 st LVU

10

Prövning om beslut om
förebyggande insats ska upphöra
att gälla

Utskott

22 § 3 st LVU

11

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

Utskott

22 § 3 st LVU

Kommentar

Övervägs var tredje
månad
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12

Ansökan hos förvaltningsrätt om
flyttningsförbud

Utskott

24 § LVU

13

Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

Utskott

26 § 1 st LVU

14

Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra

Utskott

26 § 2 st LVU

Övervägs var tredje
månad

3.5 Familjerätt
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

1

Godkännande av
faderskapsbekräftelse

Chef 1

1 kap 4 § 1 st
FB

- I samboförhållanden

H, adm

-Utom samboförhållande

H

2

Utreda vårdnadshavare som
misstänks att inte vara fader till ett
barn för att se till att faderskapet
fastställs

Chef 1

GRL Chef 4

2 kap 1 § FB

3

Beslut om att återuppta nedlagd
utredning

Chef 1

H

2 kap 1 § FB

4

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

Chef 1

H

2 kap 4 § FB

5

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

Chef 1

H

2 kap 9 § 2 st
FB

6

Beslut att väcka och föra talan i mål Chef 1
om faderskap

Chef 3

3 kap 5 § 2 st
6 § 2 st FB

7

Beslut att:
Chef 1
godkänna föräldrars förslag till avtal
om vårdnad, boende och umgänge

Godkänna: H

6 kap 6 §, 17a §
FB

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

Utskott

Ej godkänna: Utskott 6 kap 6 §, 17a §
FB

Lämnande av upplysningar till

Chef 1

H

8

Kommentar

Rör barn som har sin
hemvist i Sverige

6 kap 20 § FB
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tingsrätt i vårdnads- och
umgängesmål
H

6 kap 19 § FB

Beslut att utse utredare i vårdnads- Chef 1
och umgängesärenden

Chef 3

6 kap 19 § 1 st
FB

11

Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas som
ett engångsbelopp eller för längre
period än tre månader

Utskott

Utskott

7 kap 7 § 2 st
FB

12

Beslut att utse umgängesstöd

Chef 1

H

6 kap 15 c § 3

9

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

10

Chef 1

Rör underhållsbidrag där
föräldrar är överens om
avtal för framtiden.

st FB
13

Lämna yttrande på begäran av
Chef 1
rätten i ärenden om förordnande av
god man eller förvaltare för någon
som har fyllt 16 år

Chef 3

11 kap 16 § 2 st
FB

14

Yttrande enligt namnlagen

Chef 1

Chef 3

45 och 46 §§
namnlagen

15

Dödsboanmälan

Chef 1

H

20 kap 8a § ÄB

16

Medgivande att ta emot ett barn för Utskott
adoption

6 kap 6 § Sol
6 kap 12 § SoL

17

Återkallelse av medgivande att ta
emot adoptivbarn

Utskott

6 kap 13 § SoL

18

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande: ej samtycke

Utskott

6 kap 14 § SoL

vid samtycke

Chef 1

Chef 2, Chef 3, H

19

Beslut att utse samtalsledare i
samarbetssamtal

Chef 1

GRL Chef 4

6 kap 18 § FB

20

Beslut om rättsgenetisk
undersökning, t.ex. DNA

Chef 1

H

2 kap 6 § FB
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4.1 Ekonomiskt bistånd
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

1

Beslut att inleda utredning

Chef 1

H

11 kap 1 § SoL

2

Beslut om försörjningsstöd upp till
riksnorm och skäliga kostnader

Chef 1

H

4 kap 1 § SoL

3

Beslut om bistånd till livsföring i
övrigt

Chef 1

Exempelvis hyra,
barnomsorg

4 kap 1 § SoL

upp till 5000 kronor 25% av PBB

H

upp till 50 % av PBB
upp till PBB
över 1 PBB

Chef 3 Chef 4
Chef 2 Chef 3
Utskott

4

Beslut om ekonomiskt bistånd med
villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder

