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Allmänna regler
Delegerad beslutsbefogenhet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) (”KL”) får en nämnd uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL. I följande typ av ärenden får
beslutanderätten enligt 6 kap. 38 § KL däremot inte delegeras:
-

-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
framställning 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 enskild, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden eller
ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Delegerad beslutsbefogenhet gäller inom ramen för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområde samt kommunfullmäktiges beslut och
anvisade anslag.
Delegater som listas i delegatkolumnen har delegation att var för sig besluta i
respektive ärende.

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen (SoL)
I vissa typer av enskilda ärenden som framgår av 10 kap. 4 § SoL råder
begränsad delegation vilket innebär att beslutanderätten endast kan delegeras från
nämnd till utskott och inte till tjänsteperson.
Ytterligare regler om delegering finns i 10 kap. 5 § SoL. Denna paragraf handlar
i huvudsak om delegationsrätten avseende föräldrabalken där vissa beslut inte
kan delegeras till varken utskott eller tjänsteperson utan måste beslutas av
arbetsmarknads- och socialnämnden (ej utskott).

Återtagande av delegation
Arbetsmarknads- och socialnämnden kan återta delegationen, generellt eller i ett
specifikt ärende. Arbetsmarknads- och socialnämnden kan också föregripa ett
beslut i ett ärende, genom att ta över ärendet från delegaten och besluta.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har dock inte rätt att ompröva ett redan
fattat beslut.
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Vidaredelegation
I de ärendegrupper förvaltningschefen fått beslutanderätten delegerad till sig får
hen i enlighet med 7 kap. 6 § KL i sin tur uppdra åt en annan anställd inom
verksamhetsområdet att besluta i hens ställe. Beslut som är fattade efter
vidaredelegering ska återrapporteras till förvaltningschefen, som sedan anmäler
beslutet till nämnden.
Är förvaltningschefen frånvarande och har ersättare utsetts, kan ersättaren
besluta i dennes ställe, om inte annat beslutats i det enskilda fallet.
Förvaltningschefen ska anmäla till arbetsmarknads- och socialnämnden vem
som ersätter denne vid ledighet och annan frånvaro överstigande sju dagar. En
sådan anmälan ska ske i förväg och om detta inte är möjligt senast vid
nämndens nästkommande sammanträde. Syftet är att nämnden ska få
kännedom om vem som har rätt att fatta beslut i ett visst ärende.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till arbetsmarknads- och
socialnämnden enligt förteckning i delegationsordningen. Anledningen till att
delegationsbeslut anmäls är dels att allmänheten har rätt till insyn kring vilka
beslut som fattas, dels att de förtroendevalda har rätt att veta vilka beslut de har
ett ansvar för, dels att beslut ska vinna laga kraft och att överklagandetiden ska
börja löpa, om beslutet är möjligt att överklagas med laglighetsprövning.
Beslutsunderlagen ska finnas tillgängliga på respektive förvaltning.
Verkställighetsbeslut anmäls inte till kommunstyrelsen enligt KL. Men i syfte att
underlätta för beslutsfattare innehåller delegationsordningen vissa
verkställighetsbeslut. Se vidare om verkställighet i avsnitt nedan.

Överlämnande av ärende till nämnden
Utskottet ska hänskjuta ärende till nämnden för avgörande om två av utskottets
ledamöter begär detta.
Beslutsfattande i ärende där ordförande eller tjänsteperson har beslutanderätt
kan överlämnas till nämnden, om delegaten anser det nödvändigt med hänsyn
till ärendets beskaffenhet.

Jäv
Vad som är jäv för förtroendevalda och anställda framgår dels av 6-7 kap. KL,
dels 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) (”FL”). Reglerna talar om när en
anställd eller förtroendevald ska anses ha sådant intresse i ett ärende att hens
opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar
sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara
den som beslutar i ärendet, utan även den som bereder ett ärende.
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Den som är jävig ska självmant meddela detta och avstå från att delta i
handläggning och beslutsfattande.

Verkställighet
Bestämmelsen om delegering av beslut gäller inte för beslut av rent
förberedande eller verkställande art. Med verkställighet avses utförande eller
genomförande av ett redan fattat beslut som inte innebär något självständigt
ställningstagande från den ansvarige tjänstepersonens sida. Inom den
kommunala verksamheten betraktas ofta rutinmässiga beslut som verkställighet.
Gränsen kan vara svår att dra mellan vad som är ett delegationsbeslut och vad
som är ett verkställighetsbeslut. En sådan gräns är heller inte definitiv, utan
beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Kommunala beslut som inte
innebär verkställighet kan i huvudsak överklagas antingen med
laglighetsprövning enligt KL eller överklagande enligt FL. Överklagande enligt
FL tillämpas framförallt vid myndighetsutövning mot enskild. Därutöver kan
vissa kommunala beslut överklagas i enlighet med vad som anges i
speciallagstiftning.
En tumregel för att avgöra huruvida beslutet kan anses som verkställighet kan
därför vara om beslutet är så pass intressant att en kommunmedborgare kan
tänkas vilja överklaga beslutet. När det gäller finansiella beslut kan en lägre
beloppsgräns ofta medföra att det blir fråga om verkställighet. Verkställighet
förutsätter oftast att det finns tydliga mål och riktlinjer i verksamheten.
Personaladministration, interna inköp/upphandlingar, tecknande av avtal, beslut
om uppsägning/hävning av tecknade avtal, avtalsförlängningar och försäljning
av varor och tjänster för drift- eller investeringsändamål som upptagits i
gällande budget anses i regel som verkställighet, om det inte gäller principiella
frågor. Ytterst avgör domstol vid en laglighetsprövning om ett beslut utgör ett
delegationsbeslut eller ett verkställighetsbeslut.
Gällande upphandlingslagstiftningregler ska följas, liksom kommunens egna
styrdokument på området. Observera att beloppsgränserna i avsnitt 1.9.1 A-E är
knutna till behörigheten att fatta beslut och inte till attesträtten. Hur attesträtten
ska fördelas framgår av särskilt attestreglemente. Beloppsgränser för attest får
fastställasfastställs av ekonomidirektören enligt beslut i kommunstyrelsen 201610-04 § 150. Chefer har normalt sett rätt att göra inköp upp till
direktupphandlingsgränsen samt avrop och förnyade konkurrensutsättningar
från kommunens egna ramavtal, och ramavtal som kommunen upphandlat
gemensamt med andra kommuner, oavsett belopp, om inköpet är inom chefens
budget, attesträtt och verksamhetsområde.
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Ersättare
Överordnad beslutsfattare har beslutanderätt i respektive ärende när ordinarie
befattningshavare inte tjänstgör eller är förhindrad att besluta på grund av jäv.
Förvaltningschefen är den högsta delegaten på tjänstepersonnivå inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Biträdande
förvaltningschef har samma delegatnivå och kan besluta i samtliga frågor där
förvaltningschef anges som delegat.

Brådskande ärenden
Ordförande får i enlighet med 6 kap. 39 § KL fatta beslut i brådskande ärenden
där nämndens beslut inte kan avvaktas. Vid ordförandes frånvaro träder 1:e vice
ordförande in i dennes ställe. Besluten ska anmälas vid nästa sammanträde.
Nämnden uppdrar åt ordföranden i arbetsmarknads- och socialnämnden och i
dennes frånvaro 1:e vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden,
ordföranden och vice ordföranden i individutskottet, förordnade ledamöter och
ersättare1 i individutskottet att fatta beslut i brådskande ärenden som delegerats
till individutskottet, där utskottets beslut inte kan avvaktas. Besluten anmäls vid
nästa sammanträde.
Om det föreligger ett uttryckligt delegationsförbud i lag kan ordförandebeslut
inte fattas annat än genom så kallad kompletterande beslutanderätt.
Kompletterande beslutanderätt är alltid angiven direkt i lag (exempelvis 6 och
11 §§ LVU) och innebär att nämndens ordförande eller någon annan ledamot
som nämnden förordnat får fatta sådana beslut. För att vara behörig att fatta
beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara ordinarie
ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden. Den kompletterande
beslutanderätten ska endast utövas när nämndens eller utskottets beslut inte kan
avvaktas.
Ett förordnande av en ledamot att fatta beslut med stöd av den kompletterande
beslutanderätten skiljer sig från delegation enligt kommunallagen, genom att
nämnden vid ett förordnande måste namnge den som förordnandet avser.
Nämndens beslut om förordnanden i vissa ärenden enligt LVU och LVM
framgår av bilaga 1.

