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1 Förkortningar och förklaringar
SN
Socialnämnden
SNIU
Socialnämndens individutskott
Om inget annat anges jämställs avdelningschef kansliet med avdelningschef
beställare.
Lagar
AL
Alkohollag (2010:1622)
BrB
Brottsbalk (1962:700)
FB
Föräldrabalk (1949:381)
FPL
Förvaltningsprocesslag (1971:291)
FvL
Förvaltningslag (1986:223)
HSL
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
JB
Jordabalk (1970:994)
KL
Kommunallag (2017:725)
LMA
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl
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
OSL
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
PSL
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFB
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SoF
Socialtjänstförordning (2001:937)
SoL
Socialtjänstlag (2001:453)
TF
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
TL
Tobakslag (1993:581)
ÄB
Ärvdabalk (1958:637)
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2 Allmänt om delegering och vidaredelegering
Socialnämnden kan med stöd i 6 kap 37-39 §§ KL delegera sin
beslutanderätt i en rad ärenden till en grupp förtroendevalda, en enskild
förtroendevald eller en enskild tjänsteman. Det betyder att dessa delegater
fattar beslut på nämndens vägnar som om nämnden själv fattat beslutet.
Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än när nämnden själv fattar
nytt beslut.
Om nämnden på detta sätt delegerar beslutanderätt till förvaltningschefen
kan nämnden även överlåta åt denne att i sin tur uppdra annan anställd inom
kommunen att fatta beslut istället, detta kallas för vidaredelegering.
Syftet med delegering och vidaredelegering är att föra ut beslut i
detaljfrågor ut i verksamheterna för att nämnden och förvaltningsledningen
ska få tid att ägna sig åt övergripande frågor som rör mål, kvalitet,
uppföljning och strategisk planering.
Merparten av socialnämndens beslut fattas av tjänstemän. Besluten avser ett
stort antal ärendegrupper inom nämndens olika verksamheter. För att hålla
ordning på vem som har rätt att fatta beslut inom respektive ärendegrupp,
och även för att kunna visa upp för tillsynsmyndigheter och andra som
begär det, upprättas en verksamhetsdelegation. De beslut som inte är
medtagna i verksamhetsdelegationen är heller inte delegerade och det är
socialnämnden som har rätt att fatta beslut i frågan.
Vissa beslut får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras utan måste beslutas av
nämnden. Det gäller:
 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 överlåtits till
nämnden
 Ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Flera specialförfattningar,
ex. 10 kap 5 § SoL, innehåller uttryckliga delegeringsförbud. De
ärendegrupper som omfattas av det uttryckliga delegeringsförbudet
redovisas i kap 45.
Vissa beslut är mycket integritetskänsliga för den enskilde. Därför har
möjligheten att delegera i dessa fall begränsats så att beslutanderätten endast
får delegeras till ett utskott bestående av några ledamöter och ersättare i
nämnden – socialnämndens individutskott. Dessa begränsningar framgår av
10 kap 4 § SoL och redovisas i kap 46.
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2.1 Beslut i brådskande ärende och kompletterande beslutanderätt
Det finns en generell möjlighet i 6 kap 39 § KL för socialnämnden att
uppdra ordföranden eller annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, delegering av
beslut i brådskande ärende.
Utöver delegering som nämnden själv bestämmer enligt KL finns i
speciallagar, LVU och LVM, en kompletterande beslutanderätt som tilldelas
socialnämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden utser.
Förordnandet följer direkt av lagen och är inte fråga om delegation.
Beslutanderätt i sådant fall är endast avsedd att användas när det inte går att
avvakta beslut av socialnämnden. Beslut som är delegerade med stöd av 6
kap 39 § KL, delegering av beslut i brådskande ärende, och beslut som
omfattas av kompletterande beslutanderätt redovisas i fältet anmärkning.
Ordföranden, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande att var för sig
fatta beslut i brådskande ärende enligt 6 kap 39 § KL. Ordföranden, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande att var för sig fatta beslut enligt LVU
och LVM i ärenden där individutskottets avgörande inte kan avvaktas.
Ärenden som avgjorts med stöd av 6 kap 39 § KL eller kompletterande
beslutanderätt ska anmälas till nämndens nästa sammanträde.
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2.2

Anmälan av beslut som fattats enligt delegering

Enligt 6 kap 37 § KL ska beslut som har fattats med stöd av delegering
anmälas till socialnämnden på det sätt som nämnden bestämt. Även beslut
som fattats av nämndens ordförande då nämndens beslut inte kunde
avvaktas ska anmälas till nämndens nästa sammanträde.
Det finns två skäl för detta. För det första har nämnden alltid det
övergripande ansvaret för nämndens verksamhet. Nämnden har både rätt
och skyldighet att kontrollera hur förvaltningen bedriver verksamheten.
Nämndansvaret sammanfaller med revisionsansvaret. För det andra innebär
anmälningsskyldigheten en extra rättssäkerhet för de personerna som
besluten berör.
Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden sker vid socialnämndens
sammanträde. Anmälan av beslut sker enligt följande:
Typ av beslut

