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BESTÄMMELSER OM DELEGERING ENLIGT LAG

1.1 Syfte
Syftet med delegation är att styrelsen ska avlastas med ärenden av mer rutinartad karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och
uppmärksamhet åt frågor av övergripande och principiell betydelse. Delegation av beslutsbefogenheter har också ansetts vara ett viktigt
medel för att förbättra servicen och effektiviteten inom den kommunala förvaltningen.
Notera att det som är föreskrivet för nämnd enligt kommunallagen även gäller för kommunstyrelsen. Fortsättningsvis i denna
delegeringsordning används begreppet styrelsen.
Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§.
1.2 Delegation
Med delegation menas att styrelsen överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa
ärenden. Den som får beslutanderätten kallas delegat.
Kommunstyrelsebeslut får delegeras till:


ett utskott till styrelsen, t.ex. ett arbetsutskott (inte till en beredning eller ett presidium)



en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande



en anställd hos kommunen (Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos kommunstyrelsen eller den nämnd som delegerar
beslutanderätten)

Det är dock inte tillåtet för styrelsen att delegera till en grupp anställda, en grupp förtroende-valda (t.ex. en beredning) eller till en grupp
bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegation.
Delegerade beslut gäller på samma sätt som om styrelsen själv fattat dem. När en delegat fattar beslut å styrelsens vägnar, har beslutet
samma rättsverkan som om det fattats av styrelsen och kan därför överklagas på samma sätt.
Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. Om delegaten anser det påkallat av särskilda skäl kan denne hänskjuta ärendet till
styrelsen för avgörande samfällt.
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Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende
genom att själv ta över ärendet och besluta. Styrelsen har däremot inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut, dvs. ett beslut som fattats
med stöd av delegering kan inte ändras av styrelsen.
1.3 Delegationsförbud
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:


ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,



framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats,



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



vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Flera specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, innehåller också uttryckliga delegationsförbud, som grundas på en bedömning av vissa
ärendens principiella betydelse. I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från styrelsen.
1.4 Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Det finns
två skäl för detta. För det första har styrelsen alltid det övergripande ansvaret för styrelsens verksamhet, styrelseansvaret sammanfaller
också med revisionsansvaret. Kommunstyrelsen har alltså både rätt och skyldighet att kontrollera hur verksamheten bedrivs. För det andra
innebär det en rättssäkerhet för den som berörs av beslutet.
När ett delegationsbeslut rapporteras tillbaka till styrelsen, tas rapporten till protokollet. Först när protokollet är justerat och anslaget på
kommunens anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa. Detta gäller dock inte myndighetsbeslut med förvaltningsbesvär där tiden
enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick del av beslutet.
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1.5 Brådskande ärenden
I ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas, får styrelsen uppdra åt ordföranden eller en annan
ledamot som styrelsen har utsett, att besluta på styrelsens vägnar. Syftet med en sådan kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska
finna någon beslutsbehörig person att tillgå. Beslut i brådskande ärenden ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Någon begränsning av möjligheterna att delegera med hänsyn till ärendenas art finns inte. Styrelsen kan dock begränsa och precisera
uppdraget till vissa typer av ärenden. Styrelsen kan också påkalla extra sammanträde med kommunstyrelsen som alternativ.
1.6 Ersättare
Den som är delegat har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till någon annan utan styrelsens uttryckliga tillåtelse. Beslut som fattas av
en delegat utan delegation i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller inte. Om ett sådant beslut överklagas kan beslutet komma att
upphävas och återförvisas till styrelsen.
Vid laga förfall får en ersättare överta beslutanderätten av ordinarie delegat.
Kommunstyrelsen har beslutat att följande struktur gäller för ersättare för ordinarie delegat:
Vid förfall av ordinarie delegat övertas beslutanderätten enligt följande:
 i första hand av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst


i andra hand av delegatens närmaste chef

Ersättare för kommunstyrelsens ordförande är vice ordföranden och för utskottsordförande utskottets vice ordförande.
Ersättare för kommunchef är den som är ställföreträdande eller vikarierar som kommunchef.
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1.7 Vidaredelegation
För att underlätta utveckling av målstyrning av verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom m.m.
finns en begränsad möjlighet till vidaredelegation. Styrelsen kan därigenom besluta att ge kommunchefen (tillika förvaltningschef) rätt att
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommunchefen.

1.8 Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation
och ren verkställighet är dock inte helt klar. I regel görs en åtskillnad mellan vad man kallar nämnd/styrelsebeslut och förvaltningsbeslut.
Kännetecknande för nämnd/styrelsebeslut är att det föreligger strategiska frågeställningar och omfattande ekonomiska åtaganden och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Med förvaltningsbeslut menas verkställighetsbeslut som ingår i det
dagliga arbetet som en del i tjänsteutövningen i att bland annat effektivt verkställa politikens mål och vilja.
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DELEGATION INOM DEN KOMMUNALA SOCIALTJÄNSTEN

