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1. Inledning
1.1 Allmänt om delegation
Socialnämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och socialnämndens reglemente. Alla beslut som
fattas av delegat måste rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive verksamhet. Beslut som fattats
med stöd av delegation från socialnämnden är juridiskt sett nämndens beslut.

1.2 Vad är delegation
Att delegera innebär att överflytta beslutsrätt. Delegering kan ske både från kommunfullmäktige till nämnd och
från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en
nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt denna
delegationsordning är juridiskt sett nämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut.
Beslut som fattas på delegation är ett slutgiltigt beslut på nämndens vägnar. Det kan inte ändras annat än genom
omprövning av delegaten själv eller genom överklagande, där så är möjligt. Nämnden kan dock föregripa
delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över. Nämnden kan också, om den finner anledning till
det, återta rätten att ta beslut på delegation.

1.3 Vad kan delegeras & till vem?
Enligt kommunallagen, KomL forts. (2017:725), beslutar varje nämnd själv, inom de ramar som lagen anger,
vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras och vem som ska erhålla beslutanderätten på
nämndens vägnar.
Beslutanderätten kan delegeras i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till:
•
•
•

En anställd hos kommunen
Ett utskott
En ledamot eller en ersättare

En anställd behöver inte vara anställd av nämnden i fråga för att få delegerad beslutanderätt. Det räcker att
personen är anställd hos kommunen.
Flera anställda kan inte ges rätt att besluta i samma typ av ärenden vid sidan av varandra. I så fall måste
beslutanderätten fördelas, exempelvis efter ansvarsområde, beloppsnivåer eller geografiska områden.
Ersättare för delegat
I vissa fall har en ersättare för delegaten utsetts. Ersättaren har möjlighet att överta beslutanderätten från den
ordinarie delegaten när denne inte kan fatta beslutet själv av giltig anledning. De anledningar som kan anses vara
giltiga för att en ersättare kan träda in i delegatens ställe är sjukdom, semester, tjänstledighet, att personen slutat
sin anställning eller på grund av jäv.
Om ersättare inte framgår av delegationsordningen övertas delegatens beslutanderätt av den som är tillförordnad
att hantera delegatens arbetsuppgifter. Om det inte finns någon tillförordnad för arbetsuppgifterna övertas
beslutanderätten av delegatens närmaste chef.
Vid ordförandes frånvaro inträder 1:a vice ordförande och vid dennes förhinder inträder 2:a vice ordförande.
Ärenden där beslutanderätten inte får delegeras
En nämnd har det politiska ansvaret och måste kunna fatta beslut i frågor som är av betydelse för medborgarna.
Följande slag av ärenden får därför inte delegeras enligt 6 kap. 38 § KomL:
•
•

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.
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•
•
•

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.
Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen
Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att införa
begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana delegeringsbegränsningar finns angivna i 10 kap. 4 §
socialtjänstlagen, SoL forts. (2001:453). Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott). Ytterligare regler
om delegation finns i 10 kap. 5 § SoL. Där uppräknas vilka ärendetyper enligt föräldrabalken, FB forts.
(1949:381) där beslutanderätten kan delegeras.
Brådskande ärenden & kompletterande beslutanderätt
Enligt 6 kap. 39 § KomL får en nämnd uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är
så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Rätt att fatta beslut i brådskande ärenden där ett avgörande inte kan avvaktas förordnas till nämndens
ordförande, nämndens 1:e vice ordförande och nämndens 2:e vice ordförande.
För att kunna fatta snabba beslut, när så erfordras, finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad
kompletterande beslutanderätt i lag om vård av unga, (1990:52) LVU forts. samt i lag om vård av missbrukare,
(1988:870) LVM forts. Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordföranden eller annan utsedd
ledamot som av nämnden utsetts därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt
måste ledamoten vara ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att
det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas.
Beslut som fattats med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas vid nämndens nästkommande
sammanträde. Detta regleras i 6 kap. 36 § KomL, i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU samt i
lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
Övrig beslutanderätt & förordnande
Socialjour
Nämnden har förordnat namngivna socialsekreterare vid Socialjour Västmanland. Förordnandet innebär att
berörda personer erhåller delegation att fatta beslut i enskilda individärenden enligt Fagersta kommuns
delegationsbestämmelser. Utöver detta erhåller de ett personligt förordnande att fatta beslut om begäran om
handräckning rörande ärenden enligt lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och lag om vård av
missbrukare (LVM). Gäller efter kontorstid. I delegationsordningen är delegaten namngiven socialjour.
Familjerätt
Nämnden har förordnat namngivna socialsekreterare vid Familjerätten i Västerås stad. Förordnandet innebär att
berörda personer erhåller delegation att fatta beslut i enskilda individärenden enligt Fagersta kommuns
delegationsbestämmelser avseende familjerätt. I delegationsordningen är delegaten namngiven
familjerättssekreterare.

1.4 Att avstå från delegationsbeslut
Delegat avgör själv när eller om delegationen ska användas. En delegat kan när som helst lyfta en fråga till nästa
nivå för beslut av principiell natur. Något krav på delegaten att särskilt motivera ett sådant överlämnande finns
inte.
En delegat är skyldig att överlämna ett enskilt ärende till nämnden för avgörande om denne finner att ärendet är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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1.5 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt 6 kap. 40 § KomL ska delegationsbeslut anmälas till nämnden. Anmälan till nämnden tillgodoser kravet på
kontroll och registrering, rättssäkerhet och information. Beslutet ska anmälas till nämnden för kännedom (inte
”godkännas” av 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 sekreterare.
Anmälan av beslut ska ske till nästkommande nämndsammanträde, om inte nämnden beslutat något annat.
Följande ska anges:
- Ärendemening beskrivande ärendet samt fattat besluts innehåll
- Namn på den som fattat beslutet
- Beslutsdatum
Rutin för anmälan till nämnden
Återrapporteras till nämnden vid nästa
nämndsammanträde via lista
Återrapporteras till nämnden vid nästa
nämndsammanträde via lista
Återrapporteras till nämnden via
arbetsutskottets protokoll vid nästa
nämndsammanträde
Återrapporteras till nämnden via lista från
aktuellt datasystem avseende föregående
månad vid nästa nämndsammanträde

Delegat
Beslut fattade av ordförande enligt 6 kap. 39 § KomL
Beslut fattade av ordförande eller utsedd ledamot i
ärenden enligt SoL, LVU eller LVM
Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott (AU)
Beslut fattade av tjänsteman vid förvaltningen enligt
delegationsordning

Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i nämndens protokoll.
Vidaredelegering & anmälan
Socialchef eller motsvarande kan ges rätt att vidaredelegera beslut i vissa ärendegrupper. 7 kap. 6 § KomL
stadgar vad som gäller för vidaredelegation. Beslut fattade på vidaredelegation ska anmälas till
förvaltningschefen.
Villkor för vidaredelegering 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 (vidareanmälan).

1.6 Beslut eller verkställighet
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Finns det ingen
självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet eller förberedande frågor. Gränsen för vad som är
ett beslut och vad som är ren verkställighet är svår att dra. Ett beslut innebär att den beslutande är tvungen att
självständigt göra ett aktivt övervägande bland flera alternativ. Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utför
grundas i en given delegation från den ansvariga nämnden med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som
förvaltningen utför är istället att betrakta som ren verkställighet. Ren verkställighet är all form av förberedande
eller verkställande uppgifter som den anställde utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta
ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör
alltså inte en egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade styrdokument
eller lagar.

1.7 Överklagan av beslut
Beslut fattat på delegation i individärenden kan överklagas genom förvaltningsbesvär vid förvaltningsrätten som
första instans. Överklagandetiden räknas från den dag då den enskilde fått del av beslutet. Överklagandet ska ha
ingetts till beslutande instans inom 3 veckor från detta datum.
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Beslut av mer övergripande karaktär och som inte avser myndighetsutövning gentemot enskild kan överklagas
genom laglighetsprövning. Överklagandetiden räknas från den dag, då protokoll från det sammanträde när
delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla. Överklagandet ska ha ingetts
till beslutande instans inom 3 veckor från detta datum.
Om överklagan inkommit för sent ska överklagandet avvisas. Ett avvisningsbeslut skickas då till den klagande
med hänvisning om hur man överklagar avvisningsbeslut.
När nämnden avser att överklaga en förvaltningsrätts beslut börjar överklagningstiden att löpa från domstolens
beslutsdatum, alltså inte från det datum då nämnden tog del av beslutet.

