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Regler för delegation
Allmänt
Regler om delegering av ärenden inom en nämnds ansvarsområde finns i
6 kap. 33 – 38 §§ kommunallagen (KL). Bestämmelserna ger nämnderna
möjlighet att delegera sin beslutanderätt.
Nämnden avgör själv i vilken utsträckning man vill använda sig av sin
delegeringsrätt, inom de ramar som KL anger, och bestämmer vilka ärenden
som ska delegeras och till vem. Nämnden kan delegera till sitt arbetsutskott,
till ledamot eller ersättare i nämnden och till anställd i kommunen. Nämnden
kan även ställa upp villkor för delegationen, enligt 6 kap 38 § KL. Väsentligt
är att delegeringsmöjligheten inte används på ett sådant sätt att nämnden
avhänder sig ledningen av och ansvaret för de principiellt viktiga frågorna.
Ärenden som inte får delegera
I 6 kap 34 § KL anges de frågor/ärenden som nämnden inte har rätt att
delegera.
Nämnden kan inte delegera:
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 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
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåts till
kommunen
5. Vissa ärenden som anges i särskilda författningar.
Det är viktigt att framhålla att offentlighetsprincipen och den därmed
förknippade rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar inte
ändras av att beslutanderätten delegeras.
Delegeringens innebörd
Genom delegering flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten.
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av
delegering är juridiskt sett ett nämndens beslut. Det betyder bland annat att
delegatens beslut kan överklagas på precis samma sätt som ett nämndbeslut.
Revisionsansvaret för delegationsbeslutet ligger hos nämnden, men nämnden
kan inte ändra ett beslut som fattats av delegaten.
Nämnden kan dock när som helst återkalla lämnad delegation.

Delegaten beslutar i de ärenden som ingår i delegeringsuppdraget. Finner
delegaten att ett ärende är av större vikt eller av principiell betydelse ska
hen hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande.
Vidaredelegering
Det är endast tillåtet för förvaltningschef att vidaredelegera sin beslutanderätt
till annan anställd enligt 6 kap 37 § KL. Detta gäller dock endast under
förutsättning att nämnden gett möjlighet till vidaredelegering i
delegationsordningen. En annan delegat får alltså inte överlåta åt någon annan
att fatta beslut i delegatens ställe.
Utformning av delegationsbeslut
I huvudsak gäller samma formregler för delegationsbeslut som för
nämndbeslut. Detta innebär att det alltid måste finnas någon form av skriftlig
dokumentation. Delegerad beslutanderätt får aldrig utövas endast muntligt.
Detta är även en förutsättning för återrapportering till nämnden.
Som minimikrav ska den skriftliga dokumentationen över ett delegationsbeslut
innehålla uppgift om.
 vem som fattat beslutet,
 när och vilket beslut som fattats, samt
 vad beslutet avser.
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden enligt 6
kap 35 § KL. Anmälan har främst som syfte att tillgodose
rättssäkerhetsaspekter och nämndens informations- och kontrollbehov.
Om nämnden medgivit förvaltningschef, att i sin tur uppdra åt annan anställd
inom kommunen att besluta i hens ställe (vidaredelegering), ska sådana beslut
anmälas till förvaltningschefen enligt 6 kap 37§ KL.
Delegationsbeslut ska anmälas så snart som möjligt. Nämnden bestämmer själv
när och hur anmälan ska ske. Anmälan enligt 6 kap 35 § KL ska normalt göras
till närmast följande sammanträde med nämnden.
Det viktigaste är inte metoden och rutinerna för anmälan, utan att man genom
nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut för att de bland
annat ska kunna överklagas. Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt
för beräkning av överklagandetiden när beslutet överklagas med
laglighetsprövning enligt KL. Överklagandetiden räknas från den dag då
justeringen av nämndsprotokollet, vid vilket delegationsbeslutet har anmälts,
tillkännages på kommunens anslagstavla.

Som alternativ kan överklagandetiden räknas från den dag ett särskilt protokoll över
delegationsbeslutet upprättats, justerats och anslagits på anslagstavlan. Ett sådant beslut
ska trots detta också anmälas till nämnden.
Vid överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) börjar
överklagandetiden att löpa när den enskilde som är berörd av beslutet delgivits detta.
Detta innebär dock inte heller att undantag från anmälningsplikten kan göras.
Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighet
I en kommunal verksamhet finns en mängd beslut eller avgöranden som inte är beslut
enligt i kommunallagens mening. De besluten är i stället rent verkställande eller
förberedande åtgärder. Dessa åtgärder måste skiljas från kommunallagens
beslutsbegrepp och omfattas inte av delegeringsreglerna. I dessa ärenden saknas
utrymme för självständiga bedömningar. Gränsen mellan verkställighet och delegering
är således att vid delegering finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste
göra vissa överväganden och bedömningar, vidare bör man beakta huruvida det från
allmänhetens sida är angeläget att kunna överklaga beslutet. Beslut som är ren
verkställighet kan inte överklagas.
Verkställighet är beslutanderätt som följer den anställdes arbetsfördelning. Oftast är
frågorna redan reglerade i lag eller avtal. Exempel på detta är arbetsmiljöfrågor av
löpande karaktär, tillämpning av kommunal taxa, till exempel debitering av VA-avgift,
barnomsorgsavgift m.m.
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SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

Nr
1

Ärende
Lagrum
BESLUT SOM
ENLIGT 10 KAP 4 §
OCH 5 § SOL KAN
DELEGERAS TILL
UTSKOTT MEN
INTE TILL
TJÄNSTEMAN
Medgivande om att
6 kap 6 § SoL
underårig tas emot för
stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem som
inte tillhör någon av
hens föräldrar eller
annan vårdnadshavare.

