Delegationsordning för Socialnämnden
Antagen av Socialnämnden 2015-08-20, § 62
Reviderad av Socialnämnden 2020-10-15 § 66

Inledning
Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller tjänstemän.
Nämndens rätt att besluta om delegering regleras i kommunallagen (KL) genom bestämmelserna i 6 kap. 33–38 §§.
Med beslut i delegeringsbestämmelserna i KL avses ställningstaganden som förutsätter vissa
överväganden eller bedömningar. Rent förberedande eller verkställande åtgärder, såsom debitering av avgifter enligt fastställd taxa eller liknande anses inte vara beslut i formell mening.
Rätten för de anställda att vidta denna typ av åtgärder grundas således inte på delegering
utan följer av den arbetsfördelning som måste finnas mellan förtroendevalda och tjänstemän
för att den kommunala verksamheten skall kunna fungera.
Delegering kan ske till utskott, ledamot eller ersättare, och till anställd hos kommunen. Däremot är så kallad blandad delegering – dvs. till förtroendevald och anställd tillsammans – inte
tillåten eftersom kollektivt beslutsfattande inom en kommun enbart kan förekomma vad gäller förtroendevalda.
Om beslutanderätt delegeras till förvaltningschef får nämnden även besluta att överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i dennes ställe (jfr 6 kap.
37 § KL).
Beslut som fattas av viss beslutsfattare med stöd av delegering får även fattas av överordnad
beslutsfattare.
Delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärendet till
förvaltningschef, utskott eller nämnd.
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt FL 16-18 §§ föreligger.
Nämnden kan besluta om villkor för delegering i syfte att kontrollera eller begränsa uppdraget. Vidare kan lämnad delegering när som helst återkallas, medan ett beslut som fattats med
stöd av delegering däremot i princip inte kan omprövas eller återtas. Nämnden har dock rätt
att föregripa en delegats beslutsfattande genom att själv besluta i ärendet.
Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden i den ordning nämnden
bestämmer. På motsvarande sätt skall beslut fattade med stöd av vidaredelegering från förvaltningschef anmälas till denne. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är bl.a. att
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tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har också betydelse för beräkning av klagotiden för laglighetsprövning av beslut fattat på delegation. Överklagandefristen löper ut först tre veckor efter det datum då justerat protokoll anslås från det sammanträde då delegationsbeslutet anmälts till nämnden.
Enligt 6 kap. 34 § KL får beslutanderätten inte delegeras vad gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 1.
Med verksamhetschef i delegationsordningen avses verksamhetschef för individ- och familjeomsorg, verksamhetschef för vård och äldreomsorg samt verksamhetschef för hälsa och omsorg.
Vid frånvaro av nämndens ordförande ersätter 1:e vice ordförande och/eller 2:e vice ordförande med rätt att fatta samma beslut som är delegerade till ordinarie ordförande.
Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om nämnden fattat beslutet.
När ett beslut enligt en särskild bestämmelse i författning kan överklagas på ett visst sätt, skall
överklagandet prövas av den instans som anges i författningen. Detta kallas överklagande enligt förvaltningslagen (tidigare förvaltningsbesvär) och överprövningsinstansen kan pröva
både beslutets laglighet och själva sakfrågan.
Om inte beslutet kan överklagas enligt förvaltningslagen har kommunmedlemmar möjlighet
att överklaga beslutets laglighet (laglighetsprövning enligt kommunallagens regler). Själva sakfrågan prövas då inte.
Det ankommer på delegaten att lämna fullföljdshänvisning vid varje överklagbart beslut som
helt eller delvis går emot den enskilde. Fullföljdshänvisning skall inte lämnas om beslutet endast kan överklagas genom laglighetsprövning.
Delegationsordningen gäller enligt förekommande exemplifierade angivna lagrum. Om någon
bestämmelse som denna delegationsordning hänvisar till ändras, flyttas eller ersätts av annan
bestämmelse, gäller delegationsordningen den bestämmelsen.

1 I punkt 5 hänvisas till regler i vissa specialförfattningar, t.ex. i 10 kap. 4–5 §§ SoL.
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter behandlas ej i delegationsordningen. Nämnden har fattat
ett särskilt beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommundirektören. Arbetsmiljöuppgifterna fördelas vidare till förvaltningschefen och därefter vidare inom förvaltningen.
Detta sker genom särskilt beslut.
Anmälan av delegationsbeslut
Särskilt upprättade delegationsbeslut anmäls till nämnden vid nästkommande sammanträde.
Beslut fattade av nämndens utskott anmäls genom att protokollet delges nämnden. Ekonomiska ärenden där beslut fattas löpande under året anmäls genom att nämnden tar ställning
till bokslutet.
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

10 kap. 13–14 §§
OSL

Förvaltningschef

1. Allmänna handlingar, arkiv
1.1

Beslut att lämna ut uppgifter till enskild med uppställande av
förbehåll

1.2

Beslut att ej lämna ut allmän handling på grund av bestämmel- 6 kap. 3 § OSL
ser i sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen

Förvaltningschef

1.3

Fastställa arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för
nämndens arkiv

