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Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten
- den som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder i nämndens ställe.
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Allmänt om delegering
Kommunalrättslig delegation
Kommunalrättslig delegering innebär att en nämnd överför självständig beslutanderätt till
en förtroendevald eller tjänsteman (6 kap. 33-38 § kommunallagen). Kommunallagen
skiljer mellan beslut som kan delegeras och beslut som innebär ren verkställighet.
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten – den
som fått rätten att fatta ett visst beslut – inträder i nämndens ställe. Beslutet ska kunna
överklagas antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Även rätten
att avge yttranden behöver delegeras, trots att yttranden normalt inte kan överklagas.
Övriga beslut kallas beslut av verkställighetskaraktär och innebär åtgärder som normalt
finns inom tjänstemannens område. Interna beslut och ställningstaganden som exempelvis de
flesta rutiner, riktlinjer, personaladministrativa beslut och beslut i den löpande driften, räknas
till verkställighet och omfattas inte av delegeringsrätten.
Delegationsförbud
I vissa ärenden säger kommunallagen att beslutanderätten inte får delegeras, utan att beslut
ska fattas av nämnd. Det gäller ärenden av följande slag:
 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 har överklagats,
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Att utöva kommunalrättslig beslutanderätt
Beslut som fattas med stöd av delegation har samma rättsverkan som om det hade fattats av
nämnden. En allmän förutsättning för den som får utöva delegerad beslutanderätt är alltid
att riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas. Man får inte utöva
delegerad beslutanderätt i ärenden som berör ens egna personliga förhållanden, eller där det
enligt kommunallagen finns något annat jäv. Beslutanderätten får inte utövas av tjänstemän
i förening. Det är alltså inte tillåtet att besluta tillsammans.
Nämnden kan alltid ta upp ett ärende till eget avgörande, även om beslutanderätten
delegerats. Men då måste den som fått beslutanderätten delegerad till sig få reda på, i
förväg, att nämnden tänker föregå delegation och fatta ett eget beslut. Förvaltningschefen eller
annan chef kan förbehålla sig beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden
även om delegationsordningen delegerat beslutanderätten till medarbetare eller underställd
chef. I så fall ska den som fått beslutanderätten delegerad till sig få reda på, i förväg, att
chefen tänker föregå delegationen och fatta beslutet.
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Överordnad chef får inte ändra ett beslut som redan fattats. Beslut får endast ändras av beslutsfattaren själv eller av domstol. Den som fattar ett beslut måste ta reda på om det finns
tillräckliga medel för de kostnader som beslutet kan ge. Beslutsfattaren ska också försäkra sig
om att det finns tillräckligt med resurser för att beslutet ska kunna verkställas.
Är man osäker på ifall ett beslut kan fattas med stöd av delegation eller om beslutet ska tas
av nämnden, ska delegaten samråda med enhetschef och, om det bedöms nödvändigt med
förvaltningschefen. Ett sådant samråd kan bli aktuellt även i andra ärenden.
Inför större projekt, strategiska rekryteringar, ekonomiska åtaganden av långvarig karaktär,
beslut som får konsekvenser för andra enheter än den egna eller ärenden som kan uppfattas
som kontroversiella, bör man som delegat ha ett samråd med närmaste chef.

Anmälan av delegationsbeslut
Inrapportering av beslut till nämnden
Den som i delegationsordningen fått rätt att besluta i socialnämndens ställe ska alltid
dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till socialnämnden. Anmälan
ska ske genom en inrapportering av de enskilda besluten eller en sammanställning
över fattade beslut i form av så kallade delegationslistor till nämndens diarium.
Där ska följande anges:




ärendemening beskrivande ärendet samt fattat besluts innehåll
namn på den som fattat beslutet(om delegationslistan är ett utdrag ur
verksamhetssystem är det att betrakta som undertecknande)
beslutsdatum

Anmälan av beslut ska ske skriftligen till närmast följande sammanträde med
socialnämnden om inte annat meddelats.
Överklagande
Redovisningen till nämnden innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten, däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation,
antingen generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också genom eget handlande
föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta.
Verkställighet omfattas inte av anmälningsskyldigheten.
Vid förvaltningsbesvär är överklagningstiden tre veckor, men
överklagningstiden från den dag när beslutet rör, fått ta del av beslutet.

då

räknas
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Myndigheten ska vid alla beslut som innebär ett myndighetsutövande även ange en
besvärshänvisning i samband med överlämnandet av beslut.
Vidaredelegering och anmälan
Förvaltningschef eller motsvarande kan ges rätt att vidaredelegera beslut i vissa
ärendegrupper. Kommunallagens kap 6 § 37 stadgar vad som gäller för
vidaredelegation. Beslut fattade på vidaredelegation skall anmälas till
förvaltningschefen.
Villkor för vidaredelegeringen är att förvaltningschefen anger vilken delegat
(befattning) som fått beslutanderätten samt att beslut som fattats på sådan
vidaredelegation även ska anmälas till nämnden enligt ovan.
Förvaltningschefens frånvaro
Vid socialchefens sjukfrånvaro eller annan längre frånvaro, dock mer än fem arbetsdagar,
har biträdande socialchef samma delegation som förvaltningschef.
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Använda förkortningar i delegationsordningen
Lagar och förordningar
AL

Alkohollag

BrB

Brottsbalken (1962:700)

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FL

Förvaltningslag (1986:223)

KL
LuL

Kommunallag (1991:900)
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare

LVM

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

LTLP

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

NamnL

Namnlag (1982:670)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PUL

Personuppgiftslag (1998:204)

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SFB

Socialförsäkringsbalken (2010:110)

Övrigt
CSN

Centrala studiestödsnämnden

FK

Försäkringskassan

HVB

Hem för vård eller boende

IVO

Inspektionen för Vård och omsorg

SN

Socialnämnd

SNAU

Socialnämndens arbetsutskott
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Alkohol-,tobaks- och lotterilagen
NR
1

2

3

4

5

6

7

8

9

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

Beslut avseende serveringstillstånd till
allmänheten under en
enstaka tidsperiod/tillfälle
Beslut avseende ansökan
beträffande servering till
slutet sällskap vid enstaka
tillfälle. Förslag: endast 6
tillfällen per halvår kan
beviljas per gång
Ansökan kryddning av
spritdryck som serveras
som snaps
Beslut om utökat
serveringstillstånd att gälla
cateringverksamhet för
slutet sällskap
Beslut att godkännande av
serveringslokal cateringverksamhet för slutet
sällskap
Ansökan om utökat
tillstånd att ha minibar och
roomservice på hotell med
serveringstillstånd
Ansökan om utökat tillstånd för anmodande av
provsmakning av alkohol
vid det egna serveringsstället (anmälan ska göras
för varje provsmakningstillfälle).
Ansökan tillfälligt tillstånd
för anmodande av
provsmakning av alkohol
vid arrangemang riktade till
allmänheten.
Ansökan tillfälligt tillstånd
för anmodande av alkohol
vid egentillverkade
alkoholdrycker på den egna
gården.

