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1. Om delegation i allmänhet
Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 33). Genom sin delegationsoch verkställighetsordning överför Vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som
får rätt att fatta självständiga beslut.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar,
trots att yttranden normalt inte kan överklagas.

2. Delegation och verkställighet
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig
bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande
driften av verksamheten.
Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och
verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till Vård- och omsorgs- nämnden
och kan heller inte överklagas.

3. Undantag från delegation
Av 6 kap. 34 §, Kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:
-

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

-

Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats.

-

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

-

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.

-

Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, se 10 kap 4-5 §§ SoL.

4. Villkor för delegation och anmälan av beslut
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, men kan
när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt.
Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, det vill säga det gäller inte.
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I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör
i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i Vård- och omsorgsnämnden.
Fattade delegationsbeslut ska anmälas till Vård- och omsorgsnämndens nästkommande sammanträde Av anmälan ska följande framgå:
-

beslutsfattare,

-

beslutsdatum,

-

hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt

-

beslutets innehåll i korthet.

5. Vidaredelegation
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin
tur uppdra åt annan anställd i kommunen att besluta i ärendet. Det innebär att förvaltningschefen i sin tur får delegera beslutanderätten vidare.
Förvaltningschefens beslut att vidaredelegera ska anmälas till nämnden enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både till nämnden och till
förvaltningschefen som delegerat beslutanderätten.
Förvaltningschefens rätt att vidaredelegera ska framgå av delegations- och verkställighetsordningen.

6. Övergång av delegationsrätt
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid förfall för
delegat, till närmast högre befattning.
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7. Förkortningar
A. Delegater:
AU
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
DSO

Dataskyddsombud

EC

Enhetschef

FCH

Förvaltningschef/socialchef

GDPRS

GDPR samordnare

Handl

Handläggare

KC

Kommunchef

KSO

Kommunstyrelsens ordförande

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

VONO

Vård- och omsorgsnämndens ordförande

VONOV

Vård- och omsorgsnämndens vice ordförande

B. Lagar och förordningar
AFL
Lag om allmän försäkring
AL

Alkohollagen

BrB

Brottsbalken

FB

Föräldrabalk

FL

Förvaltningslag

HSL

Hälso- och sjukvårdslag

KL

Kommunallag

LOU

Lag om offentlig upphandling

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
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LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

OSL

Offentlighets- och sekretesslag

PUL

Personuppgiftslag

SFB

Socialförsäkringsbalk

SoF

Socialtjänstförordningen

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling

SoL

Socialtjänstlagen

TF

Tryckfrihetsförordningen

ÄB

Ärvdabalken
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8. Allmänna ärenden
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Organisation
Nämndens övergripande organisation av verksamheterna

FCH

V

Signering
A.1

Tecknande av avtal för Vård- och omsorgsnämnden

FCH

D

A.2

Tecknande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget

FCH

V

FCH

D

Ombud
A.3

Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra
nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av
skilda slag, samt mottagande av delgivningar till nämnden
Brådskande ärenden

A.4

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

VONO

VONOV

D

KL 6 kap 39 §

Arkiv
A.5

Beslut om gallring av nämndens handlingar

FCH

D

AL 10 §

A.6

Fastställande av dokumenthanteringsplan

FCH

D

AL 10, 16 §
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Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum och/eller
kommentar

Överklagan och omprövning av delegationsbeslut
A.7

Yttrande över överklagat delegationsbeslut

Aktuell delegat

D

A.8

Omprövning av delegationsbeslut

Aktuell delegat

D

Representation och uppvaktningar

A.9

Kommunens
Personalhandbok

500 - 4 000 kr
4 001 - 8 000 kr
8 001 – 15.000 kr

FCH

V

KC

V

KSO

D

FCH

D

FCH

D

Ekonomi
A.10

Tilldelning av attesträtt

A.11

Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift

A.12

Ansökan om externa medel (inklusive EU-medel) för projekt- och
utvecklingsarbete med mera

FCH

V

A. 13

Fördelning av tilldelade investeringsmedel

FCH

V

FCH

V

Övrigt
A.14

Fastställande av nämndgemensamma administrativa rutiner, instruktioner och
processer
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9 kap 4 § SoL

Ärendegrupp/ärende

A.15

Delegat

Fastställande av rutiner, instruktioner och processer inom respektive
verksamhetsområde