5 § arkivreglementet

SU

6 kap. 36 § KL

Ordförande

2. Brådskande ärenden enligt kommunallagen
2.1

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

3. Övriga ärenden
3.1

Förtroendevaldas utbildningar och konferenser

Ordförande, SU

3.2

Beslut om ordförandes utbildningar och konferenser

2:e vice ordförande,
SU

3.3

Befullmäktigande av ombud inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar

Ordförande, förvaltningschef

3.4

Remittering av ärenden

Förvaltningschef

3.5

Beslut att kommunen ej skall yttra sig över remisser av mindre
vikt

SU

3.6

Yttranden till andra myndigheter inom aktuellt verksamhetsområde

SU

3.7

Omprövning av beslut

37-39 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet

3.8

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

45 § FL

Nämndsekreterare/Delegaten i ursprungsbeslutet

3.9

Beslut att överklaga beslut och domar, om nämndens beslut
inte kan inväntas

Ordförande, förvaltningschef

3.10

Ersättningsfrågor vid stöld och skadegörelse samt vissa skadeståndsärenden

Förvaltningschef

3.11

Beslut att avge yttrande med anledning av överklagande av beslut

Delegaten i ursprungsbeslutet

3.12

Beslut att avge yttrande i tillsynsärende

13 kap 2 § Sol

SU

3.13

Beslut om att överklaga till kammarrätten eller högsta

16 kap 3§ Sol

SU

förvaltningsdomstolen
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

3.14

Beslut att begära inhibition

6 kap 36 §KL

SU
Ordförande

- i brådskande fall, där nämndens beslut inte kan avvaktas

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3.15

Beslut att göra anmälan till IVO enligt Lex Maria

3 kap 5 § PSL

3.16

Beslut att göra anmälan till IVO enligt Lex Sarah

SOSFS 2011:5

3.17

Begäran om behov av utredning enligt 31 § LuL, beträffande
den som är under 15 år

31 § LuL (lag om
unga lagöverträdare)

3.18

Yttrande om tillstånd för intagen att ha spädbarn med sig i
fängelset

11 § kriminalvårdslagen

Enhetschef

10 kap 13- 14 §§
OSL

Förvaltningschef

SU

Enhetschef

4. Sekretessärenden
4.1

Beslut att lämna ut/inte lämna ut uppgifter till enskild med
uppställande av villkor

4.2

Beslut att ej lämna ut allmän handling på grund av bestämmel- 6kap3 § OSL
ser i offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsförord- 15 a§ LSS
ningen

Förvaltningschef

4.3

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

12 kap 6 § Sol

Förvaltningschef

4.4

Beslut att lämna ut uppgifter ur personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiska ändamål

12 kap s§ Sol

Enhetschef

4.5

Beslut att på begäran av annan myndighet lämna uppgifter till
denna om utbetalad ekonomisk hjälp, med syfte att undvika
felaktiga utbetalningar

12 kap 7 §, 1st Sol

Enhetschef

4.6

Beslut att underrätta åklagarmyndigheten om det kan antas
finnas förutsättningar för åtgärd enligt 30b § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga lagöverträdare
eller 32 kap 4 § brottsbalken

12 kap 8 § Sol

Enhetschef

4.7

Anmälan till Statens folkhälsoinstitut angående nya medel för
missbruksändamål eller ändringar i missbruksmönster

12 kap 9 § Sol

Verksamhetschef
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

4.8

Beslut att anmäla misstankar om vissa brott som begåtts mot
unga

10 kap 21 och 22§§
OSL

Biträdande enhetschef

12 kap 10 § Sol

Enhetschef

-

Beslut att ej anmäla misstankar om vissa brott som
begåtts mot unga

4.9

Beslut att anmäla brott mot den egna verksamheten

10 kap 2 § OSL
12 kap 10 § Sol

Enhetschef

4.10

Beslut om sekretesskydd för barn gentemot dess vårdnadshavare.
Beslut om rätt för anmälare att vara anonym

12 kap 3 § OSL

Enhetschef

26 kap 5 § OSL

Beslut avseende anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

Art. 33 GDPR

Enhetschef
Verksamhetschef

Beslut att avslå registrerads begäran om information
Beslut att avslå registrerads begäran om radering
Beslut att avslå registrerads begäran om begränsning,

Art. 12 GDPR
Art. 17 GDPR

4.11
4.12

4.13
4.14
4.15
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Art. 18 GDPR

Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef

A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

Lagrum

Delegat/anmärkning

B. EKONOMISKA ÄRENDEN, UPPHANDLING, AVTAL M.M.
Punkt

1.