Delegat
Utskott som
består av
ledamöter eller
ersättare i
nämnden

Villkor/kommentar
Ett arbetsutskott
skall bestå av minst
tre ledamöter eller
ersättare

Utskott

1.2

Övervägande om vård i
annat hem än det egna
fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL

Utskott

Ett beslut om att
bereda en underårig
vård i ett visst
familjehem är att
betrakta som ett
medgivande enligt 6
kap 6 § SoL.
Utredning av
familjehemmet ska
alltid ske.
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 SoLplaceringar och
privata placeringar
som nämnden har
lämnat medgivande
till.
Jfr. 1.11

1.3

Medgivande att ta emot
ett barn för adoption
Återkallelse av
medgivande till adoption
Vägran att samtycka till
att adoptionsförfarande
får fortsätta

6 kap 6 § och 12 §
SoL
6 kap 13 § SoL

Utskott

6 kap 14 § SoL

Utskott

1.1

1.4
1.5

1

Utskott

Nr
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13
1.14

1.15

1.16

Ärende
Beslut om att föra talan
hos förvaltningsrätten
om återkrav för
ekonomisk hjälp enligt 9
kap 1 § SoL
Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätten om
vård enligt LVU
Beslut om hur vården
skall ordnas och var den
unge skall vistas under
vårdtiden
Beslut om att den unge
får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden
Övervägande om vård
med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs
Prövning av om vård
med stöd av 3 § LVU
skall upphöra
Övervägande om beslut
om umgänge eller
hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2
st 1 p. och 2 p.
fortfarande behövs

Lagrum
9 kap 3 § SoL

Delegat
Utskott

4 § LVU

Utskott

11 § 1 st LVU

Utskott

Jfr. 2.4 och 2.5

11 § 2 st LVU

Utskott

Jfr. 2.4 och 2.5

13 § 1 st LVU

Utskott

Jfr. 1.2

13 § 2 st LVU

Utskott

14 § 3 st. LVU

Utskott

Beslut om att vården
skall upphöra
Beslut om regelbunden
kontakt med särskilt
kvalificerad
kontaktperson eller
behandling i öppna
former
Prövning av om beslut
om förebyggande insats
skall upphöra att gälla

21 § 1 st. LVU

Utskott

22 § 1 st LVU

Utskott

22 § 3 st LVU

Utskott

Beslut om att
förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU
skall upphöra

22 § 3 st LVU

Utskott

2

Villkor/kommentar

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. 1.2

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

Nr
1.17

1.18

1.19

1.20
1.21

1.22

1.23

1.24

Ärende
Ansökan hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs
Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning
Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om
vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU
Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätten om
vård enligt LVM
Beslut om omedelbart
omhändertagande enligt
LVM

Lagrum
25 § LVU

Delegat
Utskott

Villkor/kommentar

26 § 1 st LVU

Utskott

Jfr. 1.2

26 § 2 st. LVU

Utskott

27 § 1 st LVU

Utskott

Jfr. 2.6

43 § 1 p. LVU

Utskott

Jfr. 2.2

43 § 2 p. LVU

Utskott

Jfr. 2.3

11 § LVM

Utskott

13 § LVM

Utskott

3

Beträffande
kompletterande
beslutanderätt se 2.7

2

BESLUTANDERÄTT
ENLIGT LAG (s.k.
kompletterande
beslutanderätt)

Nr
2.1

Ärende
Beslut om omedelbart
omhändertagande av
barn och ungdom under
20 år

Lagrum
6 § 1 och 2 st LVU

Delegat
Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott

2.2

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning
Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om
vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU
Beslut om hur vården
skall ordnas och var den
unge skall vistas under
vårdtiden
Beslut om att den unge
får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden

43 § 1 p. LVU

Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf

43 § 2 p. LVU

Enhetschef

11 § 1 och 3 st LVU

2.6

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 2 st LVU

2.7

Beslut om rätt till
umgänge med den unge
under flyttningsförbud

31 § LVU

2.8

Beslut om upphörande
av tillfälligt
flyttningsförbud

30 § LVU

Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott
Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott
Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott
Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott
Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott

2.3

2.4

2.5

11 § 2 och 3 st LVU

4

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

Obs!
Beslutanderätten kan
inte delegeras till
annan ledamot.

2.9

2.10

2.11

2.12

Beslut om upphörande
av beslut om omedelbart
omhändertagande enligt
6 § LVU
Beslut om omedelbart
omhändertagande enligt
LVM

9 § LVU

Beslut om upphörande
av omedelbart
omhändertagande enligt
LVM
Beslut om bistånd då
arbetsutskottet ej hinner
inväntas

18 b § LVM

Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott
Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott

13 § LVM

4 kap 1 och 2 §§ SoL

5

Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott
Ordf, 1:e eller 2:e
vice ordf, eller
annan ledamot
utskott

3

Nr
3.1

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG
SOCIALTJÄNSTLAG
EN M.M.
Alla ansökningar om
bistånd skall oavsett
ändamål, prövas enligt 4
kap 1 § SoL för att den
enskilde ska ha
möjlighet att få sin sak
prövad. I vissa fall när
avslag ges enligt 4 kap 1
§ SoL kan så speciella
omständigheter föreligga
att socialnämnden med
stöd av 4 kap 2 § SoL
beviljar bistånd.
Försörjningsstöd etc.
Ärende
Lagrum
Beslut i ärenden om
försörjningsstöd
a) enligt riksnorm
och riktlinjer

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

b) över riksnorm
och riktlinjer

4 kap 4 § SoL

Utskott

c) med villkor om
4 kap 5 § SoL
praktik eller
kompetenshöjand
e åtgärd

Socialsekreterare

d) med vägrande av
eller nedsättning
av fortsatt
försörjningsstöd

1:e
socialsekreterare

e) reglering av
riktlinjer utöver
riksnorm

3.2

Delegat

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL
f) beslut om bistånd
i form av socialt
andrahandskontra
kt
Beslut om godkänt
4 kap 1 § SoL
bilinnehav
6

Enhetschef

1:e
socialsekreterare

Enhetschef

Villkor/kommentar

Revidering görs vid
varje ny
mandatperiod.
Redovisas för
socialnämnden.