Personalorgan
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska personalpolitik,
genomförande av kommunens löneöversynsförhandlingar och övergripande
arbetsmiljöfrågor och jämställdhetsfrågor. Samtliga nämnder är

1

Gäller endast under förutsättning att ledamot/ersättare är ordinarie ledamot i
arbetsmarknads- och socialnämnden (6 kap. 39 § KL)

9
anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med undantag för
förvaltningschefer som anställs av kommundirektören. Ansvaret för arbetsmiljö
ligger på respektive nämnd och arbetsmiljöuppgifter kan delegeras av
nämnderna.
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Förkortningar
FB
FL
GDPR
HSF
HSL
HVB
IVO
KL
LOV
LRV
LPT
LUL
LVM
LVU
OSL
PSL
SFB
SIS
SKR
SoF
SoL
SOSFS
TF
UtL
ÄktB

Föräldrabalken (1949:381)
Förvaltningslagen (2017:900)
Dataskyddsförordningen, The General Data Protection
Regulation
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Hem för vård och boende
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunallagen (2017:725)
Lag om valfrihetssystem (2008:962)
Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Statens Institutionsstyrelse
Sveriges Kommuner och Regioner
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Socialstyrelsens författningssamling
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Utlänningslag (2005:716)
Äktenskapsbalken (1987:230)

Övrigt
Allmän förvaltningsdomstol - Allmänna förvaltningsdomstolar är
förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.
Allmän domstol - Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt och Högsta
domstolen.
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1 Förvaltningsgemensamma frågor
1.1
1.1.1

1.1.2

Brådskande ärenden

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

Lagrum
6 kap 39 § KL

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

6 kap 39 § KL

1.2

Lagrum
6 kap 1-5 §§ och 10 kap
4, 13-14, 26:1 §§ OSL
2 kap TF

Vid hänskjutande till
6 kap 1-5 §§ och 10 kap
myndigheten att fatta beslut om
4, 13-14, 26:1 §§ OSL
att inte lämna ut allmän handling 2 kap TF
eller uppställande av förbehåll för
utlämnande

Individutskott

Delegat
Handläggare/
socialsekreterare

Anmälan
Anmäls inte

Enhetschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Detta tillämpas;
1) vid tveksamheter om
handlingen kan lämnas ut;
eller
2) efter det att ansvarig
handläggare avslagit hela
2

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Prövning av utlämnande av allmän handling

Beslut
1.2.1 Utlämnande av allmän handling
A

B

Delegat
Arbetsmarknadsoch
socialnämndens
ordförande/1:e
vice ordförande
Arbetsmarknadsoch
socialnämndens
ordförande/1:e
vice ordförande/
Individutskottets
ordförande/vice
ordförande/
förordnade
ledamöter och
ersättare2 i
Individutskottet, Se
bilaga 1

Gäller endast under förutsättning att ledamot/ersättare är ordinarie ledamot i
arbetsmarknads- och socialnämnden (6 kap. 39 § KL)
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Beslut
eller delar av utlämnandet
och den enskilde har begärt
att få ett skriftligt
överklagbart beslut
1.2.2 Utlämnande av allmän handling
till forskningsändamål
1.2.3 Beslut om
personuppgiftsbehandling som
avser:

A

-

avgift för att tillmötesgå
en begäran om
information eller vägran
att tillmötesgå en
begäran;

B

-

rätten till registerutdrag

C

-

rätten till rättelse
och/eller komplettering

D

-

rätten till radering

E

-

rätten till begränsning av
behandling av
personuppgifter

F

-

underrättelse till
mottagaren och/eller
registrerade om rättelse,
radering eller begränsning
av behandling av
personuppgifter

Lagrum

Delegat

Anmälan

12 kap 6 § SoL

Förvaltningschef Anmäls inte

7 kap. 2 §
dataskyddslagen
(2018:218) och
dataskyddsförordningen
(GDPR)
artikel 12.5
Förvaltningschef Arbetsmarknadsoch socialnämnd

7 kap. 2 §
dataskyddslagen
(2018:218) och
dataskyddsförordningen
(GDPR) artikel 15
7 kap. 2 §
dataskyddslagen
(2018:218) och
dataskyddsförordningen
(GDPR) artikel 16
7 kap. 2 §
dataskyddslagen
(2018:218) och
dataskyddsförordningen
(GDPR) artikel 17
7 kap. 2 §
dataskyddslagen
(2018:218) och
dataskyddsförordningen
(GDPR) artikel 18
7 kap. 2 §
dataskyddslagen
(2018:218) och
dataskyddsförordningen
(GDPR) artikel 19

Förvaltningschef Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef Arbetsmarknadsoch socialnämnd

13

G

Beslut
- rätten till dataportabilitet

H

-

I

-

J

-

rätten att göra
invändningar mot
behandling av
personuppgifter

7 kap. 2 §
Förvaltningschef Arbetsmarknadsdataskyddslagen
och socialnämnd
(2018:218) och
dataskyddsförordningen
(GDPR) artikel 21
beslut om
7 kap. 2 §
Förvaltningschef Arbetsmarknadspersonuppgiftsbehandling dataskyddslagen
och socialnämnd
som avser anmälan av
(2018:218) och
specifika
dataskyddsförordningen
personuppgiftsincidenter (GDPR) artikel 21
till tillsynsmyndighet
inom 72 timmar
beslut om
7 kap. 2 §
Förvaltningschef Arbetsmarknadspersonuppgiftsbehandling dataskyddslagen
och socialnämnd
som avser
(2018:218) och
konsekvensbedömning
dataskyddsförordningen
avseende dataskydd
(GDPR) artikel 35

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Lagrum
Delegat
Anmälan
7 kap. 2 §
Förvaltningschef Arbetsmarknadsdataskyddslagen
och socialnämnd
(2018:218) och
dataskyddsförordningen
(GDPR) artikel 20

Anmälningar till domstolar och andra myndigheter

Beslut
Anmälan till IVO om
missförhållanden inom
socialtjänstens område
Beslut att avsluta utredning
rörande missförhållanden
inom socialtjänstens
område (Lex Sarah)
Beslut att anmäla/ej anmäla
brott som hindrar
nämndens verksamhet
Beslut om polisanmälan/att
inte inge polisanmälan
angående misstanke om
vissa brott mot underårig
samt vissa grövre brott
Beslut om att inge/inte
inge polisanmälan om
misstänkt bidragsbrott

Lagrum
14 kap 3,7 §§ SoL,
SOSFS 2011:5, 2013:16

Delegat
Förvaltningschef

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

12 kap 10 § SoL

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

12 kap 10 § SoL
10 kap 2 § OSL

Gruppledare

Individutskott

6 § Bidragsbrottslagen (2007:612)

Enhetschef

Individutskott
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Beslut
1.3.6 Underrättelse till annan
myndighet vid misstanke
om att ekonomiskt stöd har
beslutats, betalats ut eller
tillgodoräknats felaktigt
eller med ett för högt
belopp
1.3.7 Anmälan till
överförmyndare om behov
av god man/förvaltare
samt anmälan att behov
inte längre föreligger
1.3.8 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs
egendom

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Lagrum
Lagen (2008:206) om
underrättelseskyldighet
vid felaktiga
utbetalningar från
välfärdssystemen

Delegat
Enhetschef

Anmälan
Individutskott

5 kap 2-3 §§ SoF

Socialsekreterare/
Handläggare

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare/
Handläggare

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Yttranden till domstolar och andra myndigheter

Beslut
Yttrande till
förvaltningsdomstol
gällande LVU/LVM
Yttrande till
tillsynsmyndighet (IVO, JO,
JK) i individärende om ej av
särskild principiell betydelse
Yttrande på begäran av
förvaltningsdomstol
gällande särskild avgift
Yttrande till myndighet,
organisation eller dylikt om
ej av särskild principiell
betydelse
Yttrande över detaljplan till
miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen
Yttrande på begäran av
annan förvaltning om ej av
särskild principiell betydelse
Yttrande till
kommunstyrelsen om
serveringstillstånd

Lagrum

Delegat
Individutskott

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

13 kap 1, 2, 5 §§ Förvaltningschef
SoL, 16 kap 6 f §
SoL

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

16 kap 6 d § SoL Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

8 kap 17 §
Alkohollagen
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1.4.8
1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

Beslut
Yttrande till IVO avseende
ärendeöverflyttning
Yttrande till
förvaltningsdomstol i fråga
om ärendeöverflyttning
Yttrande till kammarrätten
med anledning av
överklagande av
förvaltningsrättsbeslut
Yttrande till Högsta
förvaltningsdomstolen med
anledning av överklagande
av kammarrättsbeslut
Yttrande till
förvaltningsdomstol med
anledning av överklagande
av delegats beslut i fråga om
bistånd
Yttrande om en utlännings
personliga förhållanden i
ärende om
uppehållstillstånd eller ett
ärende om ställning som
varaktigt bosatt i Sverige
eller för att verkställa ett
beslut om avvisning eller
utvisning.

1.5

Lagrum

17 kap. 1 § UtL

Delegat
Förvaltningschef

Anmälan
Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Enhetschef

Individutskottet

Överklaganden

Beslut
1.5.1 A Bedömning om anledning till
omprövning föreligger när beslut
överklagats

Lagrum
FL 39 §

Delegat
Gruppledare

Anmälan
Anmäls inte

B

Omprövning (beslut om ändring)
av beslut som fattats av delegat

FL 37-38
§§

Individutskott

C

Beslut att avvisa besvär som inte
FL 45 §
inkommit i rätt tid
Beslut att anföra besvär samt
yrkande av inhibition, över
förvaltningsrätts/kammarrättsbeslut

Den delegat som fattat
det beslut som
överklagats
Gruppledare
Förvaltningschef

Individutskott

1.5.2

Individutskott
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1.5.3

1.5.4

1.5.5

Beslut
Beslut om att överklaga
Migrationsverkets beslut gällande
återsökning
Beslut om att överklaga IVOföreläggande om vite till
förvaltningsdomstol
Beslut om att överklaga IVO-beslut
angående överflyttning av ärende
till nämnd i annan kommun

1.6

1.6.3
1.6.4

Fördelning av statsbidrag

1.6.2

Delegat
Enhetschef

Anmälan
Individutskott

13 kap 8
§ SoL

Förvaltningschef

Individutskott

2 a kap
10-11 §§
SoL

Förvaltningschef

Individutskott

Övrigt

Beslut
Beslut om
förtroendevaldas
deltagande i kurser,
konferenser och dylikt
Fördelning av ekonomiskt
stöd till idéburna
organisationer
Ansökan om statsbidrag

1.6.1

Lagrum
10 kap 2
§ SoL

Beslut om handlingsplan
gällande statsbidrag
1.6.6 Antagande och revidering
av riktlinjer inom
förvaltningen (ej
myndighetsutövning)
1.6.7 Revidering av antagna
riktlinjer i
myndighetsutövning om ej
av principiell betydelse
1.6.8 Antagande och revidering
av arkivbeskrivning
1.6.9 Beslut om att avvisa
ansökan om bistånd t ex
när sökande ej har
fullmakt/är behörig
1.6.10 Beslut att bifalla/avslå
ansökan om insatser vid
flytt från annan kommun