Frekvens

Anmäls till

Personalärenden
Anställningsbeslut
Lönebeslut
Facklig ledighet
Enskild
angelägenhet
Beslut fattat av
ordföranden i
brådskandeärende
ärenden eller
kompletterande
beslutanderätt
Alkoholärenden

Varje
sammanträde

Socialnämnden

Beslut om placering
utanför ramavtal

Varje
sammanträde

Övriga beslut

Varje
sammanträde

Sätt för
anmälan
Information om
var besluten
finns tillgängliga

Nästkommande Socialnämndens Beslutet i sin
sammanträde
individutskott
helhet

Nästkommande
sammanträde
Övriga beslut i
Varje
myndighetsutövning sammanträde

Socialnämndens
individutskott
Socialnämndens
individutskott

Lista över
fattade beslut
Information om
var besluten
finns tillgängliga
Socialnämndens Beslutet i sin
individutskott
helhet
Socialnämnden
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Information om
var besluten
finns tillgängliga

3
1

DEL 1 – Verksamhetsdelegation

Alkohollag (2010:1622)

Nr

Ärende

Lagrum

1.1

Beslut att polisanmäla enligt
alkohollagen och tobakslagen

1.2

Beslut i ärende om tillstånd
(bevilja och avslå) återkallelse,
varning avseende tillstånd som
gäller året runt eller årligen under
viss tidsperiod

3 kap 1, 7, 8 Avdelningschef
och 9 §§, 5
Kansliet
kap 5 § och
8 kap 1 § AL
8 kap. 2, 4, 7 SNIU
andra
stycket, 14
och 15 §§
samt 9 kap.
17 och 18 §§
AL

1.3

Beslut i ärende om tillstånd att
bevilja serveringstillstånd som
avser servering året runt eller
årligen under viss tidsperiod inom
normaltid 01.00

8 kap. 2, 4,
6, 7, 14 och
15 §§ AL.

SNIU

1.4

Beslut i ärende om tillstånd,
återkallelse, varning eller erinran
som avser servering under viss
tidsperiod eller vid enstaka tillfälle
till allmänheten

8 kap 2, 6
p2, 14, 15
och 19 §§
samt 9 kap
12, 17 och
18 §§ AL

Avdelningschef
Kansliet

8 kap 2, 15
och 19 §§
samt 9 kap
12, 17 och

Alkoholhandläggare

1.5

Beslut att meddela erinran i
tillstånd som avser servering året
runt.
Beslut i ärende om tillstånd,
återkallelse, varning och erinran
som avser servering under viss
tidsperiod eller vid enstaka
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Delegat lägsta nivå

Anmärkning

Enligt 6 kap
36 § KL får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.

1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

tillfällen till slutet sällskap
Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd som avser
servering året runt eller årligen
under viss tidsperiod inom
normaltid 01.00
Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd som avser
servering året runt eller årligen
under viss tidsperiod efter
normaltid 01.00

18 §§ AL
8 kap 2 och
19 §§ samt 9
kap 11 § AL

Beslut att inte godkänna en
anmälan av kryddning
Beslut att inte godkänna en
anmälan av cateringverksamhet
Beslut att inte godkänna en
anmälan av provsmakning

8 kap 3 § AL Avdelningschef
Kansliet
8 kap 4 § AL Avdelningschef
Kansliet
8 kap 6 § p 1 Avdelningschef
och 7 § 1 st
Kansliet
AL
8 kap 12 §
Avdelningschef
AL
Kansliet

Avslag på ansökningar då
sökanden inte uppfyller
kunskapskravet enligt
alkohollagen 8 kap 12 § 2 st
Beslut att inte godkänna en
anmälan av serveringsansvarig
Beslut om tillfälligt utökad
serveringstid
Yttre tillsyn över servering och
detaljhandel enligt alkohollagen
Beslut att tillåta konkursbo
fortsätta serveringsrörelse
Beslut att inleda tillsynsärende
Beslut om återkallelse av tillstånd
då det inte längre utnyttjas eller på
tillståndshavarens egen begäran
Beslut i ärende om förbud eller
varning mot detaljhandel med eller
servering av folköl
Beslut om avskrivning när
sökanden återkallat sin ansökan
Beslut om avskrivning av

8 kap 2 och
19 §§ samt 9
kap 11 § AL

Alkoholhandläggare

SNIU

8 kap 18 §
Alkoholhandläggare
AL
8 kap 19 §
Alkoholhandläggare
AL
9 kap 2 § AL Alkoholhandläggare
- Särskild förordnad
tjänsteman
9 kap 12 §
Avdelningschef
AL
Kansliet
9 kap 17 och Alkoholhandläggare
18 §§ AL
9 kap 18 §
Alkoholhandläggare
1 p AL
9 kap 19 §
AL

SNIU
Alkoholhandläggare
Avdelningschef
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Enligt 6 kap
36 § KL får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.