Nr
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

Ärende
Beslut om omprövning
av godkänt bilinnehav
Beslut om bistånd i form
av förmedling av egna
medel
Hyresskuld

Lagrum
4 kap 1 § SoL

- 1-3 månader

4 kap 1 § SoL

- mer än 3 månader

4 kap 2 § SoL

Kostnader för boende
som överstiger
kommunens normer för
högsta godtagbara
kostnad
- under uppsägningstid,
dock högst 3 månader

4 kap 1 § SoL

Delegat
1:e
socialsekreterare
1:e
socialsekreterare

1:e
socialsekreterare
Utskott

4 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

- tid överstigande 3
månader
Borgensåtagande

4 kap 1 § SoL

Utskott

4 kap 2 § SoL

Utskott

Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostnader
och utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet
enligt norm
Elskuld avslag samt
beviljande av bistånd till
elskuld
- understigande 20 % av
basbeloppet

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

- överstigande 20 % av
basbeloppet

4 kap 1 § SoL

Utskott

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut om bistånd i form
av förebyggande insatser
barn och vuxna, max 3,4
% av innevarande års
prisbasbelopp

7

Villkor/kommentar

Nr
3.11

Ärende
Beslut om att bevilja
kostnad för resa, max
11,3 % av innevarande
års prisbasbelopp

Lagrum

Delegat

Villkor/kommentar

Enhetschef
-

enligt riktlinjer
Utskott

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18
3.19

över riktlinjer

Beslut om bistånd i form
av arbete, sysselsättning,
rehabilitering för
psykiskt
funktionshindrade
Beslut om bistånd i form
av boendestöd för
psykiskt
funktionshindrade och
missbrukare
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson /
kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Information lämnas
halvårsvis till utskott

-

enligt riksnorm

1:e
socialsekreterare

-

över riksnorm

Utskott

Beslut om upphörande
av kontaktperson /
kontaktfamilj
Beslut om förordnande
och entledigande av
kontaktperson /
kontaktfamilj
Beslut om bistånd i form
av kommunens
öppenvård
Beslut om bistånd i form
av köpt öppenvård
Beslut om bistånd i form
av utredning i hemmet
Beslut om bistånd till
asylsökande
(dagersättning och
särskilt bidrag)

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Utskott
4 kap 1 § SoL

Enhetschef

1 § 3 p., 17 och 18 §§ Socialsekreterare
Lag om mottagande
av asylsökande m.fl.
(SFS 1994:137)

8

Kontakt ska tas med
Migrationsverket innan
ersättning betalas ut.
Bistånd utbetalas efter
särskilda belopp.
Försörjningsstöd enligt
4 kap 1 § SoL är inte
aktuellt.

Nr
3.20

3.21

Ärende
Beslut om nedsättning
av dagersättning till
asylsökande
Placering / boende
Beslut om ekonomiskt
bistånd åt barn och
ungdom i samband med
placering, omplacering
eller flyttning från
familjehem eller HVBhem
-

Lagrum
10 § Lag om
mottagande av
asylsökande m. fl.

Socialsekreterare

-

3.22

3.23

3.24

3.25

Villkor/kommentar

4 kap 1 § SoL

enligt
kommunens
riktlinjer

utöver
kommunens
riktlinjer
Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form
av vård (placering /
omplacering) i
familjehem
Beslut om tillfällig
vistelse i jourhem,
akuthem, HVB-hem
eller stödboende för barn
och ungdom

Delegat
Socialsekreterare

Utskott

4 kap 1 § SoL

Utskott

Kommunens egna
boenden: max 1 månad

4 kap 1 § SoL
6 kap 1 § SoL

Enhetschef

Externa boenden

4 kap 1 § SoL
6 kap 1 § SoL

Utskott

Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form 4 kap 1 § SoL
av vård (placering /
omplacering) i HVBhem eller stödboende
Beslut om upphörande
4 kap 1 § SoL
av bistånd i form av vård
i familjehem / HVB-hem
/ stödboende

9

Utskott

Socialsekreterare

Inte varaktig vård,
högst 1 månad

Nr
3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

Ärende
Beslut om uppföljning
av barns behov efter
avslutad placering i
HVB-hem eller
familjehem
Medgivande till
privatplacering för barn
och ungdom i enskilt
hem
Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård
(placering /
omplacering) i HVBhem eller familjehem
Beslut om akut bistånd
under 1 månad i form
av boende på kvinnojour
eller skyddat boende
Beslut om bistånd i form
av boende på
Kvinnojour eller skyddat
boende
Beslut om tillfälligt
boende i kommunens
egen regi vid våld i nära
relation
Beslut om bistånd i form
av försöks- /
jourlägenhet
Beslut om bistånd i form
av akutboende 1-3 nätter
med högst 2 % av
basbeloppet per dygn

Lagrum
11 kap 4b§ SoL

Delegat
Enhetschef

4 kap 1 § SoL
6 kap 6 § SoL

Utskott

4 kap 1 § SoL
Utskott

4 kap 1 § SoL
Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Utskott

4 kap 1 § SoL
Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut om bistånd i form
av akutboende upp till en
månad med högst 2 % av
basbeloppet per dygn

1:e
socialsekreterare

Beslut om bistånd i form
av akutboende 1-3
månader med högst 2 %
av basbeloppet per dygn

Enhetschef

Beslut om bistånd i form
av akutboende över 3
månader och över 2 %
av basbeloppet per dygn

Utskott

10

Villkor/kommentar
Uppföljning ska
formellt beslutas för
viss tid och kan gälla
en period av högst
två månader

Nr
3.34

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

Delegat

-

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

enligt norm och
riktlinjer
- över norm och
riktlinjer
Avgifter /ersättningar /
återkrav
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL

Lagrum

Beslut om ersättning för
missbruksvård i form av
plats i HVB-hem eller
familjehem (vuxna)
Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är
under 18 år och får vård
i ett annat hem än det
egna
Beslut om framställning
till försäkringskassa om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag när
barn är placerat utanför
hemmet samt
underhållsbidrag
Underrättelse till
försäkringskassa om att
barn med underhållsstöd
placerats i familjehem
eller HVB-hem
respektive återflyttat till
boförälder

Villkor/kommentar

Socialsekreterare
Utskott

9 kap 1-2 §§ SoL

Enhetschef

9 kap 2 § 2 st SoL

Enhetschef

8 kap 1 § 1 st SoL
6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

106 kap 6 §
Socialsekreterare
Socialförsäkringsbalk
en

2 § Förordning om
Socialsekreterare
underhållsstöd
106 kap 8 §
Socialförsäkringsbalk
en