Ersättare

D/V

FCH / MAS

V

A.16

Utse PuL-ansvarig

FCH

D

A.17

Utse Medicinskt ansvarig sjuksköterska

FCH

D

10

Lagrum och/eller
kommentar

§ 37 PuL
11 ap 4 § HSL

9. Beslut enl. SoL, LVU och LVM som endast kan fattas av utskott eller nämnd eller i brådskande fall av
ordföranden eller annan ledamot i utskott
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

10 kap 4 §
SoL

Om nämndens beslut inte kan avvaktas
får ordförande eller annan ledamot i
vissa fall fatta beslut

6 kap 6 § SoL

Ett beslut om att bereda en underårig
vård i ett visst familjehem är att betrakta
som ett medgivande enligt 6 kap 6 §
SoL. Utredning av familjehemmet ska
alltid ske

AU

6 kap 8 § SoL

Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 6:e månad ska
överväga om vård enligt SoL fortfarande behövs.

Medgivande att ta emot ett barn för adoption

AU

6 kap 12 §§ SoL

1.4

Återkallelse av medgivande att ta emot ett barn för adoption

AU

6 kap 13 § SoL

1.5

Pröva om samtycke skall ges till fortsatt adoptionsförfarande
- Vid samtycke

Handl

B.1

Beslut som endast kan fattas av utskott eller nämnd

1.1

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

AU

1.2

Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs

1.3

-

Vid ej samtycke

.

6 kap 14 § SoL

AU

1.7

Beslut om att väcka talan i Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL

AU

9 kap 3 § SoL

1.8

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVU

AU

4 § LVU

1.9

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år

AU

I avvaktan på nämndens beslut

VONO, VONOV,
ledamot och ers.
i AU
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6 § 1 och 2 st LVU

1.10

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

AU

11 § 1 st LVU

1:11

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

AU

11 § 2 st LVU

1.12

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs

AU

13 § 1 och 2 st LVU

1:13

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra

AU

13 § 1 och 3 st LVU

1.14

Beslut om hur umgänge med den unge ska regleras när överenskommelse
med förälder/ vårdnadshavare inte kan nås (umgängesbegränsning)
I avvaktan på nämndens beslut

1.15

VON

14 § 2 st 1 LVU

Beslutet får endast tas i samband
med omhändertagande och gäller
fram till nästkommande
sammanträde i nämnden

VONO, VONOV,
ledamot och ers.
i AU

Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren

VON

i avvaktan på nämndens beslut

14 § 2 st 2 LVU

Beslutet får endast tas i samband
med omhändertagande och gäller
fram till nästkommande
sammanträde i nämnden

VONO, VONOV,
ledamot och ers.
i AU

1.16

Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om beslut enligt
14 § s st 1 och 2 fortfarande behövs

AU

14 § 3 st LVU

1.17

Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra

AU

21 § LVU

1.17

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

AU

22 § LVU

1.18

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud

AU

24 § LVU

1.19

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

AU

26 § 1 st LVU
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Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 6:e månad ska pröva
om insatsen fortfarande behövs.

1.20

Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra

AU

1.21

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

AU
VONO, VONOV,
ledamot och ers.
i AU

I avvaktan på nämndens beslut

1.22

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
I avvaktan på nämndens beslut

Beslutet ska underställas
förvaltningsrätten inom en vecka.
27 § LVU

AU
VONO, VONOV,
ledamot och ers.
i AU

1.23

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVM

AU

1.24

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

AU

I avvaktan på nämndens beslut

26 § 2 st LVU

VONO, VONOV,
ledamot och ers.
i AU

43 § p1 LVU

11 § LVM

12 § LVM

10.Vård enligt LVU
B.2

Ärendegrupp/ärende

2.1

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

2.2

Beslut om att omedelbart omhändertagande enl 6 § LVU genast ska upphöra

2.3

Delegat

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

FCH

8 § LVU

VONO, VONOV
samt ledamot och
ers. i AU

9 § 3 st LVU

Handl /
socialjour

11 § 4 st LVU

Kommentar
Vidaredelegation

2.4

Beslut om att ett flyttningsförbud ska upphöra

2.5

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra

2.6

AU

Vid beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud, beslut om hur den
unges umgänge ska utövas med vårdnadshavare/föräldrar med umgängesrätt
reglerad genom dom eller avtal

