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Allmänt om delegation
Varför delegation?
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, vilket
innefattar beredning, beslut och genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation.
Detta görs för att avlasta nämnden från rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt
betydelsefulla och principiella ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Vem kan vara delegat?
En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt 6 kap. 37 §
kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom
den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till
en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att
delegera beslutanderätt till en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras till befattningar och
funktioner, inte till namngivna personer. För samtliga delegat gäller att:
• Delegat får endast fatta beslut inom hans eller hennes verksamhetsområde.
• En ersättare, vikarie eller tillfälligt förordnad person likställs med ordinarie delegat.
• Nyanställda personer som får beslutanderätt enligt delegationsordningen ska under en upplärningsperiod
samråda med närmaste chef innan beslut fattas. Upplärningsperiodens längd fastställs av respektive chef.
• Ärenden som innehåller principiella ställningstaganden, som går emot tidigare praxis eller där praxis saknas
ska beslutas av nämnden. Delegationsordningen gäller inte sådana ärenden.
• Socialnämndens ordförande ersätts av vice ordföranden.
• Rätten att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut.

Vad innebär delegation
En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar, så det är nämnden som
är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut.

Vad är en delegationsordning?
En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat att delegera sin beslutanderätt.
Där anges delegater samt ibland även ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.
Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen kan delegation endast ges en anställd hos kommunen. Delegering kan alltså i
princip inte ges till någon utanför den kommunala organisationen. Det innebär att vid anlitande av konsult som
har uppdrag att utreda och fatta beslut är det nämnden som delegerar beslutanderätt till namngiven konsult
under avtalsperioden.
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Rättsverkan, återkallelse och jäv
Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsverkan som om de fattats av nämnden.
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, exempelvis om man anser att
en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt
ärende. Däremot kan nämnden inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Dock kan delegaten själv
ompröva och ändra sitt tidigare beslut (37 § förvaltningslagen). Beslut kan överklagas av den/de som berörs.
Om delegaten anser att ett ärende är svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, ska ärendet föras upp
till nämnden för beslut. Vid tveksamhet skall delegat samråda med överordnad. Om en delegat är jävig i ett
ärende får delegaten inte fatta beslut i ärendet. I enlighet med förvaltningslagens jävsregler ska ärendet
genast anmälas till förvaltningschefen, vilken utser en ersättare för delegaten. Delegat får inte besluta i
ärenden som innehåller principiella ställningstaganden, går emot tidigare praxis eller där praxis saknas. Dessa
ärenden ska hanteras av nämnden. Samma gäller om ärendet kan antas vara av stort politiskt värde.

Vilka ärenden får inte delegeras
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera beslutanderätten i följande typer av ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. (avser ärenden som omfattas av
speciallagstiftning och där det uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras).
Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hanteras av nämnden,
trots att ärendetypen är delegerad.

Registrering och anmälan av delegationsbeslut
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det alltid skall
finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Varje beslut ska
innehålla uppgift om:
• vem som beslutat
• när beslutet tagits
• vad beslutet avser
Delegationsbeslut ska enligt 7 kap. 8 § kommunallagen anmälas till nämnden och nämnden får själv avgöra i
vilken form detta ska ske. Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan delegatens
beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid överklagande. Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa
tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, så kallad
laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha möjlighet att avgöra huruvida delegaten fullgör
sitt uppdrag enligt nämndens intentioner. Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Om
nämndens ordförande har fattat beslut i brådskande ärenden ska dessa beslut anmälas till nämnden vid dess
nästkommande sammanträde.
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Undertecknande av handlingar
Beslut som fattats av nämnd som innebär att avtal, skrivelser och andra handlingar upprättas ska signeras av
förvaltningschef (om inte annat framgår av beslutet). Skrivelser, avtal och handlingar som upprättats med
anledning av ett delegationsbeslut ska signeras av den som fattat beslutet. Nämnden kan i
delegationsordningen besluta om undantag kring det. Vid verkställighetsärenden där handlingar behöver
signeras avgör lag, budgetansvar och/eller om det bedöms ingå i den anställdes uppdrag vem som får
underteckna sådana handlingar.

Revidering av delegationsordningen
Förvaltningschef ansvarar för att hela delegationsordningen gås igenom minst en gång per år för att
kontrollera om den behöver uppdateras eller revideras. En reviderad upplaga ska sedan redovisas till
nämnden. Finns inget behov av revidering ska det istället rapporteras i en skrivelse till sammanträdet. Om det
löpande under året uppkommer behov av ändringar i delegationsordningen ska det rapporteras till
förvaltningschef. Vid mindre ändringar som inte påverkar syftet med delegationen eller nivå på delegat görs
revidering omgående och rapporteras i en skrivelse till nämnden. Vid större ändringar ska förslag till revidering
lyftas till nämndens nästa sammanträde.
Revidering läggs in i årshjulet.

5

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Socialnämndens delegationsordning
Fastställd av socialnämnden 2022-03-24 § 17.

Förkortningar
pbb Prisbasbelopp
BrB Brottsbalk (1962:700)
FB Föräldrabalk (1949:381)
FL Förvaltningslag (2017:900)
FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291)
GDPR Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation), HVB Hem för vård eller boende IFO
Individ- och familjeomsorg
IVO Inspektionen för vård och omsorg KL Kommunallag (2017:725)
LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga OOF Omsorg om funktionshindrade
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SKR Sveriges Kommuner och Regioner
SSF Studiestödsförordning (2000:655)
SoF Socialtjänstförordning (2001:937)
SoL Socialtjänstlag (2001:453)
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105)
ÄB Ärvdabalk (1958:637)
ÄktB Äktenskapsbalk (1987:230)

6

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Socialnämndens delegationsordning
Fastställd av socialnämnden 2022-03-24 § 17.