11

Återkrav får endast
ske om biståndet
getts under villkor
om återbetalning

Nr
3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

Ärende
Beslut om anmälan till
försäkringskassa 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
Socialförsäkringsbalken
som ersättning för
ekonomiskt bistånd som
utgivits som förskott på
förmån
Beslut om att föra talan
om ersättning hos
förvaltningsrätten om
återkrav enligt 9 kap 2 §
och 8 kap 1 § SoL
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 8 kap 1 § och 9
kap 1 och 2 §§ SoL
Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare som
tidigare varit
familjehemsförälder
eller god man
Beslut om ersättning till
kommunen för uppehälle
vid stöd- och
hjälpinsatser av
behandlingskaraktär när
bistånd ges i form av
plats vid hem för vård
eller boende eller i
familjehem (vuxna)
Handläggning
Beslut om att inleda
utredning (vuxna)

Lagrum
Delegat
106 kap 13 §
Socialsekreterare
Socialförsäkringsbalk
en

107 kap 5 §
Socialsekreterare
Socialförsäkringsbalk
en
9 kap 2 § SoL

9 kap 3 § SoL

Avdelningschef

9 kap 4 § SoL

Enhetschef

6 kap 11 § SoL

Socialsekreterare

8 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

12

Villkor/kommentar

Nr
3.48

3.49
3.50

3.51

3.52

3.53

Ärende
Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
avskrivas (barn och
vuxna)
Beslut om att inleda
utredning (barn)
Beslut om att avsluta
utredning utan insats

3.55

3.56

3.57

Delegat
Socialsekreterare/
administratör

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

Beslut om uppföljning
11 kap 4 a §
när utredning av barns
behov av stöd eller
skydd avslutats utan
beslut om insats
Beslut om öppna insatser 3 kap 6 a § SoL
för barn över 15 år utan
vårdnadshavarens
samtycke om lämpligt
Förlängning av
11 kap 2 § SoL
utredningstid i ärenden
som rör barn
-

3.54

Lagrum
11 kap 1 § SoL

upp till en månad

- över en månad
Överflyttning
Beslut om framställning
om överflyttning av
ärende till annan
kommun
Beslut i fråga om
mottagande av ärende
från annan kommun
God man,
målsägandebiträde m.
m.
Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig
Beslut om anmälan till
överförmyndare om
förhållanden beträffande
förvaltningen av
underårigs egendom

Enhetschef

Tidsbegränsat beslut,
max två månader

Utskott

Barnet begär eller
samtycker till
insatsen

Enhetschef
Utskott
2 a kap 10-12 §§ SoL

Enhetschef

2 a kap 10-12 §§ SoL

Enhetschef

5 kap 2 § SoF

Enhetschef

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

13

Villkor/kommentar

Nr
3.58

Ärende
Beslut om anmälan till
överförmyndare om
behov av god
man/förvaltare

Lagrum
5 kap 3 § SoF

Delegat
Socialsekreterare

3.59

Beslut om anmälan till
överförmyndare om att
behov av god
man/förvaltare inte
längre föreligger
Ansöka om god man för
ensamkommande barn
till överförmyndare

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

3 § Lgeb

Socialsekreterare

3.60

14

Villkor/kommentar

4

VÅRD ENLIGT
LVU

Nr
4.1

Ärende
Lagrum
Beslut om att omedelbart 9 § 3 st. LVU
omhändertagande enligt
6 § LVU ska upphöra

4.2

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

4.3

Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge
ska utövas

14 § 2 st. 1 p. LVU

4.4

4.5

4.6

Delegat
Ordf., 1:e och 2:e
vice ordf. eller
annan ledamot
utskott
Socialsekreterare

- när överenskommelse
inte kan nås med
föräldern eller
vårdnadshavaren

Utskott

- när överenskommelse
inte kan nås med
föräldern eller
vårdnadshavaren och i
avvaktan på utskottets
beslut
Beslut om att den unges
vistelseort inte ska röjas
för föräldern eller
vårdnadshavaren

Enhetschef

I avvaktan på utskottets
beslut
Beslut om att ett
tillfälligt
flyttningsförbud enligt
27 § LVU ska upphöra
Beslut om den unges
umgänge med förälder
eller vårdnadshavare
efter beslut om
flyttningsförbud eller
tillfälligt
flyttningsförbud när
överenskommelse inte
kan nås

14 § 2 st. 2 p. LVU

Utskott

Avdelningschef
30 § 2 st. LVU

31 § LVU

15

Ordf., 1:e eller
2:e vice ordf. eller
annan ledamot
utskott
Utskott

Villkor/kommentar

Avser t.ex. kortare
vistelse utom
familjehemmet eller
hemmet för vård
eller boende. Avser
ej utlandsresor, detta
beslutas av utskott.

Nr
4.7

Ärende
Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare, samt plats
för läkarundersökning

Lagrum
32 § 1 st. LVU

16

Delegat
Socialsekreterare

Villkor/kommentar

5

VÅRD AV
MISSBRUKARE
ENLIGT LVM

Nr
5.1

Ärende
Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård
enligt LVM
Beslut om att inleda
utredning om det finns
skäl för tvångsvård
Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
påbörjad utredning ska
läggas ned alternativt
övergå i en utredning
enligt SoL
Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökningen
Beslut om att begära
polishandräckning för att
föra en missbrukare till
läkarundersökning
Beslut om att begära
polishandräckning för
inställelse vid
vårdinstitution

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Lagrum
11 § LVM

Delegat
Utskott

7 § LVM

Enhetschef

7 § LVM

Enhetschef

9 § LVM

Socialsekreterare

45 § 1 p. LVM

Enhetschef

45 § 2 p. LVM

Enhetschef

17

Villkor/kommentar

6

FAMILJERÄTT

Nr
6.1

Ärende
Godkännande av
faderskapsbekräftelse/för
äldraskapsbekräftelse
Beslut om att inleda
utredning om
fastställande av
faderskap / föräldraskap
Beslut om att återuppta
nedlagd utredning
Beslut om att inleda
utredning om någon
annan man/kvinna än
den som är gift med
barnets moder kan vara
far till barnet eller om en
kvinna ska anses som
barnets förälder enligt 1
kap 9 § FB
Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap
Lämnande av
upplysningar till tingsrätt
i vårdnads- , boendeoch umgängesmål
Lämnande av
upplysningar inför
interimistiskt beslut i
tingsrätt
Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska
betalas för längre
perioder än tre månader
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god man
/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av förvaltare inte
längre föreligger
Beslut om att godkänna
avtal om vårdnad