2.7

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

2.8

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

26 § LVU

VONO, VONOV
samt ledamot och
ers. i AU

30 § 2 st LVU

AU

31 § LVU

Handl /
socialjour

32 § LVU

VONO, VONOV
samt ledamot i
AU,
förordnad
tjänsteman i
socialjour

43 § p 2 LVU

11. Individ och familjeomsorg
Ärendegrupp/ärende
B.3

Socialtjänstlagen – SoL med mera

3.1

Beslut i ärenden om försörjningsstöd

Delegat

Lagrum

• Enligt riksnorm och riktlinjer

Handl

4 kap 1 § SoL

• Med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd

Handl

4 kap 1, 4 §§ SoL

• Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

Handl
4 kap 1, 5 §§ SoL

• Över riksnorm och riktlinjer

EC
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Kommentar

3.2

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel

3.3

Beslut om bistånd till hyresskuld

1.e socsekr

4 kap 1, 2 §§ SoL

• upp till 2 månaders hyra

1.e socsekr

• över 2 månaders hyra
3.4

AU

Beslut om bistånd till övriga skulder

4 kap 1, 2 §§ SoL

• upp till 10 % av basbeloppet

1.e socsekr

• över 10 % av basbeloppet
3.5

AU

Beslut om bistånd till tandvårdskostnad

4 kap 1, 2 §§ SoL

• upp till 25 % av basbeloppet

1.e socsekr

• över 25 % av basbeloppet
3.6

4 kap 1 § SoL

AU

Beslut om bistånd till kommunkontrakt (hyreskontrakt i andra hand)
• avseende personer som genomgår behandling via Oxelösunds
Behandlingscentrum

1.e socsekr

• övriga personer
3.7

Beslut om social förtur till bostad

3.8

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfall

4 kap 1 § SoL

AU
1.e socsekr

4 kap 2 § SoL
4 kap 1 § SoL

Handl

• upp till 50 % av basbeloppet
• över 50 % av basbeloppet

AU
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Avslag på biståndet ges med hänvisning till 4.1 SoL. Kostnaderna kan
återkrävas om beslutet villkorats med
återbetalningsskyldighet enligt 9 kap.
2 § SoL

3.9

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

3.10

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL

3.11

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av stadigvarande vård
(placering/omplacering) i familjehem eller hem för vård eller boende - HVB

3.12

Handl

9 kap 1 § SoL

Handl

9 kap 2 § SoL

AU

6 kap 1 §1 och 2
SoL

Beslut om bistånd i form av placering av barn i jourhem eller nätverkshem för
tillfällig vård och fostran

1.e socsekr /
socialjour

6 kap 1 § SoL

3.13

Beslut om bistånd åt barn och ungdomar i form av vård (placering) i
kommunens egna boenden

1.e socsekr

6 kap 1 § 3 SoL

3.14

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

3.15

3.16

Återkrav får endast ske om biståndet
getts under villkor om återbetalning.

Inte varaktig vård, högst två månader
efter avslutad utredning enl 11 kap
1 § SoL.

Stödboende för barn och unga i
åldern 16 – 20 år.

4 kap 1 § SoL

-

enligt riktlinjer

1.e socsekr

-

i avvaktan på studiebidrag

1.e socsekr

-

utöver riktlinje

AU

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

4 kap 1 § SoL

-

i kommunens regi

-

beslut om köp av plats av annan vårdgivare

AU

Beslut om tillfällig placering i skyddat boende

1.e socsekr /
socialjour

Observera lagen om offentlig upphandling, men också kravet på individuell
bedömning i biståndsärenden

1.e socsekr
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4 kap 1 § SoL

Inte varaktig vård, högst fyra månader

3.17

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning)

Uppdraget ska regleras genom avtal
med familjehemmet. Se aktuellt cirkulär
från SKL

-

grundkostnad enligt rekommendation av SKL

Handl

-

tilläggskostnad enligt rekommendation av SKL

EC

-

ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt förhöjt arvode

AU

3.18

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

3.19

Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare

3.20

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj

FCH

4 kap 1 § SoL

3.21

Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj

Handl

4 kap 1 § SoL

3.22

Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj

Handl

3.23

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj

3.24

Beslut om familjestöd

Handl

4 kap 1 § SoL

3.25

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser i kommunens regi
- utan vårdnadshavares samtycke till den som fyllt 15 år

Handl
AU

4 kap 1 § SoL
3 kap 6a §

3.26

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

1.e socsekr

8 kap 1 § 2 st SoL 6
kap 2 § SoF

3.27

Beslut om avgift från personer över 18 år och som bereds plats för missbruksvård vid HVB-hem eller i familjehem eller vid LVM-hem