1. Gemensamt
1.1. Brådskande ärenden
Nr
1.1.1

Ärende
Beslut i ärende som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas

Lagrum
6 kap. 39 § KL

Delegat
Ordförande

Anmärkning

Anmärkning
I första hand görs
prövningen
av en anställd som
har handlingen i sin
vård. (6 kap. 3 § OSL)

1.2. Utlämnade av handlingar och uppgifter
Nr
1.2.1

Ärende
Pröva en fråga om utlämnade av
allmän handling

Lagrum
2 kap. 17 § TF
6 kap. 2-3 § OSL

Delegat
Förvaltningschef

1.2.2

Beslut att inte lämna ute allmän handling eller
uppgift ur sådan till enskild eller annan
myndighet
Beslut att lämna ut en handling med förbehåll
som inskränker den enskildes rätt att lämna
uppgiften vidare eller utnyttja den
Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i forskningssyfte
Beslut att inte lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte om det kan medföra risk för att
den enskilde eller någon honom eller henne
närstående lider men.
Beslut att lämna ut uppgift om en enskild
personliga förhållande inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men.
(Menprövning)

2 kap. 14-15 §§ TF
6 kap. 3-5 och 7
§§ OSL
10 kap. 14 § OSL
12 kap. 2 § OSL

Förvaltningschef

12 kap. 6 § SoL

Förvaltningschef

12 kap. 6 § SoL

Förvaltningschef

26 kap. 1 § OSL

Enhetschef

1.2.3

1.2.4
1.2.5

1.2.6

7
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Socialsekreterare går
igenom uppgifterna
och upprättar ett
förslag till beslut.
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1.3. Behandling av personuppgifter
Nr
1.3.1
1.3.2

Ärende
Avslag på begäran om rättelse, radering,
begränsning och överföring av personuppgifter
Ingå i/teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

1.3.3

Fastställande av konsekvensbedömning

1.3.4

Beslut att utse dataskyddsombud för nämnden

Lagrum
GDPR artikel
18 och 20
GDPR artikel 28,
p. 3
GDPR artikel
35
GDPR artikel
37

Delegat
Förvaltningschef

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Anteckning

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Utskott

1.4. Ekonomiska och administrativa ärenden
Nr
1.4.1
1.4.2

Ärende
Fastställande av besluts- och
attestantförteckning vid tillfälliga förändringar.
Beslut om mindre justeringar inom tilldelad
budget

Anteckning

Förvaltningschef

2. Överklagan, yttrande och föra talan vid domstol
Nr
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Ärende
Begära personlig medverkan av en part
i ett ärende som har anlitat ombud.
Avvisande av ombud
Rättelse eller ändring av ett beslut.

Lagrum
14 § 1 st FL

Delegat
Enhetschef

14 § 2 st FL
36-39 §§ FL

Överklagande när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat beslut som tidigare fattats av
delegat.
Överklaga ärenden där beslut går socialnämnden
emot.
Avge yttrande till allmänna domstolar och
förvaltningsdomstolar vid ärenden där
socialnämnden är part.
Pröva om ett överklagande kommit in i rätt tid
och besluta att inte ta upp överklagandet till
prövning om det kommit in för sent.
Överlämna överklagande som inkommit i rätt
tid, tillsammans med yttrande och övriga
handlingar, till överinstans.
Ansöka om förordnande av offentligt biträde.

40-43 § FL
33 § FPL

Enhetschef
Delegat som har
fattat ursprungsbeslutet
Enhetschef

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om
återkrav.

40-43 § FL

Enhetschef

31 kap BrB

Utskott

45 § FL

Delegat som har
fattat
ursprungsbeslutet
Delegat som har
fattat
ursprungsbeslutet
Socialsekreterare
Biståndshandlägg
are
Utskott

46 § FL

3 § lag
(1996:1620) om
offentligt biträde
9 kap. 3 §
SoL

8

Anmärkning

I samråd med
Förvaltningschef
I samråd med
förvaltningschef
t.ex. när annan
kommun överklagar
beslut från IVO

Får enligt 10 kap. 4 §
SoL inte delegeras till
tjänsteman
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Nr
2.11

2.12
2.13

2.14
2.15
2.16
2.17

2.18
2.19

2.20

2.21

Ärende
Beslut om att föra kommunens talan i mål och
ärenden som enligt SoL eller annan författning
ankommer på nämnden.
Beslut att överklaga IVO:s beslut om
överflyttning av ärende till annan kommun.
Yttrande till IVO
1. Enskilda ärenden
2. Granskning av verksamheten

Lagrum
10 kap. 2 §
SoL

Delegat
Förvaltningschef

16 kap. 4 §
SoL

Förvaltningschef

Yttrande till allmän domstol när den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård.
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning
Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för underårig
Yttrande till åklagarmyndigheten när en person
misstänks för att ha begått brott innan han eller
hon fyllt 18 år.
Begära att en utredning om brott ska inledas
avseende någon som inte fyllt 15 år.
Informera vårdnadshavare eller annan om en
person som inte fyllt 15 år misstänks för brott
och om en utredning om brott har inletts.
Framställa till åklagare att begära prövning hos
domstol om en person som före 15 års ålder
misstänks ha begått ett brott (bevistalan).
Yttrande till tingsrätt om namnbyte eller tvist om
efternamn för barn.