Lagrum
1 kap 4 § FB
1 kap 9 § FB

Delegat
Assistent

2 kap 1 § FB
2 kap 8 a § FB

Familjerättsekr

2 kap 1 § FB

Familjerättsekr

2 kap 9 § FB

Familjerättsekr

3 kap 5 § 2 st. FB

Familjerättsekr

6 kap 19 § FB

Familjerättsekr

6 kap 20 § FB

Familjerättsekr

7 kap 7 § 2 st. FB

Familjerättsekr

5 kap 3 § 1 p. SoF

Familjerättsekr

5 kap 3 § 2 p. SoF

Familjerättsekr

6 kap 6 § FB

Familjerättsekr

Beslut om att ej
godkänna avtal om
vårdnad
Beslut om att godkänna
avtal om boende

6 kap 6 § FB

Enhetschef

6 kap 14 a § FB

Familjerättsekr

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

18

Villkor/kommentar

Beslut att inte
påbörja utredning
eller att lägga ne den
påbörjad utredning
ligger på nämnden

6.14

6.15
6.16

6.17

Beslut om att ej
godkänna avtal om
boende
Beslut om att godkänna
avtal om umgänge
Beslut om att ej
godkänna avtal om
umgänge
Prövning av samtycke
till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap 14 a § FB

Enhetschef

6 kap 15 a § FB

Familjerättsekr

6 kap 15 a § FB

Enhetschef

6 kap 14 § SoL

- vid samtycke

Familjerättsekrete
rare

- ej samtycke
6.18

6.19
6.20

Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares
medgivande
Yttrande beträffande
äktenskapsdispens
Yttrande i ärende om
förordnande av god man
eller förvaltare för någon
som har fyllt 16 år

11 a § passlagen

15 kap 1 § ÄB
11 kap 16 § 2 st FB

19

Utskott
Familjerättssekret
erare

Familjerättssekret
erare
Socialsekreterare

7

Nr

7.1
7.2

7.3
7.3.1

7.4

7.7
7.8
7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

OMSORG OM
ÄLDRE OCH
FUNKTIONSHINDRA
DE SAMT HÄLSOOCH SJUKVÅRD
Ärende
Socialtjänstlagen,
(SoL)
Beslut om att inleda
utredning
Beslut om bistånd i form
av hjälp i hemmet,
trygghetstelefon
Beslut om bistånd i form
av särskild boendeform
Beslut om bistånd i form
av vård på Hospice inom
riket

Lagrum

Delegat

11 kap 1 § SoL

Biståndshandlägg
are
Biståndshandlägg
are

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

Biståndshandlägg
are
Förvaltningschef,
vidaredelegat
Enhetschef

Beslut om bistånd i form
av avlastningsplats /
växelvård m.m.
Beslut om bistånd i form
av plats i dagverksamhet
Beslut om
ledsagarservice
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god man
/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av förvaltare inte
längre föreligger
Anmälan till
Inspektionen för vård
och omsorg av allvarligt
missförhållande eller
påtaglig risk för ett
allvarligt
missförhållande
Avsluta Lex Sarah
utredning med ett beslut

4 kap 1 § SoL

Biståndshandlägg
are

4 kap 1 § SoL

Biståndshandlägg
are
Biståndshandlägg
are
Biståndshandlägg
are

Beslut om jämkning av
eller befrielse från avgift
inom äldre- och
handikappområdet

8 kap 2-9 §§ SoL

4 kap 1 § SoL
5 kap 3 § SoF

5 kap 3 § SoF

Biståndshandlägg
are

Lex Sarah
14 kap 7 § SoL

Avdelningschef,
vidaredelegat
utvecklingsledare

Lex Sarah
14 kap SoL

Avdelningschef,
vidaredelegat
utvecklingsledare
Avgiftshandlägga
re

20

Villkor/kommentar

Förvaltningen ska en
gang per år i
december månad
återrapportera till
socialnämndens
arbetsutskott

Nr
7.14

Ärende
Lagrum
Beslut om nedskrivning 4 kap 2 § SoL
av eller befrielse från
skuld avseende debiterad
avgift inom äldre- och
handikappområdet

Delegat
Utskott

7.15

Beslut om anställning av
anhörig i hemtjänsten

4 kap 1 § SoL

Utskott

Beslut om
personkretstillhörighet
Biträde av personlig
assistent
Ekonomiskt stöd för att
bekosta personlig
assistant vid tillfälligt
utökade behov
Ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
personlig assistant
Ledsagarservice
Biträde av kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet
Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet
i anslutning till
skoldagen samt under
lov
Beslut om boende i
familjehem för barn och
ungdomar

1 § och 7 § LSS

Socialsekreterare

7 § och 9 § 2 p. LSS

Socialsekreterare

7 § och 9 § 2 p. LSS

Enhetschef

7 § och 9 § 2 p. LSS

Utskott

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

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

7 § och 9 § 7 p. LSS

Socialsekreterare

7 § och 9 § 8 p. LSS

Utskott

Beslut om boende i
bostad med särskild
service för barn och
ungdomar

7 § och 9 § 8 p. LSS

STÖD OCH SERVICE
TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRAD
E, LSS

7.15
7.16
7.17

7.18

7.19
7.20
7.21
7.22
7.23

7.24

7.25

-

inom kommunen

Socialsekreterare

-

hos annan
huvudman

Utskott
21

Villkor/kommentar

Nr
7.26

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

Lagrum
7 § och 9 § 9 p. LSS

inom kommunen

Socialsekreterare

-

7.27

hos annan
huvudman
Beslut om daglig
verksamhet för personer
i yrkesverksam ålder
som saknar
förvärvsarbete och inte
utbildar sig
-