2.1 Sammanfattning
Delegation inom socialtjänsten innebär att socialnämnden med stöd av kommunallagens regler frånhänder sig sin beslutanderätt och
bemyndigar utskott eller tjänsteman att besluta i viss fråga. I praktiken ges viss befattningskategori delegerad beslutanderätt för vissa
ärendetyper. En delegerad beslutanderätt kan när som helst återkallas och den nämnd som delegerat beslutanderätten kan också föregripa
delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i saken. En socialnämnd har varken större eller mindre
möjligheter att ändra en delegats beslut än vad den har att ändra sina egna beslut. Ett gynnande beslut av nämnd eller delegat är svårt att
ändra, men inget hindrar en nämnd från att bevilja bistånd trots att delegat tidigare avslagit sådant bistånd. Viss möjlighet till självrättelse
finns också vid uppenbara fel.
Nämnden kan i sin delegationsordning besluta att även delegats överordnad under vissa förutsättningar ska ha delegerad beslutanderätt,
men överordnad har ingen rätt att beordra delegat att fatta visst beslut. Om en delegat anser sig helt eller delvis sakna erforderlig
beslutanderätt för att bevilja bistånd som enskild kan anses ha lagstadgad rätt till, ska delegaten inte fatta ett avslagsbeslut utan
prövningen ska underställas behörig beslutsfattare.
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Från den kommunalrättsliga delegation ska skiljas författningsgrundad kompletterande beslutanderätt som ordförande m fl kan han ha. Ej
heller delegering av viss uppgift inom hälso- och sjukvården respektive inom arbetsmiljöverksamheten är att jämställa med den
kommunalrättsliga delegationen. En delegationsordning ska i görligaste mån vara tydlig. Konsekvensen kan annars bli att delegaten anses
obehörig och vid överklagande kan ärendet återförvisas till nämnden för prövning.
Vissa beslut får inte delegeras eller får endast delegeras till utskott. Kommunallagen förbjuder bl a delegation av beslut av rörande
verksamhetens mål, inriktning eller omfattning, beslut av principiell karaktär och andra särskilt vktiga beslut. Därutöver uppställer
socialtjänstlagen begränsningar rörande delegation av de allra mest ingripande besluten enligt LVU, LVM och FB samt vissa andra
beslut. Inom den tillåtna ramen är det socialnämnden som avgör hur omfattande delegationen ska vara. Trots att delegat fått beslutanderätt
kan jäv förhindra att beslutanderätten används.
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. I massärenden sker detta i praktiken i enkla former. Nämnden kan dock bestämma om
närmare granskning av vissa delegationsbeslut.
2.2 Delegation av beslutanderätt
I den offentliga förvaltningen avgörs dagligen ett stort antal ärenden. Av praktiska skäl måste beslutanderätten i många frågor överlåtas
till lägre beslutsnivåer inom respektive myndighet. Beslutanderätten sägs i sådana fall vara delegerad. Delegation innebär att en
myndighet frånhänder sig sin beslutanderätt för visst ärende eller - vilket är betydligt vanligare - för en viss typ av ärenden. Mottagaren av
delegation brukar i praktiken inom socialtjänsten inte vara viss person utan viss befattningskategori. Om inget annat sägs gäller
delegationen även för vikarie på den ifrågavarande befattningen (JO 1990/91 s 258)
Den grundläggande befogenheten att delegera beslutanderätten när det gäller kommunal verksamhet finns i 6 kap 33 § kommunallagen
(1991:900), KL. Enligt detta lagrum får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en annan anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 6 kap 36 § KL får en
nämnd även uppdra åt ordföranden eller annan utsedd ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas. Enligt 6 kap 37 § KL kan en nämnd som delegerat beslutanderätt till en förvaltningschef ge denne rätt till så kallad
vidaredelegation. I övrigt får inte vidaredelegation ske utan uttryckligt författningsstöd (JO 1990/91 s 358).
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2.3

Återkallande av delegation/ändring av beslut

När delegation skett har – såvida inget annat bestäms – den som mottagit delegationen (delegaten) ensam beslutanderätt i den omfattning
som angetts i delegationen. En delegerad beslutanderätt kan dock när som helst återkallas och den nämnd som delegerat beslutanderätten
kan också föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i saken.
En socialnämnd har varken större eller mindre möjligheter att ändra en delegats beslut än vad den har att ändra sina egna beslut. Inget
hindrar nämnden att ta upp en fråga på nytt och besluta om bistånd till enskild trots att delegat eller till och med nämnden själv tidigare
avslagit den enskildes ansökan i samma fråga (JO 2002/03 s 218). Detta innebär formellt inte ändring av tidigare beslut utan en ny
prövning av saken.
En myndighet har dessutom skyldighet att företa en så kallad självrättelse med stöd av 27 § förvaltningslagen (1986:223), FL, vid
uppenbara fel om ändringen inte innebär någon nackdel för enskild part. En sådan skyldighet föreligger i princip även om beslutet inte har
överklagats (prop 1985/86:80 s 77 ff).
Utrymmet för att ändra ett gynnande beslut som fattats av delegat eller nämnd är däremot litet (RÅ 2000 ref 16). En sådan
undantagssituation kan vara om den enskilde lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter (t ex rörande förutsättningarna för ekonomiskt
bistånd), tvingande säkerhetsskäl (t ex en hotfull eller våldsam vårdtagare) eller om förutsättningarna sedan beslutet fattades väsentligt har
förändrats sedan beslutet (t ex vid fortlöpande hemtjänst).
2.4 Överordnades befogenheter
I de fall flera beslutsnivåer för viss ärendetyp är angivna i delegationsordningen får det förutsättas att ärendet normalt avgörs på lägsta
beslutsnivå. Nämnden kan bestämma att vid delegats frånvaro får överordnad tjänsteman fatta beslut. Nämnden kan även bestämma om så
kallad lägsta beslutandenivå innebärande att överordnad tjänsteman oavsett omständigheterna är behörig att fatta beslut i frågor där
underordnad tjänsteman har delegerad beslutanderätt eller bestämma om att delegat ska samråda med chef vid behov. I överordnads
arbetsledningsansvar ligger ett ansvar för att genom råd och stöd till medarbetarna skapa en enhetlig och korrekt tillämpning av den
delegerade beslutanderätten. En överordnad eller nämnden kan dock aldrig beordra en delegat att fatta ett visst beslut. Delegaten fattar
beslut genom socialnämndens bemyndigande och på eget ansvar.
Om en delegat anser sig helt eller delvis sakna erforderlig beslutanderätt för att bevilja bistånd som enskild kan anses ha lagstadgad rätt
till, ska inte delegaten fatta ett avslagsbeslut utan prövningen ska underställas behörig beslutsfattare, t ex överordnad eller nämnd. Det kan
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t ex gälla ekonomiskt bistånd utöver de riktlinjer som nämnden fastställt och där rättspraxis ändå klargjort att rätt till bistånd föreligger.
Ibland finns en regel om att tjänstemannadelegat ska ha minst ett visst antal månaders erfarenhet av arbetsuppgiften i kommunen såvida
inte viss chef medger undantag. Om en sådan regel finns är det viktigt att det av delegationsordningen framgår vem som har
beslutanderätten om sådant undantag inte medges.
2.5 Kompletterande beslutanderätt, medicinsk delegering och arbetsmiljödelegering
Begreppet delegation eller delegering förekommer i flera sammanhang. Från den kommunalrättsliga delegationen bör skiljas så kallad
kompletterande beslutanderätt. Ordförande i socialnämnd eller annan utsedd ledamot får t ex enligt 6 § andra stycket lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) besluta om omedelbart omhändertagande om nämndens beslut inte kan avvaktas. Detta är
en i förhållande till nämnden parallell beslutanderätt, nämnden har inte frånhänt sig sin beslutanderätt. Regler om kompletterande
beslutanderätt finns även i 11 § tredje stycket LVU (placeringsbeslut m m), 27 § andra stycket LVU (tillfälligt flyttningsförbud) samt 43 §
LVU (biträde av polismyndighet) och 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (omedelbart omhändertagande).
I hälso- och sjukvårdssammanhang brukar man även använda begreppet delegering, ibland benämnt medicinsk delegering. Härmed avses
ofta inte delegation av beslutanderätt. Det brukar i stället vara fråga om att en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, till
exempel en läkare eller sjuksköterska, överlåter en arbetsuppgift till en person som saknar formell behörighet men som ändå har faktisk
kompetens (se SOSFS 1997:14).
Även i arbetsmiljösammanhang används begreppet delegering. Det är fråga om att delegera ansvaret för viss arbetsmiljöuppgift. Sådan
delegering kan självfallet även förekomma inom den kommunala socialtjänsten, men det är då inte fråga om kommunalrättslig delegation
i den mening som avses i 6 kap 33 § KL.
2.6 Tydlighetskravet
För att en delegation ska anses giltig, krävs i praxis en tämligen hög grad av tydlighet. Konsekvensen av att en delegation av beslutanderätten blivit otydligt formulerad kan dels skapa svårigheter i den praktiska tillämpningen. Vid överklagande av delegationsbeslut kan
dessutom domstolen anses att det överklagade beslutet inte tillkommit i behörig ordning och återförvisa ärendet till nämnden som då – om
inte delegationsordningen ändras – tvingas behandla frågan i fullsatt nämnd.
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Ett vanligt förekommande otydlighet är att vid angivande av ärendetyp utan urskillning använda uttrycket ”beslut om …”. Om det t ex är
fråga om en ärendetyp där såväl avslag som bifall kan förekomma, är det bättre att använda formuleringen ”beslut i fråga om …”. I en
kommun hade i delegationsordningen en chef getts befogenhet att ”besluta om utlämnande av allmän handling”. Befogenhet ansågs
endast befogenhet att bevilja en begäran om att få ta del av allmän handling, inte befogenhet att avslå begäran (KamR i Sundsvall 200205-22, mål nr 1074-2002).
I praxis har även förekommit att kommun i delegationsordningen gett socialsekreterare befogenhet att beslut om försörjningsstöd. Detta
har domstolen inte ansetts ge behörighet att besluta om ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt, det vill säga utgiftsposter som inte
omfattas av riksnormen (se t ex KamR i Jkpg 2003-11-13, mål nr 3137-2002, 3138-2002 och 1460-2003). En bättre formulering är
antingen att använda det bredare uttrycket ekonomiskt bistånd eller att omnämnda såväl försörjningsstöd som annat ekonomiskt bistånd.
2.7 Kommunala beslut som inte får delegeras
Möjligheterna att delegera beslutanderätten begränsas på olika nivåer. I första hand begränsas delegationsrätten genom en allmän
begränsningsregel (6 kap 34 § KL) i beslutanderätten när det 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, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
2.8 Beslut enligt SoL, LVU eller LVM som endast får delegeras till utskott
Utöver detta finns särskilda begränsningsregler för socialtjänsten. Av 10 kap 4 § socialtjänstlagen (2201:453), SoL, framgår att delegation
endast får ske till utskott beträffande följande ärenden enligt SoL, LVU och LVM.
• 6 kap 6 § SoL (medgivande till mottagande av barn i enskilt hem/placering i familjehem; beslut om kortvarig placering i familjehem kan
dock delegeras, se JO 1988/89 s 164 samt JO 1995/96 s 279)
• 6 kap 8 § SoL (övervägande rörande familjehemsvård)
• 6 kap 12 § SoL (medgivande till mottagande av barn vid internationell adoption)
• 6 kap 13 § SoL (återkallande av medgivande till adoption)
• 4 § LVU (ansökan om vård)
• 6 § LVU (omedelbart omhändertagande)
• 11 § första stycket LVU (placeringsbeslut)
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• 11 § andra stycket LVU (vård i eget hem)
• 13 § LVU (omprövning av respektive övervägande om fortsatt vård)
• 14 § tredje stycket LVU (umgängesbegränsning, hemlig vistelseort)
• 21 § LVU (upphörande av vård)
• 22 § LVU (kontaktperson/öppenvård utan samtycke, det s k mellantvånget)
• 24 § LVU (ansökan om förbud mot flyttning från familjehem)
• 26 § LVU (övervägande om fortsatt flyttningsförbud)
• 27 § LVU (tillfälligt flyttningsförbud)
• 43 § LVU (biträde av polismyndighet)
• 11 § LVM (ansökan om vård)
• 13 § LVM (omedelbart omhändertagande)
Viss oklarhet har ansetts råda huruvida begränsningsreglerna i 10 kap 4 § SoL även begränsar den i 6 kap 36 § KL angivna
delegationsmöjligheten till ordförande eller annan utsedd ledamot. JO har dock ansett att SoL:s regler exempelvis förhindrar att man till
ordföranden delegerar regelbundna omprövningar av vård enligt 13 § LVU (se JO 2005/06 s 251).