1.8 Inhibition
För den som ett beslut gått emot, det vill säga nämnd eller enskild person, kan det ha stor betydelse att beslutet
inte träder i kraft förrän saken slutgiltigt prövats i domstol. Ett beslut om att skjuta upp verkställigheten av ett
beslut kan begäras av den klagande eller förordnas av domstolen på eget initiativ. Inhibition innebär att
verkställigheten av ett överklagat beslut skjuts upp tillsvidare. En begäran om inhibition görs vanligtvis redan i
samband med att beslutet överklagas. Om klaganden begär inhibition i överklagandet ska överklagandet och
aktuell handlingar utan dröjsmål skickas till aktuell överinstans.

1.9 Rätt till företräde inför nämnd
Enligt 11 kap. 9 § SoL har den person som socialnämnden är skyldig att kommunicera utredningsmaterial med
enligt 25 § förvaltningslagen, FL, (2017:900) rätt att få företräde inför nämnden, om det inte finns tillräckliga skäl
som talar emot det. Rätten till företräde gäller både i ärenden som avser myndighetsutövning och i ärenden om
ansökan eller yttrande till annan myndighet. Nämnden betyder antingen nämnden i sin helhet, arbetsutskott, eller
den person som på delegation har rätt att besluta på nämndens vägnar. Rätten att få företräde inför nämnden är
alltså rätten att få företräde inför den som ska besluta i det enskilda ärendet.

1.10 Firmatecknare
Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för till exempel
ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma.
Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller
andra sammanhang avgörs av beslutanderättens fördelning i form av reglementen eller delegationsordningar.
Nämnden kan även i beslut ange vilka som får underteckna handlingar.
I socialnämndens reglemente § 15, står följande: ”Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av
socialnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska
underteckna handlingar.” I de fall ingen har utsetts att underteckna handlingar kan nämndens ordförande gå in
och fatta brådskande beslut att underteckna handlingar i enskilda ärenden.

1.11 Delegationsordningens innehåll
Delegationsordningen innehåller en förteckning över ärenden i vilka socialnämnden har delegerat
beslutanderätten åt utskott, enskild ledamot eller anställd hos kommunen. Om en ärendetyp inte finns med i
förteckningen är socialnämnden beslutsfattare. I förteckningen anges, när det gäller anställd, till vilken kategori
av befattningshavare delegation lämnas. För varje ärendegrupp gäller delegationen endast de som är verksamma
inom den enhet som ansvarar för ärendet.

1.12 Förkortningar
AL
BrB
FB
FL
GDPR
HSL

Alkohollag (2010:1622)
Brottsbalk (1962:700)
Föräldrabalk (1949:381)
Förvaltningslag (2017:900)
Dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation EU 2016/679
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
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KomL
LUL
LSS
LTLP
LVM
LVU
NamnL
OSL
PSL
SFB
SoF
SoL
SoLPuL
TF
ÄB
ÄktB
Övrigt
AU
SN
ORDF.
SC
AC
EC
TL
HL
MAS
IFO
IVO

Kommunallag (2017:725)
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lag (1190:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Namnlag (1982:670)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Socialtjänstförordning (2001:937)
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454)
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Ärvdabalk (1958:637)
Äktenskapsbalk (1987:230)
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämnd
Ordförande
Socialchef
Avdelningschef
Enhetschef
Teamledare
Handläggare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Individ- och familjeomsorg
Inspektionen för vård och omsorg
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2 Delegationsordning
2.1 Allmänna ärenden
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

Ärende
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut
inte kan avvaktas
Rätt att vidaredelegera beslutanderätt till övriga anställda
Firmateckning/avtal/handlingar
- som beslutats av socialnämnden,
övergripande, avtal, hyra, leasing

Lagrum
6 kap. 39 § KL

Delegat
Ordf.

6 kap. 37 § KL

SC

Jämkning av avgift dubbel boendekostnad

8 kap. 4-9 §§ SoL

-SC

2.1.9

-Över 3 månader
-Under 3 månader
Utse ombud att föra nämndens talan i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller förvaltningsdomstol
Utse annat ombud än tjänsteman att föra nämndens talan
Avvisande av ombud
För annan befattningshavare än tillsvidareanställd ges rätten
att företräda nämnden endast efter särskilt medgivande
Anlitande av entreprenör, tjänsteköp eller motsvarande

2.1.10
2.1.11
2.1.12

Utse beslutsattestanter
Utse behörighetsattestanter
Brandskyddsansvarig

SC
SC
AC

2.1.13

Arkivansvarig

SC

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

10 kap. 2 § SoL
10 kap. 2 § SoL
9 § FL

Vidaredelegerat
Annan av nämnden
utsedd ledamot

Kommentar
Delges vid socialnämndens
nästkommande sammanträde.

Se avsnitt 2.4
Upphandling & inköp
samt specificerade
avtalsärenden i denna
delegationsordning.

-AU
-SC
SC
SC
AU
SC

Sådant medgivande kan gälla en
eller flera personer.
Beakta upphandlingsregler. I
samråd med socialchef.

AC
AC
AC

Se systematiskt
brandskyddsarbete, SBA.
Enligt dokumenthanteringsplan
samt förvaltningens rutin för
arkivering.
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2.1.14

Besluta om gallring av allmänna handlingar avseende
enstaka handlingstyper hos kommunens myndigheter
respektive arkivmyndigheten.

2.1.15

Besluta om representation, arrangerande av
sammankomster och uppvaktningar på socialnämndens
vägnar inom skäliga nivåer
Bereda ärenden till socialnämnden
Beslut om den registrerades rättigheter i fråga om rättelse,
radering, begränsning av behandling och överföring av
personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig
(dataportabilitet)
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal med personer utanför den
kommunala organisationen som behandlar personuppgifter
för socialnämndens räkning
Beslut om anmälan av personuppgiftsincident till
tillsynsmyndighet
Smärre revideringar av planer och andra dokument
(exempelvis personal- och verksamhetsförändring)
Besluta i ärenden som inte är av principiell eller
prejudicerande beskaffenhet eller annars av större vikt, om
ärendet av tidsskäl inte medger behandling av
socialnämnden
Beslut att ta ut en avgift eller att inte tillmötesgå en begäran
på grund av att den bedöms uppenbart ogrundad eller
orimlig enligt art. 12.5 GDPR
Beslut om utlämnande av registerutdrag och beslut att
avvisa begäran om registerutdrag enligt art. 15 GDPR
Beslut om den registrerades rätt till rättelse enligt art. 16
GDPR
Beslut om den registrerades rätt till radering enligt art. 17
GDPR
Beslut om den registrerades rätt till begränsning av
behandling enligt art. 18 GDPR

2.1.16
2.1.17

2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21

2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26

SC i samråd
med
kommunarkivarie
Ordf.
AU
SC

Ordf.
Utredare/utvecklare

SC
SC

Utredare/utvecklare

SC

AC

AU

Ordf.

SC

Utredare/utvecklare

SC

Utredare/utvecklare

SC

Utredare/utvecklare

SC

Utredare/utvecklare

SC

Utredare/utvecklare
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2.1.27
2.1.28
2.1.29
2.1.30

Beslut om underrättelse till tredje man om rättelse eller
radering av personuppgifter eller begränsning av behandling
enligt art. 19 GDPR
Beslut om den registrerades rätt till dataportabilitet enligt
art. 20 GDPR
Beslut i anledning av den registrerades rätt att göra
invändningar enligt art. 21 GDPR
Beslut att anmäla en personuppgiftsincident till
Integritetsskyddsmyndigheten enligt art. 33 GDPR

SC

Utredare/utvecklare

SC

Utredare/utvecklare

SC

Utredare/utvecklare

SC

Utredare/utvecklare

2.2 Personal
2.2.1
2.2.2

Ärende
Beslut om avskrivning av lönekrav

Lagrum

Delegat
SC
SC

2.2.4

Beslut om undantag från bestämmelser om löneavdrag vid
samordning med pension
Godkänna löneökning utanför lönerevision, dock ej
avseende regleringar till följd av genomförd
lönekartläggning
Anställning av arbetstagare vid socialförvaltningen

2.2.5
2.2.6

Anställning av avdelningschef
Avstängning från arbetsplats

SC
SC

2.2.7

Beslut om uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist

SC

2.2.8

Varsel/besked om varning

SC

2.2.3

SC
SC

Vidaredelegerat
AC i samråd med AC
för stöd och styrning
AC i samråd med AC
för stöd och styrning
AC i samråd med AC
för stöd och styrning

Kommentar

Närmaste ansvarig
chef med
personalansvar
Närmaste ansvarig
chef med
personalansvar
Närmast ansvarig
chef med
personalansvar
Närmast ansvarig
chef med
personalansvar

LAS och AB
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2.2.9

Omplacering av personal

2.2.10
2.2.11

MBL-förhandling §§ 11-14, 19
Ersättare för:
Socialchef

MBL

SC

Närmast ansvarig
chef med
personalansvar

SC

AC

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Kommunchef AC
MAS
SC
Enhetschef HSL

Avdelningschef
Alkoholhandläggare

SC
SC

AC IFO

Delegat

Vidaredelegerat

I samråd med avdelningschef
vid stöd och service. MBLförhandling.
Vid oenighet socialchef.
Beslut om tillförordnad
ersättare.
I särskilda fall utses annan
ersättare.