8 kap 2 §
alkohollagen

DELEGAT/
ERSÄTTARE ANM
BESLUTSNIVÅ
Alkoholhandläggare

8 kap 2 §
alkohollagen

Alkoholhandläggare

8 kap 3 §

Alkoholhandläggare

8 kap 4 §

Alkoholhandläggare

8 kap 4 §

Alkoholhandläggare

8 kap 5 §

Alkoholhandläggare

8 kap 6 §

Alkoholhandläggare

8 kap 6 §

Alkoholhandläggare

8 kap 7 §

Alkoholhandläggare
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11

12
13

14

15
16

17

18

19

20

21
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Beslut om avläggande av
kunskapsprov för den sökta
verksamheten
Beslut om utökat tillstånd
för gemensam serveringsyta, där de sökande redan
har ett permanent
serveringstillstånd beviljat i
kommunen.
Beslut om pausservering i
teater- eller konsertlokal
Beslut om att tillåta
servering utöver normaltiden vid enstaka tillfälle
till slutet sällskap
Beslut om att tillåta servering utöver normaltiden vid
enstaka tillfällen till allmänheten
Beslut om tillsynsplan
Beslut att utlämna uppgifter
på begäran av annan
tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket
Begäran om biträde av
polismyndighet för
utövande av tillsyn enligt 9
kap 13-15 §§
Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till
konkursbo
Begäran om tillträde till
driftställe, tillhandahållande
av handlingar som rör
verksamheten, biträde vid
tillsyn, utlämnande av
varuprover och tillgång till
verksamhetsredovisning.
Begäran om tillträde till
driftställe, handlingar och
upplysningar från den som
driver servering av eller
försäljning av folköl
Återkalla samt bevilja nytt
tillstånd med villkor
I brådskande fall

Sign

8 kap 12 §

Alkoholhandläggare

8 kap 14 §

Alkoholhandläggare

8 kap 15 §

Alkoholhandläggare

8 kap 19 §

Alkoholhandläggare

8 kap 19 §

Alkoholhandläggare

9 kap 2 §
9 kap 8 §

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

9 kap 9 §

Alkoholhandläggare

9 kap 12 § 2 st

Alkoholhandläggare

9 kap 13 §

Alkoholhandläggare

9 kap 15 §

Alkoholhandläggare

9 kap 17 §
SN ordförande
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24

25
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Beslut om erinran
Beslut om återkallelse i de
fall som avser ägarbyte,
konkurs samt på
tillståndshavarens begäran
Beslut om återkallelse då
tillståndshavaren inte
längre har tillstånd att
hantera livsmedel.
Beslut om att utse ombud
för SN i ärende eller mål
vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstolen

9 kap 17 §
9 kap 18 § 1 p

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

9 kap 18 § 3 p

Alkoholhandläggare

Överklagande

Förvaltningschef

Beslut att avge yttrande i
anledning av överklagan
över fattat beslut

26

27

Sign

Den nivå där
ursprungsbeslutet
fattats

Dito i brådskande fall och
1.ordförande
där lägsta nivå för
2.v. ordförande
ursprungsbeslutet varit i
3. Förvaltningschef
utskott, ledamot i utskott
eller nämnd
Beslut att inleda
Tillsynsutredning Alkoholhandläggare
tillsynsutredning (innebär
att handläggare kan göra en
förhandsbedömning och
inte inleda utredning)
Beslut att lägga ner inledd Tillsynsutredning Alkoholhandläggare
tillsynsutredning

Lotterilagen
28

Yttrande till
Lotteriinspektionen för
restauranger med
serveringstillstånd

29

Ansvara för tillsyn rökfria
skolgårdar och utdömande
av vite eller föreläggande
tobaksvara efter rättelse
Beslut om förbud mot
försäljning eller meddela
varning

Alkoholhandläggare

Tobakslagen (1993:581)
20 §

Alkoholhandläggare
eller nämnd

Sida
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Beslut om förbud mot
20 a §
försäljning eller meddela
varning
Ta prover
23 §
Begäran om biträde från
23 b §
polismyndighet
Lag om tobak och
liknande produkter LTLP

Sign

Alkoholhandläggare
eller nämnd
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

(2018:2088)

32.1

5 kap 3 § 2st

32.2

5 kap 9 §

32.3

7 kap 10 § 1 p

32.4

7 kap 9 och 11 §§

32.5

7 kap 12 §

Bevilja tillfälligt
tillstånd för
tobaksförsäljning
Beslut att bevilja
försäljningstillstå
nd efter ansökan
från konkursbo
Beslut att
återkalla tillstånd
för tobaksförsäljning när
tillståndet inte
längre nyttjas
Beslut i
tillståndsärende
gällande; tobaksvaror, föreläggande, förbud eller
varning
Beslut i
tillsynsärende
gällande e-cigaretter och påfyllnings behållare,
föreläggande, förbud eller varning

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Lag om e-cigaretter med
påfyllnadsbehållare
(2017:425)

32.6
32.7
32.8

Ansvara för tillsyn av ecigaretter med behållare
Besluta och utdöma vite
eller föreläggande
Besluta om förbud mot
försäljning eller meddela
varning

26 § p 1a – 2b

Alkoholhandläggare

31 §

Alkoholhandläggare

32 §

Alkoholhandläggare
eller nämnd
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Lag om receptfria
läkemedel (2009:730)
Ansvara för kontroll av
försäljning av receptfria
läkemedel

20 §

Sign

Alkoholhandläggare

Ekonomi och Administration
Finansförvaltning
33
Utdelning av
donationsmedel
34
Utse attestanter
Upphandling och inköp
35
Inköp/upphandling av varor
o tjänster överstigande
1 milj kr
(Inköp och upphandling av
varor och tjänster inom
ramen för beviljade anslag,
samt tecknande av ramavtal
betraktas som verkställighet
och handläggs av
respektive budgetansvarig)
36
Utse anbudsöppnare
Försäljning
37
Försäljning av utrangerat
material, utrustning
Upp till 0,5 basbelopp
0,5-2,0 basbelopp
2,0 -> basbelopp
Fordran
38
Avskrivning av fordran
Upp till 0,2 basbelopp
Över 0,2 basbelopp
39
Avstängning från service
som kunden inte betalar

SN
SN ordförande

SNAU

SNAU

Enhetschef
Förvaltningschef
SNAU

Förvaltningsekonom

SNAU
Enhetschef
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Föräldrabalken
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