2.9 Vissa andra beslut som inte får delegeras alls
Följande beslut får enligt 10 kap 5 § andra stycket SoL inte delegeras, således inte ens till utskott.
• 5 kap 2 § SoL (förbud att mottaga vistelsebarn)
• 16 kap. 18 § Socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110) Om det finns särskilda skäl får barnbidraget, i stället för vad som framgår av 2-17
§§, på begäran av socialnämnden, betalas ut till den andra av föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden att användas för
barnets bästa.
• 18 kap. 19 § SFB om det finns synnerliga skäl får underhållsstödet, i stället för vad som framgår av 15-18 §§, på begäran av
socialnämnden betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden att användas för barnets bästa.
2.10 Delegation av beslut enligt FB
I 10 kap 5 § SoL anges vissa beslut enligt föräldrabalken (FB) där beslutanderätten får delegeras, vilket innebär att övriga beslut enligt FB
inte får delegeras överhuvudtaget.
Beslut som får delegeras
• 1 kap 4 § FB (godkännande av faderskapsbekräftelse)
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• 1 kap 9 § FB (godkännande av faderskapsbekräftelse vid insemination)
• 2 kap 4 § FB (genomförande av faderskapsutredning)
• 2 kap 5 § FB (anmodan att bekräfta faderskap)
• 2 kap 6 § FB (initiativ till blodundersökning)
• 2 kap 8 § FB (dokumentation av faderskapsutredning)
• 2 kap 9 § FB (inleda faderskapsutredning vid ifrågasatt faderskapspresumtion)
• 3 kap 5 § FB (faderskapstalan rörande barn utom äktenskap)
• 3 kap 8 § FB (ingivande av faderskapsutredning till rätten)
• 6 kap 6 § FB (godkännande av vårdnadsavtal)
• 6 kap 14 a § andra stycket FB (godkännande av boendeavtal)
• 6 kap 15 a § tredje stycket FB (godkännande av umgängesavtal)
• 6 kap 19 § FB (utseende av vårdnadsutredare; denne svarar själv för fortsättningen, socialnämnden är numera frikopplad från
vårdnadsutredningar)
• 7 kap 7 § FB (godkännande av underhållsavtal med engångsbelopp eller belopp för mer än 3 mån)
• 11 kap 16 § FB (yttrande till domstol om god man eller förvaltare)
Beslut som inte får delegeras
• 2 kap 9 § FB (beslut att lägga ned eller att ej inleda faderskapsutredning vid ifrågasatt faderskapspresumtion)
• 4 kap 10 § FB (yttrande till domstol i adoptionsärende)
• 6 kap 8 § FB (talan om överflyttning av vårdnad rörande barn som rotats i enskilt hem eller i familjehem)
• 6 kap 8 a § FB (talan om överflyttning av vårdnad då en eller båda föräldrarna är förhindrade att utöva vårdnaden)
• 6 kap 9 § FB (talan om överflyttning av vårdnad då en eller båda föräldrarna är döda)
• 6 kap 10 § FB (talan om överflyttning av vårdnad från särskilt förordnad vårdnadshavare)
Inom det tillåtna området avgör därefter respektive nämnd i vilken utsträckning man ska utnyttja de delegationsmöjligheter som lagen
medger. Om nämnden med stöd av 6 kap 37 § KL utser förvaltningschef som delegat, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin
tur delegera beslutanderätten till annan anställd. Den beslutanderätt som bestämts av socialnämnden anges i delegationsordningen.
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2.11 Anmälan av beslut
Av 6 kap 35 § KL framgår att delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Ett av syftena
med denna bestämmelse är att nämnden ska kunna kontrollera hur de befogenheter som delegerats, t ex till tjänstemän eller utskott,
utnyttjas.
I massärenden, t ex beslut om ekonomiskt bistånd eller hemtjänst, sker anmälningsförfarandet oftast i starkt förenklade former, t ex
genom att delegationslistor - oftast genererade via ett datasystem - hålls tillgängliga vid nämndens sammanträde. I
sammanträdesprotokollet brukar anges någon allmän formulering, t ex att delegationsbeslut fattade av viss organisatorisk enhet eller av
viss typ under viss tidsperiod anmäldes vid sammanträdet. Ofta brukar detta förenklade anmälningsförfarande kompletteras med en
närmare granskning av ett mindre antal ärenden. Ett vanligt sätt är att ett visst antal ärenden lottas och redovisas närmare för nämnden.
Har nämnden gett förvaltningschef möjlighet till vidaredelegation framgår av 6 kap 37 § KL att anmälan av beslut med stöd av
vidaredelegation ska anmälas till chefen.
2.12 Jäv
Regler om jäv finns för kommunala myndigheter i 6 kap 24-27 §§ KL. Motsvarande regler för statliga myndigheter finns i 11-12 §§
förvaltningslagen (1986:223), FL.
Enligt 6 kap 24 § KL får den som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggning av ärendet. Denna får dock
vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot
honom, ska självmant ge det till känna. Denna regel förhindrar inte bara delegaten från att utnyttja sin delegerade beslutanderätt, utan
även från att i övrigt handlägga ärendet, t ex att genomföra utredning i ärendet.
De situationer som utgör jäv anges i 6 kap 25 § KL. Det gemensamma för jävsgrunderna är att det är fråga om omständigheter som kan
rubba förtroendet för handläggarens opartiskhet. För socialtjänstens vidkommande torde de vanligaste jävsgrunderna vara släktskapsjäv
och intressejäv (p 1) samt delikatessjäv eller grannlagenhetsjäv (p 5).
Det finns anledning att ha god säkerhetsmarginal vid ifrågasatt jäv. Man bör hellre avstå från handläggning en gång för mycket än en
gång för litet.
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3