Lagrum

Delegat
Arbetsmarknads- och
socialnämndens
ordförande

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
(Rapport)

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

1.6.5

Förvaltningschef
Förvaltningschef

2 a kap 8 § punkt
1-2 SoL

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef
Enhetschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Individutskott

Enhetschef

Individutskott
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Beslut
1.6.11 Beslut att ta emot/inte ta
emot ärende från nämnd i
annan kommun

Lagrum
2 a kap 10-11 §§
SoL

Delegat
Enhetschef

Anmälan
Individutskott

1.6.12 Beslut om överflyttning av
ärende till nämnd i annan
kommun
1.6.13 Upprätta
överenskommelse med
annan kommun gällande
placering av
ensamkommande

2 a kap 10-11 §§
SoL

Enhetschef

Individutskott

2 kap 1 § SoL
(Ändring
genom lag
2018:347), Lag
om ändring i
lagen
(1994:137) om
mottagande av
asylsökande
m.fl, § 3
2 a kap 10-11 §§
SoL

Enhetschef

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Enhetschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Socialsekreterare
/Handläggare

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Enhetschef
Närmaste chef
Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Anmäls inte
Anmäls inte

Förvaltningschef

Anmäls inte

1.6.14 Beslut att ansöka hos IVO
om överflyttning av ärende
till nämnd i annan
kommun
1.6.15 Utse juridiskt ombud att
företräda arbetsmarknadsoch socialnämnden i mål
vid förvaltningsdomstol
eller allmän domstol
1.6.16 Företräda arbetsmarknadsoch socialnämnden vid
förvaltningsdomstol eller
allmän domstol
1.6.17 Beslut om entledigande av FL 14 §
ombud
1.6.18 Beslut i fråga om jäv
FL 16-18 §§
1.6.19 Teckna
personuppgiftsbiträdesavtal
1.6.20 Tillämpning och tolkning
av taxor, reglementen m.m.
inom sitt
verksamhetsområde

1.7

Lägenheter

Beslut
1.7.1 Beslut om försökslägenhet
1.7.2 Beslut om träningslägenhet

Lagrum
4 kap 2 § SoL
4 kap 1 § SoL

Delegat
Enhetschef
Enhetschef

Anmälan
Individutskott
Individutskott
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Beslut
1.7.3 Beslut om jourlägenhet
1.7.4 Teckna och säga upp avtal om
hyreskontrakt på försöks- eller
träningslägenhet som förvaltningen
förhyr (Avtal mellan förvaltningen
och hyresvärden/
fastighetsavdelningen)

1.8

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Enhetschef
Bostadskonsulent

Anmälan
Individutskott
Individutskott

Boutredningsärenden

Beslut
1.8.1 Beslut om att göra/inte
göra dödsboanmälan

Lagrum
20 kap 8 a §
Ärvdabalken

Delegat
Anmälan
Socialsekreterare/handläggare Individutskott

1.8.2 Beslut att förvalta och
avveckla dödsboet

18 kap 2 §
Ärvdabalken

Socialsekreterare/handläggare Individutskott

1.8.3 Beslut att föranstalta om
bouppteckning
1.8.4 Beslut om gravsättning

20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken
5 kap 2 §
Begravningslagen

Socialsekreterare/handläggare Individutskott
Socialsekreterare/handläggare Individutskott
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1.9
1.9.1
A

B

Upphandling och eEkonomi

Beslut
Beslut om att upphandling
ska genomföras för samlat
beräknat kontraktsvärde från
och med
direktupphandlingsgränsen,
inom ramen för
budget.Inköp, vilket omfattar
både nya upphandlingar samt
avrop från redan
upphandlade avtal,
beträffande varor och tjänster
inom gällande budget
- Upp till två
prisbasbelopp

Beslut om att upphandling
ska genomföras i
investeringsprojekt inom
godkänd investeringsbudget.
Inköp, vilket omfattar både
nya upphandlingar samt
avrop från redan
upphandlade avtal,
beträffande varor och tjänster
inom gällande budget

Lagrum
Kommentar:
Samråd ska ske med
upphandlingschef
(genom
upphandlingsenheten, se rutiner
på intranätet).
Rör upphandlingen
IT-system/utrustning ska
samråd även ske
med IT-chef.

Delegat
Förvaltningschef

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Anmäls inte

Enhetschef/Verksamhetschef

Kommentar:
Omfattar inte
upphandlingar och
avrop i samband
med beslutade
insatser enligt t.ex.
SoL, LVU, LVM och
som regleras särskilt
nedan i delegationsordningen. Samråd
ska ske med
kommunens
upphandlingsenhet
vid upphandlingar
som överstiger två
prisbasbelopp,
inklusive utformning
av förfrågningsunderlag.
Kommentar:
Förvaltningschef
Samråd ska ske med
upphandlingschef
(genom
upphandlingsenheten, se rutiner
på intranätet).
Rör upphandlingen
IT-system/utrustning ska
samråd även ske

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
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Beslut
- Upp till 55
prisbasbelopp

C

D

E

1.9.2

Beslut om samtliga
tilldelningsbeslut och beslut
att avbryta upphandling.
Teckna avtal, säga upp eller
häva avtal beträffande inköp
enligt punkt 1.9.1 A och B
ovan
- Understigande 55
basbelopp
Att själv eller genom att utse
ombud föra kommunens
talan inför domstol och andra
myndigheter i
upphandlingsärenden.
Samtliga sekretessbeslut som
förekommer inom
upphandling, inköp och
avtalsförvaltning.
Rätt att säga upp eller häva
avtal med utförare inom
nämndens verksamhet
(jfr KS delegationsordning
punkt E1)

Lagrum
med ITchef.Kommentar:
Omfattar inte
upphandlingar och
avrop i samband
med beslutade
insatser enligt t.ex.
SoL, LVU, LVM och
som regleras särskilt
nedan i delegationsordningen. Samråd
ska ske med
kommunens
upphandlingsenhet
vid upphandlingar
som överstiger två
prisbasbelopp,
inklusive utformning
av förfrågningsunderlag.
Kommentar:
Detta gäller även vid
förnyad
konkurrensutsättning
från inköpscentralers
ramavtal.

Delegat

Anmälan

Förvaltningschef och
upphandlingschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Anmäls inte

Upphandlingschef

Anmäls inte

Förvaltningschef
Upphandlingschef
Kommunjurist

Anmäls inte

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
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1.9.23

1.9.34
1.9.45

1.9.56
A
B

Beslut
Besluta om ersättning till
utförare inom nämndens
verksamhet
Samverkansavtal med annan
huvudman
Åtgärder vid
avtalsuppföljning av utförare
enligt valfrihetssystem LOV
och LOU
Attesträtt
- Samtliga
ansvar/verksamheter
-

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Vidaredelegera
ansvaret (utse
attestanter för olika
ansvar/
verksamhetsområden)

1.9.67 Föräldrautbildning,
internationell adoption – rätt
att fastställa avgift vid nytt
avtal
1.9.78 Hyressättning och beslut om
indexering av hyresavgift

Förvaltningschef

Anmäls inte

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

FFörvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Kommentar:
Notera att
eventuell
indexering eller
möjlighet till
hyreshöjning
alltid måste
anges i det
ursprungliga
hyresavtalet för
att vara gällande
enligt hyreslagen
(12 kap
jordabalken)

1.10 Lokaler
Beslut
1.10.1 Ta fram formella krav
(verksamhetsspecifika) vid
beställning av lokaler

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Anmälan
Anmäls inte
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1.10.2 Beställning av lokaler om ej av
större omfattning eller av principiell
betydelse

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

1.11 Kommunal hälso- och sjukvård
Beslut
1.11.1 Beslut om utlämnande/ej
utlämnande av HSL-journal till
enskild/anhörig eller annan
myndighet samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

Lagrum
2 kap TF
6 kap 2-3 §§ och
10 kap 4, 13-14
§§ OSL, 25 kap
1, 6-7 §§ OSL

Delegat
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

1.11.2 Beslut om att anmäla händelser
som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada
till IVO
1.11.3 Yttrande till patientnämnden

3 kap 5 § PSL

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Kommentar:
Anmälan till
arbetsmarknadsoch socialnämnd
görs vid avslag
eller förbehåll
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

1.11.4 Tillsyn av hälso- och sjukvård

4 kap 6 § HSF

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Delegat
Ansvarig
handläggare
Förvaltningschef

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

1.11.5 Avge sammanställning av
3 kap 10 § PSL
Patientsäkerhetsberättelse årligen
1.11.6 Revidering av antagna riktlinjer för
kommunal hälso- och sjukvård

1.12 GDPR och dataskyddslagen

1.12.1
1.12.2

1.12.3

Beslut
Beslut avseende tillgodoseende av
registrerades rättigheter
Adekvansbeslut avseende tekniska
och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa regelefterlevnad

Adekvansbeslut avseende inbyggda
säkerhetsåtgärder i samband med
upphandling

Lagrum
GDPR Artikel
15-21
GDPR Artikel
24-25;
Dataskyddso
mbud ska
höras
GDPR Artikel
25;
Dataskyddso
mbud ska
höras
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1.12.4

Beslut
Beslut avseende ansvarsfördelning
vid gemensamt
personuppgiftsansvar

1.12.5

Beslut avseende tekniska och
organisatoriska åtgärder vidtagna
av personuppgiftsbiträde

1.12.6

Tecknande av
Personuppgiftsbiträdesavtal

1.12.7

Instruktion till
Personuppgiftsbiträde
1.12.8 Kontaktperson gentemot
tillsynsmyndigheten då
tillsynsmyndigheten initierar
kontakt med nämnden
1.12.9 Adekvansbeslut avseende tekniska
och organisatoriska
säkerhetsåtgärder vidtagna för att
minska risken för och vid
personuppgiftsincidenter vid
behandling
1.12.10 Anmälan av en
personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten

Lagrum
GDPR Artikel
26;
Dataskyddso
mbud ska
höras
GDPR Artikel
28;
Dataskyddso
mbud ska
höras
GDPR Artikel
28;
Dataskyddso
mbud ska
höras
Samma
person som
undertecknar
avtalet
undertecknar
även
personuppgift
sbiträdesavtale
t.
GDPR Artikel
28
GDPR Artikel
31

Delegat
Förvaltningschef

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

GDPR Artikel
32;
Dataskyddso
mbud ska
höras

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

GDPR Artikel
33;
Dataskyddso
mbud ska
höras

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef
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Beslut
1.12.11 Beslut avseende information till
registrerade i samband med
personuppgiftsincident

1.12.12 Beslut avseende genomförande av
konsekvensbedömning

1.12.13 Yttrande avseende möjligheterna
att påbörja behandling efter
genomförd konsekvensbedömning

1.12.14 Beslut om kontaktperson
gentemot tillsynsmyndigheten vid
förhandssamråd
1.12.15 Yttrande avseende möjligheterna
att påbörja behandling efter
förhandssamråd med
tillsynsmyndigheten
1.12.16 Yttrande avseende utnämnande av
dataskyddsombud

1.12.17 Beslut att bestrida beslut ifrån
tillsynsmyndighet

Lagrum
GDPR Artikel
34;
Dataskyddso
mbud ska
höras
GDPR Artikel
35;
Dataskyddso
mbud ska
höras
GDPR Artikel
35;
Nämnden
beslutar om
behandlingen
ska
genomföras.
Om nämnden
beslutar att
behandling ej
ska
genomföras
aktualiseras
förhandssamr
ådsprocessen
(M14 och
M15).
GDPR Artikel
36

Delegat
Förvaltningschef

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef
och DSO (bägge
ska yttra sig)

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

GDPR Artikel
36

Förvaltningschef
och DSO (bägge
ska yttra sig)

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

GDPR Artikel
37
Nämnden
utnämner
dataskyddsom
bud
GDPR Artikel
57

Förvaltningschef

Anmäls inte

Nämndordförande

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
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Beslut
1.12.18 Ändringsbeslut avseende
tillgodoseende av rättigheter efter
överklagande

Lagrum
Dataskyddslag
en 7 kap. 2 §
och
Förvaltningsla
gen 38 §;
Dataskyddso
mbud ska
höras

Delegat
Förvaltningschef

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

1.13 Arbetsgivarfrågor inom nämndens verksamhetsområde
1.12
Beslut
1.132.1 Beslut om arbetsmiljöuppgifter
inom arbetsmiljöområdet enligt
arbetsmiljölag och enligt
tillämpliga föreskrifter
1.132.2 Beslut om vidaredelegering av
Arbetsmiljöuppgifter
1.132.3 Beslut om att åtgärda brister i
arbetsmiljön
(Kommentar: Åtgärder som inte
ryms inom tilldelad ram returneras
till FC/KD eller KS/nämnd)
1.132.4 Företräda förvaltningen vid
kommunövergripande
förhandlingar enligt MBL 1112, 19 och 38 §§

1.132.5 Biträda förvaltningen vid
förhandlingar enligt MBL 11-12,
19 och 38 §§

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Förvaltningschef

Anmälan
Anmälan till
arbetsmarknadsoch socialnämnd
vid principiell
Betydelse
Anmäls inte

Närmaste chef med
delegation

Anmäls inte

Förvaltningschef

Anmäls inte

Kommentar:
I samråd med HRdirektör eller
Förhandlingschef
Förhandlingschef
HR-direktör

Anmäls inte

Kommentar:
Respektive chef är
ansvarig för
förhandlingen
1.132.6 Anställningar inom
A
nämndens verksamhetsområde:
- Förvaltningschef

Kommundirektör

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
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B

Beslut
- Enhetschef

C

- Övriga medarbetare

1.132.7 Lön vid nyanställning och vid
löneöversyn
1.132.8 Justering av lön utanför ordinarie
löneöversyn

1.132.9 Beslut om förbud mot bisyssla

1.132.1
0
1.132.1
1

1.132.1
2
1.132.1
3

1.13.2.
14
1.132.1
5
1.132.1
6

Beslut om ledighet för fackligt
arbete
Bevilja ledighet med lön, utöver lag
och avtal

Bevilja ledighet som regleras i lagar
och avtal
Besluta om förstadagsintyg
(läkarintyg)

Beställa läkarundersökning via
företagshälsovård
Bevilja uppsägning på egen
begäran
Godkänna förkortad
uppsägningstid vid uppsägning på
egen begäran
1.132.1 Uppsägning på grund av
7
arbetsbrist

Lagrum

Delegat
Närmaste chef
Närmaste chef

(Enligt
riktlinjer)

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Närmaste chef

Anmäls inte

Förvaltningschef

Anmäls inte

Kommentar:
I samråd med HRdirektör eller
Förhandlingschef
Närmaste chef

Anmäls inte

Kommentar:
I samråd med HRdirektör eller
Förhandlingschef
HR-direktör
Förhandlingschef
Förvaltningschef
Kommentar:
I samråd med HRdirektör eller
Förhandlingschef
Närmaste chef

Anmäls inte
Anmäls inte

Anmäls inte

Närmaste chef
Kommentar:
I samråd med HRdirektör eller
Förhandlingschef
Närmaste chef

Anmäls inte

Närmaste chef

Anmäls inte

Närmaste chef

Anmäls inte

HR-direktör
Förhandlingschef

Anmäls inte

Anmäls inte
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Beslut
1.132.1 Varsel och besked från
8
arbetsgivarens sida för
tidsbegränsad anställd personal
1.132.1 Beslut om omplacering
9

1.132.2 Beslut om disciplinär åtgärd,
0
varning, löneavdrag

Delegat
Närmaste chef,
HR-administratör,
HR-specialist
HR-direktör
Förhandlingschef
Kommentar:
I samråd med
Förvaltningschef
HR-direktör
Förhandlingschef

1.132.2 Uppsägning av personliga skäl
1

Kommentar:
I samråd med
Förvaltningschef
HR-direktör
Förhandlingschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

1.132.2 Beslut om avsked
2

Kommentar:
I samråd med
Förvaltningschef
HR-direktör
Förhandlingschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

1.132.2 Överenskommelse om
3
avgångsvederlag

Kommentar:
I samråd med
Förvaltningschef
HR-direktör
Förhandlingschef

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

1.132.2 Beslut om polisanmälan angående
4
misstänkt brott begånget av
anställd i tjänsten

1.132.2 Beslut om avvikelse från
5
turordning vid återanställning

Lagrum

Kommentar:
I samråd med
Kommundirektör
och
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Kommentar:
I samråd med HRdirektör eller
Förhandlingschef
HR-direktör
Förhandlingschef

Anmälan
Anmäls inte

Anmäls inte

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Anmäls inte
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Beslut
1.132.2 Beslut om rätt till minnesgåva
6
1.132.2 Beslut i enlighet med riktlinje för
7
distansarbete i Tyresö kommun
1.132.2 Beslut om tillförordnad
8
förvaltningschef högst 3 månader
vid förvaltningschefens frånvaro

Lagrum
(Enligt
riktlinjer)

Delegat
HR-direktör
Förhandlingschef
HR-direktör
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Anmälan
Anmäls inte
Anmäls inte
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

29

2 Individ- och familjeomsorg
2.1

Allmänt

Beslut
2.1.1 Beslut att utredning ska
inledas

Lagrum
11 kap 1 §
SoL
11 kap 1 a
§ SoL

Delegat
Anmälan
Socialsekreterare/Handläggare Individutskott

2.1.2 Beslut om att utredning
avslutas utan insats
A

Socialsekreterare/Handläggare Individutskott

B

Socialsekreterare

Individutskott

Gruppledare

Individutskott

Beträffande barn och
ungdom 0-18 år:
- Utredning avslutas med
insats
C
Beträffande barn och
ungdom 0-18 år:
- Utredning avslutas utan
insats
2.1.3 Beslut om att utredning inte
A
ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned

11 kap 1 §
SoL
11 kap 1-2
§§ SoL

Socialsekreterare/Handläggare Individutskott

11 kap 1 §
SoL
11 kap 1-2
§§ SoL
11 kap 1 §
SoL
11 kap 1-2
§§ SoL

Gruppledare

Individutskott

Beträffande barn och
ungdom 0-18 år
- När ny orosanmälan
inkommer under
pågående utredning
2.1.4 Förlängning av utredningstid i 11 kap 2 §
A
ärenden som rör barn (med
2 st SoL
angivande av viss tid)

Socialsekreterare

Individutskott

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

B

11 kap 2 §
2 st SoL

Enhetschef

Individutskott
(månadsvis)

11 kap
4 a § SoL

Gruppledare

Individutskott

B

Beträffande barn och
ungdom 0-18 år

C

Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn
- Förlängning högst en
månad
2.1.5 Beslut om uppföljning efter
avslutad utredning oberoende
av samtycke från
vårdnadshavare eller barnet
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Beslut
2.1.6 Beslut om uppföljning efter
avslutad placering oberoende
av samtycke från
vårdnadshavare eller barnet
2.1.7 Beslut att anföra besvär över
avslagsbeslut att lämna ut
uppgifter till utredning jml 11
kap 1 § SoL