40

Godkännande av faderskapsbekräftelse
 S-protokoll
 MF-protokoll
 Ä-protokoll
Beslut om att inleda
utredning om fastställande
av faderskap när dom eller
bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas
Beslut om att inleda
utredning om fastställande
av föräldraskap när dom
eller bekräftelse finns och
detta kan ifrågasättas
Inleda utredning om någon
annan man än den som är
gift med barnets mor kan
vara far till barnet
Inleda faderskapsutredning
och sörja för att faderskapet
fastställs
Beslut att ej inleda
utredning gällande
faderskap eller föräldraskap
Beslut att lägga ner
påbörjad utredning om
faderskap eller föräldraskap
Beslut om att återuppta
nedlagd utredning
Beslut om att inleda utredning om någon annan
kan eller bör ses vara
barnets förälder
Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap
Inhämta upplysningar i faderskapsärenden från modern och annan person, samt
begära biträde av socialnämnd i annan kommun
Beslut om att överflytta

1 kap 4 § 1 st FB

41

42

43

44

45

46

47
48

49
50

51

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ

ERSÄTTARE ANM
Förvaltningschef

Socialsekreterare

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare/
FR
IFO chef

Förvaltningschef

Samordnare FR

2 kap 8a § FB

IFO chef

2 kap 9 § 1 st

IFO chef

Förvaltningschef

Samordnare FR
2 kap 1 och 9 §§

Samordnare FR
IFO chef

2 kap 9 § FB

SNAU

2 kap 9 § FB

Socialnämnden
IFO chef

2 kap 1 § FB

IFO chef
Samordnare FR
IFO chef

2 kap 9 §§ FB

3 kap 5 § 2 st
och 6 § 2 st FB
2 kap 4 § FB

Socialsekreterare/
FR
Socialsekreterare/
FR

2 kap 3 § FB

SNAU

Förvaltningschef
Förvaltningschef

IFO chef
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
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ärende till annan kommun
Beslut att utse utredare i
mål om ärende om vårdnad,
boende och umgänge
Beslut att godkänna
föräldrars avtal om vårdnad
av barn
Beslut att godkänna
föräldrars avtal om barns
boende
Beslut att godkänna
föräldrars avtal om barns
umgänge med förälder
som barnet inte bor
tillsammans med
Beslut att ej godkänna
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och/ eller
Beslut att väcka talan
gällande överflyttning av
vårdnaden, då barn rotats i
familjehem
Ansöka till tingsrätt om att
vårdnaden ska överflyttas
från förälder/föräldrar till
särskilt förordnad
vårdnadshavare
Lämnande av upplysningar
till tingsrätt i vårdnadsboende- och umgängesmål
Lämnande av
upplysningar inför
interimistiskt beslut i
tingsrätt
Inge utredning angående
vårdnad-, boende- och
umgänge till allmän
domstol
Beslut att utse utredare
i vårdnads- och
umgängesärende
Godkännande av avtal om
att underhållsbidrag skall
bet. för längre än 3 mån
Beslut att åtgärder enligt
punkt 1, 2, 3 och 4 får

Sign

6 kap 19 § 3 st

Samordnare FR
IFO-chef

6 kap 6 § FB

Socialsekreterare/
FR
Socialsekreterare
Socialsekreterare/
FR
Socialsekreterare
Socialsekreterare/
FR

6 kap 14a § FB

6 kap 15a § FB

Sida
13:35

IFO chef

IFO chef

IFO chef

Socialsekreterare
6 kap 6 eller 14
§§

IFO-chef

6 kap 8 § FB

Socialnämnden

6 kap 7 och 9 §§

Socialnämnden

6 kap 19 § 1 st FB Socialsekreterare/
FR

IFO chef

6 kap 20 § FB

Socialsekreterare/
FR

IFO chef

6 kap 19 § FB

Socialnämnden

6 kap 19 § 2 st
FB

IFO-chef
Samordnare FR

Förvaltningschef

7 kap 7 § 2 st FB

IFO chef

Förvaltningschef

6 kap 13a § FB

SNAU
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vidtas utan den ena
vårdnadshavarens samtycke
Ansvar för samarbetssamtal 6 kap 18 §
på uppdrag av tingsrätten
Utse umgängesstöd
6 kap 15 § 3 st

67

Beslut att verkställa
begäran om umgängesstöd

6 kap 15 §

Socialsekreterare/
FR
Socialsekreterare/
FR
Socialsekreterare

68

Avge yttrande angående
förordnande av god man
eller förvaltare

11 kapitlet 16 §
2st FB

Socialsekreterare/
FR

66

Sida
14:35

Sign

IFO chef

IFO chef

Färdtjänstärenden (lag om färdtjänst, SFS 1997:736) taxor och avgifter
69
70
71
72

Beslut avseende tillstånd
enligt §§ 7-9
Beslut om återkallelse av
tillstånd enligt § 12
Beslut avseende tillstånd
enligt §§ 4-7
Beslut om återkallelse av
tillstånd enligt § 9

Färdtjänsthandläggare
Färdtjänsthandläggare
Färdtjänsthandläggare
Färdtjänsthandläggare

Riksfärdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:735)

73
74

Beslut avseende tillstånd
enligt §§ 4-7
Beslut om återkallelse av
tillstånd enligt § 9

Färdtjänsthandläggare
Färdtjänsthandläggare

Taxor och avgifter
75 Tillämpning av
taxebestämmelser
76 Nedsättning av avgift

Förvaltningsekonom
Avgiftshandläggare

Förvaltningschef

God man
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ

ERSÄTTARE ANM

77

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

5 kap 3 § 1. SoF

Enhetschef

Förvaltningschef

5 kap 3 § 2. SoF

Enhetschef

Förvaltningschef

78
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Sign

Sida
15:35

Individ- och familjeomsorgen, SoL
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

79

Beslut i ärende om
försörjningsstöd
a) enligt riksnorm och
vägledande bestämmelser
b) över riksnorm och
vägledande bestämmelser
c) under riksnorm och
vägledande bestämmelser
Livsföring i övrigt enligt
vägledande bestämmelser
såsom råd och stödinsatser
samt behandlingsinsatser
Med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder
Vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
Kommunens yttersta ansvar
enligt vägledande
bestämmelser
Beslut om bistånd utöver 4
kap 1 § SoL om det finns
skäl till det
Bistånd i form av
ekonomisk förmedling
Återkrav av försörjningsstöd
enligt 4 kap 1 § SoL som
beviljats felaktigt eller med
för högt belopp
Återkrav av ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
som beviljats som förskott
på förmån eller ersättning
Återkrav av ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 2 § SoL
som beviljats med villkor
om återbetalning
Beslut om ekonomiskt
bistånd i samband med
förebyggande insatser för
barn och ungdom.