Utskott
7 § och 9 § 10 p. LSS

inom
kommunens
verksamhet

Socialsekreterare

-

7.28

7.29
7.30
7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

hos annan
huvudman
Beslut om att utbetala
assistansersättning till
annan person än den som
är berättigad till insatsen
Beslut om upphörande
av insats enligt LSS
Beslut om
återbetalningsskyldighet
Förhandsbesked om rätt
till insats enligt LSS för
person som inte är bosatt
i kommunen
Beslut om att ingå avtal
med vårdgivare enligt 17
§ 1 st. LSS
Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är
under 18 år och får
omvårdnad i ett annat
hem än det egna
Beslut om att anmäla
behov av ersättning för
personlig assistent till
försäkringskassa
Godkännande av
familjehem

Delegat

Utskott
11 § LSS

Socialsekreterare

Socialsekreterare
12 § LSS

Utskott

16 § 2 st. LSS

Utskott

17 § 1 st. LSS

Avdelningschef

20 § LSS
5 § LSS-förordn
6 kap 2 § SoF

Enhetschef

110 kap 6 §
Socialsekreterare
Socialförsäkringsbalk
en
6 kap 6 § SoL

22

Utskott

Villkor/kommentar

Nr
7.36

Ärende
Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
-

Lagrum

Delegat

enligt norm och
riktlinjer

Socialsekreterare

-

7.37

7.38

7.39

7.40

7.41

över norm och
riktlinjer
Anmälan till
överförmyndare att
person som omfattas av
LSS är i behov av
förmyndare, förvaltare,
eller god man
Anmälan till
överförmyndare att
förmyndare, förvaltare,
eller god man inte längre
behövs
Avsluta Lex Sarahutredning med ett beslut
Anmälan till
Inspektionen för vård
och omsorg av allvarligt
missförhållande eller
påtaglig risk för ett
allvarligt
missförhållande
LAG OM TILLSYN
ÖVER HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN
Anmälan till
Inspektionen för vård
och omsorg av händelser
som medfört eller hade
kunnat medföra en
allvarlig vårdskada

Villkor/kommentar

Utskott
15 § 6 p. LSS

Socialsekreterare

15 § 6 p. LSS

Socialsekreterare

Lex Sarah
24 f LSS

Avdelningschef,
vidaredelegat
utvecklingsledare
Avdelningschef,
vidaredelegat
utvecklingsledare

Lex Sarah
24 f LSS

Lex Maria
3 kap 5 §
Patientsäkerhetslagen

23

MAS

…-

8

SEKRETESSLAG
EN

Nr
8.1

Ärende
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
Beslut att lämna ut
uppgifter ur
personregister till
statliga myndigheter i
forskningssyfte
Beslut om polisanmälan
angående misstanke om
vissa brott mot underårig
samt vissa grövre brott
Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd,
avgifter m.m.)
Beslut att polisanmäla
misstänkta brott som
riktar sig mot
förvaltningens
verksamhet, som stölder,
skadegörelse och
bedrägerier
Beslut att
sekretessmarkera
utredning gällande våld I
nära relation,
skyddsärende samt
hedersrelaterat våld

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Lagrum
2 kap 14 § TF
6 kap 2-5 §§ OSL

Delegat
Enhetschef

12 kap 6 § SoL

Avdelningschef

12 kap 10 § SoL
10 kap 21 § OSL

Enhetschef

12 kap 10 § SoL
10 kap 21 § OSL
6§
bidragsbrottslagen

Avdelningschef

24 § FvL

Avdelningschef

Avdelningschef

24

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
Villkor/kommentar

Med muntlig
information till
ordförande innan
beslut i
arbetsutskottet

9

ALKOHOLLAGE
N,
TOBAKSLAGEN

Nr
9.1

Ärende
Beslut om tillfälligt
tillstånd till slutna
sällskap
Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd när
verksamheten upphör
samt beslut om
återkallelse av
serveringstillstånd på
grund av egen anmälan
Beslut att polisanmäla
misstanke om brott
enligt tobakslagen
Lotteri och
automatspel
Avge yttrande enligt lag
om automatspel och
lotterilagen

9.2

9.3

9.4

Lagrum
8 kap 2 §
Alkohollagen

Delegat
Socialnämndens
ordförande

9 kap 18 § 1 p.
Alkohollagen

Avdelningschef

Förvaltningschef

1994:1000
Lotterilagen
1982:636 Lag om
anordnande av
automatspel

25

Socialsekreterare

Social
resursförvaltning,
tillståndsenheten,
Göteborg handlägger
serveringstillstånd
samt utövar tillsyn
enligt tobakslagen
och lagen om
elektroniska
cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Villkor/kommentar

10

Nr

ÖVERKLAGANDE
N, YTTRANDEN
OCH
ANMÄLNINGAR
M.M. TILL
DOMSTOL,
ÅKLAGARMYNDI
GHET OCH
ANDRA
MYNDIGHETER

Ärende
Överklagande, yttrande,
etc
10.1
Beslut om att föra talan i
ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
10.1.1 Beslut att överklaga hos
Migrationsverket
gällande återsökning av
statlig ersättning som
avser barn och
nyanlända, samt föra
kommunens talan i
domstol
10.2
Beslut huruvida
omprövning ska ske
10.3
Omprövning av beslut
och yttrande i ärenden
där ursprungsbeslutet
fattats av delegat
10.4
Prövning av att
överklagande skett i rätt
tid och avvisning av
överklagande som
kommit in för sent
10.5
Beslut huruvida
överklagande och
yrkande om inhibition
ska ske när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och
detta ursprungligen
fattats av delegat

Lagrum

Delegat

10 kap 2 § SoL

1:e
socialsekreterare

Avdelningschef
Vidaredelegat:
Enhetschef

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

27 § FvL

24 § 1 st. FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Delegaten i
ursprungsbeslutet
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Villkor/kommentar