31 kap. 2 §
1 st BrB
46 § LVM
5 kap. 2 § SoF

Anmärkning

1.
Enhetschef/MAS
2. Utskott
Enhetschef
Socialsekreterare
Socialsekreterare

11 § LUL

Socialsekreterare

31 § 2 st LUL

Enhetschef

33 § LUL

Socialsekreterare

38 § LUL

Enhetschef

44 och 45 §§ lag
(2016:1013) om
personnamn

Socialsekreterare

Lagrum
4 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoL

Delegat

3. Avgifter, ersättningar och återkrav
Nr
3.1

Ärende
Beslut om ersättning till familjehem
1.Grundnivå inom SKL:s rekommendation.

3.2

2. Förhöjd nivå inom SKL:s rekommendation.
3. Utöver SKL:s rekommendation.
Beslut om ersättning till kontaktperson/-familj.

1. Socialsekreterare,
biståndshandläggare
2. Enhetschef
3. Förvaltningschef
4 kap. 1 § SoL

1.Grundnivå enligt SKL:s rekommendationer.

3.3

2. Förhöjd nivå enligt SKL:s rekommendationer.
Beslut om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare som tidigare varit
familjehemsförälder.

1. Socialsekreterare,
biståndshandläggare
2. Enhetschef
6 kap. 11 § SoL

1. Socialsekreterare
2. Enhetschef
3. Förvaltningschef

1. Grundnivå inom SKL:s rekommendation.
2. Förhöjd nivå inom SKL:s rekommendation.
3. Utöver SKL:s rekommendation
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Nr
3.4

Ärende
Beslut om avgift för uppehälle av en vuxen som
på grund av missbruksproblematik får vård och
behandling.

Lagrum
8 kap. 1 § 1 st. SoL
6 kap. 1 § SoF

Delegat
Administrativ
assistent

3.5

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 6
kap. 2 § SoF

Administrativ
assistent

3.6

Beslut om avgift inom område Omsorg om
äldre och funktionshindrade.

8 kap. 2 och 4-8 §§
SoL

Administrativ
assistent
Avgiftshandläggare

3.7

Beslut om jämkning av avgift för hemtjänst,
service och omvårdnad samt boende (dubbel
boendekostnad under högst 3 månader vid
inflyttning till särskild boendeform).
Beslut om nedskrivning av eller befrielse från
skuld avseende debiterad avgift för hemtjänst,
service och omvårdnad samt boende.
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
enligt 9 kap. 1 § SoL.
Begäran till Försäkringskassan att betala ut
barnbidrag till familjehemsförälder
Begäran till Försäkringskassan att betala ut
barnbidrag till det kommunala organ som
svarar för vårdkostnad när ett barn vistas vid
stödboende eller hem för vård eller boende.
Beslut att underrätta försäkringskassan om att
nämnden ska uppbära del av sjukpenning för
den som bereds vård i sådant hem för vård
eller boende eller familjehem enligt SoL som
ger vård och behandling åt missbrukare av
alkohol eller narkotika.
Beslut om att underrätta försäkringskassa om
att nämnden ska uppbära ersättning enligt SFB
som ersättning för ekonomiskt bistånd som
utgivits som förskott på förmån.
Beslut att underrätta Försäkringskassan om att
barn med underhållsstöd placerats i familjehem
eller HVB-hem respektive återflyttat till
boföräldern.
Begäran till CSN om att studiemedel för
ungdom som är placerad ska betalas ut till
annan än vårdnadshavaren.

8 kap. 2 och 4-8 §§
SoL

Administrativ
assistent
Avgiftshandläggare

8 kap. 2 och 9 §§ SoL

Utskott

9 kap. 4 § SoL

Utskott

106 kap. 6 § 1 st. SFB

Socialsekreterare

106 kap. 7 § SFB

Socialsekreterare

106 kap. 38 och 39
§§ SFB. 8 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

107 kap. 5 § SFB

Socialsekreterare

2 § förordning
(1996:1036) om
underhållsstöd 106
kap. 8 § SFB
2 kap. 33 § 2 st. SSF
(studiestödsförordningen)

Socialsekreterare

3.8

3.9
3.10
3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

10

Socialsekreterare

Anteckning
Enligt
nämndens
övergripande
beslut
Enligt
nämndens
övergripande
beslut
Enligt
nämndens
fastställda
taxor
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4. Patientsäkerhet, Lex Sarah och Lex Maria
Nr
Ärende
LEX MARIA
4.1
Beslut att till IVO anmäla om patient i samband
med vård eller behandling utsatts för händelse
som medfört eller kunnat medföra allvarlig
vårdskada.
LEX SARAH
4.2
Informera om rapporteringsskyldighet
4.3
4.4
4.5

Ta mot rapport om missförhållande, risk för
missförhållande
Beslut om omedelbara åtgärder

Utreda rapporterat missförhållande/påtaglig risk
för missförhållande
4.6
Beslut om åtgärder för att undanröja och
avhjälpa missförhållande/påtaglig risk för
missförhållande
4.7
Beslut om inträffad händelse är allvarligt
missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt
missförhållande
4.8
Beslut om att anmäla till IVO om allvarligt
missförhållande eller en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande (Lex Sarah).
KLAGOMÅL/SYNPUNKTER
4.9
Ta mot information gällande
klagomål/synpunkter, utreda, vidta
åtgärder/återkoppla till anhöriga/närstående
PATIENTSÄKERHET/ÖVRIGT
4.10 Beslut att till IVO anmäla om personal med
legitimation för ett yrke inom hälso- och
sjukvården utgör fara för patientsäkerheten
4.11 Upprätta patientsäkerhetsberättelse