4 kap 1 § SoL

80

81
82

83

84

85
86

87

88

89

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ

ERSÄTTARE
ANM

Socialsekreterare

IFO chef

4 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

4 kap 3 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

4 kap 4 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

4 kap 5 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

2 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

4 kap 2 § SoL

SNAU

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

9 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef
Upp till 2000 kr
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90 Placering eller omplacering 4 kap 1 §
av underårig i ett enskilt hem 6 kap 1 § SoL
då fråga ej är om
stadigvarande vård och
fostran, inkl. ersättning enligt
SKL:s rekommendationer
91 Beslut om bistånd åt barn och 4 kap 1 §
ungdom i form av vård
6 kap 1 § SoL
(placering/omplacering) i
familjehem jämte särsk.
kostn. utöver SKL:s rek.
92 Beslut om tillfällig vistelse i 4 kap 1 §
jourhem eller akuthem för
6 kap 1 § SoL
barn och ungdom
- under utredningstid
max 2 månader
93 Beslut om bistånd åt barn och 4 kap 1 §
ungdom i form av vård
6 kap 1 § SoL
(placering/omplacering)
och/eller utredning i hem för
vård eller boende
94 Beslut om ekonomiskt
bistånd åt unga i samband
med placering, omplacering
eller flyttning från
familjehem eller hem för vård
eller boende
- enligt Sv kommunför4 kap 1 § SoL
bundets rekommendation
- utöver rekommendation 4 kap 2 § SoL
95 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt SKL:s
rekommendationer
- över rekommendationen
96 Beslut om bistånd åt vuxna i 4 kap 1 §
form av vård (placering/
6 kap 1 § SoL
omplacering) och/eller
utredning i hem för vård eller
boende eller i familjehem
97 Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 §
kontaktperson/kontaktfamilj/s 3 kap 6b § SoL
ärskilt kvalificerad
kontaktperson

Sign

IFO chef
Upp till tre månader

Sida
16:35

Förvaltningschef
Upp till tre månader

SNAU

IFO chef

SNAU

1:e
socialsekreterare

-SN ordförande
-SN ledamot BrittMarie Johansson
-SN ledamot
Yvonne Simonsson

Socialsekreterare

IFO chef

IFO chef

Förvaltningschef

Socialsekreterare

IFO chef

IFO chef

SNAU
-SN ordförande
-SN ledamot BrittMarie Johansson
-SN ledamot
Yvonne Simonsson
IFO chef

SNAU

Socialsekreterare
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98 Beslut om bistånd i form
av boendestöd eller annan
liknande social tjänst
99 Beslut om förordn/entl.
av kontaktperson

Sign

Sida
17:35

4 kap 1 § och 3 kap Socialsekreterare
6 § SoL

IFO chef

Socialsekreterare

IFO chef

Socialsekreterare
SNAU

IFO chef

Socialsekreterare
IFO-chef
Socialsekreterare

IFO chef
Förvaltningschef
IFO chef

100 Beslut om arv/omk.ers.
till kontaktpers/familj
- SKL:s.rekommendation
- utöver norm/riktlinjer
101 Beslut om stödinsats i
4 kap 1 § och
form av behovsprövat
3 kap 6a § SoL
personligt stöd inom
kommunens regi
- Med samtycke från VH
- Utan samtycke från VH
102 Upprätta arbetsplan för
5 kap 1b SoL
ungdomstjänst
103 Utse handläggare ungdoms- 5 kap 1b SoL
tjänst
104 Bistånd i form av öppen5 kap 9 § SoL
vårdsinsatser för missbrukare
105 Bistånd i form av öppen5 kap 7 § SoL
vårdsinsatser för människor
med psykiska funktionshinder
106 Beslut om upphörande av
5 kap 1 och 9 §§
biståndsinsats enl. 5 kap 1, 7 SoL
och 9 §§ SoL, i samförstånd
med den enskilde.
107 Beslut om upphörande av
5 kap 1 och 9 §§
biståndsinsats enl. 5 kap 1, 7 SoL
och 9 §§ SoL trots att den
enskilde önskar att insatsen
fortsätter
108 Beslut att bevilja särskilda
4 kapitlet 1 § SoL
kostnader under utredning
-Upp till 2000 kronor
-2001-10 000 kronor
-Över 10 000 kronor
109 Beslut att bevilja särskilda
4 kapitlet 1 § SoL
kostnader i insats
-Upp till 2000 kronor
-2001-10 000 kronor
-Över 10 000 kronor
110 Medgivande att ta emot
6 kap 6 § SoL
underårig för stadigvaran-

1:e socialsekreterare IFO chef
Socialsekreterare

IFO chef

Socialsekreterare

IFO chef

Socialsekreterare

IFO chef

SNAU

Socialsekreterare
IFO chef
SNAU

IFO chef
Förvaltningschef

Socialsekreterare
IFO chef
SNAU

SNAU

IFO chef
Förvaltningschef
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112
113

114
115

116

117

118
119
120

121
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Sign

de vård och fostran i enskilt hem
Ingå avtal med dem som
6 kap 6b § SoL
IFO chef
nämnden avser att anlita som
familjehem
Utse en särskilt utsedd
6 kap 7c §
IFO chef
socialsekreterare
Godkänna att en utländsk
6 kap 11a § SoL
myndighet placerar ett barn i
SNAU
kommunen
Beslut att placera ett barn i ett 6 kap 11b § SoL SNAU
annat land
Medgivande att ta emot ett 6 kap 6 § och 6 kap
utländsktbarn i syfte att
12 SoL
SNAU
adoptera det. Medgivandet
skall inhämtas innan barnet
lämnar sitt hemland.
Medgivandet upphör att gälla
om barnet inte tagits emot i
hemmet inom 2 år.
Återkallelse av medgivande 6 kap 13 § SoL
SNAU
att ta emot ett barn för
adoption
Prövning av samtycket till
6 kap 14 § SoL
fortsatt adoptionsförfarande.
Prövningen skall ske
skyndsamt och senast inom 2
Soc.sekr FR
veckor.
SNAU
 Vid samtycker
 Ej samtycke
Återkallelse av medgivande 6 kap 13 § SoL
SNAU
att ta emot adoptionsbarn
Beslut att utse utredare i
4 kap 14 § FB
Samordnare
adoptionsärenden
familjerätt
Familjehemsplac/övervägan- 6 kap 8 § SoL
de om vård i annat hem än det
SNAU
egna
Beslut om ersättning från
8 kap 1 § 2 st SoL IFO chef
föräldrar vars barn är under och 6 kap 2§ SoF
18 år och får vård i ett annat
hem än det egna