Ärenden

Vissa ekonomiska ärenden
Beloppsgränsen avgörs av i budgeten anslagna medel och beviljade projektmedel

1.1

Beslut om fördelning av budgetansvaret för socialnämndens interna budget

1.2

Bevilja handkassa

1.3

Bevilja förskott

Förvaltningschef

1.4

Beslut att avskriva utestående fordringar upp till ett halvt prisbasbelopp per kund, samt beslut om att bevilja anstånd med betalning 2

Förvaltningschef

1.5

Försäljning av avskrivna inventarier m.m. inom respektive verksamhetsområde

Budgetansvarig chef

1.6

Försäljning av ej avskrivna inventarier m.m. inom respektive
verksamhetsområde

SU

1.7

Bidragsgivning upp till ett basbelopp

SU, förvaltningschef

1.8

Representation, uppvaktningar och gåvor upp till ett prisbasbelopp
- förtroendevalda
- personal

Ordförande
Förvaltningschef

1.9

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Ersättningsfrågor vid stöld och skadegörelse samt vissa skadeståndsärenden

Förvaltningschef

1.10 Beslut att omdisponera medel från driftsbudget till investeringsbudget

Förvaltningschef

1.11 Beslut att ansöka om bidrag som kräver medfinansiering
Omdisponering av driftbudget
- mellan delverksamheter
- inom delverksamhet (ÄO,HO,IFO,arbetsmarknadsåtgärder)

Förvaltningschef

1.12 Beslut om inköp/anskaffning av inventarier inom given
budgetram
- under 10 000 kr

Verksamhet/enhetschef
Förvaltningschef

-

SU
Verksamhetschef

-över 10 000 kr

1.13 Beslut om reparationer inom given budgetram
- under 8 000 kr
- över 8 000 kr

2 Överföring till inkassobevakning och ansökningar hos kronofogden anses vara verkställighet.
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Enhetschef
Förvaltningschef

A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt

Ärenden

Lagrum

1.14 Fattande av tilldelningsbeslut enligt LOU samt antagande av anbud med iakttagande av gällande inköps- och
upphandlingsregler inom ramen för respektive budgetansvar
1.15

Beslut om ersättning för sakskada upp till 10 000 kr eller motsvarande självriskbelopp
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Delegat/anmärkning

Förvaltningschef
Förvaltningschef

A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

Lagrum

Delegat/anmärkning

B. EKONOMISKA ÄRENDEN, UPPHANDLING, AVTAL M.M.
Punkt

Ärenden

1.16 Tecknande av individavtal gällande tjänster för vård,

Verksamhetschef

behandling, boende och rehabilitering
1.17 Tecknande av lägenhetskontrakt för lägenheter som ska

SU

hyras ut i andra hand, och som går utöver avtalet med
Burlövsbostäder
1.18 Beslut om förslag till utdelning av fondmedel

SU

2. Upphandling
2.1

Beslut om anskaffning av varor och tjänster utanför den löpande
verksamheten – dock endast inom ramen för respektive budgetansvar – som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, och som inte avser verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet

Verksamhetschef

2.2

Fattande av tilldelningsbeslut enligt LOU samt antagande av anbud med konsulter, leverantörer och entreprenörer med iakttagande av gällande inköps- och upphandlingsregler inom ramen
för respektive budgetansvar

Verksamhetschef

2.3

Fattande av tilldelningsbeslut enligt LOU samt antagande av anbud avseende kommunövergripande upphandling av ramavtal
och avropsavtal

9 kap. 9 § LOU

Upphandlingsstrateg

2.4

Beslut om igångsättningstillstånd för investeringar m.m. till ett
belopp överstigande 1500 tkr

3KS/ 2019:698

KSO

2.5

Beslut om igångsättningstillstånd för hyresavtal och leasingavtal
som överstiger 1,0 mnkr

KS/2019:168

KSO

2.6

Beslut om igångsättningstillstånd för internleasing

Ekonomichef

3. Avtal, hyreskontrakt
3.1

Tecknande och uppsägning av hyreskontrakt upp till 1 mnkr eller
3 år

Fastighetschef

3.2

Uthyrning av bostäder och lokaler samt tillfällig lokalupplåtelse

Förvaltningschef

3 Rutiner för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar, antagna av KS 2017-10-31 § 142.
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A. ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Punkt

3.3

Ärenden

Lagrum

Lokalförändringar utöver vad som åligger hyresvärd enligt hyreskontrakt.
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Delegat/anmärkning

Förvaltningschef

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

1.
1.1

1.2

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

4 kap 1§

Socialsekreterare

Socialtjänstlagen (Sol)
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm och riktlinjer
- utöver riksnorm med ett belopp upp till 6000 kr.

Socialsekreterare

- utöver riksnorm när beloppet överstiger 6000 kr.

1:e soc. sekr

- av principiell betydelse

SU

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 4 kap 1§

4 kap 2§

- av principiell betydelse
1.3

SU

Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering, ompla- 4 kap 1 §
cering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende upp till 10 000 kr
- i övriga fall

1.4

1:e soc. sekr

Beslut om begravningskostnader och gravsten:

Socialsekreterare
SU

4 kap 1 och 2 §§

- Upp till ett halvt basbelopp

Se särskilt förordnande SN/2018:167
1:e soc. sekr.