Chef 1

H

4 kap 4 § SoL

5

Beslut om att avslå ekonomiskt
Chef 1
bistånd eller nedsättning av fortsatt
bistånd

H

4 kap 5 § SoL

6

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

Chef 1

GRL Chef 3

4 kap 1 § SoL

7

Beslut om bistånd utöver 4 kap 1 §
SoL

Chef 1

Chef 3

4 kap 2 § SoL

8

Beslut om ekonomiskt bistånd till
Chef 1
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet
utöver riktlinjer

GRL Chef 4

4 kap 12 § SoL

9

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

Chef 1

Chef 3 Chef 4

9 kap 1§ SoL
9 kap 2 § SoL

10

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

Chef 1

H

17 kap 1 § AFL

Beslut om att föra talan om

Chef 1

11

Kommentar

9 kap 2 § SoL

Chef 3 Chef 4

9 kap 3 § 1 st
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ersättning hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 2

SoL
Chef 3 Chef 4

5 kap 2 §
begravningslag

Yttrande över ansökan om
Chef 1
rättshjälp genom offentligt biträde
samt yttrande över kostnadsräkning

GRL Chef 4

3 § Lag om
offentligt
biträde, 7 §
förordning om
offentligt
biträde

14

Beslut om avgiftsbefrielse för
personer med ekonomisk bistånd

Chef 1

Chef 3

15

Beslut om bistånd i form av
akutboende

Chef 1

12

Beslut att ordna gravsättning

13

Chef 1

Upp till 30 dagar
Utöver 30 dagar
16

Beslut att avsluta utredning om
försörjningsstöd

Vid ansökan om
advokatkostnader.

Exempelvis hemtjänst
barnomsorg, m.m.
4 kap 1 § SoL

Chef 4
Chef 3
Chef 1

Lagtext för detta?
11 kap 1 § SoL?

H

Denna punkt kan
inrymmas under 2.1.2
och 2.1.3

5.1 Vuxna; missbruk och socialpsykiatri
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

1

Beslut om att inleda utredning

Chef 1

2

Beslut om bistånd åt vuxna i form
av vård, placering i hem för vård
eller boende eller i familjehem

Utskott

Förlängning av tidigare beslut om
bistånd åt vuxna i form av vård,
placering i hem för vård eller
boende, upp till 30 dagar

H

Lagrum

Kommentar

11 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

Chef 3
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3

Beslut om avgifter för uppehälle,
egenavgift, vid placering i hem för
vård eller boende, eller i
familjehem, stödboende eller
familjehem

Chef 1

H

8 kap 1§ SoL
6 kap 1 § SoF

4

Beslut om avsteg från ersättning för Chef 1
uppehälle (egenavgift)

Chef 3 Chef 4

5

Beslut att avsluta utredning

Chef 1

GRL H

6

Beslut om anmälan till
försäkringskassa om att nämnden
ska uppbära sjukpenning för den
som placerats i ett hem för vård
eller boende/familjehem för
behandling av alkohol- eller
narkotikamissbruk

Chef 1

H

3 kap 15 § AFL

7

Beslut om bistånd i form av
boendestöd

Chef 1

GRL H

4 kap 1 § SoL

8

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

Chef 1

GRL Chef 4

4 kap 1 § SoL

9

Beslut om bistånd i form av
akutboende

Chef 1

Upp till 30 dagar
Utöver 30 dagar
10

11

12

Beslut om internt stödboende

4 kap 1 § SoL
GRL Chef 4
Chef 3

Chef 1

Chef 3 Chef 4

Externt stödboende inom avtal

Chef 3 Chef 4

Externt stödboende boende utanför
avtal

Chef 2 Chef 3

Beslut om bistånd i form av
sysselsättning

Chef 1

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 §

Interna köp

Chef 2 Chef 4

Externa köp

Chef 2 Chef 4

Beslut om öppenvård
Internt

Faller under 2.1.2, 2.1.3

4 kap 1 § SoL
H
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Chef 4

Externt
13

Beslut om träningslägenhet

4 kap 1 § SoL

Internt

Chef 4

Externt

Chef 4

14

Beslut om ansvarsförbindelse för
kontraktsvård och vårdvistelse i
enlighet med överenskommelse
med kriminalvården