122 Beslut om ersättning för
uppehälle (egenavgift)
vid stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär

8 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
och 6 kap 1 § SoF

Sida
18:35

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

IFO chef

Förvaltningschef

IFO chef
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Sign

när bistånd ges i form av
plats i hem för vård eller
boende/fam.hem vuxna
123 Beslut om att föra talan
9 kap 3 SoL
hos förvaltningsrätt om
SNAU
återkrav
för ekonomiskt bistånd enligt
4 kap 1 och 2 §§ SoL
124 Beslut om att föra talan om 9 kap 3 § SoL
ersättning hos
SNAU
förvaltningsrätten om
återkrav för kostnader enligt
8 kap 1 § 1 eller 2 st
125 Beslut om eftergift av
9 kap 4 § SoL
ersättningsskyldighet som
SNAU
avses i 4 kap 1 o. 2 §§ och 8
kap 1 § 1 o. 2 st
126 Beslut om att inleda
11 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
utredning
126.1 Beslut om att inledd
11 kap 1 § SoL
1:e socialsekreterare
utredning enl 11 kap 1 § SoL
ska läggas ner
127 Beslut om att utredning inte 11 kap 1 § SoL
IFO chef
skall inledas.
128 Förlängning av utredningstid 11 kap 2 § 3 st SoL SNAU
i ärende som rör barn
129 Beslut om att utredning inte 11 kap 1, 2 och 4 1:e socialsekreterare
skall föranleda åtgärd
§§ SoL
130 Beslut om uppföljning av ett 11 kap 4a § SoL 1:e socialsekreterare
barns situation när utredning
avslutas utan åtgärd
131 Beslut om uppföljning av ett 11 kap 4b § SoL 1:e socialsekreterare
barns situation efter placering
132 Beslut om framställning om 2a kap10 § SoL
1:e socialsekreterare
överflyttning av ärende till
annan nämnd i annan
kommun
133 Ansöka hos Inspektionen för 2a kap 11 § SoL
vård och omsorg (IVO) om
SNAU
överflyttning av ärende till
annan kommun
134 Beslut om ersättning till
6 kap 11 § SoL
särskilt förordnad
SNAU
vårdnadshavare som tidigare
varit familjehemsförälder

Sida
19:35

IFO chef

1:e socialsekreterare

IFO chef
IFO chef

IFO chef
IFO chef
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135 Beslut i fråga om mottagande
av ärende från annan
kommun
136 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov
av god man/förvaltare
137 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god man/förvaltare
inte längre föreligger
138 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs
egendom
139 Framställan till allmän
domstol om behov av
målsägandebiträde för
underårig

Sign

Sida
20:35

2a kap 10 § SoL
SNAU
5 kap 3 § 1. SoF

IFO chef

Förvaltningschef

5 kap 3 § 2. SoF

IFO chef

Förvaltningschef

5 kap 3 § 3. SoF

IFO chef

Förvaltningschef

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

IFO chef

Individ- och Familjeomsorgen – Ensamkommande barn (LEB)
140

Beslut om anmälan av
behov av god man

141

Beslut om anmälan av
10 § Lag om god Socialnämnden
behov av särskilt förordnad man för ensamvårdnadshavare
kommande barn

141.1 Beslut att hos Migrationsverket begära omprövning
av anvisningsbeslut
gällande EKB

3§ Lag om god
man för ensamkommande barn

3 § Lag om
mottagande av
asylsökande och
10 kap 1 § OSL,
bestämmelsen
om visst
nödvändigt
utlämnande

Socialnämnden

SNAU

Individ- och Famijeomsorgen -Mottagande av asylsökande (LMA)
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

142

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

1§3, 17och18§§
LMA
(SFS 1994:137)

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
Socialsekreterare
Integrationssamordnare

ERSÄTTARE ANM
IFO chef
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143

Beslut om nedsättning av
dagersättning till
asylsökande

144

Beslut om
introduktionsersättning

Sign

10 § Lag om
IFO chef
ändring i lagen
om mottagande
av asylsökande
m.fl. (SFS 1994:
971)
1 § Lag om
IFO chef
introduktionsersä
ttning för
flyktingar och
vissa andra
utlänningar (SFS
1992:1068)

Sida
21:35

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Individ- och Familjeomsorgen, LVM
145

146

147

148
149

150
151

152

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM
7 § LVM

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
Socialsekreterare

Inleda utredning då man får
kännedom om att det kan
finnas skäl att bereda någon
tvångsvård
Beslut om att utredning inte
ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas ner
Beslut om
läkarundersökning av
missbrukare samt utse en
läkare för undersökningen
Ansökan om tvångsvård
hos förvaltningsrätten
Ansöka om intagning på
hem för vård eller boende
eller i de fall som avses i
24§, på sjukhus, efter
förvaltningsrättens beslut
om tvångsvård
Omedelbart
omhändertagande
Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 13
§ LVM ska upphöra
Beslut om omedelbart
omhändertagande om
socialnämndens
arbetsutskotts beslut inte
kan avvaktas

ERSÄTTARE ANM
IFO chef

7 § LVM

IFO chef

Förvaltningschef

9 § LVM

Socialsekreterare

IFO chef

11 § LVM

SNAU

12 § LVM

IFO chef

13 § 1 st. LVM

SNAU

Förvaltningschef

18b § LVM
SNAU
13 § 2 st. LVM

Ordförande i
socialnämnden

SNAU ledamot BrittMarie Johansson
SNAU ledamot Yvonne
Simonsson

DALS-EDS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel

Delegeringsordning för socialnämnden
Fastställd av SN
§ 42
Ersätter 2015-12-15

153

154

155
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Begäran om
polismyndighetens biträde
att föra missbrukare till
läkarundersökning
Begäran om biträde av
polis för inställelse till
vårdinstitution
Yttrande till åklagare vid
Åtalsprövning
Beslut om att inledd
utredning avbryts enl. 11
kap 1 § i avseende
på missbrukare då denne
bytt vistelseort

Beslut om egenavgift vid
placering i LVM-hem

Sign

Sida
22:35

45 § 1 st. LVM

Ordförande i
socialnämnden

ledamot
i socialnämndens
arbetsutskott

45 § 2 st. LVM

IFO chef
Socialsekr i Fyrbodal socialjour
IFO chef

Förvaltningschef

46 § LVM
11 kap 4 § SoL

8 kap 1 § SoL

Förvaltningschef

1:e
socialsekreterare
(Under förutsättning
att ny
vistelsekommun
samtycker till
att ta över utr.
av ärendet)
Socialsekreterare

IFO chef
(Under förutsättning
att ny
vistelsekommun
samtycker till
att ta över utr.
av ärendet)

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ

ERSÄTTARE ANM

Högst 80 kr/d

Individ- och Familjeomsorgen, LVU
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

158

Ansökan till
förvaltningsrätt om vård
enligt LVU
Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn
och ungdom under 18/20
år och inledande av vård
Beslut om att hos
förvaltningsrätten ansöka
om förlängning av
utredningstiden
Beslut om att
omhändertagande enligt 6 §
LVU ska upphöra
Beslut om hur vården ska
ordnas och var den unge
ska vistas under vårdtiden
Beslut om att den unge får
vistas i sitt eget hem under
vårdtiden
Beslut rörande den unges