Handl

8 kap 1 § 1 st SoL
6 kap 1 § SoF

Handl

4 kap 1 § SoL

Observera lagen om offentlig
upphandling

AU

EC

17

Vidaredelegation

Jfr B 3.17

Se SKL:s cirkulär

Avgiften får uppgå till högst 80 kr per
dag. Gäller även vid LVM

Beslut om framställning till FK om ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag när barn är placerade utom hemmet

Handl

4 § 3 st och 7 § Lag
om allmänt
barnbidrag

3.29

Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära folkpension och
barntillägg

Handl

Kungörelse
(1962:393)

3.30

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

Handl

Förordning
(1996:1036) 2 §

3.31

Beslut om anmälan till FK att nämnden ska uppbära del av sjukpenning för den
som bereds plats för missbruksvård vid HVB hem eller familjehem enligt SoL

Handl

3.32

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

Handl

3.33

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

FCH

3.34

Beslut om att inleda utredning (vuxna)

3.35

Beslut om att utredning inte ska inledas (barn och vuxna)

3.36

Beslut om att inleda utredning (barn)

3.37

Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd (barn och vuxna)

3.38

Beslut om förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn

3.39

3.40

3.28

3 kap 15 § AFL

17 kap 1 § AFL
9 kap 2 § SoL
9 kap 4 § SoL

Handl/
socialjour

11 kap 1 § SoL

1.e socsekr

11 kap 1 § SoL

Handl/
socialjour

11 kap 1 § SoL

1.e socsekr

11 kap 1 § SoL

AU

11 kap 2 § SoL

Beslut om uppföljning av barnets situation efter avslutad utredning utan beslut
om insats, eller efter avslutad placering i familjehem eller HVB

1.e socsekr

11 kap 4a, 4b §§
SoL

Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun

AU
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2a kap 10 § SoL

Jfr A.13 och B 7.12

VON:s ansvar vid barnutredningar
se 11 kap 2 § SoL

Avser även ärenden enligt LVU och
LVM

3.41

Beslut i fråga om mottagande av ärende från nämnd i annan kommun

AU

2a kap 10 § SoL

3.42

Beslut om ansökan hos IVO om överflyttning av ärende

AU

2a kap 11 § SoL

3.43

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare

AU

6 kap 11 § SoL

3.44

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

1.e socsekr

5 kap 3 § SoF

3.45

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

1.e socsekr

5 kap 3 § SoF

3.46

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

1.e socsekr

5 kap 3 § SoF

3.47

Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig

Handl

5 kap 2 § SoF

3.48

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

1 § 3, 17 och 18 §§
Lag 1994:137 om
mottagande av ..

3.49

3.50

1.e socsekr

10 § Lag 1994:971
om ändring i lagen
om mottagande av
asylsökande m.fl.

Handl

1 § Lag 1992:1068
om introduktionsersättning för
flyktingar …

Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande

Beslut om introduktionsersättning

B.5

Vård av missbrukare enligt LVM

5.1
5.2

Delegat

Lagrum

Beslut att inleda utredning om det kan finnas skäl för tvångsvård

1.e socsekr

7 § LVM

Beslut om att påbörjad utredning enl 7 § LVM övergår i en utredning enligt
11 kap 1 § SoL eller läggas ned

1.e socsekr

7 § LVM
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Avser all slags egendom och
inkomster inkl pension

Kontakt ska tas med Migrationsverket
innan ersättning betalas ut.
Försörjningsstöd enl SoL är ej aktuellt.