2.2

Lagrum
11 kap
4 b § SoL

Delegat
Gruppledare

Anmälan
Individutskott

14 kap 1 §
3 st SoL

Enhetschef

Individutskott

Ekonomiskt bistånd

Beslut
Beslut om försörjningsstöd
enligt riksnorm och
riktlinjer

Lagrum
4 kap 1 §
SoL
4 kap 3 §
SoL

Delegat
Socialsekreterare/
Bidragshandläggare

Anmälan
Individutskott

B

Beslut om att avslå ansökan
om försörjningsstöd samt
ekonomiskt bistånd enligt
riksnorm och riktlinjer samt
ekonomiskt bistånd i övrigt

4 kap 1 §
SoL
4 kap 3 §
SoL

Socialsekreterare/
Bidragshandläggare

Individutskott

2.2.2

Beslut om reducering av
riksnormen

Socialsekreterare

Individutskott

2.2.3

Beslut om ekonomiskt
bistånd i övrigt enligt
nämndens riktlinjer
- Högst 5 % av
basbeloppet
- Högst 50 % av
basbeloppet
- Därutöver

4 kap 1
och 3 §§
SoL
4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Individutskott

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

Gruppledare

Individutskott

Individutskott
Gruppledare

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Individutskott

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

Individutskott

4 kap 1 §
SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

2.2.1
A

A1

A2
A3
2.2.3
B1
B2

B2B3

Hyresskulder
- Högst 25 % av
basbeloppet
Hyresskulder
- Högst 50 % av
basbeloppet
- Därutöver
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Beslut
Hotellkostnader, härbärgeskostnader
- Högst 30 dagar

Lagrum
4 kap 1 §
SoL

C2

Hotellkostnader, härbärgeskostnader
- Högst 3 månader

4 kap 1 §
SoL

Gruppledare

Individutskott

C32

-

4 kap 1 §
SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

2.2.4
A

Beslut om ekonomiskt
bistånd i övrigt utöver
nämndens riktlinjer
- Högst 5 % av
basbeloppet
- Högst 50 % av
basbeloppet

4 kap 1 §
SoL
Socialsekreterare

Individutskott

4 kap 1 §
SoL

Förvaltningschef

Individutskott

C

-

4 kap 1 §
SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

2.2.5

Beslut om försörjningsstöd
med villkor om praktik eller
annan kompetenshöjande
åtgärd
Beslut om försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd
enligt riksnorm och
riktlinjer till
ensamkommande barn och
ungdomar
- Högst 10 % av
basbeloppet
- Därutöver

4 kap 1,4
§§ SoL

Socialsekreterare

Individutskott

Assistent

Individutskott

4 kap 1 §
SoL
4 kap 5 §
SoL

Gruppledare

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

4 kap 2 §
SoL
9 kap 2 §
SoL

Gruppledare

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

2.2.3
C1

B

2.2.6
A

B
2.2.7

2.2.8
2.2.9

Därutöver

Därutöver

Beslut om avslag eller
nedsättning av
försörjningsstöd om den
enskilde utan godtagbart
skäl avböjer att delta i
åtgärd enligt ovan
Beslut om bistånd till
förmedling av egna medel
Beslut om återkrav av
ekonomiskt bistånd enligt 4

Delegat

Anmälan

EnhetschefSocialsekreterare Individutskott

4 kap 1 §
SoL
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Beslut
kap 1 § SoL som lämnats
som förskott på förmån
eller ersättning, eller vid
arbetskonflikt, eller vid
andra förhållanden då den
enskilde hindrats från att
förfoga över sina
tillgångar/inkomster
2.2.10 Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt
4 kap 1 § SoL som utgått
obehörigen eller med för
högt belopp
2.2.11 Beslut om ekonomisk hjälp
enligt 4 kap 2 § SoL med
villkor om återbetalning
2.2.12 Beslut om nedsättning helt
A
eller delvis av
ersättningsskyldighet som
avses i 9 kap 1 och 2 §§ SoL
B

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

Beslut om nedsättning helt
eller delvis av
ersättningsskyldighet
gällande skuld som uppstått
vid boende i en av
kommunens tränings- eller
försökslägenheter
Beslut att föra talan hos
förvaltningsrätt om
ersättning för ekonomisk
hjälp enligt 9 kap 1 § SoL
Beslut att föra talan hos
förvaltningsrätt om
ersättning för ekonomisk
hjälp enligt 9 kap 2 § SoL
Beslut att underrätta
Försäkringskassan att
nämnden ska uppbära
ersättning enligt SFB
Beslut om avgiftsbefrielse
från avgift i förskola där
synnerliga skäl föreligger i

Lagrum

Delegat

Anmälan

9 kap 1 §
SoL

EnhetschefSocialsekreterare Individutskott

4 kap 2 §
SoL
9 kap 2 §
2 st SoL
9 kap 4 §
SoL

GruppledareIndividutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Enhetschef

Individutskott

9 kap 4 §
SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

9 kap 3 §
SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

9 kap 3 §
SoL

Enhetschef

Individutskott

107 kap 5
§ SFB

Socialsekreterare/
Bidragshandläggare

Individutskott

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

Individutskott
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Beslut
fråga om förebyggande
barnavård under högst 6
månader
2.2.17 Beslut om tillfälligt ekonomiskt
bistånd till hotellkostnader,
resor, kläder, mat eller liknande
vid krissituationer under icke
kontorstid

Lagrum

Delegat

Anmälan

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost
Socialsekreterare i
socialjour, samt
resurspersoner i
kommunens krisgrupp
(TiB)

Individutskott

Barn och ungdom
2.3
2.3.1
A

HVB, familjevårdsorganisationer, barn och unga

Beslut
Beslut om bistånd i form av
köpt plats vid hem för vård
eller boende eller
konsulentstött
familjehem/jourhem
inklusive beslut om
vårdkostnad.
- Inom ramavtal

Lagrum
4 kap 1 §
SoL

Delegat

Anmälan

Enhetschef
Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost
OBS: Avser akuta beslut
fram till nästkommande
helgfri vardag.

Individutskott
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Beslut
- Därutöver avseende
ensamkommande, upp till
nivå i enlighet med
Migrationsverkets
ersättning

Lagrum
4 kap 1 §
SoL

Delegat
Gruppledare

Anmälan
Individutskott

C

-

4 kap 1 §
SoL

Förvaltningschef

Individutskott

2.3.2

Teckna vårdavtal med
vårdgivare efter beslut om
vård med omprövning
senast inom 12 månader
Uppsägning av vårdavtal
Kostnader i samband med
placering på hem för vård
eller boende eller boende i
konsulentstött
familjehem/jourhem
- Upp till 20 % av
basbeloppet

Enhetschef

Anmäls inte

Socialsekreterare

Anmäls inte

Socialsekreterare

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

B

2.3.3
2.3.4
A

Därutöver

4 kap 1 §
SoL

B

-

2.3.5
A

Kostnader i samband med
vistelse på hem för vård
eller boende, köpt plats
- Upp till 20 % av
basbeloppet per
kalenderår
- Mer än 20 % av
basbeloppet per
kalenderår

4 kap 1 §
SoL

Kostnader för
föräldrakontakt
- Upp till 20 % av
basbeloppet per kalenderår

4 kap 1 §
SoL

-

Upp till 40 % av
basbeloppet per kalenderår

4 kap 1 §
SoL

Därutöver

4 kap 1 §
SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

6 kap 8 §
SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

B

2.3.6
A

B

Mer än 20 % av
basbeloppet

C

-

2.3.7

Övervägande om behov av
vård fortfarande föreligger
(var 6:e månad)

4 kap 1 §
SoL

4 kap 1 §
SoL
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2.3.8

2.3.9

Beslut
Övervägande av ansökan
om flyttningsförbud när
vårdnadshavare eller barnet,
om barnet fyllt 15 år, begär
att vården ska upphöra och
barnet är placerat i ett
sådant hem som avses i 6
kap. 6 § första stycket SoL.
Övervägande om ansökan om
överflyttning av vårdnaden
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken,
när barnet har varit placerad i
samma familjehem under två år
från det att placeringen
verkställdes.

Lagrum
6 kap. 8a
§ SoL

Delegat
Individutskott

Anmälan
Arbetsmarknadsoch socialnämnd

6 kap. 8b
§ SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

(OBS: därefter ska frågan
övervägas årligen)

2.4
2.4.1

A1

A2

2.4.1
B1
B2

2.4.1 C

Jourhem och familjehem, barn och unga

Beslut
Beslut om bistånd i form av
placering av underårig.
I jourhem:
- Högst två månader efter
avslutad utredning enligt
SoL 11 kap 1-2 §§ (som
får ta max fyra månader)
I jourhem:
- Därutöver i avvaktan på
stadigvarande placering,
endast vid särskilda skäl
I familjehem:
- Vid stadigvarande vård
och fostran

Lagrum Delegat
4 kap
1§
SoL
Gruppledare,
Socialjour
Nacka/Tyresö

Anmälan

4 kap
1§
SoL

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

4 kap
1§
SoL

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

I familjehem:
- Vid vård och fostran efter
18 års ålder
I enskilt hem vid tillfällig vård
utanför det egna hemmet (ej
jourhem)

4 kap
1§
SoL
4 kap
1§
SoL

Enhetschef

Individutskott

Gruppledare
Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost

Individutskott

Individutskott
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2.4.2

2.4.3

A1

A2

2.4.3
B1
B2

Beslut
Godkännande av jourhem

Beslut om ersättning till
jourhem
Egen regi
- Enligt fastställda
ersättningsnivåer
Egen regi
- Därutöver
Annan regi
- Enligt rekommendationer
SKR
- Därutöver

2.4.4

Godkännande av
familjehem

2.4.5
A

Beslut om ersättning till
familjehem
- Enligt rekommendationer
SKR
- Därutöver

B
2.4.6
A

Lagrum Delegat
6 kap 6
Individutskott
§ 3 st
SoL

6 kap
6§
SoL

Beslut om ersättning till
enskilt hem vid tillfällig vård
utanför det egna hemmet
- Enligt fastställda
ersättningsnivåer för
jourhem