- Upp till ett helt basbelopp

SU

- Därutöver
1.5

Beslut om behandling i intern öppenvård

4 kap 1§

Socialsekreterare

1.6

Beslut om behandling i extern öppenvård

4 kap 1§

Enhetchef

1.7

Beslut om drogtest i utredande eller behandlande syfte
Beslut om bistånd i form av plats i hem för vård eller boende
(barn, ungdomar, vuxna) eller stödboende
- i akuta situationer

4 kap 1§

Socialsekreterare
SU

Beslut om placering i familjehem, vuxna

4 kap 1§

1.8

1.9

1.10
1.10

1.11

SU
Enhetschef

4 kap 1§
4 kap 1§

överstigande 4 månader

Verksamhetschef
Enhetschef
SU

Beslut om bistånd för barn i form av tillfällig vård i nätverket
- max 4 månader
-

Enhetschef

i akuta situationer

Beslut om bistånd i form av plats i skyddat boende
Beslut om placering av barn i jourhem
- max 4 månader
-

4 kap 1§, 6 kap 1§

överstigande 4 månader

4 kap 1 § SoL

Enhetschef
SU
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C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

1.10
1.11
1.12

1.13

Ärenden

Beslut om stadigvarande placering i familjehem

1.15

1.16

-

beslut utöver SKR:s rekommendationer

-

beslut om ersättning för självrisk (familjehemmets
hemförsäkring)

Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj
- arvode och omkostnadsersättning i enlighet med SKR:s
rekommendationer

4 kap 1§, 6 kap 6§

Beslut om ekonomiskt bistånd till barn/unga i förebyggande
syfte i samband med utredning eller pågående behandlingsinsats
Beslut om bistånd i form av serviceinsatser eller personlig omsorg
- enligt riktlinjer

Delegat/anmärkning

Enhetschef
SU
Socialsekreterare,
biståndshandläggare, LSS-handläggare
SU
Socialsekreterare,
biståndshandläggare, LSS-handläggare

4 kap 1§

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Enhetschef

beslut utöver SKR:s rekommendationer

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj

1.17

4 kap 1§

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem i enlighet med SKR:s rekommendationer

1.14

Lagrum

Beslut om tillfällig/ej stadigvarande placering i familjehem (barn
och ungdom)

4 kap 1§

1:e soc. sekr.

4 kap 1§

1:e soc. sekr

4 kap 1§

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

utöver riktlinjer

Enhetschef

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

4 kap 1§

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

1.18

Beslut om bistånd i form av ledsagarservice
- enligt riktlinjer

4 kap 1§

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

-

utöver riktlinjer

Enhetschef
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C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

1.19

Ärenden

Beslut om bistånd i form av dagverksamhet

Lagrum

Delegat/anmärkning

4 kap 1§

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

1.20

Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse/växelvård
- enligt riktlinjer

4 kap 1§

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

1.21

utöver riktlinjer

Enhetschef

Beslut om bistånd i form av boendestöd
- enligt riktlinjer

4 kap 1§

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

-

utöver riktlinjer

Enhetschef

1.22

Beslut om bistånd i form av särskilt boende med service och om5 kap 5§
vårdnad för äldre

1.23

Beslut om bistånd i form av boende med särskild service för
funktionshindrade

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

Beslut om bistånd med tecknande av andrahandskontrakt

Medgivande att ta emot ett barn för stadigvarande vård och
fostran

Övervägande av vård

Beslut om adoptionsmedgivande

Återkallelse av adoptionsmedgivande

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
- vid samtycke
- ej samtycke
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Biståndshandläggare

5 kap 7§

Biståndshandläggare

4 kap 1§

Enhetschef

6 kap 8§

SU

6 kap 8§

SU

6 kap 6 och 12§§

SU

6 kap 13§

SU

6 kap 14§

Socialsekreterare
SU

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

1.30

1.31

1.32

Ärenden

Lagrum

Beslut om ersättning för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av
8 kap 1§
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i hem för
vård eller boende eller i familjehem
Beslut om avgift från förälder vars barn är under 18 år och får
vård i ett annat hem än det egna

Beslut om egenavgifter

Delegat/anmärkning

Socialsekreterare

8 kap 1§

Enhetschef

8 kap 2§

Assistent
Ekonom

1.33

1.34

Beslut om jämkning av avgifter, service och omvårdnad samt bo8 kap 2§
ende om högst 5000 kr per månad

Beslut om jämkning av avgifter överstigande 5000 kr per månad

8 kap 2§

Assistent
Ekonom

SU

1.35

Beslut att återkräva bistånd på grund av att den enskilde lämnat
9 kap 1§
oriktiga uppgifter

Enhetschef

1.36

Beslut att återkräva bistånd enligt 4 kap 1§ i andra fall än vad
som avses i 9 kap 1§

9 kap 2§

Socialsekreterare

1.37

Beslut att återkräva bistånd enligt 4 kap 2§ när biståndet getts
under villkor om återbetalning

9 kap 2§

Enhetschef

9 kap 3§

Enhetschef

9 kap 4§

1:e soc. sekr.