Kommentar
Jfr. B 3.34

5.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen

Handl /
socialjour

9 § LVM

AU

11 § LVM

Beslut om läkarundersökning ska
fattas om sådan inte är uppenbart
obehövlig

5.4

Beslut om att ansöka hos domstol om vård enligt LVM

5.5

Beslut om att omedelbart omhändertagande genast ska upphöra

FCH

18 b § LVM

Vidaredelegation

5.6

Beslut om återtagande av ansökt vård enligt LVM

FCH

20 § LVM

Vidaredelegation

5.7

Beslut att ansöka hos domstol om förlängning av utredningstiden

FCH

38 § LVM

Vidaredelegation

5.8

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

1.e socsekr /
Socialjour

45 § 1 LVM

5.9

Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid vårdinstitution

1.e socsekr /
socialjour

45 § 2 LVM

B.6

Föräldrabalken - FB

Delegat

Lagrum

Kommentar

6.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse

Handl

1 kap 4 § 1 st FB

Se SOSFS 2011:2

6.2

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

1.e socsekr

2 kap 1 § FB

6.3

Beslut om att påbörjad faderskapsutredning ska läggas ned

VON

2 kap 7 § FB

6.4

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

1.e socsekr

2 kap 1 § FB

6.5

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

1.e socsekr

2 kap 9 § 1 st FB

VON

3 kap 5 § 2 st och

6.6

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap
20

Beslut att inte påbörja utredning eller att
lägga ned en påbörjad utredning ligger
på nämnden

6 § 2 st FB

6.7

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge

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

Se SKL cirkulär 1998:174

Handl

Beslutet kan ej överklagas

6.8

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

1.e socsekr

6 kap 6 §, 14a §
2 st, 15 § FB

6.9

Beslut om vård och sociala insatser mot ena vårdnadshavarens samtycke

AU

6 kap 13a § FB

6.10

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende och umgängesmål

Handl

6 kap 19 § FB

6.11

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

Handl

6 kap 20 § 2 st FB

6.12

Beslut att utse utredare i vårdnad- boende- och umgängesärenden
samt adoptionsutredningar

1.e socsekr

6 kap 19 § 3 st FB
4 kap 14 § 1 st FB

6.13

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

Handl

7 kap 7 § 2 st FB

6.14

Anmälan till domstol om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
samt entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare

VON

6 kap 10a § FB
6 kap 10 b,c FB

6.15

Anmälan till domstol om behov av interimistiskt beslut om särskilt förordnad
vårdnadshavare i avvaktan på nämndens utredning

VONO/VONOV

6 kap 9 § FB

12.

Om barnet står utan vårdnadshavare på grund av dödsfall

Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård

B.7

Socialtjänstlagen - SoL

7.1

Beslut om att inleda utredning
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Delegat

Lagrum

Handl

11 kap 1 § SoL

Kommentar

7.2

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
• i kommunens regi

Handl

• av annan utförare

AU

Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser
ges med stöd av HSL och är inte
överklagbara

4 kap 1 § SoL

7.3

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform alternativt hem för vård eller
boende

4 kap 1 § SoL

• i kommunens regi

EC

• köp av plats hos annan vårdgivare

AU

7.4

Beslut om bistånd i form av avlastningsplats eller växelvård

Handl

4 kap 1 § SoL

7.5

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

Handl

4 kap 1 § SoL

7.6

Beslut om ledsagning enligt riktlinjer

Handl

4 kap 1 § SoL

7.7

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj

EC

4 kap 1 § SoL

7.8

Beslut om bistånd i form av sysselsättning för psykiskt funktionshindrade

Handl

4 kap 1 § SoL

7.9

Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade

Handl

4 kap 1 § SoL

7.10

Beslut om avgiftsbeslut

Handl

8 kap 2 § SoL

7.11

Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende

Handl

8 kap 2 § SoL

7.12

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från debiterad avgift inom äldre- och
funktionshinderområdet

FCH

4 kap 2 § SoL

7.13

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

Handl

5 kap 3 § SoF
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Jfr A.13 och B 3:33

7.14

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

B.7

Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

7.15

Handl

5 kap 3 § SoF

Delegat

Lagrum

Beslut om personkretstillhörighet
1.e socsekr

7.16

Beslut om biträde av personlig assistent
• högst 20 tim/vecka
• över 20 tim/vecka

Kommentar

1 § LSS

1.e socsekr
FCH

9 § 2 LSS

7.17

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov

1.e socsekr

9 § 2 LSS

7.18

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent

1.e socsekr

9 § 2 LSS

7.19

Beslut om ledsagarservice

Vidaredelegation

9 § 3 LSS

• högst 10 tim/v

Handl

• över 10 tim/v

1.e socsekr

• vid resor över 25 tim/v

AU

7.20

Beslut om biträde av kontaktperson

FCH

9 § 4 LSS

7.21

Beslut om avlösarservice i hemmet

Handl

9 § 5 LSS

7.22

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

9 § 6 LSS
23

Vidaredelegation

• i kommunens regi

Handl

• beslut om köp av plats av annan vårdgivare
7.23

AU

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet
• i kommunens regi
• beslut om köp av plats av annan vårdgivare