Lagrum

Delegat

Anteckning

3.kap. 5 § PSL

MAS

MAS är
utredningsansvarig

14 kap. 4 § SoL
24 c § LSS
14 kap. 3 § SoL
24 b § LSS
14 kap. 6 § SoL
24 e § LSS
14 kap. 6 § SoL
24 e § LSS
14 kap. 6 § SoL
24 e § LSS

Enhetschef

14 kap. 6 § SoL 24 e
§ LSS

Förvaltningschef

14 kap. 7 § SoL 24 f
§ LSS

Förvaltningschef

SOSFS 2011:9
3 kap 8 a-b §§ PSL

Enhetschef

3 kap. 7 § PSL

MAS

3 kap 10 § PSL

MAS

11

Enhetschef, MAS,
Förvaltningschef
Enhetschef, MAS
Enhetschef, MAS
Enhetschef,
Förvaltningschef
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Socialnämndens delegationsordning
Fastställd av socialnämnden 2022-03-24 § 17.

5. Socialtjänstlagen
5.1 Ärenden som enligt 10 kap. 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman.
Nr
5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.1.4

5.1.5
5.1.6

Ärende
Medgivande om att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt
hem som inte tillhör någon av föräldrarna
eller någon annan som har vårdnaden om
honom eller henne.
Överväga om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs, eller att särskilt
överväga om det finns skäl att ansöka om
överflyttning av vården.

Lagrum
6 kap. 6 §
SoL

Delegat
Utskott

Anteckning

6 kap. 8 § SoL

Utskott

Ska övervägas minst var 6.e
månad. När den unge har
varit placerad i samma
familjehem under tre år från
det att placeringen
verkställdes ska
socialnämnden särskilt
överväga om det finns skäl
att ansöka om överflyttning
av vårdnaden enligt 6 kap. 8
§ FB. Därefter ska frågan
övervägas årligen.

Medgivande att ta emot ett barn för
adoption.
Kontrollera om omständigheterna
kring medgivande för internationell
adoption har ändrats
Återkalla medgivande att ta emot barn för
internationell adoption.
Vägran att samtycka till att
adoptionsförfarandet får fortsätta.

6 kap. 6 & 12 §§
SoL
6 kap. 13 §
1 st. SoL

Utskott

6 kap. 13 §
2 st. SoL
6 kap. 14 § SoL

Utskott

Lagrum
2.a kap. 10 § SoL

Delegat
Enhetschef

2.a kap. 10 § SoL

Enhetschef

2.a kap. 10 § SoL

Enhetschef

2.a kap. 11 § SoL

Enhetschef

Utskott

Utskott

5.2 Utredning, överflyttning av ärende
Nr
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

5.2.6
5.2.7
5.2.8

Ärende
Beslut om begäran om överflyttning
av ärende till annan kommun.
Beslut att ta emot ett ärende från
annan kommun.
Beslut att inte ta emot ett ärende
från annan kommun.
Beslut att ansöka hos IVO om
överflyttning av ärende till annan kommun.
Beslut om att:
1. Inleda utredning.
2. Inte inleda utredning.
3. Utredning inte ska föranleda åtgärd.
Förlängning av utredningstid i ärenden som
rör barn
Beslut om uppföljning efter avslutad
utredning utan beslut om insats.
Beslut om uppföljning efter avslutad
placering

11 kap. 1 §
SoL

11 kap. 2 §
2 st. SoL
11 kap. 4 a § SoL
11 kap. 4 b § SoL

12

1. Socialsekreterare
2. Gruppledare
3. Gruppledare
Gruppledare
Gruppledare
Socialsekreterare

Anteckning
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5.3 Placeringar, individ- och familjeomsorg
Nr
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Ärende
Beslut om bistånd i form av akut
placering i skyddat boende
1. Upp till fyra månader.
2. Därutöver
Beslut om bistånd åt vuxna i form av
vård (placering/omplacering) i HVB - hem
eller familjehem.
1.Upp till 4 månader
2. Därutöver
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i
form av vård (placering/omplacering) i
HVB-hem, Stödboende eller i
familjehem.
1. Tillfällig vistelse i högst 4 månader.
2. Därutöver
Beslut om upphörande av vård i HVBhem eller familjehem.
1. Barn och unga ärenden
2. Vuxna
Beslut om ekonomiskt bistånd, till barn
och
ungdom i samband med placering,
omplacering eller flyttning från
familjehem eller HVB-hem.
1. Upp till 10% av pbb
2. 10-50% av pbb
3. Därutöver

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat

Anteckning

1. Enhetschef
2. Utskott
4 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoL
1.Enhetschef
2. Utskott
4 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoL
1.Enhetschef
2.Utskott
4 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoL

1. Gruppledare
2. Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

1. Socialsekreterare
2. Gruppledare
3. Enhetschef

5.4 Övriga bistånd
Nr
5.4.1

Ärende
Beslut om bistånd till öppenvårdsinsatser
i egen kommunal regi.