B

-

2.4.7
A

Kostnader i samband med
placering i jourhem,
familjehem
- Upp till 20 % av
basbeloppet

4 kap
1§
SoL

B

-

2.4.8 A

Kostnader vid vistelse i
jourhem, familjehem
- Upp till 20 % av
basbeloppet per
kalenderår

4 kap
1§
SoL
4 kap
1§
SoL

Därutöver

Mer än 20 % av
basbeloppet

Anmälan
Arbetsmarknads- och
socialnämnd

Socialsekreterare

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Enhetschef
Förvaltningschef

Individutskott
Individutskott

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

Socialsekreterare

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott
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B

2.4.9 A

B

C

Beslut
- Mer än 20 % av
basbeloppet per
kalenderår

Lagrum Delegat
4 kap
Förvaltningschef
1§
SoL

Kostnader för
föräldrakontakt
- Upp till 20 % av
basbeloppet per
kalenderår
- Upp till 40 % av
basbeloppet per
kalenderår

4 kap
1§
SoL

-

Därutöver

Socialsekreterare

Individutskott

4 kap
1§
SoL

Enhetschef

Individutskott

4 kap
1§
SoL

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

Enhetschef

Individutskott

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

9 kap
4§
SoL

Enhetschef

Individutskott

9 kap
3§1
st
SoL

Enhetschef

Individutskott

6 kap
6§
SoL

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

2.4.10 A Kostnader för deltagande i
jour- och
familjehemsföräldrautbildning
- Upp till 50 % av
basbeloppet per
kalenderår
B

-

2.4.11

Beslut om nedsättning helt
eller delvis av
ersättningsskyldigheten som
avses i 8 kap 1 § 1 och 2 st
SoL
Beslut om att föra talan om
ersättning hos
förvaltningsrätten om
återkrav enligt 8 kap 1 § 1 och
2 st SoL
Medgivande i samband med
privat placering

2.4.12

2.4.13

Mer än 50 % av
basbeloppet per
kalenderår

2.5
2.5.1

Anmälan
Individutskott

LVU

Beslut
Beslut om ansökan till
förvaltningsrätt om vård
enligt LVU

Lagrum
4§
LVU

Delegat
Individutskott

Anmälan
Arbetsmarknads- och
socialnämnd
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Beslut
Beslut om att återta
ansökan om vård enligt
LVU
Beslut om att vården
enligt LVU ska upphöra

Lagrum

2.5.4 A

Beslut om omedelbart
omhändertagande

B

-

6 § 1 st
LVU, 6 §
2 st LVU
6 § 1 st
LVU, 6 §
2 st LVU

2.5.5

Beslut om att hos
förvaltningsrätten
ansöka om förlängning
av utredningstiden
Beslut om att
omedelbart
omhändertagande ska
upphöra
Beslut om hur vården
ska ordnas och var den
unge ska vistas under
vårdtiden
- Då utskottets beslut
inte kan avvaktas

8§
LVU

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

2.5.2

2.5.3

2.65.6

2.5.7 A

B

2.5.8 A

Då utskottets beslut
inte kan avvaktas

Delegat
Ordförande
Arbetsmarknads- och
socialnämnden
Individutskott

Anmälan
Individutskott

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

Ordförande/1:e vice
ordförande
Arbetsmarknads- och
socialnämnd,
Ordförande/vice
ordförande/förordnad
ledamot/ersättare
Individutskottet
Se bilaga 1
Individutskott

Individutskott

9 § LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

11 § 1 st
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

11 § 3 st
LVU

Ordförande/1:e vice
ordförande
Arbetsmarknads- och
socialnämnd,
Ordförande/vice
ordförande/förordnad
ledamot/ersättare
Individutskottet
Se bilaga 1

Individutskott

11 § 2 st
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

21 §
LVU

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

Arbetsmarknads- och
socialnämnd
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B

Beslut
- Då utskottets beslut
inte kan avvaktas

2.5.9

Beslut om SIS-placering

2.5.910

Beslut rörande den
unges personliga
förhållanden
Övervägande om behov
av vård enligt 2 § LVU
fortfarande föreligger
(var 6:e månad)

11 § 4 st
LVU

Socialsekreterare

Individutskott

13 § 1 st
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

2.5.112

Omprövning om vård
enl 3 § LVU ska
upphöra (var 6:e månad)

13 § 2 st
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

2.5.12

Övervägande av ansökan
om flyttningsförbud vid
prövning av om vård
som har beslutats med
stöd av LVU ska
upphöra för någon som
är under 18 år och som
är placerad i ett hem
som avses i 6 kap. 6 §
första stycket
socialtjänstlagen.
Övervägande om
ansökan om
överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap. 8
§ föräldrabalken, när den
unge har varit placerad i
samma familjehem
under två år från det att
placeringen verkställdes.

13 b §
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

13 c §
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

2.5.101

2.5.13

(OBS: därefter ska
frågan övervägas årligen)

Lagrum
11 § 3 st
LVU

Delegat
Ordförande/1:e vice
ordförande
Arbetsmarknads- och
socialnämnd,
Ordförande/vice
ordförande/förordnad
ledamot/ersättare
Individutskottet, Se bilaga 1

Anmälan
Individutskott

Enhetschef

Individutskott
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Beslut

Lagrum

Delegat

Anmälan

Beslut att den unge ska
hålla regelbunden
kontakt med särskilt
utsedd kontaktperson
Besl1ut att den unge ska
delta i behandling i
öppna former inom
socialtjänsten
Omprövning av beslut
om vård enligt § 22 (var
6:e månad)

22 § 1 st 1
p
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

22 § 1 st 2
p LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

13 § LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

2.5.176

Beslut om att vård enligt
§ 22 3 st ska upphöra

21 § LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

2.5.187

Beslut om ansökan till
förvaltningsrätt om
flyttningsförbud

24 och 25
§§ LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

Övervägande om behov
av flyttningsförbud
fortfarande föreligger
(var 3:e månad)
2.5.2019 Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra

26 § 1 st
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

26 § 2 st
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

2.5.2120 Beslut om tillfälligt
A
flyttningsförbud
B
- Då utskottets beslut
inte kan avvaktas

27 § LVU

Individutskott

27 § LVU

Ordförande/1:e vice
ordförande
Arbetsmarknads- och
socialnämnd,
Ordförande/vice
ordförande/förordnad
ledamot/ersättare
Individutskottet,
Se bilaga 1

Arbetsmarknads- och
socialnämnd
Individutskott

2.5.221

30 §
LVU

Individutskott

2.5.143

2.5.154

2.5.165

2.5.198

Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud skall
upphöra

Arbetsmarknads- och
socialnämnd
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Beslut
Beslut hur den unges
umgänge med föräldrar
eller andra som har
vårdnaden om honom
ska utövas med hänsyn
till ändamålet med
flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
- När
överenskommelse
kan nås med
föräldern eller
vårdnadshavaren

Lagrum
31 §
LVU

-

När
överenskommelse
inte kan nås med
föräldern eller
vårdnadshavaren
Beslut om ansökan
hos förvaltningsrätten
om utreseförbud
Omprövning av om
utreseförbud ska
upphöra
Beslut om
upphörande av
utreseförbud

2.5.276
A
B

2.5.287

2.5.232
A

B

2.5.243

2.5.254

2.5.265

Delegat

Anmälan

Socialsekreterare

Individutskott

31 §
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

31 b §
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

31 c §
1 st
LVU
31 c § 2 st
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

Beslut om tillfälligt
utreseförbud
- När nämndens
beslut inte kan
avvaktas

31 d § 1 st
LVU

Individutskott

31 d § 1 st
LVU

Ordförande/1:e vice
ordförande
Arbetsmarknads- och
socialnämnd,
Ordförande/vice
ordförande/förordnad
ledamot/ersättare
Individutskottet,
Se bilaga 1

Arbetsmarknads- och
socialnämnd
Individutskott

Beslut om
läkarundersökning samt
att utse läkare samt
bestämmande av plats
för läkarundersökning

32 §
LVU

Socialsekreterare

Individutskott

42
Beslut
2.5.29 A Provtagning inför
umgänge:
Beslut att
vårdnadshavaren eller
föräldern ska uppmanas
att lämna blod-, urin-,
utandnings-, saliv-, svetteller hårprov inför
umgänge med den unge
som beretts vård med
stöd av 2 § LVU.
2.5.29.B Provtagning inför
upphörande av vården:
Beslut att
vårdnadshavaren ska
uppmanas att lämna
blod-, urin-, utandnings-,
saliv-, svett- eller
hårprov inför prövning
av om vården enligt 2 §
LVU ska upphöra.
2.5.3028 Beslut om begäran hos
A
polismyndighet att
bereda läkare tillträde till
den unges hem eller för
att föra den unge till
läkarundersökning
B
- Då utskottets beslut
inte kan avvaktas

Lagrum
32a§
LVU

Delegat
Individutskott

Anmälan
Arbetsmarknads- och
socialnämnd

32b§
LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

43 § 1
p LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

43 § 1
p LVU

Ordförande/1:e vice
ordförande i
Arbetsmarknads- och
socialnämnden

Individutskott

2.5.3129 Beslut om begäran hos
A
polismyndighet om
biträde för att
genomföra beslut om
vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU

43 § 2
p LVU

Individutskott

Arbetsmarknads- och
socialnämnd

43
Beslut
- Då utskottets beslut
inte kan avvaktas

B

2.6

Lagrum
43 § 2
p LVU

Delegat
Ordförande i
Arbetsmarknads- och
socialnämnd genom
förordnande, förordnad
ledamot/ersättare
Individutskottet
Se bilaga 1