7.24

Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar

7.25

Beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar

AU

9 § 8 LSS

1.e socsekr

• beslut om köp av plats av annan vårdgivare

AU

Beslut om bostad med särskild service för vuxna

9 § 9 LSS

• i kommunens regi

1.e socsekr

• beslut om köp av plats av annan vårdgivare
7.27

9 § 7 LSS

9 § 8 LSS

• i kommunens regi

7.26

Handl
AU

AU

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

9 § 10 LSS
Handl

• beslut om köp av plats av annan vårdgivare

AU

7.28

Beslut om upprättande av individuell plan

7.29

Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är
berättigad till insatsen
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Handl

10 § LSS

1.e socsekr

11 § LSS

Personkrets 1 och 2

7.30

Beslut om återbetalningsskyldighet

EC

12 § LSS

7.31

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i
kommunen

AU

16 § 2 st LSS

7.32

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

1.e socsekr

16 § 3 st LSS

7.33

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

1.e socsekr

20 § LSS, 5 §
LSS förordningen
6 kap 2 s SoF

Handl

51 kap 1 § SFB

6 kap 6 § SoL

7.34

Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till FK

7.35

Godkännande av familjehem

AU

7.36

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning)

EC

7.37

Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS kan vara i behov
av förmyndare, förvaltare eller god man

7.38

Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte
längre behövs

7.39

Anmälan till IVO av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig
verksamhet

Handl
Handl

AU

B.7

Patientsäkerhetslagen

Delegat

7.40

Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller sjukdom i samband med
vård, behandling eller undersökning

25

MAS

Kan ej överklagas Jfr B 3.26

Under förutsättning att det gäller
ansökan om personlig assistent enligt
9 § 2 LSS

Se SKL:s cirkulär
15 § 6 p LSS

15 § 6 p LSS
11 § LSSförordningen
(1993:1090)

Lagrum

Kommentar

3 kap 5 §
Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Vårdgivaren ansvarar för att Lex
Maria-anmälningar görs.

7.41

Beslut om anmälan till IVO av anledning att befara att en person som har
legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam
eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.

MAS

3 kap 7 §
Patientsäkerhetslagen (2010:659)

13. Offentlighets- och sekretesslag (ang överklagande, yttrande med mera se avsnitt 10)
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta.

B.8

Offentlighets- och sekretesslag - OSL

8.1

8.2

Delegat

Lagrum

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild
eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

FCH

2 kap 14 § TF,
OSL kap 15 - 43

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

FCH

12 kap 6 § SoL

Delegat

Lagrum

14.

Kommentar
Vidaredelegation

Vidaredelegation

Alkohollagen

B.9

Alkohollagen -AL

9.1

Beslut i ärenden rörande stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet och
slutna sällskap

AU

8 kap 2, 4, 7 §§
AL

9.2

Beslut med anledning av ansökan från konkursbo att få fortsätta rörelsen

EC

9 kap 12 § AL

9.3

Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten
EC

•

Bifall

•

Avslag

AU
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8 kap 2, 6.2 §§
AL

Kommentar

9.4

Beslut om stadigvarande tillstånd till arrangerande av provsmakning

9.5

Beslut om tillstånd till arrangerande av provsmakning för enstaka tidsperiod

9.6

AU

8 kap 2, 6, 7 §§
AL

EC

8 kap 2, 6, 7 §§
AL

Beslut om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

EC

8 kap 2 § AL

9.7

Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att även omfatta uteservering

EC

8 kap 2 § AL

9.8

Beslut om ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringsyta, tid eller
dryck. Avser även komplettering med catering och gemensam serveringsyta.

AU

8 kap 2, 4, 14,
19 §§ AL

9.9

Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringsyta,
tid eller dryck. Avser även komplettering med catering och gemensam
serveringsyta.