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

5.4.2

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj.
Beslut om upphörande av
kontaktperson/-familj.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

socialsekreterare

Beslut att anmäla till överförmyndaren
om att god man eller förvaltare bör
förordnas för någon, att någon inte
längre bör ha förvaltare eller att
förhållandena talar för att en förälder
inte kommer att förvalta sitt barns
egendom på ett betryggande sätt.

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare,
Biståndshandläggare
eller Enhetschef

5.4.3

5.4.4

13

Anteckning
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5.5 Ekonomiskt bistånd
Nr
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.5.7

5.5.8

5.5.9

5.5.10

5.5.11

Ärende
Beslut om övrigt bistånd (tandvård
m.m.)
1. Upp till 50 % av pbb.
2. Över 50 % av pbb.
Beslut om ekonomiskt bistånd
utöver skyldigheten enligt 4 kap. 1
§ SoL.
1. Upp till 50 % av pbb.
2. Över 50 % av pbb.
Beslut om försörjningsstöd enligt
riksnorm/reducerad norm samt
försörjningsstöd för livsföring i
övrigt.
Beslut om rådrum (tid för att
utföra något som är ett villkor för
att få bistånd).
Begäran att den som får
försörjningsstöd ska delta i anvisad
praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet.
Beslut om att vägra eller nedsätta
försörjningsstöd om den som får
stödet inte deltar i anvisad praktik
eller annan kompetenshöjande
verksamhet.
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1
§ SoL.
1. Med max 5 000 kronor.
2. Därutöver.
Beslut om bistånd i form av
förmedlingsärenden

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
hyresskuld
1. Upp till tre månader
2. Därutöver
Beslut om att bevilja ekonomiskt
bistånd med villkor om
återbetalning.
Beslut om att bevilja socialt
kontrakt

4 kap 1 § SoL

Delegat

Anteckning

1. Socialsekreterare
2. Enhetschef
4 kap 2 § SoL
1. Socialsekreterare
2. Enhetschef
4 kap 1 och 3 §§ SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 4 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 5 § SoL

Enhetschef

9 kap. 1 § SoL
1. Enhetschef
2. Förvaltningschef
4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Tex, om felaktiga
uppgifter eller
undanhållande av
uppgifter.
Beslutet ska vara
tidsatt och en
planering ska göras
för hur och vad som
ska göras för att
biståndet ska
avslutas

1. Enhetschef
2. Utskott
4 kap 1 och
2 §§ SoL

Socialsekreterare

4 kap 2 §

Enhetschef

14

Planering ska göras
med den enskilde
och hyresvärd om
hur och när
kontraktet kan
övergår till ett
förstahandskontrakt.
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6. LVU
6.1 Ärenden som enligt 10 kap. 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman
Nr
6.1.1

Ärende
Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätt om vård enligt LVU
Beslut om att återta ansökan om vård
enligt LVU från förvaltningsrätt.

Lagrum
4 § LVU

Delegat
Utskott

Anteckning

4 § LVU

Utskott

6.1.3

Beslut om omedelbart
omhändertagande.

6 § 1 st. LVU

Utskott

6.1.4

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

11 § 1-2 st. LVU

Utskott

6.1.5

Övervägande om vård med stöd av 2 §
LVU fortfarande behövs.

13 § 1-2 st. LVU

Utskott

6.1.6

Omprövning av om vård med stöd av 3
§ LVU ska upphöra.
Särskilt övervägande om det finns skäl
att ansöka om överflyttning av vårdnad.

13 § 2-3 st. LVU

Utskott

13 § 3 st LVU

Utskott

Beslut om hur rätt till umgänge med
den unge ska utövas

14§ LVU

Ska fattas av samma
delegat som i
ursprungsbeslutet
(utskottet)
Hänvisning till målnumret.
Om beslut inte kan
avvaktas får ordförande
besluta i frågan (6 § 2 st.
LVU).
Om beslut inte kan
avvaktas får ordförande
besluta i frågan (11 § 3 st.
LVU).
Ska göras minst en gång
var 6:e månad. Ej
överklagningsbart enligt
41 § LVU
Ska göras minst en gång
var 6:e månad.
När den unge har varit
placerad i samma
familjehem under tre år
från det att placeringen
verkställdes ska
socialnämnden särskilt
överväga om det finns skäl
att ansöka om
överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap. 8
§ FB. Därefter ska frågan
övervägas årligen.
Ska övervägas minst en
gång var tredje månad.

6.1.2

6.1.7

6.1.8

6.1.9

1. När överenskommelse inte kan nås
med förälder eller vårdnadshavare

1. Utskott

2. När överenskommelse inte kan nås
med förälder eller vårdnadshavare och i
avvaktande på utskottets beslut.
Beslut att begära hjälp från
polismyndigheten för att genomföra ett
beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU.

2. Ordförande

43 § 1 st 2 p. LVU

15

Utskott

Får även beslutas av
ordförande
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Nr
6.1.10

Ärende
Beslut om att den unges vistelseort inte
ska röjas för förälder eller
vårdnadshavare.

Lagrum
14 § 1 st LVU

Delegat

Anteckningar
Ska övervägas minst en gång
var tredje månad.

1. Utskott

6.1.11

6.1.12
6.1.13

6.1.14

6.1.15
6.1.16

6.1.17
6.1.18

6.1.19
6.1.20

6.1.21
6.1.22

1. När överenskommelse inte kan nås
med förälder eller vårdnadshavare.
2. När överenskommelse inte kan nås
med förälder eller vårdnadshavare och i
avvaktande på utskottets beslut.
Övervägande om beslut om den unges
umgänge med vårdnadshavare, eller
beslut om att den unges vistelseort inte
får röjas, fortfarande behövs.