Chef 4

4 kap 1 § SoL

15

Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson

H

4 kap 1 § SoL

16

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson:

Chef 1

Se SKL:s cirkulär

enligt SKL: s rekommendationer

Chef 1

H

utöver SKL: s rekommendationer

Chef 1

Chef 4

17

Beslut om upphörande av bistånd

Chef 1

H

18

Beslut om bistånd i form av
familjehem åt vuxna

Chef 1

Chef 3

4 kap 1 § SoL

6.1 LVM
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

1

Beslut om att inleda utredning om
det finns skäl för tvångsvård

Chef 1

Chef 4

7 § LVM

2

Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att påbörjad utredning
ska läggas ned alternativt övergå i

Chef 1

GRL Chef 4

7 § LVM

Kommentar
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en utredning enligt 11 kap 1 § SoL
3

Beslut om läkarundersökning samt
utse läkare för undersökningen

Chef 1

4

Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

Utskott

H

9 § LVM
13 LVM

Ordförande

När utskottets beslut inte kan
avvaktas

Ordförande

Beslutet anmäls till
nästkommande
sammanträde.
Se även personlig
förordnande

5

Beslut om upphörande av
omedelbart omhändertagande och
återkallande av ärenden hos
förvaltningsrätten

Utskott

18 b § LVM

6

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård enligt LVM

Utskott

7

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

Chef 1

GRL, Chef 4
Socialjour Sydost

45 § 1 pkt LVM

8

Beslut om att begära
Chef 1
polishandräckning för inställelse vid
vårdinstitution

GRL, Chef 4
Socialjour Sydost

45 § 2 pkt LVM

9

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

Chef 1

Chef 3 Chef 4

46 § LVM

10

Yttrande till allmän domstol när den Chef 1
som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård

Chef 3 Chef 4

31 § 2 st BrB

Anmäls till
nästkommande
sammanträde

11 § LVM

6.2 Socialpsykiatri
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Lagrum

1

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

Chef 1

GRL H

4 kap 1 § SoL

2

Beslut om bistånd i form av bostad
med särskild service

Chef 1

Chef 3 Chef 4

4 kap 1 § SoL

Kommentar
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3

Beslut om köp av platser i
bostad med särskild service från
annan kommun eller annan
vårdgivare

Chef 1

Chef 3

4

Beslut om försäljning av platser
Chef 1
som inte utnyttjas av Omsorgs- och
Välfärdssektorn i särskilt boende till
annan kommun

Chef 3

5

Beslut med anledning av ansökan
om förhandsbesked

Chef 1

GRL Chef 4

2 kap 3 § SoL
4 kap 1 § SoL

6

Beslut om bistånd i form av
ledsagning

Chef 1

GRL Chef 4

4 kap 1 § SoL

7

Beslut om avgift för sysselsättning
eller bostad med särskild service

Chef 1

H

8 kap 2 § SoL

8

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

Chef 1

Chef 3 Chef 4

4 kap 2 § SoL

9

Beslut om förhyrning av
rehabiliteringsbostad samt
tecknande av hyresavtal

Chef 1

Chef 3 Chef 4

4 kap 2 § SoL

Uppsägning av förhyrd
rehabiliteringsbostad

Chef 1

GRL Chef 4

11

Beslut om bistånd för boende i
rehabiliteringslägenhet samt teckna
avtal om uthyrning i andra hand för
rehabiliteringsbostad

Chef 1

Chef 3 Chef 4

12

Uppsägning av avtal om uthyrning i Chef 1
andra hand av rehabiliteringsbostad
som förvaltningen förhyr