1.38

1.39

Beslut att föra talan hos förvaltningsrätt om återkrav

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet upp till 5000 kr
-

överstigande 5000 kr (gäller enbart för beslut upp till 3
år från beslutsdatumet)
samtliga beslut som har överstigit 3 år från beslutsdatumet
där ersättning som återkrav avser inte beviljats
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SU
Enhetschef
Enhetschef

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

1.40

Ärenden

Lagrum

Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god man el5 kap 3§ socialler förvaltare eller att behov av en sådan insats inte längre företjänstförordningen
ligger. Beslut att anmäla till överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltning av underåriges egendom.

Delegat/anmärkning

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

1.41

Beslut att inleda utredning vid egen ansökan

11 kap 1§

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

1.42

Beslut att utredning vid ansökan inte ska föranleda någon åtgärd
-

1.43

1.44

1.45

1.46

11 kap1§

Enhetschef
Socialsekreterare

ärenden om ekonomiskt bistånd

Beslut att utredning ska inledas, att utredning inte ska inledas el11 kap 1§
ler att inledd utredning ska avslutas vid anmälningsärenden
- ärenden vid barn och familj
Beslut om förlängd utredningstid

Beslut om uppföljning efter avslutad utredning utan beslut om
insats

Enhetschef
1:e soc sekr

11 kap 2§

Enhetschef

11 kap 4a § SoL

1:e soc sekr

Beslut om uppföljning efter avslutad placering i familjehem eller
11 kap 4b §
hem för vård eller boende har upphört

Biträdande enhetschef
SU

1.47

Beslut att ansöka hos IVO om avgörande av ansvarsfråga i ett
ärende

2a kap 11§

1.48

Beslut att begära hos en annan kommun om överflyttning av
ärende

2a kap 10§

Verksamhetschef

1.49

Beslut att överta/ej överta ett ärende efter begäran från annan
kommun

2a kap 10§

Verksamhetschef

1.50

Tecknande av borgen vid uthyrning av lägenheter
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Enhetschef

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

Ärenden

Lagrum

Beslut om att upprätta samt att inte upprätta dödsboanmälan

20 kap 8 § ärvdabal- Se särskilt förordken
nande SN/2018:167

Beslut om att provisoriskt förvalta dödsbon om det inte finns nå18 kap 2 § andra
gon som tar hand om den dödes egendom
stycket ärvdabalken

Beslut om att förvalta och avveckla dödsbo där tillgångar saknas

Beslut om att överlämna förvaltning och avveckling av dödsbo
till dödsbodelägare, allmänna arvsfonden eller god man

Beslut om att föranstalta om bouppteckning

Delegat/anmärkning

Se särskilt förordnande SN/2018:167

18 kap 2 § ärvdabal- Se särskilt förordken
nande SN/2018:167

18 kap 2 § ärvdabal- Se särskilt förordken
nande SN/2018:167

20 kap 2 § andra
stycket ärvdabalken

Beslut att ordna med gravsättning i de fall det saknas någon som
5 kap 2 § begravkan ordna med det
ningslagen

Se särskilt förordnande SN/2018:167

1:e socialsekreterare

2. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
2.1

2.2

2.3

2.4

Beslut att inleda utredning då det kommit till nämndens kännedom att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård

7§

Beslut att utredning inte ska inledas eller att påbörjad utredning
7§
ska nedläggas alternativt övergå i en utredning enligt socialtjänstlagen
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökning

Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om vård
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Enhetschef

Enhetschef

9§

Socialsekreterare

11§

SU

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

2.5

Ärenden

Beslut om omedelbart omhändertagande samt beslut om upphörande härav
- om utskottets beslut ej kan avvaktas

Lagrum

Delegat/anmärkning

13§, 18b§

SU
Se särskilt förordnande, 2019-01-03
§6

2.6

Beslut att begära biträde av polismyndigheten för inställelse till
läkarundersökning

45 § punkt 1

Enhetschef

2.7

Beslut att begära biträde från polismyndigheten för inställelse
till vårdinstitution

45 § punkt 2

Enhetschef

46 §

Enhetschef

Brottsbalken 31:2

Enhetschef

Brottsbalken 28 kap
§ 6a

Enhetschef

4§

SU

6 och 9§§

SU

2.8

2.9

3.0

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

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

Tecknande av ansvarsförbindelse vid kontraktsvård

3. Lag om vård av unga (LVU)
3.1
3.2

3.3
3.4

Beslut att ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande samt beslut om upphörande härav
- om utskottets beslut ej kan avvaktas
Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

Ordförande

8§

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas un11 § 1 st
der tiden
- om utskottets beslut ej kan avvaktas

Enhetschef
SU
Se särskilt förordnande, SN/2019-0103 § 6

3.5

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden
11 § 2 st
- om utskottets beslut ej kan avvaktas
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SU
Se särskilt förordnande, SN/2019-0103 § 6

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

3.6

3.7
3.8
3.9

Ärenden

Lagrum

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån be11 § 4 st
slutet ej är att hänföra till 11 § 1 och 2 st

Övervägande av vård enligt 2 §
Beslut om omprövning av vård enligt 3 §
Beslut om hur umgänge med den unge ska utövas samt besluta
att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare
- om nämndens beslut ej kan avvaktas