2.3 Ekonomi
2.3.1
2.3.2

Ärende
Lagrum
Ekonomiförvaltningen är underlagd en egen nämnd och har
egen delegationsordning
Omfördelning av anslag mellan förvaltningens avdelningar

Kommentar

SC

2.4 Upphandling & inköp
I detta avsnitt regleras ett högsta belopp respektive funktion har rätt att genomföra någon form av beställning på. Beställningar ska endast göras när de sker i enlighet med
beslut, beslutad budget, direktiv eller ändrade lagkrav för verksamheten. För belopp högre än de angivna, inom given budgetram, kan beställning endast ske efter beslut
om beställningsmedgivande i respektive nämnd eller styrelse. Attest ska säkerställa att det som sedan ska betalas och faktureras är korrekt i enlighet med ovan beskrivna
rutin, företrädesvis automatiskt/maskinellt. Respektive nämnd ansvarar för att varje beställarfunktion har den insikt och kunskap om uppgiften som behövs för att
efterleva detta.
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Ärende
Inköpsrätt övergripande
Inköpsrätt <1 basbelopp/inköp
Fakturor < 1 basbelopp/inköp
Inköpsrätt < 1 basbelopp/faktura

Lagrum

Delegat
SC
SC
SC
SC

Vidaredelegerat
Ej delegerat
AC
AC
EC/budgetansvarig

Kommentar

Belopp inom tilldelad
budgetram.
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2.4.5

Fakturor < 1 basbelopp/faktura

2.4.6

Beslut att, avropa från befintligt avtal eller göra
direktupphandling upp till 50 procent av
direktupphandlingsgräns (307 656 kronor år 2021)

2.4.7

Beslut att, avropa från befintligt avtal eller göra
direktupphandling upp till två prisbasbelopp (95 200 kronor
år 2021)

AC

2.4.8

Beslut att, avropa från befintligt avtal eller göra
direktupphandling upp till ett prisbasbelopp (47 600 kronor
år 2021)

EC

2.4.9

Beslut att, avropa från befintligt avtal eller göra
direktupphandling upp till 50 procent av ett prisbasbelopp
(23 800 kronor år 2021)

Övriga
chefer inom
förvaltningen

LOU

SC

EC/budgetansvarig

SC

Beslut inom
respektive berörds
givna budgetram
eller enligt särskilt
finansieringsbeslut
Beslut inom
respektive berörds
givna budgetram
eller enligt särskilt
finansieringsbeslut
Beslut inom
respektive berörds
givna budgetram
eller enligt särskilt
finansieringsbeslut
Beslut inom
respektive berörds
givna budgetram
eller enligt särskilt
finansieringsbeslut

Belopp inom tilldelad
budgetram.

2.5 Individ- och familjeomsorg
Utredning – Barn/ungdom
Ärende
2.5.1.2
Beslut om att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL och
vid förekommande fall med stöd av 11 kap. 2 § SoL
2.5.1.3
Beslut att utredning inte ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned
2.5.1.4
Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd
2.5.1.5
Förlängd utredningstid
- Upp till 2 månader

Lagrum
11 kap. 1 & 2 §§
SoL
11 kap. 1 § SoL

Delegat
HL
Socialjour
TL

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 2 § SoL

TL

Vidaredelegerat Kommentar

-AC
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2.5.1.6
2.5.1.7
2.5.1.8

2.5.1.9
2.5.1.10
2.5.1.11

2.5.2.1

2.5.2.2

- Mer än 2 månader
Uppföljning efter avslutad utredning
Medgivande av åtgärd som omfattar barnet då endast en
vårdnadshavare samtycker till åtgärd förutsatt att barnet är
under 15 år
- Beslut om framställning om överflyttning av ärende till
nämnd i annan kommun samt beslut i fråga om mottagande
av ärende.

11 kap. 4a SoL
6 kap. 13a § FB
2 a kap. 10 och
11 §§ SoL

-AU
HL
AU
-AU

- Beslut om överklagan hos Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, vid avslag från annan kommun om
överflyttning av ärende.

-AU

- Beslut om överprövning hos förvaltningsrätt vid avslag
från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om
överflyttning av ärende.
Anmälan till överförmyndare om att behov av förmyndare, 5 kap. 3 § 1p SoF
förvaltare eller god man föreligger eller att behovet ej längre
föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndaren om förvaltning av 5 kap. 3 § 1p SoF
underårigs egendom
Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för 5 kap. 2 § SoF
underårig

-AU

Insats – Barn/ungdom
Ärende
Beslut om bistånd i form av vård utanför eget hem
(placering/omplacering) i externt köpt stödboende, hem för
vård och boende (HVB) samt i familjehem

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

TL
TL

Avser all slags egendom.

HL

Delegat
AU

- Till nästkommande vardag

-Socialjour

- Avslag
Upprättande av vårdplan

-AC
HL

11 kap. 3 § SoL

Avser även ärenden enligt LVU.

Vidaredelegerat Kommentar
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2.5.2.3

Övervägande minst var 6:e månad om fortsatt vård

6 kap. 8 § SoL

AU

2.5.2.4

Beslut om att vård utanför eget hem upphör (0-20 år,
familjehem, hem för vård och boende samt stödboende)
Uppföljning efter avslutad placering
Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan
vårdgivare vid placering
Beslut om jourplacering i jourhem eller akuthem

4 kap. 1 § SoL

HL

11 kap 4b SoL

HL
AU

2.5.2.5
2.5.2.6
2.5.2.7

2.5.2.8
2.5.2.9

4 kap. 1 § SoL

- Till nästkommande vardag

-Socialjour

-Upp till två månader räknat från avslutad utredning

-Ordf. eller
annan utsedd
ledamot i AU
EC

Teckna avtal för HVB-placering och stödboendeplacering
Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering,
tilläggskostnader under placeringstid, omplacering eller
flyttning från familjehem, hem för vård och boende eller
stödboende

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

-Upp till 10 % av prisbasbeloppet

-HL/familje
hemssekr.
-EC

-10-20 % av prisbasbeloppet
2.5.2.10

2.5.2.11

-20 % - ett prisbasbelopp
Bistånd i form av öppenvårdsinsatser

Observera lagen om offentlig
upphandling.
Om det inte finns särskilda skäl får
ett barn vårdas i ett jourhem i högst
två månader efter avslutad
utredning.

I samråd med AC.

I samråd med TL alternativt EC.

-AC
4 kap. 1 § SoL

-Egen regi eller av nämnden upphandlad öppenvård

-HL

-Extern köpt öppenvård upp till 20 % av prisbasbelopp

-EC

-Extern köpt öppenvård upp till prisbasbelopp
Beslut om bistånd/avslag i form av
kontaktperson/kontaktfamilj

Kan inte delegeras tjänsteman.

4 kap. 1 § SoL

-AC
HL

I samråd med TL.
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2.5.2.12
2.5.2.13

Beslut om upphörande av kontaktperson/kontaktfamilj
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj
Medgivande att barn tas emot i ett enskilt hem som inte
tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har
vårdnaden om honom eller henne

4 kap. 1 § SoL

HL
HL

6 kap. 6 § SoL

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

Beslut om att barn tas emot för stadigvarande vård och
fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av
föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om
honom eller henne

6 kap. 6 § SoL

AU

Medgivande om familjens
lämplighet för det specifika barnet.
Avser medgivandeplacering.
Kan inte delegeras tjänsteman.

Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande
behövs

6 kap. 8 § SoL

AU

Godkännande av familjens
lämplighet för det specifika barnet.
Matchningsutredning är
beslutsunderlaget. Avser placering i
familjehem.
Kan inte delegeras tjänsteman.

2.5.2.17

Beslut om medgivande att ta emot ett barn för adoption

AU

2.5.2.18

Kontrollera om omständigheterna kring medgivande för
internationell adoption har ändrats
Beslut om återkallande av medgivande till adoption

6 kap. 6 § och 12
§ SoL
6 kap. 13 § 1 st.
SoL
6 kap. 13 § 2 st.
SoL
6 kap. 14 § SoL
9 kap. 3 § SoL

Nämnden ska minst en gång var 6:e
månad överväga om vård
fortfarande behövs. Det gäller både
SoL-placering och
medgivandeplacering.
Kan inte delegeras tjänsteman.

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

AU
AU

Kan inte delegeras tjänsteman.
Kan inte delegeras tjänsteman.

2.5.2.14

2.5.2.15

2.5.2.16

2.5.2.19
2.5.2.20
2.5.2.21

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande får fortsätta
Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om återkrav enligt
9 kap. 1 § SoL
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Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Ärende
Lagrum
2.5.3.1
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU 4 § LVU
samt beslut om att återta ansökan om vård enligt LVU från
förvaltningsrätt
2.5.3.2
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och
6 § LVU
ungdom under 20 år

2.5.3.3

Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk
domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård

6 a § LVU

2.5.3.4
2.5.3.5

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård
Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
ska upphöra

8 § LVU
9 § 3 st. LVU

2.5.3.6

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

11 § 1 och 3 st.
LVU

2.5.3.7

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

11 § 2 och 3 st.
LVU

Delegat
AU

Vidaredelegerat Kommentar
Kan inte delegeras tjänsteman.

AU

Ordföranden
eller annan
ledamot som
nämnden
förordnat att
fatta sådant
beslut
Ordföranden
eller annan
ledamot som
nämnden
förordnat att
fatta sådant
beslut

Kan inte delegeras tjänsteman.

Ordföranden
eller annan
ledamot som
nämnden
förordnat att
fatta sådant
beslut
Ordföranden
eller annan
ledamot som
nämnden

Kan inte delegeras tjänsteman.

AU

TL
Ordf. eller
annan utsedd
ledamot i AU
AU

AU

Kompletterande beslutanderätt.
Utsedd enligt jourlista.
Kan inte delegeras tjänsteman.
Kompletterande beslutanderätt.
Utsedd enligt jourlista.

Kompletterande beslutanderätt.
Utsedd enligt jourlista.
Kan inte delegeras tjänsteman.
Kompletterande beslutanderätt.
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förordnat att
fatta sådant
beslut
2.5.3.8

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 11 § 4 st. LVU
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU
För utlandsvistelse
-När ansökan avslås
-När ansökan beviljas

Handläggare

-TL
-AU

Utsedd enligt jourlista.
Vård med stöd av denna lag ska
alltid inledas utanför den unges
eget hem.
Beslutet kan ej överklagas.

-Vid brådskande
fall ordförande

2.5.3.9

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande
behövs

13 § 1 st. LVU

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

2.5.3.10

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

13 § 2 st. LVU

AU

Minst en gång var 6:e månad.
Kan inte delegeras tjänsteman.
Inom 6 månader från dagen för
verkställighet av vårdbeslutet
/inom 6 månader från senaste
prövning.
Kan inte delegeras tjänsteman.

2.5.3.11
2.5.3.12

2.5.3.13

Särskilt övervägande om det finns skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnad
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas

13 § 3 st. LVU

AU

- När överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st. 1p
LVU

-SN

- När överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren och i
avvaktan på socialnämndens beslut

14 § 2 st. 1p
LVU

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

14 § 2 st. 2. LVU

-Ordf, 1:e vice
ordf. 2:e vice
ordf, utsedd
ledamot i AU
-SN
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- I avvaktan på socialnämndens beslut

14 § 2 st. 2. LVU

Övervägande om beslut om den unges umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 2 p
fortfarande behövs

14 § 3 st. LVU

2.5.3.15

Beslut om att vården ska upphöra

2.5.3.16

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd
kontaktperson eller behandling i öppna former
Prövning om beslut enligt 22 § 1 st. LVU fortfarande
behövs
Beslut om förebyggande insats jämlikt 22 § 1 st. LVU ska
upphöra
Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud

2.5.3.14

2.5.3.17
2.5.3.18
2.5.3.19

-Ordf, 1:e vice
ordf. 2:e vice
ordf, utsedd
ledamot i AU
AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

21 § 1 st. LVU

AU

Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 3:e månad är
skyldig att överväga om ett beslut
om umgänge eller hemlighållande
av vistelseort fortfarande behövs.
Kan inte delegeras tjänsteman.

22 § 1 st. LVU

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

22 § 3 st LVU

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

22 § 3 st LVU

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

24 § LVU

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.
Bestämmelsen innebär att nämnden
minst en gång var 6:e månad ska
pröva om insatsen fortfarande
behövs.
Kan inte delegeras tjänsteman.

2.5.3.20

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

26 § 1 st. LVU

AU

2.5.3.21
2.5.3.22

Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

26 § 2 st. LVU
27 § LVU

AU
AU

Ska övervägas var 3:e månad.
Ordf. eller någon
annan ledamot
som nämnden

Kan inte delegeras tjänsteman.
Kompletterande beslutanderätt.
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har förordnat
besluta.
Ordf. eller någon
annan ledamot
som nämnden
har förordnat
besluta.

2.5.3.23

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

30 § 2 st. LVU

AU

2.5.3.24

Beslut om den unges umgänge med förälder
eller andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud
när överenskommelse inte kan nås
Ansökan om utreseförbud

31 § LVU

AU

31 b § LVU

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.

AU

Se 31 a § LVU gällande ärenden
med lagrum 31 § LVU.
Kan inte delegeras tjänsteman.

2.5.3.25

2.5.3.26

Beslut om tillfälligt utreseförbud

31 d § LVU

Kompletterande beslutanderätt.
2.5.3.27
2.5.3.28

31 c § LVU
31 f § LVU

AU
AU

2.5.3.29

Pröva om utreseförbud ska upphöra
Begära förlängd ansökningstid för ansökan om
utreseförbud
Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska upphöra

31 g § 2 st. LVU

AU

2.5.3.30

Besluta om tillfälligt undantag från utreseförbud

31 i § LVU

AU

2.5.3.31

Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

43 § 1 st. LVU

AU

Vid brådskande
fall ordf. 1:e vice
ordf. eller utsedd
ledamot i AU
Vid brådskande
fall ordf. 1:e vice
ordf. eller utsedd
ledamot i AU
Ordf, 1:e vice
ordf, 2:e vice
ordf.

Kan inte delegeras tjänsteman.

Kan inte delegeras tjänsteman.
Kompletterande beslutanderätt.
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Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU
2.5.3.32

43 § 2 st. LVU

Beslut att ansöka om insats enligt LSS när personen är
omhändertagen enligt LVU

Lagrum
11 kap. 1 § SoL

2.5.4.2

11 kap. 1 § SoL

2.5.4.3
2.5.4.4

2.5.4.5

11 kap. 1 § SoL
2 a kap. 10 och
11 §§ SoL

Delegat
HL
Socialjour
TL

Kompletterande beslutanderätt.
Förordnade tjänstemän vid
Socialjour Västmanland och IFO.

Vidaredelegerat Kommentar

TL
-AU

- Beslut om överklagan hos Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, vid avslag från annan kommun om
överflyttning av ärende.