Nr
10.6

10.7

10.8
10.9
10.10
10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

Ärende
Lagrum
Avgivande av yttrande
till domstol med
anledning av
överklagande av delegats
beslut
Överklagande, yrkande
6 kap 36 § KL
om inhibition samt
yttrande till domstol i
ärenden när
ursprungsbeslutet fattats
av nämnd/utskott
Ombud/offentligt
biträde m.m.
Utseende av ombud att
föra nämndens talan
Avvisande av ombud
Anmälan om behov av
offentligt biträde
Yttrande över ansökan
om rättshjälp genom
offentligt biträde samt
yttrande över
kostnadsräkning
Unga lagöverträdare
Yttrande till allmän
domstol i brottmål
angående överlämnande
till särskild vård för unga
(ungdomstjänst,
ungdomsvård)
Yttrande till
åklagarmyndighet och
tingsrätt i ärende där
nämnden
- redan vidtagit åtgärder
- då insatser erbjuds med
stöd av SoL
- eller då behov av
insatser saknas
Beslut att begära att
polismyndigheten ska
verkställa utredning då
barn misstänks för brott
Yttrande till åklagare
med anledning av ev.
utredning beträffande
den som är under 15 år

Delegat
Delegaten i
ursprungsbeslutet

Villkor/kommentar

Ordförande/vice
ordförande

Brådska råder och
nämnd/utskottssammanträd
e kan inte avvaktas

10 kap 2 § SoL

Avdelningschef

9 § FvL
3 § lagen om
offentligt biträde
3 § lagen om
offentligt biträde
7 § förordning om
offentligt biträde

Enhetschef
1:e
socialsekreterare
1:e
socialsekreterare

32 kap 1 § och 2 §
BrB

Avdelningschef

11 § LUL

Socialsekreterare

31 § LUL

1:e
socialsekreterare

31 § LUL

Socialsekreterare
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Nr
10.16

10.17
10.18

10.19

10.20
10.21

Ärende
Begäran hos åklagare
om förande av bevistalan
beträffande den som är
under 15 år
Verkställa dom om
ungdomstjänst
Verkställa dom om
ungdomsvård

Övriga yttranden,
upplysningar,
anmälningar
Yttrande till allmän
domstol när den som
begått brottslig gärning
kan bli föremål för
LVM-vård
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning
Lämnande av
upplysningar och förslag
på åtgärder till åklagaren

10.22

Lämnande av
upplysningar och förslag
på åtgärder till domstol

10.23

Lämnande av
upplysningar och förslag
på åtgärder till
frivårdsmyndigheten
Yttrande enligt
namnlagen
Yttrande i
körkortsärende

10.24
10.25

10.26

Upplysningar i
vapenärenden

10.27

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare
Anmälningsskyldighet
enligt smittskyddslagen

10.28

Lagrum
38 § LUL

Delegat
1:e
socialsekreterare

5 kap 1 b § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
2 §, 3 § och 22 §
LVU

Socialsekreterare

31 kap 2 § 1 st BrB

Avdelningschef

46 § LVM

Enhetschef

6 § Lag (1991:204)
om särskild
personutredning i
brottmål m.m.
6 § Lag (1991:204)
om särskild
personutredning i
brottmål m.m.
6 § Lag (1991:204)
om särskild
personutredning i
brottmål m.m.
45 § och 46 §
namnlagen
3 kap 8 § och 5 kap 2
§
körkortsförordningen

1:e
socialsekreterare

1:e
socialsekreterare

1:e
socialsekreterare

Socialsekreterare
Socialsekreterare

Socialsekreterare

6 kap 9 §
smittskyddslagen
6 kap 12 §
smittskyddslagen
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Villkor/kommentar

Avdelningschef
Avdelningschef

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

Nr
10.29

Ärende
Dödsboanmälan

Lagrum
20 kap 8 a § ÄB

Delegat
Handläggare

10.30

Beslut att ordna
gravsättning
Beslut om att ersätta
enskild person för
egendomsskada vid
myndighetsutövning
som förorsakats av
personal upp till 0,5
basbelopp
Yttrande till
tillsynsmyndighet
Utse förvaltare
Anmälan till
Inspektionen för vård
och omsorg om allvarligt
missförhållande inom
socialtjänsten
Yttrande till
Försvarsmakten över
persons lämplighet att
antas till hemvärnet som
hemvärnssoldat

5 kap 2 §
begravningslagen
3 kap 2 §
skadeståndslagen

1:e
socialsekreterare
Avdelningschef

13 kap 2 § SoL

Utskott

18 kap 2 § ÄB
14 kap 3 § SoL
14 kap 7 § SoL

Avdelningschef
Utvecklingsledare

5§
hemvärnsförordninge
n

Förvaltningschef,
vidaredelegat
Administratör

10.31

10.32
10.33
10.34

10.35

29

Villkor/kommentar
Skatteverket ska
underrättas om vem
som är delegat

Information till
socialnämndens
arbetsutskott varje
halvår

11

SOCIALNÄMNDE
N

Nr
11.1
11.2
11.3

Ärende
Uppvaktning
Representation
Konferens / seminarier /
kurser mer än två dagar
för ledamöter
Studiebesök / resa
ledamöter
Inköp av material och
inventarier inom budget
Undertecknande av avtal
och överenskommelser

11.4
11.5
11.6

Lagrum

Delegat
Ordföranden
Ordföranden
Ordföranden

Ordföranden
Ordföranden
Ordföranden
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Villkor/kommentar

12

SOCIALFÖRVAL
TNINGEN

Nr
12.1

Ärende
Lagrum
Underskrift av beslutade
avtal och
överenskommelser
Underskrift av beslutade
avtal och
överenskommelser
gällande HVB-boenden
eller kontrakterade
familjehem
Beslut om att ingå
överenskommelse och
teckna avtal med
samverkanspartner för
socialtjänstens
verksamheter inom
budget
Upphandling av sakvaror
inom
investeringsbudgetens
årsanslag
Upphandling av material
och tjänster inom
driftsbudget
Tecknande av
serviceavtal inom
respektive verksamhet
Beslut om att ansöka om
medel för projekt inom
verksamhet

Delegat
Förvaltningschef

Beslut om inköp av
uppdragsutbildning inom
ram för
utbildningskonto,
personal
Beslut om inköp av
uppdragsutbildning
ledningspersonal
Uttag av avgift för
arrangemang till
självkostnadspris