Övervägande av om umgängesbegränsning enligt 14 § 3 st fort3.10
farande behövs
3.11

3.12
3.13

3.14
3.15
3.16

Beslut om kontaktperson eller öppen behandling

Prövning av om beslut enligt 22 § 1 st fortfarande behövs
Beslut att ansöka hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud
- om utskottets beslut ej kan avvaktas

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs
Beslut att flyttningsförbud ska upphöra

SU

13 § 2 st

SU

14 § 1, 2 st

Kan ej delegeras
Ordförande

14 § 3 st

SU

22 § 1 st

SU

22 § 3 st

SU

24 §

SU
Ordförande

26 §

SU

30 § 2 st

SU

Beslut om den unges umgänge med förälder eller vårdnadsha31 §
vare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud
- om utskottets beslut ej kan avvaktas

Beslut om att begära biträde av polis för att bereda läkare tillträde till den unges hem eller för att inställa sig till läkarundersökning
- om utskottets beslut ej kan avvaktas

Beslut att påkalla och återkallas begäran om biträde av polis för
3.19
att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt
LVU
- om utskottets beslut ej kan avvaktas
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Socialsekreterare

13 § 1 st

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats för läkarun3.17
32 §
dersökning

3.18

Delegat/anmärkning

43 1§

SU
Ordförande
Socialsekreterare

SU
Ordförande

43 § 2 p

SU
Se särskilt förordnande SN/2018:167

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

1 kap 4§

Assistent

2 kap 1§

Familjerättssekreterare

4. Föräldrabalken (FB)
4.1

Godkännande av faderskap då parterna varit sammanboende
under konceptionstiden och är övertygade om att barnet är deras gemensamma
- utredning av faderskap
-

2 kap 9§ 1 st

godkännande av föräldraskap

2 kap 8a§§
4.2
4.3

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap
Genomförande av adoptionsutredning, på uppdrag av tingsrätten

3 kap 5 och 6 §§

Familjerättssekreterare

4 kap 14 §

Familjerättssekreterare

Beslut om utlämnande av sakupplysning i samband med ett inte6 kap 20§ 2 st
rimistiskt beslut i mål eller ärenden om vårdnad, boende och
umgänge (sk snabbyttrande)

Familjerättssekreterare

4.5

Beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende
och umgänge

6 kap. 19§ 3 st

Enhetschef

4.6

Beslut om godkännande/inte godkännande av föräldrars avtal
om vårdnad, boende och umgänge

6 kap 17a§

Familjerättssekreterare

6 kap 15c§ 3 st

Familjerättssekreterare

11 kap 16§ 2st

Familjerättssekreterare

45 § namnlagen

Familjerättssekreterare

15 kap 1§ äktenskapsbalken

Familjerättssekreterare

5 kap 5§ 3st äktenskapsbalken

Familjerättssekreterare

4.4

4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

Utse viss person för uppdrag som umgängesstöd

Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare
Yttrande enligt namnlagen

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

Yttrande i ärende som rör tvångsäktenskap
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C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

Ärenden

Godkännande av avtal om att framtida underhållsbidrag ska be4.12
talas som ett engångsbelopp eller för längre period än 3 månader

Lagrum

Delegat/anmärkning

7 kap 7§

Familjerättssekreterare

5. Yttrandeärenden
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Yttrande till IVO, Socialstyrelsen, Kammarrätten

Yttrande till åklagarmyndighet

SU

11 § Lag om unga la- Enhetschef
göverträdare

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens medgivande
Yttrande i körkortsärende
Anmälan av behov av offentligt biträde

3 § 2 st passförordningen

Socialsekreterare

5 kap 2§ körkortsförordningen

Socialsekreterare

3 § lag om offentligt Socialsekreterare
biträde

Anmälan enligt smittskyddslagen
Yttrande angående automatspel

6 kap 10 och 12 §§
smittskyddslagen

Enhetschef

3 § automatspelslagen

Socialsekreterare

6. Alkohollagen (Alk.l.), Tobakslagen, Lagen om receptfria läkemedel, Lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
6.1

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt meddela villkor
Beslut om särskilt tillstånd för gemensamt serveringsutrymme
vid nyansökan

8 kap 2 och 4 §§ alk. SU
l.
8 kap 14 § 2 st alk.l.

6.2

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten

8 kap 2§ alk.l

1:e soc. sekr.

6.3

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt tillstånd till
slutna sällskap

8 kap 2 § alk.l.

Alkohol- och tobakshandläggare

6.4

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt tillstånd för
provsmakning vid arrangemang samt meddela villkor

8 kap § alk.l

Alkohol- och tobakshandläggare

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om stadigvarande tillstånd
för provsmakning vid tillverkningsställe samt meddela villkor

8 kap 7 § alk.l

6.5
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8 kap 14§ 2 st alk.l.

SU

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

Lagrum

Delegat/anmärkning

6.6

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt tillstånd för
provsmakning vid tillverkningsställe samt meddela villkor

8 kap 7 § alk.l.

Alkohol- och tobakshandläggare

6.7

Beslut att bevilja eller avslå ansökan från konkursbo om fortsatt
drift av serveringsrörelse

9 kap 12 § alk.l

1:e soc. sekr.