Chef 3 Chef 4

13

Beslut om riksfärdtjänst

Chef 1

GRL Chef 4

14

Beslut om trygghetslarm

Chef 1

H

10

4 kap 2 § SoL

1§ lag om
kommunal
riksfärdtjänst
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7.1 Alkoholärenden samt beslut och åtgärder enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria
läkemedel
Nr

Typ av ärende

Delegat

Vidaredelegation Lagrum

1

För visst tillfälle förbjuda eller
inskränka försäljning av
alkoholdrycker

Utskott

AL 3 kap 10 § 2
st

2

Ändrad serveringstid, utanför
normaltid 11-01 stadigvarande
ändring

Utskott

AL 8 kap 19 §

Ändringar utanför normaltid 11-01
enstaka tillstånd

Chef 1

Chef 3

Ändrad serveringstid, inom
normaltid, 11-01 stadigvarande
ändring

Chef 1

Chef 3

Ändrad serveringstid, inom
normaltid 11-01
vid enstaka tillfällen

Chef 1

Chef 3

3

Serveringstillstånd till allmänheten
året runt el årligen förr viss period

Utskott

AL 8 kap 2 §

4

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

AL 8 kap 2 §

5

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

AL 8 kap 2 §

6

Tillfälligt serverings-tillstånd i
Chef 1
avvaktan på beslut av arbetsutskott

Chef 3

AL 8 kap 2 §

7

Serveringstillstånd till allmänheten
vid enstaka tillfälle eller tidsperiod
(1-14 dagar)

Chef 1

Chef 3

AL 8 kap 2 §

8

Serveringstillstånd till allmänheten

Chef 1

Chef 3

AL 8 kap 2 §

Utskott

Kommentar
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under enstaka tidsperiod (mer än
14 dagar)
H

9

Serveringstillstånd till förening,
företag eller annat slutet sällskap
under en enstaka tidsperiod (114dagar) eller vid enstaka tillfälle

Chef 1

AL 8 kap 2 §

10

Begränsa serveringstillstånds
giltighet för viss tid (prövotid)

Utskott

11

Meddela villkor för
serveringstillstånd i samband med
ansökan

Chef 1

H

Proposition
2009/10:125
sid. 166

12

Stadigvarande ändring av befintligt
serveringstillstånd, t.ex. utökad
serveringsyta (som ej avses i
11.10)

Chef 1

Chef 3

AL 8 kap 2 §

13

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

14

Godkänna ändringar i
ägarförhållanden

Chef 1

H

AL 8 kap 12 §

15

Beslut att inte meddela
Chef 1
serveringstillstånd pga. att
ansökningsavgiften inte erlagts eller
att sökanden inte har inlämnat
erforderliga ansökningshandlingar

H

AL 8 kap 12 §

16

Särskilt medgivande för ombyggnad Chef 1
av serveringsställe som medför
väsentlig förändring av
serveringslokalerna

H

AL 9 kap 11 §

17

Alkoholservering i inrikes trafik

Utskott

18

Låta konkursbo fortsätta
serveringsrörelse

Chef 1

H

19

Inleda och avskriva åtgärdsärende

Chef 1

H

AL 8 kap 2 §

AL 8 kap 12, 15,
17 §§

AL 8 kap 1 §
AL 9 kap 12 §
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för beslut om eventuellt
administrativt ingripande
20

Chef 3

Meddela tillståndshavare erinran

Chef 1

AL 9 kap 17 §

Meddela tillståndshavare varning

Utskott

Återkallelse av serveringstillstånd

Utskott

21

Återkalla serveringstillstånd då
tillståndet inte längre utnyttjas

Chef 1

H

AL 9 kap 18 §

22

Omedelbar återkallelse av
serveringstillstånd

Utskott

Ordförande

AL 9 kap 18 §

23

Förbjuda fortsatt detaljhandel eller
servering av folköl

Utskott

24

Lämna ut uppgifter på begäran av
annan tillsynsmyndighet,
skattemyndighet eller Tullverket