KOMMUNSTYRELSENS REGLER FÖR REGISTRERING OCH ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT

Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller följande regler för beslut fattade med stöd av delegationsordningen.


Beslutsdokumentation och registrering
Delegaten noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för beslutet. Saknas sådant dokument ska en handling
upprättas där beslutet noteras. Av notering ska följande framgå:
 ärendebeskrivning
 vad som beslutats
 när beslutet meddelas
 vem som fattat beslutet
 vilka som delgivits beslutet



Rapportering och anmälan
Respektive delegat ska lämna en förteckning över de beslut som tagits med stöd av delegering från kommunstyrelsen till
kommunledningskontoret. Rapporteringen ska omfatta de beslut som fattats sedan föregående styrelsesammanträde. Delegaten bör
rapportera delegationsbesluten en gång i månaden.
Utöver vad som är föreskrivet enligt lag om att beslut fattade på vidaredelegation ska anmälas till kommunchefen/förvaltningschefen,
har kommunstyrelsen fastställt att kommunchefen/förvaltningschefen i sin tur anmäler ärendet till styrelsen enligt ovan.
Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas, ska
anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
För de beslut som tillkommer anställda med stöd av författning eller de beslut i övrigt som fattas inom ramen för verkställighet, finns
inget formellt krav på anmälan och återrapportering till styrelsen.
Ersättare för kommunchef är dem som är ställföreträdande eller vikarierar som kommunchef.
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4

FÖRKORTNINGAR

SFB
BrB
FB
FvL
HVB
IFO
JO
LSS
LVM
LVU
MAS
MAR
KL
OSL
Prop
RÅ
SoF
SoL
SOSFS
TF
ÄB

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Socialförsäkringsbalken (2010:10)
Brottsbalken
Föräldrabalken
Förvaltningslag (1986:223)
Hem för vård eller boende
Individ- och familjeomsorg
Justitieombudsmannen
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Kommunallag (1991:900)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Proposition
Regeringsrättens årsbok
Socialtjänstförordning (2001:937)
Socialtjänstlag (2001:453)
Socialstyrelsens Författningssamling
Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105)
Äktenskapsbalken
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5
Nr
6

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Ärende

Lagrum

BESLUT SOM ENLIGT 10 kap. SoL KAN
DELEGERAS TILL UTSKOTT MEN INTE
TILL TJÄNSTEMAN

Delegat

Anmärkning

Utskott som består av
ledamöter eller ersättare i
nämnden

Ett arbetsutskott ska bestå av
minst tre ledamöter eller
ersättare

6.1

Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande fostran i enskilt hem som
inte tillhör någon av hans föräldrar eller
annan vårdnadshavare

6 kap. 6 § SoL

Ett beslut om att bereda en
underårigvård och vård i ett
visst familjehem är att be trakta
som ett medgivande enligt 6
kap 6 § Utredning av
familjehemmet ska alltid ske.

6.2

Övervägande om vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs

6 kap. 8 § SoL

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var 6:e
månad är skyldig att överväga
om vård enligt
socialtjänstlagen fortfarande
behövs. Den är tillämplig vid
både SoL- placeringar och
privata placeringar.

6.3

Medgivande att ta emot ett barn för
adoption

6 kap. 12 § SoL

6.4

Återkallelse av medgivande att ta emot
adoptivbarn

6 kap. 13 § SoL
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6.5

Vägran att samtycka till att
adoptionsförfarande får fortsätta.