Avdelningschef

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Villkor/kommentar

Enhetschef

Förvaltningschef

Avdelningschef

Avdelningschef

Avdelningschef

Efter samråd med
förvaltningschefen

Avdelningschef

Gäller även löpande
redovisningar och
rapporter till
projektägande
myndighet om
projektägande
myndighet inte
kräver annat

Förvaltningschef

Avdelningschef

31

Nr
12.11

12.12

12.13
12.14
12.15
12.16
12.17

Ärende
Uppvaktning av
avdelningschefer enligt
kommunens
personalpolicy
Uppvaktning
enhetschefer och övrig
personal enligt
kommunens
personalpolicy
Representation
Konferens / seminarium
Kurs (högst 5 dagar)
Studieresa / besök
Avyttring av lös
egendom till ett värde av
högst 5 000 kr

12.18

Beslut om att rikta krav
samt bestrida krav

12.19

Beslut om yttranden med
anledning av en
förestående eller en
uppkommen tvist samt
kommunikation i övrigt
med utomstående part,
där annan delegat inte
har utsetts

12.20

Beslut i ärenden som är
av rutinartad karaktär
eller annars av mindre
vikt inom
socialnämndens
ansvarsområde där
annan delegat inte har
utsetts

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Avdelningschef

Förvaltningschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Avdelningschef

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera
Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera
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Villkor/kommentar

13

PERSONALÄREN
DEN

Nr
13.1

Ärende
Lagrum
Prövning av
återbesättande av
befattning / tjänst och
inrättande av befattning /
tjänst där medel finns
(undantag s.k. egentliga
vikariat)
Upprättande och översyn
av
befattningsbeskrivning
- För förvaltningschef
- För avdelningschefer
och stabspersonal
- För enhetschefer
- För
verksamhetspersonal
Beslut om anställning
- Av avdelningschef
- Av stabspersonal
- Av enhetschef
- Av gruppledare
- Av
verksamhetspersonal

Delegat
Avdelningschef

- Vikarietillsättning vid
frånvaro upp till tre
månader
- Av
verksamhetspersonal
intraprenad

Gruppledare

- Vikarietillsättning vid
frånvaro upp till tre
månader
Förhandling MBL §§
11-19 samt 38
- Angående
avdelningschefer och
stabspersonal
- Angående
verksamhetspersonal

Schemagruppsme
dlem

13.2

13.3

13.4

Kommunchef
Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Förvaltningschef
Avdelningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Enhetschef

Intraprenadchef

Förvaltningschef

Enhetschef
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Villkor/kommentar
Vid oförändrad
befattningsbeskrivni
ng

Nr
13.5

Ärende
Lönebildning /
lönesättning
- Förvaltningschef

Lagrum

- För avdelningschef och
stabspersonal
- För enhetschef

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

Delegat

Villkor/kommentar

Kommunchef

I samråd med
personalchef
I samråd med
personalchef
I samråd med
personalchef
I samråd med
personalchef

Avdelningschef

- För
verksamhetspersonal
Beslut om uppsägning
p.g.a. arbetsbrist, utfärda
varsel och besked enligt
LAS
- För förvaltningschef

Enhetschef

- För avdelningschef

Förvaltningschef

- För personal inom
avdelningen för central
administration
- För
verksamhetspersonal
Beslut om att få kvarstå I
tjänst efter
avgångsskyldighet enligt
PA-KL, PRF alt AB
(ålderspension)
Löneförmåner vid
ledigheter enligt 7 §
lagen om facklig
förtroendeman
Lokala kollektivavtal
eller andra frågor som
rör förhållandet till
arbetstagare
Beslut om avsked /
uppsägning av
personliga skäl
- Av förvaltningschef

Avdelningschef

- Av avdelningschef

Förvaltningschef

- Av enhetschef

Avdelningschef

- Av
verksamhetspersonal
samt personal inom
avdelningen för central
administration

Avdelningschef

Kommunchef

Enhetschef

Efter samråd med
KS
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef

Personalchef

Förhandlingssekr
eterare

Förhandlingssekr
eterare

Kommunchef
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Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef

Nr
13.11

13.12

13.13

13.14

Ärende
Disciplinär åtgärd, t.ex.
varning / löneavdrag
- För förvaltningschef

Lagrum

Delegat

Villkor/kommentar

Kommunchef

Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef

- För avdelningschef

Förvaltningschef

- För enhetschef

Avdelningschef

- För
verksamhetspersonal
samt personal inom
avdelningen för central
administration
Beslut om att förbjuda
bisyssla som kan inverka
på tjänsteutövning
- För förvaltningschef

Avdelningschef

- För avdelningschef

Förvaltningschef

- För enhetschef

Avdelningschef

- För
verksamhetspersonal
samt personal inom
avdelningen för central
administration
Avstängning av tjänst
- Av förvaltningschef

Avdelningschef

- Av avdelningschef

Förvaltningschef

- Av enhetschef

Avdelningschef

- Av
verksamhetspersonal
samt personal inom
avdelningen för central
administration
Omplacering
- Inom den egna
nämnden
- Mellan olika nämnder

Avdelningschef

Kommunchef

Kommunchef

Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef

Efter samråd med
personalchef och
SNAU
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef
Efter samråd med
personalchef

Förvaltningschef
Mottagande
förvaltningschef

35

Efter samråd med
personalchef

Nr
13.15

Ärende
Utbildning, studiebesök,
konferensbesök och
övriga tjänsteresor upp
till 14 dagars frånvaro
per år
- För förvaltningschef
- För avdelningschef
- För enhetschef
- För
verksamhetspersonal
samt personal inom
avdelningen för central
administration
- För socialnämndens
ordförande

Lagrum

Delegat

Kommunchef
Förvaltningschef
Avdelningschef
Avdelningschef

Förvaltningschef
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Villkor/kommentar

14

EKONOMI

Nr
14.1

Ärende
Utse beslutsattestanter
med ersättare

15

ALLMÄNT

15.1

Beslut i brådskande
ärende när
socialnämndens
avgörande inte kan
inväntas

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Socialnämndens
ordförande
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Villkor/kommentar
Med rätt att
vidaredelegera