EC

8 kap 2, 4, 14,
19 §§ AL

9.10

Godkännande av anmälan av förändringar i verksamheten (ändrad inriktning,
byte av bolagsman med mera)

EC

8 kap 12 § AL
9 kap 11 § AL

9.11

Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe

EC

8 kap 14 § AL
9 kap 11 § AL

9.12

Beslut om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag med stadigvarande
tillstånd

EC

8 kap 4 § AL

9.13

Beslut om villkor i samband med gynnande beslut om serveringstillstånd följer
ovanstående beslutsnivå

9.14

Beslut om att meddela undantag från skyldighet att avlägga kunskapsprov

EC

8 kap 12 § AL

9.15

Beslut om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov

EC

8 kap 12 § AL

9.16

Beslut om erinran

EC

9 kap 17 § AL
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Ändringar

Godkännande

Villkor

Kunskapsprov

Sanktioner

9.17

Beslut om varning

9.18

Beslut om återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd

9.19

AU

9 kap 17,19 §§
AL

VON

9 kap 18.2 § AL

Beslut om återkallelse av gemensam serveringsyta

AU

9 kap 18.1 § AL

9.20

Beslut om återkallelse av tillstånd när verksamheten upphör

EC

9 kap 18.1 § AL

9.21

Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd

AU

9 kap 18 § AL

9.22

Beslut om omedelbar återkallelse av serveringstillstånd

VONO

9 kap 18.2, 3 § AL

9.23

Beslut om att förbjuda detaljhandel av eller servering av folköl

AU

9 kap 19 § AL

9.24

Beslut om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller
servering av folköl

AU

9 kap 19 § AL

9.25

Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst
tillfälle
AU

3 kap 10 § AL

9.26

Beslut om att begära handräckning för att kunna utföra tillsyn

EC

9 kap 9 § AL

9.28

Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot AL eller Lag om tobak…

EC

AL, Lag om tobak

B.9

Övrigt

Delegat

Lagrum

9.29

Beslut om avskrivning av tillsynsärende

EC

9.30

Yttrande till Lotteriinspektionen

EC
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Lotterilagen

Kommentar

9.31

Beslut om det föreligger jävsförhållande hos förtroendevald

9.32

Beslut om det föreligger jävsförhållande hos kommunanställd

VONO
FCH

16 – 18 §§ FL
28 – 31 §§ KL

Beslutet i jävsfrågan kan endast
överklagas i samband med
överklagande av beslutet i ärendet

15. Överklagande, yttranden och anmälningar med mera till domstol, åklagare och andra myndigheter
B.10

Överklagande, yttrande och anmälningar med mera

10.1

Delegat

Lagrum

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

FCH

10 kap 2 § SoL

10.2

Utseende av ombud att föra nämndens talan i domstol

FCH

10 kap 2 § SoL

10.3

Överklagande och yrkande om inhibition samt yttrande när förvaltnings- eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut enligt SoL, LSS, LVU eller LVM

VONO, VONOV,
ledamot och ers.
i AU

10 kap 4 § SoL
27 §LSS
6 kap 39 § KL

10.4

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltnings- och
kammarrätt i ärenden enligt SoL och LSS och som fattats på delegation

FCH

10 kap 1-2 §§ SoL
27 § LSS
7 kap 5, 6 §§ KL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

38, 39 §§ FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

45 § FL

AU

14 § FL

EC

31 kap 1 § 1 st BrB

10.5

10.6

Omprövning av beslut där beslutet fattats av delegat

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

10.7

Avvisande av ombud

10.8

Yttrande till allmän domstol i brottmål
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Kommentar

Beslutet fattat av nämnd eller utskott
och nämnds-/utskottssammanträdet
inte kan avvaktas.

Vidaredelegation
Beslutet ska anmälas till
arbetsutskottet

10.9

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

EC

31 kap 2 § 1 st BrB

10.10

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

EC

46 § LVM

10.11

Yttrande till åklagarmyndigheten

1.e socsekr

11 § LUL

10.12

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

1.e socsekr

31, 33 §§ LUL

10.13

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan

1.e socsekr

37 § LUL

10.14

Anmälan om behov av offentligt biträde

Handl

3 § Lagen om
offentligt biträde

10.15

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

EC

3 § Lagen om
offentligt biträde

10.16

Yttrande enligt namnlagen

EC

45, 46 §§

10.17

Yttrande i körkortsärende
Handl

3 kap 8 §, 5 kap 2 §
körkortsförordningen

EC

3 § 2 st
passförordningen

10.18

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares
medgivande

10.19

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

Handl

1 kap 1 § ÄB

10.21

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

Handl

11 kap 16 § 2 st FB

10.22

Yttranden angående värdeautomatspel

Handl

44 § lotterilagen
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10.23

Yttranden till lotteriinspektionen angående anordnande av automatspel
Handl

10.24

3 § Lag om
anordnande av visst
automatspel

Upplysningar i vapenärenden

Uppgifter får endast lämnas ut om den
enskilde lämnat samtycke (JO 1983/84
s. 188 f.)