6 kap. 14 § SoL

6.6

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt
om återkrav enligt 9 kap. 1 §

9 kap. 3 § SoL

6.7

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt
om vård enligt LVU

4 § LVU

6.8

Beslut om omedelbart omhändertagande
av barn och ungdom under 20 år

6 § 1 st LVU

Se även 2.1 ang. möjlighet för
ordföranden eller annan som
nämnden förordnat att fatta
sådant beslut.

6.9

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

11 § 1 st LVU

Jfr 7.2 och 7.3

6.10

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

11 § 2 st LVU

Jfr. 7.2 och 7.3

6.11

Övervägande om vård med stöd av 2 §
LVU fortfarande behövs

13 § 1 och 2 st
LVU

Jfr. 6.2

6.12

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

13 § 1 och 3 st
LVU
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6.13

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

14 § 3 st LVU

6.14

Beslut om att vården ska upphöra

21 § 1 st. LVU

6.15

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

22 § 1 st. LVU

6.16

Prövning av beslut om förebyggande
insats ska upphöra att gälla.

22 § 3 st. LVU

Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var 6:e
månad ska pröva om insatsen
fortfarande behövs

6.17

Ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud

24 § LVU

Jfr. 25 § LVU.

6.18

Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 1 st. LVU

Jfr. 6.2.

6.19

Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra

26 § 2 st LVU

6.20

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 1 st. LVU

Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var
tredje månad är skyldig att
överväga om ett beslut om
umgänge eller hemlighållande
av vistelseort fortfarande
behövs. Jfr. 6.2.

Jfr. 7.4
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6.21

Beslut att begära polishandräckning för
att genomföra läkarundersökning

43 § 1 LVU

Jfr. 7.5

6.22

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

43 § 2. LVU

Jfr. 7.6.

6.23

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten
om vård enligt LVM

11 § LVM

6.24

Beslut om omedelbart omhändertagande
av missbrukare

13 § LVM

Beträffande kompletterande
beslutanderätt se7.7.
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Nr
7

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
Beslutanderätten får användas när
nämndens beslut inte kan avvaktas.
Nämnden bör i beslut ange vem
som vid varje tidpunkt har att fatta
beslut, i angiven ordning. Beslut
ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG (s.k.
kompletterande beslutanderätt)

7.1

Beslut om omedelbart omhändertagande
av ungdom under 20 år

6 § 1 och 2 p
LVU

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf,
annan ledamot som
nämnden förordnar

7.2

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

11 § 1 och 3 st.
LVU

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf,
annan ledamot som
nämnden förordnar

7.3

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

11 § 2 och 3 st.
LVU

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf,
annan ledamot som
nämnden förordnar

7.4

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 2 st. LVU

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf,
annan ledamot som
nämnden förordnar

Se 7.1. Beträffande umgänge se
även 6.8, 6.9 och 10.4.

20

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

7.5

Beslut att begära polishandräckning för
att genomföra läkarundersökning

43 § 1. LVU

Nämndens ordf. och
nämndens vice ordf.

OBS! Beslutanderätten kan inte
delegeras till annan ledamot.

7.6

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

43 § 2 p. LVU

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf,
annan ledamot som
nämnden förordnar

7.7

Beslut om omedelbart omhändertagande
av missbrukare

13 § LVM

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf,
annan ledamot som
nämnden förordnar

Beslutet ska dokumenteras och
skrivas under av beslutsfattaren.
Muntliga beslut bör endast
förekomma i sådana akuta
situationer när dokumentation och
underskrift inte kan avvaktas.
Sådana beslut dokumenteras i
efterhand.
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Nr
8

8.1

8.2

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
Alla ansökningar om bistånd ska
oavsett ändamål, prövas enligt
4:1 SoL för att den enskilde ska
ha möjlighet att få sin sak
rättsligt prövad. I vissa fall när
avslag ges enligt 4:1 kan så
speciella omständigheter
föreligga att socialnämnden med
stöd av 4:2 beviljar bistånd.

SOCIALTJÄNSTLAGEN M.M.
Försörjningsstöd

En individuell bedömning ska
alltid göras i biståndsärenden.

Rätten till bistånd (försörjningsstöd):
a) Enligt norm och riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

b) Över norm och riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO

a) Upp till 30 % av basbeloppet

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO

b) Över 30 % av basbeloppet

4 kap. 2 § SoL

Utskott

c) Hyresskuld upp till tre (3)
månader

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO

Bistånd till skulder:
T.ex. hyra el. elskuld. Beslut om
villkor om återbetalning ska
fattas i samband med
beslutsfattande.
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Nr

Ärende

8.3

Ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader

8.4

Lagrum

Delegat

a) Beslut om ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader upp
till 30 % av basbeloppet

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO

b) Beslut om ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader över
30 % av basbeloppet

4 kap. 1 § SoL

Utskott

Ekonomiskt bistånd till
flyttkostnader

Anmärkning
Ofta utfaller skatteåterbäring
senare under året. Bevilja enl 4
kap § 1 SoL med villkor om
återbetalning enligt 9 kap § 2
SoL

4 kap. 1 § SoL

a) Flyttkostnad upp till 15 % av
basbeloppet

Socialsekreterare

b) Flyttkostnad upp till 30 % av
basbeloppet

Enhetschef IFO

c) Flyttkostnad över 30 % av
basbeloppet

Utskott
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Nr

Ärende

Lagrum

8.5

Ekonomiskt bistånd till
tandvårdskostnader

4 kap. 1 § SoL

Delegat

a) Tandvårdskostnad upp till 15 %
av basbeloppet

Socialsekreterare

b) Tandvårdskostnad upp till 30 %
av basbeloppet

Enhetschef IFO

c) Tandvårdskostnad över 30 % av
basbeloppet

Utskott

8.6

Beslut om bistånd i form av förmedling
av egna medel

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

8.7

Budget- och skuldrådgivning

3 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare

8.8

Tecknande av hyreskontrakt för
uthyrning i andra hand

4 kap. 2 § SoL

Enhetschef IFO

8.9

Försörjningsstöd med villkor om praktik
eller kompetenshöjande åtgärd

4 kap. 4 § SoL

Socialsekreterare

8.10

Vägrande av eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd

4 kap.5 § SoL

Socialsekreterare

Anmärkning

Budget- och skuldrådgivning
finns i Lindesbergs kommun
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Nr
8.11

Ärende
a) Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd beviljat enl
4 kap § 1

Lagrum

Delegat

Anmärkning

9 kap. 1 § SoL och
9 kap. 2 § SoL

Enhetschef IFO

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

9 kap. 2 § 2 st. SoL

Utskott

b) Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd beviljat enl
4 kap § 2
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Socialsekreterare

Anmärkning

Barn och familj
8.12

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser i intern
verksamhet

4 kap. 1 § SoL

8.13

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser i extern
verksamhet
a) Upp till tre (3) månader

4 kap. 1 § SoL
Enhetschef IFO
Utskott

b) Över tre (3) månader
8.14

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

8.15

Beslut om upphörande av
kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

8.16

Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson/familj

Socialsekreterare
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Nr

Ärende

8.17

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj
a) enligt norm och riktlinjer

Lagrum

Delegat

Socialsekreterare

b) utöver norm och riktlinjer

Anmärkning
Uppdraget ska regleras
genom avtal. Se aktuellt
cirkulär från ”Ersättningar till
kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL”

Utskott

8.18

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i familjehem

4 kap. 1 § SoL

Utskott

Jfr. 6.1. placeringar av barn och
ungdom är så ingripande
åtgärder oavsett om de ges med
stöd av SoL eller LVU att de
bör beslutas av utskott

8.19

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem
eller akuthem för barn och ungdom

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO

Inte varaktig vård, högst två
månader.