Övrigt bistånd, barn och unga

Beslut
2.6.1 Beslut om bistånd i form av
A
kontaktperson, kontaktfamilj enligt
nämndens riktlinjer samt ersättning
- Inom SKR:s rekommendation

Lagrum
4 kap 1 § SoL

B
- Därutöver
2.6.2 Beslut om ersättning för utrustning
A
eller andra liknande omkostnader till
kontaktfamilj eller kontaktperson
- Upp till 10 % av basbeloppet

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

B

-

Anmälan
Individutskott

Upp till 20 % av basbeloppet

2.6.3 Beslut om förordnande/entledigande
av kontaktperson, kontaktfamilj

Delegat

Anmälan

Gruppledare
(för beslut om
extern
kontaktperson och
särskild kvalificerad
kontaktperson
tillämpas punkten
2.6.1 B)
Enhetschef

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Socialsekreterare

Anmäls inte

Gruppledare

Individutskott

Individutskott

2.6.4 Beslut om bistånd i form av
A
träningsboende/stödboende för unga
upp till 18 år
- Kommunal regi

4 kap 1 § SoL

B

-

I extern regi inom ramavtal

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Individutskott

C

-

Därutöver

4 kap 1 § SoL

Förvaltningschef

Individutskott

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Individutskott

2.6.5 Beslut om bistånd i form av insatser
från Resursenheten

44
Beslut
2.6.6 Beslut om biståndsbedömda
öppenvårdsinsatser i intern och
extern regi
2.6.7 Beslut om bistånd i form av öppna
insatser till barn som fyllt 15 år utan
vårdnadshavarens samtycke

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Enhetschef

Anmälan
Individutskott

3 kap 6 a §
SoL

Enhetschef

Individutskott

2.6.8 Kostnader och tecknande av avtal för
särskilda stöd- och hjälpinsatser i
hemmet

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Individutskott

2.6.9 Turbundna resor

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Individutskott
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Vuxna
2.7

Stödboende, behandlingshem, omvårdnadsboende,
arbetskollektiv, familjevårdsorganisationer, vuxna

Beslut
2.7.1 Beslut om bistånd i form av
A
plats på Källan eller
Hästskon

Lagrum
4 kap 1 §
SoL

2.7.1 Beslut om bistånd i form av
B1
plats på stödboende,
behandlingshem,
omvårdnadsboende,
arbetskollektiv eller inom
familjevårdsorganisation,
inklusive beslut om
vårdkostnad
- Inom ramavtal

4 kap 1 §
SoL

2.7.1 B2

4 kap 1 §
SoL

Därutöver

2.7.2 Teckna vårdavtal med
vårdgivare efter beslut om
vård med omprövning senast
inom 12 månader

2.8

-

Enhetschef/
Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost
Socialjour Nacka/Tyresö
(avser akut placering utanför
kontorstid)
Förvaltningschef

Individutskott

Enhetschef

Anmäls inte

Individutskott

Familjehem, vuxna

Beslut
2.8.1 Beslut om bistånd i form av
placering i familjehem samt i
förekommande fall teckna
vårdavtal enligt nämndens
riktlinjer
2.8.2 Beslut om ersättning till
A
familjehem enligt nämndens
riktlinjer
- Enligt SKR:s
rekommendationer
B

Delegat
Anmälan
Socialsekreterare/Handläggare Individutskott

Därutöver

Lagrum
4 kap 1 §
SoL

Delegat
Enhetschef

Anmälan
Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott
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2.9

LVM

Beslut
Beslut om att utredning
skall inledas

Lagrum
7 § LVM

Beslut om
läkarundersökning
Beslut om ansökan till
förvaltningsrätten för vård
enligt LVM
Beslut om att utredning
skall avskrivas

9 § LVM

2.9.5
A
B

2.9.6

2.9.1

2.9.2
2.9.3

2.9.4

2.9.7

2.9.8

2.9.9
2.9.10

Delegat
Enhetschef
Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost
Socialsekreterare

Anmälan
Individutskott

11 §
LVM

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

7 § LVM

Enhetschef

Individutskott

Beslut om omedelbart
omhändertagande
- Då utskottets beslut
inte kan avvaktas

13 §
LVM
13 §
LVM

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd
Individutskott

Upphörande av beslut om
omedelbart
omhändertagande
Beslut om begäran om
handräckning av
polismyndighet för att
genomföra beslutad
läkarundersökning
Beslut om begäran om
handräckning av
polismyndighet för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande
med stöd av LVM
Yttrande till åklagare

18 b §
LVM

Förvaltningschef

Individutskott

45 § 1 p
LVM

Enhetschef

Individutskott

45 § 2 p
LVM

Socialsekreterare
Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost
Socialsekreterare i socialjour

Individutskott

46 § LVM

Socialsekreterare

Individutskott

Yttrande till domstol om
överlämnande till vård
enligt LVM

31 kap 2 §
BrB

Enhetschef

Individutskott

Ordförande/1:e vice
ordförande
Arbetsmarknads- och
socialnämnd,
Ordförande/vice
ordförande/förordnad
ledamot/ersättare
Individutskottet, Se bilaga 1

Individutskott
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2.10 Övrigt bistånd, vuxna
Lagrum
4 kap 1 §
SoL

A

Beslut
Beslut om biståndsbedömda
öppenvårdsinsatser för
personer med missbruks/
beroendeproblematik eller
annan social problematik
I kommunal regi

2.10.1
B1

I extern regi:
- Upp till 800 kr/dag

4 kap 1 §
SoL

B2

-

2.10.2
A1

Beslut om boendestöd
Inom LOV
- Upp till 5 tim/vecka

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

2.10.1

Därutöver

A2

-

2.10.2
B
2.10.3

Utanför LOV

2.10.4
A

B

Beslut om ersättning (arvode
och omkostnader) gällande
kontaktperson
- Inom SKR:s
rekommendation upp till
25 40 % av PBB/mån
och brukare
- Därutöver

2.10.5
A

Beslut om skyddat boende
- Högst 30 dagar

4 kap 1 §
SoL

B

-

4 kap 1 §
SoL

Därutöver

Beslut om kontaktperson

Därutöver

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

Delegat

Anmälan

Socialsekreterare/
Handläggare

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Socialsekreterare/
Handläggare
EnhetschefGruppledare

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Socialsekreterare/
Handläggare

Individutskott

Socialsekreterare/
Handläggare

Individutskott

Individutskott

GruppledareEnhetsc
hef

Individutskott

Enhetschef
Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost
(avser akut placering
utanför kontorstid)
Förvaltningschef

Individutskott

Individutskott
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2.10.6
A

B
2.10.7

Beslut
Beslut om bostad med
särskild service för personer
med psykisk
funktionsnedsättning
- Köp av plats upp till
2 8600 kr/dygn
- Därutöver

2.10.8

Beslut om bostad med
särskild service för personer
med funktionsnedsättning
som inte bor i kommunen
Beslut om korttidsboende

A

-

B

-

C

Korttidsboende inom Tyresö
kommun i avvaktan på beslut
av socialsekreterare/
handläggare
Beslut om sysselsättning för
personer med psykisk
funktionsnedsättning
- Inom LOV
- Utanför LOV

2.10.9
A

B

Köp av plats, upp till
2 8600 kr/dygn
Därutöver

2.10.10 Handläggning av färdtjänst

2.10.11 Handläggning av
riksfärdtjänst

2.10.12 Fastställa den enskildes avgift
1
i samband med dygnet-runtplacering för stöd eller
behandling (vuxna)
2.10.13 Beslut om nedsättning eller
2
eftergift av egenavgift

Lagrum
4 kap 1 §
SoL

4 kap 1 §
SoL
2 a kap 8 §
SoL

Delegat

Anmälan

Enhetschef

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Förvaltningschef

Individutskott

Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost
Socialjour
Nacka/Tyresö

Individutskott

Handläggare
Enhetschef

Individutskott
Individutskott

Samhällsvägledare på
Servicecenter
Handläggare

Anmäls inte

Handläggare

Anmäls inte

EnhetschefHandläggare

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

4 kap 1 §
SoL

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

4 kap 1 §
SoL

4 kap 1 §
SoL
Lag om
färdtjänst
(1997:736)
Lag om
riksfärdtjän
st
(1997:735)
8 kap 1 § 1
st SoL, 106
kap 13, 3839 §§ SFB
9 kap 4 §
SoL
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Beslut
2.10.14 Föra talan hos
3
förvaltningsrätt gällande
ersättning för ej betald
egenavgift
2.10.15 Beslut om avgift i särskilt
4
boende

Lagrum
9 kap 3 §
SoL

Delegat
Enhetschef

Anmälan
Individutskott

8 kap 2 §
SoL

Avgiftshandläggare
Äldre och
funktionsnedsättning

Individutskott

Avgiftshandläggare
Äldre och
funktionsnedsättning

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

Lag
(2017:612)
om
samverkan
vid
utskrivning
från sluten
hälso- och
sjukvård
8 kap 2 §
SoL

Enhetschef

Individutskott

Enhetschef

Individutskott

8 kap 2 §
SoL

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

4 kap 1 §
SoL

EnhetschefGruppledare

Individutskott

4 kap 1 §
SoL

FörvaltningschefEnhets
chef

Individutskott

2.10.16 Rättelse av avgift vid felaktig
5
debitering
2.10.17 Beslut om nedskrivning av
6
eller befrielse från skuld,
avseende debiterad
egenavgift
2.10.18 Jämkning av avgift
7
2.10.19 Ersättning för vård av
8
medicinskt färdigbehandlade

2.10.20 Individuell prövning av
19
förbehållsbelopp för makar
med ojämnt fördelad
inkomst
2.10.21 Individuell prövning av
0
förbehållsbelopp för yngre
personer med
funktionsnedsättning
2.10.22 Turbundna resor
1A
- Till/från beviljad insats
upphandlad/inom LOV
B
- Därutöver