8 kap 3 1 alk.l.

Alkohol- och tobakshandläggare

8 kap 19 § alk.l.

1:e soc. sekr.

8 kap 19 § alk.l.

1:e soc. sekr.

6.8
6.9
6.10

Ärenden

Beslut att godkänna eller underkänna lokal för catering
Beslut om förändrad serveringstid
Beslut om ändrat tillstånd avseende dryckesslag

6.11

Beslut om ändrad serveringsyta, ändring av lokal eller uteservering

8 kap 19 § alk.l.

1:e soc. sekr.

6.12

Beslut om förnyad prövning vid betydande förändringar beträf9 kap 11 § alk.l.
fande ägarförhållanden och personer med betydande inflytande

1:e soc. sekr.

6.13
6.14
6.15

Beslut om erinran
Beslut om varning

9 kap 17 § alk.l.

1:e soc. sekr.

9 kap 17 § alk.l.

SU

Beslut om återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd, till9 kap 18 § alk. l.
stånd för provsmakning eller tillstånd för gemensamt serveringsutrymme.

SU

6.16

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd som inte längre används eller på tillståndshavarens egen begäran

9 kap 18 § 1 p alk. l.

Alkohol- och tobakshandläggare

6.17

Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd eller tillstånd för provsmakning

9 kap 18 § alk.l.

1:e soc. sekr.

6.18

Beslut om varning eller förbud under sex eller tolv månader för
detaljhandel med eller servering av folköl

9 kap. 19 § alk.l.

SU

6.19

Beslut om föreläggande eller förbud i eventuell kombination
med vite avseende detaljhandel med tobak

20 § tobakslagen
(1993:581)

SU

6.20

Beslut om försäljningsförbud eller varning avseende detaljhandel med tobak

20a § tobakslagen

SU
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(1993:581)

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

Ärenden

Beslut att ta hand om, återlämna eller förstöra en tobaksvara
6.21
som bjuds ut eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med tobakslagen
Beslut att bevilja försäljningstillstånd för tobak för detalj- respektive partihandlare
Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd för detalj – respektive partihandlare
Beslut att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo
Beslut att meddela sanktioner

Begäran om biträde

6.22

Lagrum

Delegat/anmärkning

21 § tobakslagen

1:e soc. sekr.

(1993:581)

5 kap 3 § 2 st tobakslagen
(2018:2088)

SU

5 kap 9 § tobakslagen (2018:2088)

SU

7 kap 9-13 och 15
§§ tobakslagen
(2018:2088)

SU

7 kap 19 § tobaksla- 1:e soc. sekr.
gen (2018:2088)

Beslut att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite

6 § vitelagen

SU

6.23

Beslut att anmäla till läkemedelsverket om brister i efterlevnad
av lag och föreskrifter om handel med receptfria läkemedel

6.24

Beslut i fråga om återkallelse av serveringstillstånd som inte
längre utnyttjas eller på tillståndshavarens egen begäran

9 kap. 18 § alk.l.

Alkohol- och tobakshandläggare

6.25

Beslut i fråga om att avskriva ärende om eventuellt administrativt ingripande

9 kap. 17.18 § alk.l.

1:e soc. sekr.

6.26

Beslut i fråga om att inleda åtgärdsärende om eventuellt administrativt ingripande

9 kap 17-18 §§ alk. l

Alkohol- och tobakshandläggare

6.27

6.28

Beslut om föreläggande eller förbud, i eventuell kombination
med vite, avseende detaljhandel med elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare

21 § lag om handel Alkohol- och tobaksmed receptfria läke- handläggare
medel

31, 34 § lag om e-ci- SU
garetter och påfyllningsbehållare

Beslut om varning avseende detaljhandel med elektroniska ciga32 § lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
retter och påfyllningsbehållare

22 (27)

SU

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

1§

LSS-handläggare

7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
7.1

Beslut om personkretstillhörighet

7.2

Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd
till skäliga kostnader för sådan assistans

7, 9 §§ 2 p

LSS-handläggare

7.3

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov

7, 9 §§ 2 p

LSS-handläggare

7, 9 §§ 3 p

LSS-handläggare

7, 9 §§ 4 p

LSS-handläggare

7.4
7.5
7.6

7.7
7.8
7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Beslut om ledsagare
Beslut om biträde av kontaktperson
Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj.
- Beslut om arvode och ersättning enligt rekommendationer från SKR
- Beslut som går utöver rekommendationer från SKR
Beslut om avlösarservice i hemmet
Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Beslut om boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet

LSS-handläggare
Enhetschef
7, 9 §§ 5 p

LSS-handläggare

7, 9 § 6 p

LSS-handläggare

7, 9 §§ 7 p

LSS-handläggare

7, 9 §§ 8 p

SU

Beslut om ersättning till familjehem
- Enligt rekommendationer från SKR
- Utöver rekommendationer från SKR
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem än det egna

LSS-handläggare
SU

20 §
5 § LSS-förordningen

Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan sär7, 9 §§ 9 p
skilt anpassad bostad för vuxna
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Enhetschef