8.20

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

4 kap. 1 § SoL

Nämndens ordf.,
nämndens vice ordf,
annan ledamot som
nämnden förordnar

Vid akuta fall får delegat skriva
under, i normala fall tar
utskottet beslutet

8.20.1

Beslut om inskrivning på HVB
Bergsgården

3 kap. § 11 SoF

Enhetschef
Bergsgården

8.20.2

Beslut om utskrivning från HVB
Bergsgården

3 kap § 14 SoF

Enhetschef
Bergsgården
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Nr

Ärende

Lagrum

8.21

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

4 kap. 1 § SoL

b) över kommunens riktlinjer

Anmärkning
Löpande kostnader regleras i
avtalet.

Socialsekreterare
4 kap. 1 § SoL

Utskott
Utskott

8.22

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

4 kap. 1 § SoL

8.23

Beslut om bistånd i form av skyddat
boende
a) Upp till två månader

4 kap. 1 § SoL

b) Över två månader

Delegat

Observera lagen (1992:1528)
om offentlig upphandling, men
också kravet på individuell
bedömning i biståndsärenden.

Enhetschef IFO
Utskott
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

8.24

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

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

8.25

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

4 kap 1 § SoL

Utskott

8.26

Beslut om bistånd i form av försöks/jourlägenhet

4 kap. 1 § SoL

Utskott

8.27

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för missbrukare

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

8.28

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

8 kap. 1 § 2 st SoL
och 6 kap 2-4 §§
SoF

Socialsekreterare

8.29

Beslut om ersättning för
missbruksvård i form av plats i hem
för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna)

8 kap 1 § 1 st. SoL
och 6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

8.30

Beslut om framställning till
försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för allmänt
barn- bidrag

106 kap. 6 § SFB

Socialsekreterare

8.31

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

106 kap. 27 § 2 p
SFB

Socialsekreterare

Anmärkning

Observera lagen om offentlig
upphandling

Egenavgift
Gäller vuxna missbrukare både
SoL och LVM vård
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

8.32

Beslut om begäran till
försäkringskassan om att om att
beviljad retroaktiv ersättning ska
betalas ut till nämnden enligt SFB

107 kap. 5 § SFB,
9 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare

8.33

Beslut om att föra talan om
ersättning hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap. 1
§ SoL

9 kap. 3 § st. SoL

Utskott

8.34

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

9 kap. 4 § SoL

Utskott

8.35

Beslut om att inleda utredning
(vuxna)

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

8.36

Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att inledd utredning ska
läggas ned (barn och vuxna)

11 kap. 1 § SoL

Enhetschef IFO

8.37

Beslut om att inleda utredning (barn)

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

8.38

Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL

Samordnare IFO

Anmärkning

Nämndens befogenheter och
skyldigheter vid
barnavårdsutredningar regleras i
11 kap. 2 § SoL
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

8.39

Övervägande om skäl för att ansöka
om vårdnadsöverflytt

6 kap. 8 § SoL jfr 6
kap. 8 kap. FB

Utskott

8.40

Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn

11 kap. 2 § SoL

Utskott

11 kap. 2 § SoL

Enhetschef IFO

a) I avvaktan på beslut av
utskottet

Anmärkning

8.41

Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till annan
kommun

2 a kap. 10 § SoL

Utskott

Avser även ärenden enligt LVU
och LVM

8.42

Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun

2 a kap. 10 § SoL

Utskott

Svar inom 1 månad 2 a kap 11 §
SoL

8.43

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder

6 kap. 11 § SoL

Utskott

Särskilt avtal bör ingås mellan
nämnden och de nya
vårdnadshavarna

8.44

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

5 kap. 3 § SoF

Enhetschef IFO

OBS! Ansökan om överflyttning
av vårdnaden beslutas av
socialnämnden.

8.45

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

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

8.46

Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för underårig

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

8.47

Beslut om återbetalning av erhållet
bidrag

17 § Lag om
bostadsanpassningsbidrag
(1992:1574)

Handläggare,
Samhällsbyggnad
Bergslagen

8.48

Beslut om bistånd i form av arbete,
sysselsättning rehabilitering för
psykiskt funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

8.49

Beslut om bistånd i form av
boendestöd för psykiskt
funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

Anmärkning
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Nr
9

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
Se även avsnitt 6 och7.

VÅRD ENLIGT LVU

9.1

Begäran om förlängd tid för ansökan om
vård

8 § LVU

Enhetschef IFO

9.2

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU ska
upphöra

9 § 3 st. LVU

Ordf., vice ordf. eller
annan ledamot som
nämnden förordnat att
fatta beslut om
omedelbart
omhändertagande

9.3

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

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare

9.4

Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge ska utövas
a) när överenskommelse inte kan
nås med föräldern eller
vårdnadshavaren

14 § 2 st. 1. LVU

Utskott

14 § 2 st. 1. LVU

Enhetschef IFO

T.ex. kortare vistelse utom
familjehemmet eller hemmet för
vård eller boende

b) när överenskommelse inte kan
nås med föräldern eller
vårdnadshavaren och i avvaktan
på utskottets beslut
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

9.5

Beslut om att den unges vistelseort inte
ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren
a) i avvaktan på utskottets beslut

14 § 2 st 2. LVU

Utskott

14 § 2 st.2. LVU

Enhetschef IFO,
Jourpersonal

9.6

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

30 § 2 st. LVU

Utskott, ordf., vice
ordf., annan ledamot
som nämnden
förordnat att fatta
beslut om
flyttningsförbud

9.7

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

31 § LVU

Utskott

9.8

Beslut om läkarundersökning, att utse
32 § 1 st LVU
läkare samt plats för läkarundersökningen

Anmärkning

Jfr. 7.4.

Socialsekreterare
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
Se även avsnitt 6 och 7.