-AU

- Beslut om överprövning hos förvaltningsrätt vid avslag
från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om
överflyttning av ärende.
Anmälan till överförmyndare om att behov av förmyndare,
förvaltare eller god man föreligger eller att behovet ej längre
föreligger

-AU

Insats – Vuxen
Ärende
2.5.5.1
Beslut om bistånd i form av vård utanför eget hem
(placering/omplacering) i externt köpt stödboende, hem för
vård och boende (HVB) samt i familjehem

Ordf, förordnad
ledamot eller
tjänsteman

AU

Utredning – Vuxen
Ärende
2.5.4.1
Beslut att inleda utredning
Beslut att utredning inte ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned
Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd
- Beslut om framställning om överflyttning av ärende till
nämnd i annan kommun samt beslut i fråga om mottagande
av ärende.

AU

5 kap. 3 § SoF

TL

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
AU

Vidaredelegerat

Kommentar
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- Till nästkommande vardag
2.5.5.2
2.5.5.3

2.5.5.4
2.5.5.5
2.5.5.6
2.5.5.7
2.5.5.8
2.5.5.9
2.5.5.10
2.5.5.11

- Avslag
Upprättande av vårdplan
Beslut om upphörande av bistånd i form av vård utanför
eget hem (placering/omplacering) i externt köpt
stödboende, hem för vård och boende (HVB) samt i
familjehem
Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan
vårdgivare
Teckna avtal för HVB-placering och stödboendeplacering
Beslut om öppenvårdsinsatser vuxna
Beslut om bistånd i form av försöks-/ jourlägenhet eller
stödboende i Fagersta kommuns egen regi
Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ kontaktfamilj
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj
Beslut om vårdvistelse i anslutning till anstaltsvistelse eller
kontraktsvård max 4 månader.
Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering,
tilläggskostnader under placeringstid, omplacering eller
flyttning från familjehem, hem för vård och boende eller
stödboende

-Socialjour
11 kap. 3 § SoL
4 kap. 1 § SoL

-AC
HL
HL

4 kap. 1 § SoL

AU

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

EC
HL
HL

4 kap. 1 § SoL

HL
HL

I samråd med teamledare.

4 kap. 1 § SoL

AU

11 kapitlet 3 § fängelselagen.

-Upp till 10 % av prisbasbeloppet

-HL/familje
hemssekr.

I samråd med TL eller EC.

-10-20 % av prisbasbeloppet

-EC

-20 % - ett prisbasbelopp

-AC

Delges AU.

Observera lagen om offentlig
upphandling, LOU.
I samråd med AC.
Egen regi.

4 kap. 1 § SoL
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Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Ärende
2.5.6.1
Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård

Lagrum
7 § LVM

2.5.6.2

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att påbörjad
utredning ska läggas ned alternativt övergå i en utredning
enligt 11 kap. 1 § SoL
Beslut om vilken tjänsteman som ska vara kontaktman och
svara för kontakterna med missbrukaren och olika
vårdgivare
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen

7 § LVM

Delegat
TL
Socialjour
EC

8 § LVM

HL

9 § LVM

TL
Socialjour

Beslut om att begära polishandräckning för genomförande
av läkarundersökning
Beslut om att begära polishandräckning för genomförande
av tvångsvård
Teckna avtal om HVB-placering
Beslut om ersättning till kommunen när bistånd ges för
missbruksvård i form av plats vid hem för vård eller boende
eller i familjehem (vuxna)
Anmälan till smittskyddsläkare då hiv-smittad ej följer av
läkare lämnade föreskrifter
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt
om vård enligt LVM
Beslut om omedelbart omhändertagande
av missbrukare

45 § 1p LVM

TL
Socialjour
TL
Socialjour
EC
HL
Administratör

Underställa beslut om omedelbart omhändertagande till
förvaltningsrätt
Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande
och återkallande av ärende hos förvaltningsrätt

15 § LVM

HL

18 b § LVM

AU

2.5.6.3
2.5.6.4
2.5.6.5
2.5.6.6
2.5.6.7
2.5.6.8
2.5.6.9
2.5.6.10
2.5.6.11

2.5.6.12
2.5.6.13

45 § 2p LVM

8 kap. 1 § SoL
och SoF
31 § smittskyddslagen
11 § LVM

EC

13 § LVM

AU

Vidaredelegerat Kommentar

Beslut om läkarundersökning ska
fattas om sådan inte är uppenbart
obehövlig.

I samråd med AC.

AU

Kan inte delegeras tjänsteman.
Ordf, 1:e vice
ordf. 2:e vice
ordf, utsedd
ledamot i AU

Kan inte delegeras tjänsteman.
Kompletterande beslutanderätt.
Beslutet ska genast efter det fattats
underställas förvaltningsrätt.

Ordf, 1:e vice
ordf, 2:e vice
ordf.
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Ekonomiskt bistånd
Ärende
2.5.7.1
Beslut om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd enligt
riksnorm och riktlinjer
- Bifall

2.5.7.2
2.5.7.3

2.5.7.4
2.5.7.5
2.5.7.6
2.5.7.7
2.5.7.8

Lagrum
4 kap. 1 § SoL
(spec. 4 kap 3, 4,
5 §§)

Delegat
-HL
Socialjour

- Avslag

-TL

Beslut om försörjningsstöd med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd
- Bifall

-HL

- Vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel
Beslut om ekonomisk hjälp enligt riktlinjer i andra fall än
enligt 4 kap. 1 § SoL
- Rådgivning skuldsanering
- Övrigt bifall
- Avslag
Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet
Beslut att ordna gravsättning
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1 §
SoL
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 §
SoL
Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och
särskilt bidrag)

Vidaredelegerat Kommentar
En individuell bedömning ska alltid
göras i biståndsärenden.

-HL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

4 kap. 2 § SoL

HL
-HL
-HL
-TL
HL

5 kap. 2 §
begravningslag
9 kap. 1 § och
9 kap. 2 § SoL
9 kap. 2 § , 2 st.
SoL

TL

1, 3, 17, 18 §§ lag
om mottagande
av asylsökande

HL

TL
AU

Kommunen har rätt till ersättning
för kostnaderna av dödsboet.
I samråd med EC.
Återkrav får endast ske om
biståndet getts under villkor om
återbetalning.
Kontakt ska tas med Migrationsverket innan ersättning betalas ut.
Bistånd utbetalas efter särskilda
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2.5.7.9

2.5.7.10
2.5.7.11

m.fl. (SFS
1994:137)
Beslut om nedsättning av dagersättning till
10 § lag om
asylsökande
ändring i lagen
om mottagande
av asylsökande
m.fl. (SFS
1994:971).
Hyresgaranti max 6 månader
4 kap. 1 § SoL
Beslut om ansökan om god man/anmälan om behov av god 3 § lag om god
man för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar
man för ensamkommande
flyktingbarn

Familjerätt
Ärende
2.5.8.1
Godkännande av faderskapsbekräftelse

belopp. Försörjningsstöd enligt
4 kap. 1 § SoL är inte aktuellt.
TL

TL
TL

Lagrum
1 kap. 4 § 1 st.
FB

Delegat
Familjerättssekreterare

- Faderskapsbekräftelse där parterna är överens och inga
tvivel finns

2 kap. 1, 4-6, 8-9
§ FB

-Särskilt utsedd
assistent

- I övriga fall
Beslut om att inleda utredning om fastställande av
faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet
kan ifrågasättas
Beslut om att återuppta nedlagd utredning
Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den
som är gift med barnets moder kan vara far till barnet

2 kap. 8a § FB
2 kap. 1 § FB

-TL
TL

2 kap. 1 § FB
2 kap. 9 § 1 st.
FB

TL
TL

2.5.8.5

Beslut att väcka talan och föra talan i mål om faderskap

2.5.8.6

Beslut att godkänna samt vägra godkänna avtal
vårdnad, boende och umgänge

3 kap. 5 § 2st,
och 6 § 2st FB
6 kap. 6 §, 14a §
2st, 15a § 2st FB

Familjerättssekreterare
Familjerättssekreterare

2.5.8.2
2.5.8.3
2.5.8.4

om

(SFS 2005:249)

Vidaredelegerat Kommentar
Den som handlägger s-protokoll.
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2.5.8.7

2.5.8.8
2.5.8.9
2.5.8.10

-Beslut om yttrande till tingsrätten vid frågan om
umgängesstöd
-Utse viss person att medverka vid umgänge efter rättens
beslut om umgängesstöd
Beslut att yttra sig i mål eller ärende om vårdnad, boende
och umgänge
Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i
tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge
Beslut att utse utredare i vårdnad, boende och umgänge