1 och 4 § LVU

159

160

161

162

163

164

SNAU
Socialnämndens
arbetsutskott
ordförande

SNAU ledamot BrittMarie Johansson

8 § LVU

1:e
socialsekreterare

IFO chef

9 § LVU

Socialnämndens
arbetsutskott
ordförande
Socialnämndens
arbetsutskott
ordförande

ledamot
i socialnämndens
arbetsutskott
ledamot
i socialnämndens
arbetsutskott

6 § LVU
11 § 3 st. LVU

11 § 1 st. LVU

SNAU ledamot Yvonne
Simonsson

11 § 2 st. LVU
SNAU
11 § 4 st. LVU

1:e

IFO chef
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personliga förhållanden i
den mån beslutet ej är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st.
LVU (t.ex. kortare vistelser
utom familjehemmet eller
hemför vård eller boende)
Övervägande av om vård
med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs
Prövning om vård med stöd
av 3 § LVU fortfarande
behövs
Beslut om hur den unges
rätt till umgänge med
vårdnadshavare och med
föräldrar med umgängesrätt
reglerad genom dom, beslut
eller avtal ska utövas
- när överenskommelse ej
kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren
- när överenskommelse ej
kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren
och i avvaktan på
socialnämndens
utskotts beslut
Beslut om den unges
vistelseort inte ska röjas för
föräldern eller
vårdnadshavaren
- i avvaktan på utskottets
beslut

Sign

socialsekreterare

13 § 1 st
LVU

SNAU

13 § 2 st
LVU

SNAU

SN

14 § 2 st. 1. LVU

SN ordförande
SNAU ledamot
Britt-Marie
Johansson

14 § 2 st. 1. LVU
14 § 2 st 2. LVU

SNAU ledamot
Yvonne Simonsson
SN
SN ordförande
SNAU ledamot
Britt-Marie
Johansson
SNAU ledamot
Yvonne Simonsson

169

170
171

Övervägande av om beslut 14 § 3 st. LVU
beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enl. 14 § 2 st. 1 och 2
punkten fortfarande behövs
Beslut om att vården ska
21 § LVU
upphöra
Beslut om kontaktperson
22 § LVU

SN

SNAU

Sida
23:35
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173
174
175
176
177

178

179

180

181
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eller öppen behandling enl.
22 § 1 st. 1 och 2 punkten
LVU
Prövning om beslut enl. 22
§ LVU fortfarande behövs
Beslut om förebyggande
insats enl. 22 § ska upphöra
Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud
Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud ska
upphöra
Beslut om den unges
umgänge med
föräldrar/vårdnadshavare
efter beslut om
flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om
läkarundersökning, utse
läkare samt plats för
läkarundersökning
Beslut om begäran om
biträde av polis för att
genomföra
läkarundersökning
Beslut om begäran om
biträde av polis för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med
stöd av LVU

Sign

Sida
24:35

SNAU

22 § 2 st. LVU

SNAU

22 § 2 och 3 st
LVU
24 § LVU

SNAU
SNAU

26 § LVU

SNAU

27 § LVU

SNAU

30 § 2 st. LVU
SNAU
31 § LVU
SNAU

32 § LVU

SNAU

IFO chef

43 § 1 punkten
LVU

SN Ordförande

ledamot
i socialnämndens
arbetsutskott

43 § 2 punkten
LVU

IFO chef
Förvaltningschef
Socialsekreterare i
Fyrbodals
socialjour

Individ- och Familjeomsorgen; Barnbidrag – sjukpenning – pension
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ

182

Beslut att hos
106 kap 6 § SFB Socialsekreterare
Försäkringskassan begära
att barnbidrag ska betalas ut
till familjehemsföräldrar
om barnet är placerat i ett
familjehem

ERSÄTTARE ANM

IFO chef
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Beslut att hos
Försäkringskassan begära
att barnbidraget ska betalas
ut till socialnämnden om
barnet vistas i ett hem för
vård eller boende
Beslut om framställning
till försäkringskassa om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag
Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära
folkpension o. barntillägg

Beslut om anmälan till
FK om att nämnden skall
uppbära sjukpenning för
den som bereds vård i
sådant hem för vård eller
boende eller fam.hem
enl. SoL som ger vård och
behandling åt missbrukare
av alkohol el. narkotika
Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära
ersättning

Sida
25:35

Sign

106 kap 7 § SFB Socialsekreterare

IFO chef

16 kap 18 § SFB Socialsekreterare

IFO chef

1-3 §§ kungöre- Socialsekreterare
lsen (1962:393)
om rätt i vissa
fall för kommunen eller annan att
uppbära folkpension
106 kap 13 §
Socialsekreterare
SFB

IFO chef

9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

IFO chef

IFO chef

MAS -Lag om tillsyn över hälso- och sjukvården m fl lagar
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

188

Beslut om anmälan till
socialstyrelsen av allvarlig
skada eller sjukdom i
samband med vård,
behandling eller
undersökning
Beslut om utlämnande av
Journalhandlingar inom
hälso o sjukvården (HSV)

5 § 1 st Lag om
tillsyn över hälso och sjukvården. (SFS 1996:
786)

189

25 kap 6 § OSL

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
MAS

ERSÄTTARE ANM

MAS

Förvaltningschef
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Anmälningsskyldighet av
missförhållanden inom
äldreomsorgen och inom
verksamhet enligt LSS

14 kap § 2 SoL
24 a § LSS

Sign

Förvaltningschef

Sida
26:35

Hantering enligt rev
Lex Sarah rutin.
1999: § 249 samt
föreskrifter SOSFS
2011:5

Offentlighets- och sekretesslagen
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ

191

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

Förvaltningschef

192

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

2 kap 14 § TF.
10 kap 14 §. 12
kap 2 §. 11 kap
4 §. 10 kap 13
§. 21 kap 4 §.27
kap 8 §.34 kap
5 §. 35 kap 9 §.
10 kap 7§, 9 §.
24 kap 7 §. 28
kap 16 §.30 kap
9 §, 14 §, 26 §,
29 §. 31 kap 14
§, 19 §, 25 § &
32 kap 10 § OSL
2 kap 14 § TF,
10 kap 14 §, 12
kap 2 §, 11 kap
4 §. 10 kap 13
§, 21 kap 4 §,
27 kap 8 §,34
kap 5 §, 35 kap
9 §, 10 kap 7§,
9 §, 24 kap 7 §,
28 kap 16 §, 30
kap 9 §, 14 §,
26 §, 29 §, 31
kap 14 §, 19 §,
25 §, 32 kap 10
§
6 kap 2 §, 3 §, 7
§, 8 §, 9 §, 10
§, samt 11 §
OSL
12 kap 6 § SoL

193

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister som
förvaras inom förvaltningen till statliga myndigheter i forskningssyfte
20 a § OSL
193.1 Lex Maja