Chef 1

H

AL 9 kap 8 §

25

Begäran om tillträde till driftställe,
Chef 1
tillhandahållande av handlingar som
rör verksamheten, biträde vid
tillsyn, utlämnande av varuprover
och tillgång till
verksamhetsredovisning

H

AL 9 kap 13 15 §§

26

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

Chef 1

H

AL 9 kap 13 15 § §

27

Begära biträde av polismyndigheten Chef 1
för utövande av tillsyn

H

AL 9 kap 9 §

28

Polisanmälan om brott mot
ansvarsbestämmelserna i AL

Chef 1

H

AL 11 kap

29

Lämna ut uppgifter ur kommunens
restaurangregister

Chef 1

H

AL 9 kap 8 §

30

Framställan till
Folkhälsomyndigheten om tillgång
till uppgifter ur inspektionens
tillståndsregister

Chef 1

H

AL 13 kap.

31

Omprövning av överklagat beslut –
om utskottet fattat beslutet

Utskott

AL 9 kap 18 §

AL 9 kap 19 §

?§ FL

7.1.31 borde tas bort
Omprövning 2.3.3
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Chef 3

32

Yttrande till förvaltningsrätt/kammarrätt

Chef 1

33

Överklagande av domar från
förvaltningsrätt/
kammarrätt

Utskott

34

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

Chef 1

35

Åtgärd enligt AL - återkallelse eller
varning

Utskott

Åtgärd enligt AL – erinran

Chef 1

Ansökan om stadigvarande
provsmakning

Utskott

Ansökan om tillfällig provsmakning

Chef 1

H

AL 8 kap 2, 6, 7
§§

Anmälan om provsmakning

Chef 1

H

AL 8 kap 2, 6, 7
§§

Ansökan om gemensamt
serveringsutrymme, stadigvarande
eller för längre period

Utskott

36

37

FL
FL

H

FL

AL 9 kap 17-18
§§
Chef 3

AL 9 kap 17 §
AL 8 kap 2, 6, 7
§§

AL 8 kap 14 §

Ansökan om gemensamt
Chef 1
serveringsutrymme, enstaka tillfälle

H

AL 8 kap 14 §

38

Anmälan av lokal för
cateringverksamhet
För ansökan gäller punkt 11.5

Chef 1

H

AL 8 kap 4 §

39

Anmälan om kryddning av
spritdryck

Chef 1

H

AL 8 kap 3 §

40

Begäran om att avlägga
kunskapsprov i
alkohollagstiftningen

Chef 1

H

AL 8 kap 12 §

41

Polisanmälan vid olovlig försäljning
av tobaksvaror till minderåriga

Chef 1

H

Tobakslagen 12
§
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42

Skriva förbud och förelägganden
Chef 1
enligt tobakslagen samt koppla
viten till dessa enligt lagen om viten

H

Tobakslagen,
lag om viten

43

Begäran om tillträde till områden,
Chef 1
lokaler och andra utrymmen som
används i samband med
detaljhandeln och hanteringen i
övrigt av försäljning av tobaksvaror

H

Tobakslagen

44

Begäran om tillträde till områden,
Chef 1
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

H

Lag om handel
med vissa
receptfria
läkemedel, 21 §

45

Begäran om tillträde till områden,
Chef 1
lokaler och andra utrymmen som
används i samband med
detaljhandeln och hanteringen i
övrigt av försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare

H

Lag samt
förordning om
elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehål
lare

46

Skriva förbud och förelägganden
samt koppla viten till dessa enligt
lag om viten.

Chef 1

H

Lag samt
förordning om
elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehål
lare. Lag om
viten.

47

Meddela varning (32 §)

Chef 1

H

Lag samt
förordning om
elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehål
lare

48

Yttrande angående
värdeautomatspel

Chef 1

H

44 §
Lotterilagen

36(36)

Bakomliggande lagstiftning
Detta styrdokument beslutas av socialnämnden, och beslutas med stöd av kommunallagen.
Uppföljning och uppdatering
Omsorg- och välfärdssektorn ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