6 kap. 15c § FB

6 kap. 19 § 2st
FB
6 kap. 20 § FB
6 kap. 18 § 3st
FB

-Familjerättssekreterare
-Familjerättssekreterare
Familjerättssekreterare.
Familjerättssekreterare
TL

2.5.8.11
2.5.8.12

Beslut att utse utredare i adoptionsutredning
Beslut att godkänna avtal om att underhållsstöd ska betalas
för längre period än tre månader

4 kap. 14 § FB
7 kap. 7 § 2st FB

TL
Familjerättssekreterare

2.5.8.13

Yttrande till tingsrätt om förordnande av god
man/förvaltare samt behov av att god man/förvaltare ej
längre föreligger

11 kap. 16 § 2st
FB Samt 11 § 19
§

TL

2.5.8.14
2.5.8.15

Beslut om yttrande i ärenden om förordnande av god man
eller förvaltare för någon som fyllt 16 år
Beslut att lämna yttrande till tingsrätt i adoptionsutredning

11 kap. 16 § 2st
FB
4 kap. 14 § FB

2.5.8.16

Beslut om medgivande till adoption

2.5.8.17
2.5.8.18

Kontrollera om omständigheterna kring medgivande för
internationell adoption har ändrats.
Beslut om återkallande av medgivande till adoption

2.5.8.19

Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande

6 kap. 6 § och 12
§ SoL
6 kap. 13 § 1 st.
SoL
6 kap. 13 § 2 st.
SoL
6 kap. 14 § SoL

Familjerättssekreterare
Familjerättssekreterare
AU

2.5.8.20

Beslut att vägra samtycke till fortsatt adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

AU
AU
Familjerättssekreterare
AU
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2.5.8.21
2.5.8.22
2.5.8.23
2.5.8.24

Beslut att förlänga utredningstiden i samband med beslut
om samtycke till adoptionsförfarande
Anordna samarbetssamtal på uppdrag av tingsrätt
Beslut om yttrande enligt namnlagen
Beslut om yttrande till passmyndighet vid utfärdande av
pass utan vårdnadshavarens medgivande

Alkohollag (AL)
Ärende
2.5.9.1
Beslut om bifall till ansökan
- Till allmänheten
- Till slutna sällskap
- I kommunal regi
2.5.9.2
Beslut om avslag på ansökan
2.5.9.3

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd

2.5.9.4

Beslut om avslag på ansökan om sökande vid tre tillfällen
inte fått godkänt resultat på kunskapsprovet.
Beslut om att meddela tillståndshavare erinran
Beslut om att meddela varning
Beslut om återkallelse av tillstånd på egen begäran eller
upphörande av verksamhet för den som innehar tillstånd
Beslut om bifall respektive avslag vid ansökan från
konkursbo om att få fortsätta rörelsen
Godkänna anmälningsärenden

2.5.9.5
2.5.9.6
2.5.9.7
2.5.9.8
2.5.9.9
2.5.9.10
2.5.9.11

Beslut om serveringstid till klockan 02.00 under en prövotid
på 1 år
Beslut om serveringstid till klockan 02.00 om ingen
misskötsamhet framkommit under prövotiden

6 kap. 14 § SoL

TL

6 kap. 18 § SoL
45, 46 §§
namnlagen
3 § 2 st. passförordningen

TL
AU

Lagrum
8 kap. §§ 2, 4, 6,
7, 14 AL

Delegat

8 kap. §§ 2, 4 , 6,
7, 14 AL
9 kap. § 18 AL

TL

Vidaredelegerat Kommentar

-AU
-HL
-KS
AU
SN

8 kap. §§ 2, 4 AL

HL

9 kap. § 17 AL
9 kap. § 17 AL
9 kap. § 18
AL
9 kap. § 12 AL

HL
AU
HL

9 kap. § 11, 8
kap. §§ 4, 6, 7
AL
8 kap. § 19 AL

HL

8 kap. § 19 AL

HL

Vid brådskande
fall ordf.

HL

AU
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2.5.9.12

Beslut att ej bevilja serveringstid till klockan 02.00 då
misskötsamhet förekommit under prövotiden
Tillfälligt serveringstillstånd
2.5.9.13
Beslut om bifall för tillfälligt serveringstillstånd

2.5.9.14

2.5.9.15
Övrigt
2.5.9.16
2.5.9.17
2.5.9.18
2.5.9.19
2.5.9.20
2.5.9.21

-Till allmänheten
-Till slutet
Beslut om avslag för tillfälligt serveringstillstånd
-Till allmänheten
-Till slutet
Beslut om avslag på ansökan om sökanden vid tre tillfällen
inte fått godkänt resultat på kunskapstestet
Beslut att meddela varning till den som bedriver
detaljhandel med eller servering av folköl
Beslut om polisanmälan vid påvisad brottslighet
Begäran om biträde för att kunna utföra tillsyn
Yttrande med anledning av överklagat beslut
Yttrande i övriga fall
Överklagan till förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta
förvaltningsdomstolen

8 kap. § 19 AL

AU

8 kap. §§ 2, 4, 6,
7, 14 AL
-HL
-HL
8 kap. §§ 2, 4, 6,
7, 14 AL
8 kap. §§ 2, 4 AL

-AU
-AU
HL

9 kap. § 19 AL

AU

9 kap. § 9 AL
10 kap. § 1 AL
10 kap. § 1 AL
10 kap. § 1 AL

AU
HL
AU
AU
AU
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Lag om tobak och liknande produkter (LTLP)
Ärende
2.5.10.1
Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- respektive
partihandlare
2.5.10.2
Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd för detaljrespektive partihandlare
2.5.10.3
Beslut att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från
konkursbo
2.5.10.4
Beslut att avslå ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel
eller partihandel med tobaksvaror
2.5.10.5
Beslut att meddela de förelägganden eller förbud som
behövs för att tobakslagen (2018:2088) och anslutande
föreskrifter ska följas
2.5.10.6
Återkalla försäljningstillstånd om tillståndet inte längre
utnyttjas
2.5.10.7
Återkalla försäljningstillstånd om tillståndshavaren inte
uppfyller de krav som gällde för tillståndet meddelande
2.5.10.8
Återkalla försäljningstillstånd om det med tillståndshavarens
vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars
inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att
tillståndshavaren ingripit
2.5.10.9
Återkalla försäljningstillstånd om tillståndshavaren har
tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett
varningen har rättats till
2.5.10.10 Beslut om att meddela tillståndshavaren en varning
2.5.10.11 Beslut att meddela det föreläggande eller förbud som
behövs för att tobakslagen (2018:2088) och anslutande
föreskrifter ska följas
2.5.10.12 Beslut om förbud att sälja elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
2.5.10.13 Beslut om föreläggande eller förbud enligt §§ 12 och 14 får
förenas med vite
2.5.10.14 Infodra uppgifter som behövs för tillsynsverksamheten

Lagrum
5 kap, 3 § LTLP

Delegat
AU

5 kap. 3 § LTLP

AU

5 kap. 9 § LTLP

HL

5 kap. 3 § LTLP

AU

7 kap. 9 § LTLP

HL

Vidaredelegerat Kommentar

Tobaksvaror och örtprodukter för
rökning.

7 kap. 10 § LTLP HL
7 kap. 10 § LTLP AU
7 kap. 10 § LTLP AU

7 kap. 10 § LTLP AU
7 kap. 11 § LTLP AU
7 kap. 12 § LTLP HL

Elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.

7 kap. 13 § LTLP AU
7 kap. 15 § LTLP AU
7 kap. 17 § LTLP HL
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2.5.10.15
2.5.10.16
2.5.10.17
2.5.10.18

Begära tillträde till lokaler med mera för undersökning
Begära handräckning från polis
Beslut om kontrollköp
Nedsättning av avgifter i vissa fall

2.5.10.19

Avskrivning av ärenden samt beslut i ärende som inte
föranleder sanktioner
Beslut om att meddela föreläggande och förbud samt vite

2.5.10.20
2.5.10.21
2.5.10.22
2.5.10.23
2.5.10.24
2.5.10.25

Omprövning av beslut efter överklagande av motpart
Yttrande med anledning av överklagat beslut
Yttrande i övriga fall
Överklagan till förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta
förvaltningsdomstolen
Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot lag om
tobak och liknande produkter

Spellag
Ärende
2.5.11.1
Yttrande till Spelinspektionen

7 kap. 18 § LTLP
7 kap. 19 § LTLP
7 kap. 22 § LTLP
8 kap. 1, 2 §§
LTLP
7 kap. 9 § LTLP

HL
HL
AC
AC

7 kap. 9 § LTLP

AU

9 kap. 1 § LTLP
9 kap. 1 § LTLP
9 kap. 1 § LTLP

AU
AU
AU
AU

HL

AC

Tobaksvaror och örtprodukter för
rökning.