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Verksamhetschef

ERSÄTTARE ANM
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Sign

Sida
27:35

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt
Hälso- och sjukvård
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

194

Beslut om bistånd i form av
hjälp i hemmet och
korttidsplats
Beslut om bistånd i form av
särskilt boende för service
och omvårdnad av äldre

4 kap 1 §
5 kap 5 § Sol
4 kap 1 §
5 kap 5 § SoL

Biståndshandl ärendedragning
med Biståndschef

Beslut om bistånd i form
av bostad med särskild
service för funktionsnedsatt
Beslut med anledning av
ansökan enl. 2 kap 3 § SoL
om insats enl. 5 kap 5 och
7 §§ SoL
- insatser exkl boende
- boende
Beslut om bistånd i form
av avlösning/växelvård mm
Beslut om bistånd i form
av plats i dagverksamhet
Beslut om ledsagarservice
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson
Jämkning av avgift för
hjälp i hemmet, service
och omvårdnad samt boende
Beslut om avgift enligt
fastställda riktlinjer

4 kap 1 §
5 kap 7 § SoL

Biträdande
förvaltningschef

2 kap 3 § och
5 kap 5 och 7 §§
SoL

Biståndshandl.

5 kap 10 § SoL

Biståndshandl.

4 kap 1 §
5 kap 7 § SoL
5 kap 7 § SoL
4 kap 2 § och 3
kap 6 § SoL
8 kap 2 § 2 st
SoL

Biståndshandl.

195

196

197

198
199
200
201
202

203

8 kap SoL

203.1 Avskrivning avgift vid
uppenbara felaktigheter upp
till ett ½ Pbb
204 Överklagande av beslut om 8 kap 2 § SoL
avgift
Rättidsprövning
24 § FvL
Omprövning
27 § FvL
205 Beslut om köp av plats i

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
Biståndshandl.

Biståndshandl.
Biståndshandl.
Förvaltningschef

Förvaltningsekonom,
avgiftshandl
Förvaltningsekon

Förvaltningschef

SNAU

ERSÄTTARE ANM
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annan kommun eller hos
annan vårdgivare
Beslut om framställning
16 kap 1 § SoL
om överflyttning av ärende
till nämnd i annan kommun
Beslut om mottagande av
16 kap 1 § SoL
ärende från annan kommun

Sida
28:35

Sign

SNAU

SNAU

Personalärende, fackliga frågor osv
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

208
209

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
Förvaltningschef
Enhetschef

ERSÄTTARE ANM

Anställning av enhetschef
Beslut om övriga
anställningar
210 Godkännande av bisyssla
Förvaltningschef
Inför anställning och lönesättning sker alltid samråd med personalavdelningen
Lön
211

Lönerevidering utöver ram

KSAU

(lönesättning vid anställning och lönerevidering inom ram betraktas som verkställighet)
212
213

Lönetillägg
Löneöversynsförhandlingar
, protokollförs

Facklig samverkan och medbestämmande
214 Godkännande av
kollektivavtal
(Huvudöverenskommelser)
215 Godkännande av
kollektivavtal
(Lokala kollektivavtal)
216 Godkännande av samverkansavtal med facken
217 MBL förhandlingar § §
11,19 gällande det egna
verksamhetsområdet
(protokollförs)
218 MBL förhandlingar
§ § 10, 11, 12-14, 19, 38 ,
64 (protokollförs)
219 Beslut om stridsåtgärder

Personalchef
Personalchef

KSAU

Personalchef

KSAU
Enhetschef

Förvaltningschef

KSAU
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Sign

Sida
29:35

Ledigheter
220 Ledighet för enskild
Enhetschef
angelägenhet max 3
dgr/kalenderår
221 Ledighet för enskild angeFörvaltningschef
lägenhet max 10 dgr/år
222 Tjänstledig utan lön max 6
Enhetschef
mån
223 Tjänstledig utan lön mer än
Förvaltningschef
6 mån
224 Avbryta semester för AT
Enhetschef
och bevilja ersättning enligt
policy
(beviljande av semester, lagstadgad ledighet, betraktas som verkställighet)
Personalåtgärder, uppsägning och avskedande
225 Uppsägning p.g.a.
Förvaltningschef
arbetsbrist
226 Uppsägning personaliga
Förvaltningschef
skäl
227 Avskedande
Förvaltningschef
228 Utköp chef
KSAU
229 Utköp medarbetare
Förvaltningschef
230 Förflyttning av arbetstagare
Förvaltningschef
inom förvaltningen
231 Beslut om
Förvaltningschef
disciplinpåföljd/varning
232 Beslut om avstängning
Förvaltningschef
Tillfällig förseelse
Svårare fel/ försummelse i
arbetet
Pension
233 Beslut om
pensionsförstärkning
234 Kvarstå i tjänst efter 67 års
ålder

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

235

Beslut om personkretstillhörighet

1 § och 7§§ LSS

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
Förvaltningschef

ERSÄTTARE ANM
SNAU
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Sign

Sida
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236

Biträde av personlig
assistent

7§ och 9 § 2p
LSS

Förvaltningschef

SNAU

237

7§ och 9 § 2p
LSS

Förvaltningschef

SNAU

7§ och 9 § 2p
LSS

Förvaltningschef

SNAU

239

Ekonomiskt stöd för att
bekosta personlig assistent
vid tillfälligt utökade behov
Ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
personlig assistent
Ledsagarservice

Förvaltningschef

SNAU

240

Biträde av kontaktperson

Förvaltningschef

SNAU

241

Avlösarservice i hemmet

Förvaltningschef

SNAU

242

Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet
Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år i
anslutning till skoldagen
samt under lov
Beslut om boende i
familjehem eller bostad
med särskild service för
barn och ungdomar som
behöver bo utanför
föräldrahemmet
- i annan kommun
Bostad med särskild service
För vuxna eller annan
anpassad bostad för vuxna
- i annan kommun
Beslut om daglig
verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig
Beslut om att utbetala
assistansersättning till
annan person än den som är
berättigad till insatsen
Beslut om upphörande av
insats enligt LSS
Beslut om
återbetalningsskyldighet

7§ och 9 § 3p
LSS
7§ och 9 § 4p
LSS
7 § 9 LSS 5p
LSS
7§ och 9 § 6p
LSS
7§ och 9§ 7p
LSS

Förvaltningschef

SNAU

Förvaltningschef

SNAU

Förvaltningschef

SNAU

Socialnämnden
Förvaltningschef

SNAU

7§ och 9 § 10p
LSS

Förvaltningschef

SNAU

11 § LSS

Förvaltningschef

SNAU

Förvaltningschef

SNAU

Förvaltningschef

SNAU

238

243

244

245

246

247

248
249

7§ och 9 § 8p
LSS

7§ och 9 § 9p
LSS

12 § LSS
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251
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253