10 VÅRD AV MISSBRUKARE ENLIGT LVM
10.1

Beslut om att inleda utredning om skäl
för tvångsvård

7 § LVM

Enhetschef IFO

10.2

Beslut om att utredning inte ska inledas
eller att påbörjad utredning ska läggas
ned alternativt övergå i en utredning
enligt 11 kap. 1 § SoL

7 § LVM

Enhetschef IFO

10.3

Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare

10.4

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

45 § 1. LVM

Enhetschef IFO

10.5

Beslut om att begära polishandräckning
för inställelse vid vårdinstitution

45 § 2. LVM

Enhetschef IFO

10.6

Beslut om ersättning till kommunen när
bistånd ges för missbruksvård i form av
plats vid hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna)

8 kap. 1 § SoL
och 6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

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

Egenavgift
Gäller vuxna både SoL och LVM
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
Jfr. 10 kap 5 § SoL

11 FÖRÄLDRABALKEN, FB
11.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse

1 kap. 4 § 1 st FB

Assistent

11.2

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

2 kap. 1 § FB

Socialsekreterare

11.3

Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 § FB

Socialsekreterare

11.4

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

2 kap. 9 § 1 st. FB Socialsekreterare

11.5

Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap

3 kap. 5 § 2 st.
och 6 § 2 st. FB

Socialsekreterare

11.6

Beslut att godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge

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

Socialsekreterare

Se Socialstyrelsens allmänna råd
1988:6 ”Att fastställa faderskap”
Utredning ska anses inledd när
nämnden fått födelseanmälan eller
rätten förklarat en man inte kan
vara far enligt 1 kap. 2 § FB.

Beslut att inte påbörja utredning
eller att lägga ned en påbörjad
utredning ligger på socialnämnden.
Beslutet får överklagas

Se cirkulär 1998:174
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

11.7

Beslut att inte godkänna föräldrars avtal
om vårdnad och umgänge

6 kap. 6 §, 14 a §,
2 st, 15 § FB

Utskott

Beslutet kan inte överklagas

11.8

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i
vårdnadsboende och umgängesmål

6 kap. 19 § FB

Socialsekreterare

11.9

Lämnande av upplysningar inför
6 kap. 20 § FB
interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande
vårdnad, boende eller umgänge

Socialsekreterare

11.10

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

6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

11.11

Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap.14 § SoL

Socialsekreterare

11.12

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

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare

11.13

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

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

12 OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR,
SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 14).
Socialtjänstlagen, SoL
12.1

Beslut om att inleda utredning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.2

Beslut om bistånd i form av hemtjänst
enligt riktlinjer
- över riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.3

Beslut om bistånd i form av särskild
boendeform

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.4

Beslut med anledning av ansökan om
förhandsbesked

2 kap. 3 § SoL

Biståndshandläggare

12.5

Beslut om bistånd i form av
avlastningsplats/växelvård m.m.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.6

Beslut om bistånd i form av plats
a) i dagrehabilitering
b) dagverksamhet med social
inriktning
c) dagverksamhet demensinriktning

HSL
4 kap. 1§ SoL
4 kap. 1§ SoL

Enhetschef rehab
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

Utskott

Om bifall ges till
förhandsbesked prövas biståndet
enligt 4.1 SoL

Beslut om hälso- och
sjukvårdsinsatser ges med stöd
av HSL går inte att överklaga.

12.7
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

12.8

Beslut om bistånd i form av arbete,
sysselsättning rehabilitering för psykiskt
funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

12.9

Beslut om bistånd i form av boendestöd
för psykiskt funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

12.10

Beslut om ledsagarservice

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.11

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.12

Beslut om avgift enligt gällande taxa

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

12.13

Jämkning av avgift för hemtjänst, service 8 kap. 2 § SoL
och omvårdnad samt boende

Biståndshandläggare
Avgiftshandläggare

12.14

Beslut om nedskrivning av eller befrielse
från skuld avseende debiterad avgift
inom äldre- och handikappområdet

Utskott

12.15

Beslut om köp av boendeplats i annan
kommun eller hos annan vårdgivare.

12.16

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

5 kap 3 § SoF

Biståndshandläggare

12.17

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

5 kap. 3 § SoF

Biståndshandläggare

4 kap. 2 § SoL

Utskott

Anmärkning

OBS! Lagen om offentlig
upphandling.
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Beslut om
personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan är en del av
beslut om insats enligt 9 § LSS.
Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte
heller överklagas särskilt.

Stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
12.18

Beslut om personkretstillhörighet

1 och 7 §§ LSS

LSS-handläggare

12.19

Biträde av personlig assistent

7 § och 9 § 2. LSS

Utskott

12.20

Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt utökade
behov

7 § och 9 § 2. LSS

LSS-handläggare

12.21

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
för personlig assistent

7 § och 9 § 2. LSS

Enhetschef LSS

12.22

Ledsagarservice

7 § och 9 § 3. LSS

LSS-handläggare

12.23

Biträde av kontaktperson

7 § och 9 § 4. LSS

LSS-handläggare

12.24

Avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § 5. LSS

LSS-handläggare

12.25

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7 § och 9 § 6. LSS

Utskott

Över en vecka: utskott.
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

12.26

Korttidstillsyn för skolungdom över 12
år utanför det egna hemmet i anslutning
till skoldagen samt under lov

7 § och 9 § 7. LSS

Handläggs av
skola/barnomsorg

12.27

Beslut om boende i familjehem för barn
och ungdomar

7 § och 9 § 8.LSS

Utskott

12.28

Beslut om boende med särskild service
för barn och ungdomar

7 § och 9 § 8. LSS

Utskott

a) Köp av boendeplats som drivs av
annan än kommunen
12.29

Beslut om boende för vuxna i bostad
med särskild service etc.

Utskott
7 § och 9 § 9. LSS

Enhetschef LSS

b) inom boenden som drivs av
annan

Utskott

Beslut om upphörande av insats enligt
LSS

12.31

Beslut om återbetalningsskyldighet

OBS! Lagen om offentlig
upphandling

LSS-handläggare

a) inom kommunens boenden

12.30

Anmärkning

OBS! Lagen om offentlig
upphandling

LSS-handläggare
12 § LSS

Utskott
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

12.32

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

16 § 2 st. LSS

LSS-handläggare

Information till utskott

12.33

Beslut om att utreda och fatta beslut om
insatser enligt LSS vid akuta behov för
person på tillfälligt besök i kommunen.

16 § 4 st. LSS

LSS-handläggare

Se Socialstyrelsens
meddelandeblad 3/2011

12.34

Beslut om att ingå avtal med annan
vårdgivare

17 § LSS

Utskott

12.35

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

20 § LSS, 5 § LSS- Avgiftshandläggare
förordningen,
6 kap 2 § SoF

Beslutet går inte att överklaga.