Anmälan till ordförande..

Lagrum
Spellag

Delegat
HL

Vidaredelegerat Kommentar
Alkohol- och tobakshandläggare.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Ärende
2.6.1.1
Beslut om personkretstillhörighet

Lagrum
1, 7 §§ LSS

Delegat
HL

Vidaredelegerat Kommentar
Personkretstillhörighet är en del
av beslut om insats enligt 9 § LSS.
Beslut om personkrets-tillhörighet
kan inte överklagas särskilt.

2.6.1.2
2.6.1.3

7 §, 9 § 2 p LSS
7 §, 9 § 2 p LSS

HL
HL

7 §, 9 § 2 p LSS

HL

2.6 Vård och omsorg

2.6.1.4

Biträde av personlig assistans
Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistans vid tillfälligt utökade behov
Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
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2.6.1.5
2.6.1.6
2.6.1.7
2.6.1.8
2.6.1.9
2.6.1.10

personlig assistans
Ledsagarservice
Biträde av kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Verkställighet av korttidsvistelse i annan kommun
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov
Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom

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

HL
HL
HL
HL

7 §, 9 § 7 p LSS

AU
HL

7 §, 9 § 8 p LSS

Observera lagen om offentlig
upphandling, LOU.

- Inom kommunens boenden
-HL

- I familjehem, enskild verksamhet eller i annan kommun

-AU
2.6.1.11

2.6.1.12
2.6.1.13

2.6.1.14
2.6.1.15

Boende för vuxna i bostad med särskild service etc.

7, 9 §§ 9 LSS

Observera lagen om offentlig
upphandling, LOU.

- Inom kommunens boenden

-HL

- Hos annan kommun eller enskild verksamhet
Teckna avtal för LSS-boende
Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig

-AU
SC

7, 9 §§ LSS
7, 9 §§ 10. LSS

Personkrets 1 och 2.

- Inom kommunens verksamhet

-HL

- Hos annan kommun eller enskild verksamhet
Beslut att utbetala assistansersättning till
annan person än den som är berättigad till insatsen
Beslut om återbetalningsskyldighet

11 § LSS

-AU
AU

12 § LSS

AU
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2.6.1.16
2.6.1.17

2.6.1.18
2.6.1.19
2.6.1.20

Förhandsbesked till person från annan kommun som tänker 16 § LSS
bosätta sig i kommunen och därför ansöker om insatser
enligt 9 § LSS
Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under
16 § 3 st. LSS
en tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för
det stöd och den hjälp som behövs i akuta situationer

HL

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt lagrum 17 §
(lagrum 17a § upphört)
Medgivande av familjehem och ersättning till familjehem
(vid beslut 9 § 8 LSS)
Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av
LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man eller
att behovet ej längre föreligger

AU

Omsorg om äldre och funktionshindrade
Ärende
2.6.2.1
Beslut om bistånd i form av hemtjänst
2.6.2.2
2.6.2.3
2.6.2.4
2.6.2.5
2.6.2.6
2.6.2.7
2.6.2.8
2.6.2.9
2.6.2.10

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform
Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap. 3 § om
insatser enligt 4 kap. 1 § SoL
Beslut om bistånd i form av korttidsplats
Beslut om anhöriganställning
Beslut om upphörande av anhöriganställning
Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet
Beslut om ledsagarservice
Beslut om bistånd i form av kontaktperson
Beslut om avgift i form av kontaktperson
Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad
samt boende

HL

6 kap. 6 § SoL

AU

15 § 6 p LSS

HL

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
HL

4 kap. 1 § SoL
2 kap. 3 § SoL,
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

HL
HL

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
8 kap. 2 § SoL
8 kap. 2 § SoL

HL
HL
HL
HL
SC

Vidaredelegerat

Kommentar
Beslut om HSL-insatser ges med
stöd av HSL och är inte
överklagningsbara.

HL
AU

Enligt beslut av KF.
Individuell bedömning.
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2.6.2.11
2.6.2.12
2.6.2.13
2.6.2.14
2.6.2.15
2.6.2.16

2.6.2.17

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från avgift/skuld
avseende debiterad avgift inom äldre- och
handikappområdet
Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan
vårdgivare
Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare
Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av
god man/förvaltare inte längre föreligger
Beslut om bistånd i form av sysselsättning
eller boendestöd för psykiskt funktionshindrade
Färdtjänst – riksfärdtjänst

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
- Bidrag till och med 2 prisbasbelopp

8 kap. 2 § SoL

Högst 3 månader gällande
boende.
Individuell bedömning.

SC
AU

5 kap. 3 § SoF

HL

5 kap. 3 § SoF

HL

4 kap. 1 § SoL

HL

Lag om
färdtjänst,
lag om riksfärdtjänst
Lag om
bostadsanpassningsbidrag m.m.

HL

Observera lagen om offentlig
upphandling, LOU.

-HL

- Avslag på ansökan om bidrag t o m 2 prisbasbelopp

-HL

- Bidrag över 2 basbelopp

-AC

- Avslag på ansökan om bidrag över 2 prisbasbelopp

-AC

2.7 Patientsäkerhetslag (PSL) , medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)/kvalitetschef
Ärende
Lex Maria
2.7.1
Beslut om att utreda händelser i verksamheten som har
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada

Lagrum

Delegat

3 kap. 3 § PSL

MAS

Vidaredelegerat

Kommentar
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Lex Sarah
2.7.2
Beslut om att utreda ett missförhållande eller en påtaglig
14 kap. 7 § SoL
risk för ett missförhållande genom att utreda, dokumentera eller 24f § LSS
och avhjälpa eller undanröja utan dröjsmål
2.7.3
Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
3 kap. 7 § PSL
om det finns skälig 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/
kvalitetschef
MAS

2.8 Ersättningar & avgifter barn/ungdom, vuxna & LSS
2.8.1

2.8.2

2.8.3

Ärende
Beslut om ersättning till familjehem och kontaktperson
(arvode och omkostnadsersättning) vid beslut av insats 9 § 4
och 9 § 6 LSS
- Enligt norm och riktlinjer
- Över norm och riktlinjer
Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
- Inom SKR:s riktlinjer
- Över SKR:s riktlinjer

Beslut om arvode och omkostnadsersättning
till kontaktperson/kontaktfamilj
- Inom SKR:s riktlinjer
- Över SKR:s riktlinjer

Lagrum
6 kap. 6 § SoL

Delegat

Vidaredelegerat

Kommentar
Se aktuellt cirkulär från SKR.

-EC
-AU
Se aktuellt cirkulär från SKR.
-EC
-AU

-TL
-EC

AU:s beslut över SKR:s
riktlinjer omprövas var 6:e
månad.
EC tecknar avtal med
familjehem efter beslut.
Se aktuellt cirkulär från SKR.
Inom individ- och
familjeomsorg,
barn/ungdom, vuxna.
Delegat tecknar avtal efter
beslut.
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2.8.4

Beslut om ersättning från föräldrar vars barn får vård i annat
hem än det egna

8 kap. 1 § SoL
6 kap 2 § SoF

HL

2.8.5

Beslut om framställning till Försäkringskassan om ändring
av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag

HL

2.8.6

Beslut om framställan till CSN om ändring av
betalningsmottagare av studiestöd

2.8.7

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

2.8.8

Underrättelse till Försäkringskassan om att barn med
underhållsstöd placerats i familjehem respektive återflyttat
till boförälder

4 § 3 st. lag om
allmänt
barnbidrag
33 § 2 kap.
studiestödsförordningen
1-3 §
kungörelsen om
rätt i vissa fall för
kommun eller
annan att
uppbära
folkpension
2 § förordning
om underhållsstöd

2.8.9

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
som tidigare varit familjehemsförälder

6 kap. 11 § SoL

AU

2.8.10

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

3 kap. 15 § AFL

HL

Administratör

Se aktuellt cirkulär från SKR
Gäller till och med barnet
fyller 18 år eller högst 21 år
om personen går på
gymnasiet.