2. Ordförande

14 § 3 st. LVU

Utskott

Beslut om huruvida vård enligt LVU ska
upphöra.
Beslut om kvalificerad kontaktperson
eller om deltagande i
öppenvårdsbehandling.
Prövning av och beslut om huruvida
regelbunden kontakt med särskilt
utsedd kvalificerad kontaktperson eller
deltagande i öppenvårdsbehandling ska
upphöra att gälla.
Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätt om flyttningsförbud.
Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs.

21 § 1 st LVU

Utskott

22 § 1 st LVU

Utskott

22 § 3 st LVU

Utskott

24 § LVU

Utskott

26 § 1 st LVU

Utskott

Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra.
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

26 § 2 st LVU

Utskott

27 § 1 st LVU

Utskott

Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätt om utreseförbud.
Beslut om tillfälligt utreseförbud.

31 b § LVU

Utskott

31 d § LVU

Utskott

Beslut om tillfälligt undantag från
beslutat utreseförbud
Beslut att begära hjälp från
polismyndigheten för att bereda en
läkare tillträde till den unges hem eller
föra den unge till läkarundersökning

31 i § LVU

Utskott

43 § 1 st. p1
LVU

Utskott
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Ska övervägas minst en gång
var tredje månad.
Övervägandet är ej
överklagningsbart men den
enskilde ska få information
om att denne, när som helst,
kan begära att beslutet ska
omprövas

Ska övervägas minst en gång
var tredje månad. Ej
överklagningsbart.

Om beslut inte kan avvaktas
får ordförande besluta i
frågan. (27 § 2 st. LVU)

Om beslut inte kan avvaktas
får ordförande besluta i
frågan. (31 d § 2 st. LVU)

Får även beslutas av
ordförande
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6.2 Ärenden som inte omfattas av delegationsförbud
Nr
6.2.1
6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7
6.2.8

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

Lagrum
8 § LVU

Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i den
utsträckning det behövs för att
genomföra vården.
Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud ska upphöra.

11 § 4 st. LVU

Beslut om den unges umgänge med
föräldrar eller vårdnadshavare,
efter beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud.
Beslut om omprövning och
upphörande av utreseförbud

31 § LVU

Utskott eller om
beslut inte kan
avvaktas,
Ordförande.
Utskott

31 c § LVU

Utskott

Beslut om upphörande av tillfälligt
utreseförbud
Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt bestämma plats
för läkarundersökningen.

31 g § LVU

Utskott

32 § 1 st. LVU

Socialsekreterare

9 § 3 st. LVU

30 § 2 st. LVU

Delegat
Gruppledare barn
och unga
Utskott eller om
beslut inte kan
avvaktas,
Ordförande
Socialsekreterare

Anteckning

Ska omprövas senast
6 månader efter
fattat beslut och
därefter var 6:e
månad.

7. LVM
7.1 Ärenden som enligt 10 kap. 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman
Nr
7.1.1

7.1.2
7.1.3

Ärende
Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätt om tvångsvård
enligt LVM.
Beslut att återkalla ansökan om
LVM hos förvaltningsrätt.
Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare.

Lagrum
11 § LVM

Delegat
Utskott

11 § LVM

Utskott

13 § 1 st. LVM

Utskott

17

Anteckning

Får även beslutas
av ordförande
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7.2 Ärenden som inte omfattas av delegationsförbud
Nr
7.2.1

7.2.2

7.2.3
7.2.4
7.2.5

7.2.6

Ärende
Beslut om att:
• Inleda utredning om det finns skäl
för tvångsvård.
• Inledd utredning ska läggas ned,
inte ska inledas efter en LVManmälan, alternativ övergå till en
utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Beslut om läkarundersökning samt
utse läkare för undersökningen.

Lagrum
7 § LVM

Delegat
Enhetschef

Anteckning

9 § LVM

Socialsekreterare

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

Beslut om upphörande av
omedelbart omhändertagande.
Samråd och planering av vården.

18 b § LVM

Ordförande

26 och 28 §§ LVM

Socialsekreterare

Beslut om att begära hjälp från
Polismyndigheten för att föra en
missbrukare till en beslutad
läkarundersökning.
Beslut om att begära
polishandräckning för inställelse vid
LVM-hem eller sjukhus.

45 § 1 p LVM

Enhetschef

45 § 2 p LVM

Enhetschef

Samråd med SiS samt
den intagne och SiS

8. Familjerätt
8.1 Adoption
Nr
8.1.1

Ärende
Beslut att utse utredare i
adoptionsärenden

Lagrum
4 kap 14 § FB

Delegat
Enhetschef

8.1.2

Yttrande till domstol i
adoptionsärende

4 kap. 14 § FB

Utskott

18

Anteckning
Bestämmelsen innebär att det
inte längre är social-nämnden
som ska yttra sig till dom-stolen
utan att det - i likhet med vad
som gäller i mål om vårdnad,
boende och umgänge - är en
utredare som får socialnämndens
uppdrag att genom-föra
adoptions-utredningen (jfr 6 kap.
19 §).
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Nr
8.1.3

Ärende
Beslut samt prövning om
samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

Lagrum
6 kap. 14 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

8.1.4

Beslut om att inte ge samtycke
till adoptionsförfarande
Medgivande till internationell
adoption
Återkallande av medgivande till
internationell adoption