12.36

Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till Försäkringskassa

15 § 8 LSS

Gäller under förutsättning att
den enskilde ansökt om
personlig assistent enligt LSS

LSS-handläggare
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

12.37

Beslut om ersättning till
kontaktfamilj/kontaktperson (arvode och
omkostnadsersättning)

Enhetschef LSS

Se aktuellt cirkulär 15:39 från
Sveriges Kommuner och
Landsting

12.38

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

15 § 6. LSS

LSS-handläggare

12.39

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

15 § 6. LSS

LSS-handläggare

12.40

Beslut anmälan till Inspektionen för Vård Patientsäkerhetslagen MAS
och Omsorg (IVO) av allvarlig skada
2010:659
MAR
eller sjukdom i samband med vård,
behandling eller undersökning eller risk
för allvarlig skada.

Vårdgivaren ansvarar för att
Lex Maria-anmälningar görs.
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Nr

Ärende

13 OFFENTLIGHETS-OCH
SEKRETESSLAGEN (OSL)
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 14).

Lagrum

Delegat

Anmärkning
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.

6 kap 1 - 6 §§
OSL

13.1

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

2 kap. 14 § TF,
6 kap 7 § OSL

Socialchef
Enhetschef IFO
MAS

13.2

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

12 kap. 6 § SoL

Socialchef
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

14 ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH
ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL,
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA
MYNDIGHETER
14.1

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

10 kap. 2 § SoL

Socialchef

14.2

Utseende av ombud att föra nämndens
talan

10 kap. 2 § SoL

Socialchef

14.3

Överklagande och yrkande om inhibition
när förvaltningsrätt eller kammarrätt
ändrat nämndens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten samt
avgivande av yttrande i SoL, LVU och
LVM- ärenden där ursprungsbeslutet
fattats av delegat

10 kap. 1-2 §§ SoL,
3 kap. 10 §, 6 kap.
33 § och 34 § 3. KL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.4

Överklagande och yrkande om inhibition
när förvaltningsrätt eller kammarrätt
ändrat nämndens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten samt
avgivande av yttrande i LSS-ärenden där
ursprungsbeslut fattats av delegat.

27 § LSS
6 kap. 33 § och
34 § 3.

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Beslut avser inte myndighets
utövning mot enskilda i ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars
större vikt (jfr. RÅ 1994 ref 67).
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

14.5

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt i SoL, LVU och LVMärenden

10 kap. 1-2§§ SoL
6 kap. 36§ KL

Ordförande Utskott

I normala fall fattar utskottet
beslutet, men vid brådskande
ärenden får ordförande fatta beslut.

14.6

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt i LSS-ärenden

27 § LSS, 6 kap.
36 § KL

Ordförande Utskott

14.7

Beslut huruvida omprövning ska ske

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.8

Omprövning av beslut

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.9

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

24 § 1 st. FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.10

Avvisande av ombud

9 § FvL

Utskott

14.11

Yttrande till allmän domstol i brottmål

31 § kap. 1 § 1 st.
BrB

Enhetschef IFO

14.12

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

31 § 2 st BrB

Enhetschef IFO

14.13

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef IFO

Kan överklagas
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

14.14

Yttrande till åklagarmyndigheten

11 §. Lag med
särskilda
bestämmelser om
unga lagöverträdare

Socialsekreterare

14.15

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

31 § och 33 §
Lag med särskilda
Bestämmelser om
unga lagöverträdare

Socialsekreterare

14.16

Begäran hos åklagare om förande av
bevistalan

38 § Lag med
särskilda
bestämmelser om
unga lagöverträdare

Enhetschef IFO

14.17

Anmälan om behov av offentligt biträde

3 § lagen om
offentligt biträde

Socialsekreterare

14.18

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

3 § lagen om
offentligt biträde och
7 § förordningen om
offentligt biträde

Enhetschef IFO

14.19

Yttrande enligt namnlagen

45 och 46 §§
namnlagen

Enhetschef IFO

Anmärkning
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Nr

Ärende

Lagrum

14.20

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

Delegat

a) vid samtycke

Socialsekreterare

b) ej samtycke

Utskott

14.21

Yttrande i körkortsärende

3 kap. 8 § och
Socialsekreterare
5 kap. 2 §
körkortsförordningen

14.22

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan vårdnadshavares
medgivande

3 § 2 st.
passförordningen

Enhetschef IFO

14.23

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

15 kap. 1 § ÄB

Socialsekreterare

14.24

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

11 kap. 16 § 2 st.
FB

Socialsekreterare

Anmärkning
Se Kommunförbundets cirkulär
1997:79. Ändringar vad gäller
internationella adoptioner. Det
förutsätts att nämnden eller den
ansvarige tjänstemannen vid tvekan
angående de rättsliga
förutsättningarna för adoptionens
genomförande konsulterar den
förmedlande
adoptionsorganisationen och
Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor (NIA).
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

14.25

Yttrande angående värdeautomatspel

44 § lotterilagen

Socialsekreterare

14.26

Upplysningar i vapenärenden

14.27

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

29 smittskyddslagen

Enhetschef IFO
Enhetschef
Bergsgården
MAS

14.28

Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

31 § 1 st.
smittskyddslagen

Enhetschef IFO
Enhetschef
Bergsgården
MAS

14.29

Dödsboanmälan

20 kap. 8 a ÄB

Socialsekreterare

Folkbokföringsmyndighet ska
underrättas om vem som är delegat.

14.30

Beslut att ordna gravsättning

5 kap. 2 §
begravningslagen

Enhetschef IFO

Kommunen har rätt till ersättning
för kostnaderna av dödsboet.

14.31

Beslut om att ersätta enskild person för
egendomsskada vid myndighetsutövning
som förorsakats av personal upp till ett
belopp av 4000 kr

3 kap. 2 §
skadeståndslagen

Utskott

Socialsekreterare

Anmärkning

Uppgifter får endast lämnas ut om
den enskilde har samtyckt till det
(JO 1983/84 s. 188 f.).
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

14.32

Yttrande till tillsynsmyndighet

13 kap. 2 § SoL

Utskott

Tillsynsmyndighet är
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i
respektive län, JO och JK. I första
hand bör nämnden avge yttrande på
grund av ärendets principiella
betydelse.

14.33

Anmälan till Socialstyrelsen om
allvarliga missförhållanden

14 kap. 2 § SoL
24 f LSS

Utskott

SOSFS 2011:5
(Lex Sara)

14.34

Beslut om polisanmälan angående brott
mot den egna verksamheten (ekonomiskt
bistånd, avgifter m.m)

12 kap. 10 § SoL
och 10 kap. 2 § OSL

Utskott

14.35

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

12 kap. 10 § SoL

Enhetschef IFO

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.
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