1.e socsekr

10.25

Avge yttrande angående antagande av hemvärnsmän

10.26

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

10.27

EC

5 § Hemvärnsförordningen

EC / MAS

6 kap 9 §
smittskyddslagen

Kontakt med medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) ska tas i alla lägen

Dödsboanmälan

Handl

20 kap 8 a § ÄB

Folkbokföringsmyndighet ska underrättas om vem som är delegat

10.28

Beslut om provisorisk dödsboförvaltning

Handl

18 kap 2 § ÄB

10.29

Beslut att anordna begravning
EC

5 kap 2 §
begravningslagen

EC

3 kap 2 §
skadeståndslagen

FCH

13 kap 2 § SoL
7 kap 5, 6 §§ KL

Vidaredelegation
Beslutet ska anmälas till arbetsutskottet

FCH

14 kap 7 § SoL
24 f § LSS
7 kap 5,6 §§ KL

Vidaredelegation
Beslutet ska anmälas till arbetsutskottet

AU

13 kap 5 § SoL

10.30

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal

10.31

Yttrande till tillsynsmyndighet, (IVO, JO, JK)

10.32

Anmälan till IVO om missförhållanden i kommunens egen verksamhet

10.33

Anmälan till IVO om missförhållanden i enskild verksamhet
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Bosättningskommun ansvarig
Kommunen har rätt till ersättning för
kostnaderna av dödsboet

Gäller belopp om högst 1 000 skr

10.34

10.35

10.36

Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter med mera)

12 kap 10 § SoL

Vid brådskande ärenden
enhetschef
Beslutet ska anmälas till
arbetsutskottet

EC

12 kap 10 § SoL

Avser misstanke om brott enligt BrB 3,
4 och 6 kap samt misstanke om brott
för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse två år

FCH

SoL, HSL, LSS

Vidaredelegation

Delegat

Lagrum

AU

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

Yttrande till Patientnämnden

16 .Tobakslagen
B.11

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

11.1

Beslut om tillstånd för handel med tobaksvaror

AU

5 kap 1 §

11.2

Beslut om varning

AU

7 kap 11 §

11.3

Beslut om vite

AU

7 kap 9 §

11.4

Beslut om försäljningsförbud av elektroniska cigaretter el. påfyllningsbehållare

AU

7 kap 13 §

11.5

Beslut om återkallelse av tillstånd för handel med tobaksvaror

AU

7 kap 10 §

Delegat

Lagrum

Handl

7, 9 §§
Lag om färdtjänst

Handl

10, 11 §§

Kommentar

17 Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst
B.12

Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst

12.1

Beslut om tillstånd till färdtjänst med regelkompletteringar

12.2

Beslut om färdtjänstavgifter enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige
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Kommentar

Lag om färdtjänst
12.3

Beslut om att återkalla tillstånd för färdtjänst om förutsättningar för tillstånd inte
längre finns

12.4

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst

12.5

Handl

12 §
Lag om färdtjänst

Handl

5, 7 §§ Lag om
riksfärdtjänst

Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa enligt förordning som fastställts av
regeringen

Handl

8 § Lag om
riksfärdtjänst

12.6

Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst om förutsättningar för tillstånd
inte längre finns

Handl

9 § Lag om
riksfärdtjänst

12.7

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltnings- och
kammarrätt rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats
av handläggare

EC

16 §
Lag om färdtjänst

C. GDPR
Ärendegrupp/ärende

Delegat

G. 1

Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13
och 14 Dataskyddsförordningen

G. 2

Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13
och 14 Dataskyddsförordningen

G. 3

FCH

Ersättare

GDPRS

D/V

D

Lagrum och/eller
kommentar
GDPR artikel 12 punkt 5

GDPR artikel 12 punkt 5

FCH

D

Besvara begäran om registerutdrag

GDPRS

V

GDPR artikel 15

G. 4

Beslut om rätt till radering enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

D

GDPR artikel 17

G. 5

Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

D

GDPR artikel 18
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G. 6

Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

FCH

V

GDPR artikel 20

G. 7

Beslut om rätten till att göra invändningar

GDPRS

FCH

D

DGPR artikel 21

G. 8

Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal

FCH

EC

V

GDPR artikel 28 p 3

G. 9

Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

GDPRS

DSO

V

GDPS artikel 33
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