4 kap 2 §
SoL

50

2.11 Familjerätt
Beslut

Lagrum

Delegat

Anmälan

1 kap 4 §
FB
1 kap 4 §
FB
1 kap 9 §
FB

Samhällsvägledare/
Assistent
Socialsekreterare
familjerätten
Samhällsvägledare/
Assistent

Individutskott

1 kap 9 §
FB
2 kap 1 §
FB

Socialsekreterare
familjerätten
Gruppledare

Individutskott

2 kap 1 §
FB

Gruppledare

Individutskott

Faderskap/föräldraskap
2.11.1 A
B

Godkänna faderskapsbekräftelse
- i samboförhållande
- utom samboförhållande

2.11.2 A

Godkänna föräldraskapsbekräftelse
- i samboförhållande

B

-

2.11.3

Inleda utredning om fastställande av
faderskap när dom eller bekräftelse
finns men faderskapet ifrågasätts
Återuppta nedlagd faderskaps/föräldraskapsutredning

2.11.4

utom samboförhållande

Individutskott
Individutskott

Individutskott

2.11.5

Beslut om rättsgenetisk
undersökning - DNA prov

2 kap 6 §
FB

Socialsekreterare
familjerätten

Individutskott

2.11.6

Inleda utredning om någon annan
man än den som är gift med barnets
mor till barnet eller om en kvinna
ska anses som barnets förälder
Väcka och föra talan i mål om
fastställande av faderskap

2 kap 9 §
1 st FB

Gruppledare

Individutskott

3 kap 5-6
och 8 §
FB

Socialsekreterare
familjerätten

Individutskott

6 kap 6 § Socialsekreterare
2 st samt familjerätten
14a § 2 st,
15a § 3 st
eller 17a §
2 st FB
6 kap 15 c Gruppledare
§ 3 st FB

Individutskott

6 kap 19 § Gruppledare
3 st FB

Individutskott

2.11.7

Vårdnad, boende och
umgänge
2.11.8

Godkänna avtal om vårdnad, boende
och/eller umgänge

2.11.9

Utse person att medverka vid
umgänge efter rättens beslut om
umgängesstöd
Utse utredare i utredning gällande
vårdnad, boende och umgänge

2.11.10

Individutskott
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Lagrum
7 kap 7 §
FB

Delegat
Socialsekreterare
familjerätten

Anmälan
Individutskott

14 § 3 st
LVU

Individutskott

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Lämna medgivande att ta emot barn
från annat land för framtida
adoption (i 3 år)
Återkalla medgivande

6 kap 12 § Individutskott
SoL

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

6 kap 13 § Individutskott
SoL

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

2.11.15

Lämna samtycke till att
adoptionsprocessen får fortsätta

6 kap 14 § Socialsekreterare
SoL
familjerätten

Individutskott

2.11.16

Inte lämna samtycke till att
adoptionsprocessen får fortsätta

6 kap 14 § Individutskott
SoL

2.11.17

På uppdrag av rätten utse utredare i
adoptionsutredning

4 kap 14 § Gruppledare
FB

Arbetsmarknads
- och
socialnämnd
Individutskott

2.11.11

2.11.12

Beslut
Godkänna avtal om underhållsbidrag
för framtiden om betalningsperiod
överstiger 3 mån (inte
engångsbelopp)
Övervägande av beslut om
umgängesbegränsningar

Adoption
2.11.13

2.11.14

Övriga yttranden- familjerätten
2.11.18

Yttrande enligt namnlagen

2.11.19

Upplysningar till åklagare, domstol
eller kriminalvården

2.11.20

Yttrande till passmyndigheten i
anledning av utfärdande av pass för
ett barn under arton år utan
vårdnadshavares medgivande

45 och 46
§§ namnlagen
6 § lagen
om
särskild
personutredning
i
brottsmål
mm.
3 § 2 st
passförordningen

Socialsekreterare
familjerätten

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott

Socialsekreterare

Individutskott
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Beslut

2.12

Lagrum

Delegat

Anmälan

Lagrum

Delegat

Anmälan

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som inte
är familjehemsförälder
- Enligt av nämnden fastställt arvode
och ersättning för bilresor som görs
inom uppdraget.
Beslut om åtgärder till stöd för barn
mot en vårdnadshavares vilja

12 kap 16
§ FB

Socialsekreterare

Individutskott

6 kap 13 a Individutskott
§ FB

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Yttrande till åklagare om
äktenskapsskillnad avseende
äktenskap före 18 års ålder

5 kap 5 §
ÄktB

Arbetsmarknadsoch socialnämnd

Övriga familjerättsliga beslut
Beslut

Särskild förordnad
vårdnadshavare
2.12.1

2.12.2
2.12.3

Individutskott

2.13 Sekretess, rättshjälp, yttranden
2.13.1
2.13.2

2.13.3

2.13.4

2.13.5
A
B

Beslut
Beslut om sekretesskydd för
anmälare
Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning
Beslut angående anmälan
om behov av offentligt
biträde
Beslut att föra talan om
ersättning hos
förvaltningsrätten
Yttrande till
åklagarmyndigheten eller
polis
Återrapportera till åklagare

2.13.6 Yttrande till domstol om
överlämnande till särskild
vård av unga

Lagrum
26 kap 5 § OSL

Delegat
Enhetschef

Anmälan
Individutskott

3 § Lag om offentligt
biträde
7 § Rättshjälpslagen

Enhetschef

Individutskott

3 § Lag om offentligt
biträde

Gruppledare

Individutskott

9 kap 3 § SoL

Enhetschef

Individutskott

11 § LuL

Socialsekreterare

Individutskott

11 § LuL

Socialsekreterare

Anmäls ej

32 kap 1-2 §§ BrB

Socialsekreterare

Individutskott
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Beslut
2.13.7 Yttrande till
Transportstyrelsen eller
domstol i körkortsärende
2.13.8 Framställan till domstol om
behov av målsägarbiträde
för underårig

Lagrum
3 kap 8 §
5 kap 2 §
Körkortsförordningen
5 kap 2 § SoF

Delegat
Socialsekreterare

Anmälan
Individutskott

Socialsekreterare

2.14 Övriga frågor
2.14.1

2.14.2

2.14.3

2.14.4

Beslut
Beslut om
underhållsbidrag från förälder
vid placering av barn
Beslut om nedsättning helt
eller delvis av
ersättningsskyldighet som
avses i och 8 kap 1 § och
9 kap 2 § SoL
Framställning till CSN om
ändring av
betalningsmottagare för
studiehjälp när barn är
placerat utom hemmet
Fastställa den enskildes avgift
i samband med placering i
hem för vård eller
boende/familjehem (vuxna)

Lagrum
8 kap 1 § SoL

Delegat
Enhetschef

Anmälan
Individutskott

9 kap 4 § SoL

Enhetschef

Individutskott

33 § Studiestödsförordningen

Socialsekreterare

Anmäls inte

8 kap 1 § SoL
106 kap 13, 3839 §§ SFB

Enhetschef

Individutskott
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Bilaga 1
Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM
Beslut
Lagrum
Namn
Anmälan
Beslut om omedelbart
6 § 2 st LVU
Christoffer Holmström Individutskott
omhändertagande när
Tony Thorén
utskottets beslut inte kan
Peter Freij
avvaktas
Annica Örtenstrand
Gerd Dufberg
Mats Fält
Tomas Forsberg
11
§
1,
3
st
LVU
Beslut om hur vården ska
Christoffer Holmström Individutskott
ordnas och var den unge ska
Tony Thorén
vistas under vårdtiden när
Peter Freij
utskottets beslut inte kan
Annica Örtenstrand
avvaktas
Gerd Dufberg
Mats Fält
Tomas Forsberg
11
§
2-3
st
LVU
Beslut om att den unge får
Christoffer Holmström Individutskott
vistas i eget hem under
Tony Thorén
vårdtiden när utskottets beslut
Peter Freij
inte kan avvaktas
Annica Örtenstrand
Gerd Dufberg
Mats Fält
Tomas Forsberg
Beslut om tillfälligt
27 § LVU
Christoffer Holmström Individutskott
flyttningsförbud när
Tony Thorén
utskottets beslut inte kan
Peter Freij
Annica Örtenstrand
avvaktas
Gerd Dufberg
Mats Fält
Tomas Forsberg
Beslut om tillfälligt
31 d § 1 st
Christoffer Holmström Individutskott
utreseförbud när utskottets
LVU
Tony Thorén
beslut inte kan avvaktas
Peter Freij
Annica Örtenstrand
Gerd Dufberg
Mats Fält
Tomas Forsberg

55
Beslut om begäran hos
polismyndighet om biträde
för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande
med stöd av LVU när
utskottets beslut inte kan
avvaktas

43 § 2 p LVU

Ajda Asgari
Christoffer Holmström
Tony Thorén
Peter Freij
Annica Örtenstrand
Gerd Dufberg
Mats Fält
Tomas Forsberg

Individutskott

Socialjouren Sydost:
Malin Åkesson
Lotta Dahlström
Susanne Gustavsson
Malin Henriksson
Agneta Borg- Bucknell
Marita Blomerus
Emma Bonér
Marion Hagland
Martina Duggan
Marie-Anne Egerö
Helena Hofmann
Pia Kjellbom
Ingela Bergström
Per Lind
Maria Mistander
Anna Lago
Vivianne Nisell
Birgitta Reneby
Caroline Radetzky
Lea Rosengren
Beslut om omedelbart
omhändertagande

13 § LVM

Christoffer Holmström
Tony Thorén
Peter Freij
Annica Örtenstrand
Gerd Dufberg
Mats Fält
Tomas Forsberg

Individutskott