6 kap. 14 § SoL

Utskott

6 kap 12 § SoL

Utskott

6 kap 13 § SoL

Utskott

8.1.5
8.1.6

Anteckning
Se
kommunförbundets
cirkulär 1997:79,
ändring vad gäller
internationella
adoptioner. Vid
tvekan av rättsliga
förutsättningar för
adoptionens
genomförande
konsulteras den
förmedlande
adoptionsorganisatio
nen och statens
nämnd för
internationella
adoptionsfrågor.
(NIA)

8.2 Faderskap och föräldraskap
Nr
8.2.1

8.2.2
8.2.3

8.2.4
8.2.5
8.2.6

Ärende
Godkännande av faderskap,
föräldraskap eller moderskap då
parterna varit sammanboende
under hela konceptionstiden
och/eller är övertygade om att
barnet är deras gemensamma.
Beslut om att inleda
faderskapsutredning
Beslut om att inleda utredning
om någon annan än den som är
gift eller ingått registrerat
partnerskap med barnets moder
kan vara förälder till barnet ska
nämnden, på begäran av någon
av parterna, inleda utredning.
Beslut att väcka och föra talan i
mål om faderskap.
Beslut om att återuppta nedlagd
utredning
Beslut om rättsgenetisk
undersökning, tex DNA

Lagrum
1 kap. 4 § FB

Delegat
Administratör eller
Socialsekreterare

2 kap. 1 § FB

Enhetschef

2 kap. 9 § FB

Socialsekreterare

3 kap. 5 § och 6 § FB

Socialsekreterare

2 kap 1 § FB

Enhetschef

2 kap 6 § FB

Socialsekreterare

19

Anteckning
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8.3 Vårdnad, boende, umgänge
Nr
8.3.1

Ärende
Beslut att utse utredare i
vårdnads-, boende- och
umgängesärende
Beslut att godkänna eller att inte
godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge.
1. Att godkänna
2. Att inte godkänna
Lämnande av upplysningar till
tingsrätt i mål om vårdnad,
boende eller umgänge.
Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende
eller umgänge.
Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas för
längre perioder än tre månader
Utse person som umgängesstöd
Begäran hos tingsrätten om att
utse
vårdnadshavare/förmyndare för
barn

8.3.2

8.3.3

Lagrum
6 kap 19 § FB

Delegat
Enhetschef

6 kap. 6 §,
15 a § FB
1. Socialsekreterare
2. Enhetschef
6 kap. 19 § FB

Socialsekreterare

6 kap. 20 § FB

Socialsekreterare

7 kap. 7 § FB

Socialsekreterare

6 kap 15 c § FB
6 kap 7-10 §§ FB

Socialsekreterare
Enhetschef

Lagrum
9 och 17 §§ LMA

Delegat
Flyktingsamordnare

18 § LMA

Flyktingsamordnare

9.3

Ärende
Beslut om bistånd till asylsökande –
dagersättning.
Beslut om särskilt bistånd till
asylsökande – särskilt bidrag.
Göra dödsboanmälan

20 kap. 8 a § ÄB

Administratör

9.4

Vårda dödsboets egendom

18 kap. 2 § 2 st. ÄB

Administratör

9.5

Beslut att ordna gravsättning om den
avlidne inte efterlämnar någon som
ordnar med det.

5 kap. 2 §
begravningslag
(1990:1144)

Administratör

9.6

Yttrande (och ev. utlämnande av
upplysningar) till åklagare om
äktenskap som har ingåtts av
underårig, vid talan om
äktenskapsskillnad.

5 kap. 5 § 3 st. ÄktB

Socialsekreterare

8.3.4

8.3.5

8.3.6
8.3.7

Anteckning

9. Övrigt
Nr
9.1
9.2
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Anteckning

Folkbokföringsmyndighet skall
underrättas om
vem som är delegat.

Beslut att ordna
gravsättning om
den avlidne inte
efterlämnar någon
som ordnar med
det.
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Nr
9.7

Ärende
Yttrande till Transportstyrelsen i
körkortsärende.

9.8

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande.

9.9
9.10

9.11

9.12
9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Lagrum
3 kap. 8 § körkortsförordningen
(1998:980) 5 kap. 2 §
körkortsförordningen
3 § 2 st. passförordningen
(1979:664)

Delegat
Socialsekreterare

Yttrande och upplysningar i
vapenärenden
Polisanmälan vid misstanke om
brott mot barn eller unga,
alternativt ställningstagande om att
inte polisanmäla, enligt 3, 4 eller 6
kap. BrB eller lagen (1982:316) med
förbud mot könsstympning av
kvinnor.
Beslut att polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet.

Vapenlagen

Socialsekreterare

SOSFS 2014:6

Enhetschef

12 kap. 10 § SoL

Beslut om åtgärd för barn utan ena
vårdnadshavarens samtycke.
Yttrande i ärende om förordnande
av god man eller förvaltare för
någon som har fyllt 16 år.
Polisanmälan vid misstanke om
bidragsbrott gällande felaktigt
utbetalt ekonomiskt bistånd.
1. Under 5 000 kronor.
2. Därutöver 5 000 kr
Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare vid utredning om
enskilds situation och behov efter
anmälan, samt utredning om vilka
insatser som behövs för att
förebygga smittspridning.
Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen om att den
smittade inte följer meddelade
förhållningsregler.
Beslut om att ersätta enskild person
för personskada, sakskada eller ren
förmögenhetsskada, och skada på
grund av att någon annan kränkts.
Anmälan till Skatteverket om
felaktig eller ofullständig
folkbokföringsadress.