LSS-handläggare

C. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Punkt

Ärenden

Beslut om daglig verksamhet för personer som saknar förvärvs7.14
arbete och inte utbildar sig (personkrets 1 och 2)
7.15

7.16
7.17

7.18

Beslut om utbetalning av assistansersättning till annan juridisk
person än den som är berättigad till insatsen

Beslut om återbetalningsskyldighet
Beslut att anmäla till överförmyndare att en person som omfattas av LSS är i behov av god man eller förvaltare, eller att sådan
insats inte längre behövs
Beslut om förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen
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Lagrum

Delegat/anmärkning

7, 9 §§ 10 p

LSS-handläggare

11 §

LSS-handläggare

12 §

SU

15 §

LSS-handläggare

16 §

LSS-handläggare

D. HÄLSA OCH OMSORG
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

5-9 §§

Bostadsanpassningshandläggare

12-14 §§

Bostadsanpassningshandläggare

11 §

Bostadsanpassningshandläggare

19 §

Bostadsanpassningshandläggare

21 §

Bostadsanpassningshandläggare

1. Lag om bostadsanpassningsbidrag
1.1
1.2
1.3
1.5

1.6

1.7

Beslut om bostadsanspassningsbidrag.
Beslut om återställningsbidrag
Beslut om bidrag till reparationer
Beslut om återkallelse av beslut

Beslut om återbetalning av bostadsanpassningsbidrag

Beslut på bostadsanpassningar över 100 000 kr

SU

2. Verkställighet

2.1

2.2

2.3

Verkställighet av beslut om bistånd i form av särskilt boende
med service och omvårdnad för äldre när verkställighet kan göras genom
- interna resurser
- externa köp av korttidsvistelse
- övriga externa köp
Verkställighet av beslut om bistånd i form av boende med särskild service för funktionshindrade när verkställighet kan göras
genom
interna resurser
- vid externa köp
Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare

5 kap 5§ SoL
Boendesamordnare
Verksamhetschef
Verksamhetschef
5 kap 7§ SoL
Enhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef

2.4

Beslut om köp av plats på daglig verksamhet i annan kommun
eller hos annan huvudman

Verksamhetschef

2.5

Beställningar av tekniska hjälpmedel utanför sortiment eller
dubbelutrustning

Verksamhetschef

2.6

Verkställighet av beslut enligt LSS
- interna
- externa

Enhetschef
Verksamhetschef
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E. Nödvändiga delegationsbeslut för social jour på kvällar och helger
Punkt

Ärenden

Lagrum

Delegat/anmärkning

11 kap 1 § SoL

Social jour

11 kap 1 § SoL

Social jour

11 kap 1 § SoL

Social jour

11 kap 2 § SoL

Social jour

4 kap. 1 § SoL (jfr
även LMA)

Social jour

1. Beslut som är gemensamma för flera målgrupper
1.1
1.2
1.3

Beslut att inleda utredning
Beslut att avsluta utredning
Beslut att avsluta utredning utan åtgärd

2.

Barnavård

2.1

Beslut att inleda utredning utan den enskildes samtycke

3.

Ensamkommande flyktingbarn

3.1

Beslut om försörjningsstöd och livsföring i övrigt för ensamkommande flyktingbarn

3.2

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering i jour- 4 kap 1 § SoL
hem eller hem för vård eller boende under längst en vecka

3.3

Beslut att ansöka hos överförmyndare om god man

4.

Försörjningsstöd

4.1

Försörjningsstöd enligt riksnorm. Livsföring i övrigt som uppgår
till högst 10 000 kronor.

5.

Missbruksvård

5.1
5.2

Social jour

3 § lagen om god
Social jour
man för ensamkommande flyktingbarn

4 kap 1 § SoL

Social jour

Beslut att inleda utredning då man fått kännedom om att det
kan finnas skäl att bereda någon vård utan samtycke

7 § LVM

Social jour

Beslut om att begära polismyndighetens hjälp/biträde med genomförande av läkarundersökning och för inställelse till vårdinstitution

45 § LVM

Social jour
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Förkortningar
AML

Arbetsmiljölag (1977:1160)

FL

Förvaltningslagen

GDPR

General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen

JB

Jordabalken

KL

Kommunallag (1991:900)

LMA

Lagen om mottagande av asylsökande

LUL

Lag om unga lagöverträdare

LOU

Lagen om offentlig upphandling

LSS

Lagen om särskilt stöd

LVM

Lagen om vård av missbrukare

MBL

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

PSL

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

SoL

Socialtjänstlagen

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling

SU

Socialt utskott

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Dokumenttyp
Dokumentnamn
Beslutsorgan
Antagen
Diarienummer
Beslutad med stöd av
Historik
Dokumentansvarig
Förvaltning

__________________________

Delegationsordning
Delegationsordning för Socialnämnden
Socialnämnden
2015-08-20
SN/2016:18
6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900)
Ersätter delegationsordning 2012-02-02 § 13
Malin Lövdahl
Socialförvaltningen
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