Familjehemssekr.
Administratör

Familjehemssekr.
Administratör
HL
Administratör

Administratör

Särskilt avtal bör ingås
mellan nämnd och de nya
vårdnadshavarna.
OBS! Ansökan om
överflyttning av vårdnaden
beslutas av nämnden.
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2.8.11
2.8.12
2.8.13
2.8.14
2.8.15
2.8.16
2.8.17

Beslut om att underrätta Försäkringskassan om att nämnden
ska uppbära ersättning enligt AFL
Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätt
om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap. 1 § SoL
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
enligt 9 kap. 2 §, 9 kap. 1 § och 8 kap. 1 §
Beslut om habiliteringsersättning
Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt eller för hög
assistansersättning
Beslut om avgift från den som uppbär assistansersättning
från Försäkringskassan
Fastställande av avgift

17 kap. AFL, 9
kap. 2 § SoL
9 kap. 3 § 1 st.
SoL
9 kap. 4 § SoL

HL

9 § LSS
12 § LSS

AC
AC

18 § LSS

AC

19 § LSS

AC

AC
AU

Enligt fastställda regler.

2.9 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
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.
2.9.1

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

Lagrum
2 kap. 14 § TF
6 kap. 2-3 §§
OSL

Inom individ- och familjeomsorg
-Vid utlämnande av handling i avslutat enskilt ärende
-Pågående ärende utan förbehåll

2.9.2

-Vid helt eller delvis avslag av utlämnande av handling till
enskild
Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i forskningssyfte

Delegat
SC eller AC

Vidaredelegerat

Kommentar

-TL
-HL
-EC
12 kap. 6 § SoL

AC

Myndigheten är skyldig att
lämna ut handling enligt 12
kap 6 § SoL.
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2.9.3

Lämna ut uppgifter om utgivet försörjningsstöd för att
undvika felaktiga utbetalningar till en annan myndighet

12 kap. 7 § SoL

TL

2.9.4

Begära utdrag ur polisregistret gällande adoption eller
vårdnad om barn, medgivande att ta emot barn samt
åtgärder enligt LVU, LVM och SoL

21 §
polisregisterkungörelsen

HL

Ärende
Prövning av att överklagande skett i rätt tid samt beslut att
avvisa för sent inkommen överklagan
Beslut om omprövning av beslut ska ske

Lagrum
24 § FL

Delegat
TL

27 § FL

Utse ombud att föra nämndens talan vid allmän domstol
eller annan förvaltningsdomstol
Avvisande av ombud
Beslut att överklaga förvaltningsrättens beslut och begära
inhibition till kammarrätten

10 kap. 2 § SoL

Delegat i
ursprungsbeslut
SC

Myndigheten är skyldig att
lämna ut handling enligt 12
kap 7 § SoL.

2.10 Överklagningsärenden
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6

Beslut att överklaga kammarrättens beslut och begära
inhibition till Högsta förvaltningsdomstol

9 § FL
22, 23 §§ FL 6
kap. 33, 34 §§
KL
22, 23 §§ FL 6
kap. 33, 34 §§
KL

AU
AU

Lagrum
6 § lag
(1991:2041) om
särskild
personutredning
i brottmål
31 kap. 2 § BrB

Delegat
SC

Vidaredelegerat

Kommentar

Vidaredelegerat
Närmaste ansvarig
chef

Kommentar

AU

2.11 Yttranden
2.11.1

2.11.2

Ärende
Yttrande till allmän domstol i brottmål

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

TL
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2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.11.7

Beslut om begäran till åklagare om förande av bevistalan
Yttrande till allmän domstol
Yttrande till åklagare beträffande den som vårdats enligt
LVM
Yttrande till Åklagarmyndigheten
- ärenden där nämnden redan vidtagit åtgärder då insatser
erbjudes med stöd av SoL eller behov av insatser saknas
Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över kostnadsräkning

2.11.8

Yttrande enligt namnlagen

2.9.9

Yttrande till förvaltningsrätt med anledning av överklagat
beslut

38 § LUL
26, 28 § LUL
46 § LVM

EC
TL
TL

11 § LUL

HL

43 §
rättshjälpslagen
36 § rättshjälpsförordning
45, 46 §§
namnlagen
46, 47 §§
folkbokföringslag
25 § FL, 10 kap.
1-2 §§ SoL

EC

-Tjänstemannabeslut

SC

-Delegat i
ursprungsbeslut
-AU
-Ordf då yttrande
brådskar tidsmässigt
och uppskov inte har
beviljats.

-AU beslut

2.9.10

Yttrande till kammarrätt

25 § FL

AU

2.9.11

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till
kammarrätt i SoL, LVU och LVM-ärenden som har
avgjorts av AU

10 kap 1 och 2
§§ SoL 6 kap 36
§ KL

AU

-Ordf då yttrande
brådskar tidsmässigt
och uppskov inte har
beviljats.
-Ordf då yttrande
brådskar tidsmässigt

Beslut om yttrande i fall då
full nämnd fattat beslut kan
inte delegeras, 6 kap 38 § KL.
I brådskande fall då SN:s
beslut inte kan avvaktas kan
SN ordförande fatta beslut
om yttrande.
I första hand ska uppskov
beviljas så att ärendet kan
behandlas i AU/SN.
I första hand ska uppskov
beviljas så att ärendet kan
behandlas i AU/SN.
I första hand ska uppskov
beviljas så att ärendet kan
behandlas i AU/SN.
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och uppskov inte har
beviljats.
2.9.12

Yttrande till förvaltningsrätt eller domstol i körkortsärende

2.9.13

Yttrande till allmän domstol ifråga om vårdnads- och
umgängesrätt
Yttrande till allmän domstol ifråga om interimistiskt beslut
gällande vårdnad, boende eller umgänge
Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande
Yttrande beträffande äktenskapsdispens
Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller
förvaltare för någon som har fyllt 16 år
Yttrande till polismyndighet jml vapenlagen

2.9.14
2.9.15
2.9.16
2.9.17
2.9.18

2.9.19

2.9.20

39 §
körkortslagen
6 kap 6 § FB
6 kap. 20 § FB
3 § 2 st. passförordningen
15 kap. 1 § AktB
11 kap. 16 § 2 st.
FB
32 § vapenlagen

HL
Familjerättssekreterare
Familjerättssekreterare
HL
AU
HL
HL

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid 3 kap. 2 § SkL
myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till ett
belopp av 1000 kronor

AC

- Över 1000 kronor
Yttrande till tillsynsmyndighet

-AU
-AU

- Avseende ansökan till Inspektionen för vård och omsorg
om överflytt av ärende till annan kommun

13 kap. 2 § SoL,
26 § LSS
2a kap. 11 § SoL

-EC

SE FB 11:9
SE FB 11:10
SE FB 11:24
SE FB 11:15
Uppgifter får endast lämnas
ut om den enskilde har
samtyckt till det (JO 1983/84
s. 188 f.).

Tillsynsmyndighet är
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen,
IVO, JO och JK. I första
hand bör nämnden avge
yttrande på grund av ärendets
principiella betydelse.
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2.12 Anmälan
2.12.1
2.12.2

Ärende
Anmälan till förvaltningsrätt om missförhållanden i enskild
verksamhet
Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna
verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.)

2.12.3

Beslut om polisanmälan angående brott mot underårig samt
vissa grövre brott

2.12.4

Polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet

2.12.5

Dödsboanmälan till skattemyndigheten

2.12.6

Anmälan till smittskyddsläkare

2.12.7

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

2.12.8

Anmälan om behov av offentligt biträde

Lagrum
13 kap. 5 § SoL

Delegat
AU

Vidaredelegerat

12 kap. 10 § SoL
och 10 kap. 2 §
OSL
12 kap. 10 § SoL
10 kap. 21 och
22 OSL

AU

Vid brådskande
ärenden
arbetsledning

1 kap. 5 §
14 kap. 2 § 3 st.
OSL
20 kap. 8 a ÄB

AU

EC

HL

Kommentar

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.

Folkbokföringsmyndigheten
ska underrättas om vem som
är delegat.

29 § smittAC
skyddslagen
31 § smittskydds- AC
lagen
43 § rättshjälpsAU
lagen, 33 §
rättshjälpsförordningen

32