6 kap 13 a § FB

Utskott eller vid
brådskande ärende –
Förvaltningschef
Utskott

11 kap. 16 § FB

Anteckning

Utskottet

Ang. sekretessregler OSL 10 kap. 21 §

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

6 § bidrags-brottslag
(2007:612)
1. Enhetschef
2. Utskott
6 kap. 11 §
smittskydds-lag
(2004:168)

MAS
Förvaltningschef

6 kap. 12 §
smittskydds-lag
(2004:168)

MAS
Förvaltningschef

3 kap. 1-2 §§
skadeståndslag
(1972:207)

Enhetschef

2 § folkbokföringsförordningen

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
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Socialtjänsten är
undantagen från
anmälningsskyldigheten
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Nr
9.19

9.20

Ärende
Ansökan till Skatteverket om skyddad
folkbokföring för barn placerade enligt
2 § LVU
Anmälan till Skatteverket om att
skyddad folkbokföring inte längre
behövs.
Yttrande till Skatteverket i frågor om
skyddad folkbokföring eller
sekretessmarkering i folkbokföringen

Lagrum
30 § folkbokföringslag
14 § LVU

Delegat
Gruppledare

Anteckning

17 § folkbokföringslag

Gruppledare

17 a §
folkbokföringslagen

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

Sakupplysningar
kan lämnas av
handläggare.

10.LSS - Stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr
10.1

Ärende
Beslut om personkretstillhörighet

Lagrum
1 § LSS

Delegat
Biståndshandläggare

10.2

7 och 9 §§
2 p. LSS

Biståndshandläggare

10.3

Beslut om biträde av personlig assistent
eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
till personer i ordinärt boende. Beslut om
ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt utökade
behov.
Beslut om ledsagarservice.

Biståndshandläggare

10.4

Beslut om biträde av kontaktperson

10.5

Beslut om avlösarservice i hemmet.

10.6

Beslut om korttidsvistelse utanför det
egna hemmet.
Beslut om korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna hemmet.
Beslut om boende i familjehem eller
boende i bostad med särskild service för
barn eller ungdomar som behöver bo
utanför föräldrahemmet.
1. Upp till 4 månader
2. Längre än 4 månader
Beslut om bostad med särskild service
eller annan särskilt anpassad bostad, för
vuxna.
1. I kommunens egna boende
2. Boende som drivs av annan aktör.
Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig.
Beslut om att betala ut
assistansersättning till annan person än
den som är berättigad till insatsen.

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

10.7
10.8

10.9

10.10

10.11

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

1. Enhetschef
2. Utskott
7 och 9 §§
9 p. LSS
1. Biståhandläggare
2. Utskott
7 och 9 §§
10 p. LSS

Biståndshandläggare

11 § LSS

Förvaltningschef
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Anmärkning
Beslut om
personkretstillhörighet
utreds endast i samband
med en insatsansökan.
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Nr
10.12
10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

Ärende
Beslut om återbetalning av ekonomiskt
stöd som kommunen beviljat.
Förhandsbesked om rätt till insats enligt
LSS för person som tänker bosätta sig i
kommunen.
Beslut om insatser enligt LSS i akuta
situationer till person som tillfälligt vistas
i kommunen.
Ansvar att upprätta individuell plan
enligt LSS, samt att ompröva planen
fortlöpande, minst en gång om året.
Beslut att anmäla till överförmyndaren
om det finns behov av förmyndare,
förvaltare eller god man eller när
förmyndarskap, förvaltarskap eller
godmanskap bör kunna upphöra.
Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till försäkringskassa.
Beslut om avgift från föräldrar vars barn
är under 18 år och får omvårdnad i ett
annat hem än det egna.

Lagrum
12 § LSS

Delegat
Förvaltningschef

16 § 2 st.
LSS

Biståndshandläggare

16 § 4 st.
LSS

Biståndshandläggare

10 § LSS

Biståndshandläggare

15 § 6 p.
LSS

Biståndshandläggare
Enhetschefer AFF
Enhetschefer ÄO

15 § 8 p.
LSS 51 kap.
SFB
20 § LSS,
5 § LSSförordn.
43-44 §§
SoF

Biståndshandläggare

23

Administratör

Anmärkning
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11.SoL - Stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning
Nr
11.1
11.2

11.3

Ärende
Beslut om att inleda eller att inte inleda
utredning
1. Beslut om särskild boendeform eller
biståndsbedömd trygghetslägenhet.
2. Beslut om köp av plats på särskilt
boende i annan kommun

Lagrum
11 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Beslut om bistånd i form av hjälp i
hemmet:

4 kap 1 §
SoL

Delegat
Biståndshandläggare

Anteckning

1. Biståndshandläggare
2. Utskott

1. Upp till 45 tim/v
2. Därutöver

1. Biståndshandläggare
2. Utskott

Tex, serviceinsatser,
personlig omvårdnad,
trygghetslarm,
matdistribution,
egenvård
Biståndshandläggare
kan fatta beslut om
tillfällig utökning upp
till 3 veckor

11.4
11.5

Beslut om boendestöd för personer med
funktionsnedsättning
Beslut om korttidsvistelse

11.6

Beslut om kontaktperson

11.7

Beslut om ledsagning

11.8

Beslut om daglig verksamhet

11.9

Beslut om närståendestöd/anhörigvård

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
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Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