254
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Förhandsbesked om rätt till
insats enligt LSS för person
som inte är bosatt i
kommunen
Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är under
18 år och får omvårdnad i
ett annat hem än det egna
Anmälan till
överförmyndare att
förmyndare, förvaltare eller
god man inte längre behövs
Anmälan till länsstyrelsen
av personskada i
verksamhet enligt LSS
Beslut om att anmäla behov
av ersättning för personlig
assisten till
försäkringskassan

Sida
31:35

Sign

16 § 2 st LSS

Förvaltningschef

SNAU

20 § LSS

Förvaltningschef

SNAU

15 § 6. LSS

Enhetschef

Förvaltningschef

11 § LSSförordningen

SNAU

SFP 110 6 § p3

Enhetschef

Förvaltningschef

Yttrande till domstol, åklagar- och polismyndighet – övrigt
NR

TYP AV ÄRENDEN

LAGRUM

255

Yttrande till
åklagarmyndighet
Yttrande enligt namnlagen

LuL 11 §

256

45 och 46 §§
namnlagen

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
1:e
socialsekreterare
IFO chef
Samordnare
Familjerätten
Socialsekreterare
Familjerätten

ERSÄTTARE ANM
IFO chef

257

Yttrande beträffande
Äktenskapsdispens

2 kap 1 § ÄktB

258

Dödsboanmälan till
Skatteverket
Yttrande till åklagarmyndigheten med anledning av
ev. utredning beträffande
misstänkt under 15 år
Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan
Lämnande av upplysningar
och förslag på åtgärder till
åklagaren

20 kap 8a § ÄB

Socialsekreterare

IFO chef

33 § jfrt med
31 § LUL

IFO chef

Förvaltningschef

38 § LUL

IFO chef

Förvaltningschef

6 § lag
(1991:204) om
särskild personutredning i
brottmål m m

1:e
socialsekreterare

IFO chef

259

260
261
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263

264
265
266

267

268

269

270
271
272
273

274
275
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Lämnande av upplysningar 6 § lag (1991:
och förslag på åtgärder till 204) om särskild
domstol
personutredning i
brottmål m m
Lämnande av upplysningar 6 § lag (1991:
och förslag på åtgärder till 204) om särskild
frivårdsmyndigheten.
personutredning i
brott mål m m
Yttrande till allmän
31 kap 1 § 1 st
domstol i brottmål
Brb
Anmälan om behov av
43 § rättsoffentligt biträde
hjälpslagen
Yttrande över ansökan om 43 § rättsrättshjälp genom offentligt hjälpslagen,
biträde samt yttrande över 36 § rättshjälpskostnadsräkning
förordningen
Yttrande till passmyndighet 3 § 2 st passvid utfärdande av pass utan förordningen
vårdnadshavares
medgivande
Yttrande i ärenden om
11 kap 16 §
förordnande av god man
2 st FB
eller förvaltare för någon
som har fyllt 16 år
Upplysningar i vapenärende, där samtycke
lämnats av den enskilde
Uppgiftslämnande till
29 § smittsmittskyddsläkare
skyddslagen
Anmälningsskyldighet
31 § 1 st smittenligt smittskyddslagen
skyddslagen
Beslut att ordna
5 kap 2 §
gravsättning
begravningslagen
Beslut om att ersätta en3 kap 2 §
skild person för
skadeståndslagen
egendomsskada vid
myndighetsutövning som
förorsakats av personal
Yttrande till
13 kap 2 § SoL
tillsynsmyndighet
Yttrande till Inspektionen
13 kap 5 § SoL
för vård och omsorg om
missförhållanden i enskild
verksamhet
Beslut om polisanmälan
12 kap 10 § SoL
angående misstanke om
10 kap 21-24§§

Sign

Sida
32:35

1:e
socialsekreterare

IFO chef

1:e
socialsekreterare

IFO chef

IFO chef
IFO chef

Förvaltningschef

IFO chef

IFO chef

Socialsekreterare

IFO chef

Socialsekreterare

IFO chef

IFO chef

Förvaltningschef

IFO chef

Förvaltningschef

IFO chef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Dock högst upp
till 2 000 kr

Socialnämnd
Socialnämnd

IFO-chef

Förvaltningschef
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vissa brott mot underårig
samt vissa grövre brott
Beslut om polisanmälan
gällande uppgifter för
förebyggande av brott
Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter m m)

Sign

Sida
33:35

OSL
12 kap 10 § SoL IFO-chef
10 kap 18a § OSL
1 kap 5 § SekrL
14 kap 2 § 3 st
SekrL

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Överklaganden mm
NR
279

280
281
282

283

284

285

TYP AV ÄRENDEN
Beslut att föra talan i
ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Utseende av ombud att
föra nämndens talan
Besluta huruvida
omprövning skall ske
Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
avvisning av överklagande
som kommit in för sent
Överklagande och yrkande
om inhibition när
förvaltningsdomstol ändrat
nämndens beslut och detta
beslut ursprungligen fattats
av delegaten samt
avgivande av yttrande i Sol,
LVU och LVM-ärenden
där ursprungsbeslutet
fattats av delegat
Överklagande och yrkande
om inhibition när förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av
delegaten samt avgivande
av yttrande i LSS-ärenden
Överklagande, yrkande
om inhibition samt yttrande

LAGRUM

DELEGAT/
BESLUTSNIVÅ
10 kap 2 § § SoL Enhetschef

ERSÄTTARE ANM

10 kap 2 § SoL

Förvaltningschef

Ordförande i
socialnämnden

27 § Fvl

Delegaten i ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

24 § 1 st Fvl

Förvaltningschef

10 kap 2 § SoL
3 kap 10 §,
6 kap 33 §,
och 34 § 3 KL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Gäller ej myndighetsutövning mot
enskild

27 § LSS,
6 kap 33 § och
34 § 3 KL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Gäller ej myndighetsutövning mot
enskild

10 kap 2 § SoL,
6 kap 36 § KL

Ordförande i
socialnämnden

I avvaktan på
nämndens beslut

DALS-EDS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel

Delegeringsordning för socialnämnden
Fastställd av SN
§ 42
Ersätter 2015-12-15

286

287

Dnr: 2016-000074.700
Senast reviderad 2020-06-17

till förvaltningsdomstol i
Sol-, LVU – och LVMärenden när ursprungsbeslutet fattas av nämnd
Överklagande, yrkande
27 § LSS
om inhibition samt yttrande 6 kap 36 § KL
till förvaltningsdomstol i
LSS-ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av
utskott
Avvisande av ombud
9 § Fvl

Sign

Sida
34:35

Ordförande i
socialnämnden

I avvaktan på
arbetsutskottets
beslut

Socialnämnd

Förvaltningschef i
avvaktan
på nämndsbeslut