1.21

tillsynsärende från vidare
handläggning
Indexuppräkna avgifterna för
serveringstillstånd enligt KPI

Kommunfull
mäktiges
beslut 201105-02 § 97
FPL

Alkoholhandläggare

FPL

Utskott

Lagrum
5 kap 2 §
begravningsl
ag
(1990:1144)

Delegat lägsta nivå
Enhetschefbeställare

Anmärkning

Lagrum
6§
bidragsbrotts
lag
(2007:612)

Delegat lägsta nivå
Avdelningschef
beställare

Anmärkning
Skyldighet att
anmäla gäller
även vid
misstanke om
brott mot
annan
myndighet
enligt
bidragsbrottsla
gen

Ärende
Beslut att polisanmäla vid
misstanke om brott mot den egna
verksamheten
Beslut om att polisanmäla eller
inte polisanmäla misstänkt
övergrepp mot barn

Lagrum
BrB,
12 kap 10 §
SoL
BrB
12 kap 10 §
SoL

Delegat lägsta nivå
Avdelningschef

Anmärkning

Gruppledare

I enlighet med
Social
styrelsens
allmänna råd
(SOSFS
1996:6)

Yttrande till allmän domstol
angående överlämnande till vård
enligt BrB

32 kap 1 §
BrB

Enhetschef beställare

1.22

Yttrande till förvaltningsrätt/
kammarrätt

1.23

Överklagande av domar från
förvaltningsrätt/kammarrätt

2
Nr
2.1

3
Nr
3.1

4
Nr
4.1
4.2

4.3

Kansliet

Avdelningschef
Kansliet

Begravningslag (1990:1144)
Ärende
Beslut att ordna gravsättning

Bidragsbrottslag (2007:612)
Ärende
Beslut att polisanmäla vid
misstanke om bidragsbrott

Brottsbalk (1962:700)
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Socialsekreterare
Socialjouren
Södertörn

4.4

5
Nr
5.1

6
Nr
6.1

7
Nr
7.1

8

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

31 kap 2 §
BrB

Enhetschef beställare

Förordning (1999:1134) om belastningsregister
Ärende
Begäran om uppgifter ur
misstanke- och belastningsregistret
avseende:
adoption eller vårdnad av barn
medgivande att ta emot barn
åtgärder enligt LVU
åtgärder enligt LVM

Lagrum
Delegat lägsta nivå
11 § 8 p
Assistent
förordning
(1999:1134)
om
belastningsre
gister,
6 kap 6 §
SoL

Anmärkning

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ärende
Anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg om brister i enskild
tillståndspliktig verksamhet

Lagrum
11 §
förordning
(1993:1090)
om stöd och
service till
vissa
funktionshin
drade

Delegat lägsta nivå
Avdelningschef

Anmärkning

Lagrum
2§
förordning
(1996:1036)
om
underhållsstö
d

Delegat lägsta nivå
Assistent

Anmärkning

Anmärkning

Förordning (1996:1036) om underhållsstöd
Ärende
Underrättelse till
försäkringskassan om att barn
med underhållsstöd placerats i
familjehem respektive återflyttat
till boförälder
Förvaltningslag (1986:223)

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat lägsta nivå

8.1

Beslut att avvisa ombud

9 § FvL

Avdelningschef
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8.2

Prövning och beslut i jävsfråga

12 § FvL

Överordnad chef

8.3

Beslut att avvisa överklagande –
förvaltningsbesvär

24 § FvL

8.4

Självrättelse

26 § FvL

8.5

Omprövning av beslut

27 § FvL

8.6

Bevilja inhibition

29 § FvL

Den delegat som
fattat det överklagade
beslutet
Den delegat som
fattat beslutet
Den delegat som
fattat det överklagade
beslutet
Den delegat som
fattat det
ursprungliga beslutet

9

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Nr
9.1

Ärende
Ansökan om prövningstillstånd

Lagrum
4 § FPL

9.2

Lämna yttrande till
förvaltningsdomstol och allmän
domstol

13 § och 18
§ FPL

9.3

Lämna yttrande till allmän eller
förvaltningsdomstol gällande
sanktioner, vite eller skadestånd
Ansöka om inhibition

13 § och 18
§ FPL

Avdelningschef

28 § FPL

Avdelningschef

9.4

Normalt ska ett
konstaterat jäv
leda till att den
jävige avstår
självmant och
ersätts med
annan person.
Vid
jävsinvändning
ar ska
nämnden
snarast avgöra
jävsfrågan
genom ett
formellt beslut
Jfr 14.2
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Delegat lägsta nivå
Den delegat som
fattat det
ursprungliga beslutet
Den delegat som
fattat det
ursprungliga beslutet

Anmärkning
Om beslutet är
fattat av SN
eller SNIU får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende med
stöd av 6 kap
36 § KL

9.5

Överklaga dom eller beslut hos
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol samt att avge
yttrande i överklagat mål

33 § FPL

9.6

Företräda socialnämnden i ärende
eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

9.7

Lämna fullmakt att vid domstolar
och övriga myndigheter i Sverige
anhängiggöra, utföra och bevaka
socialnämndens talan
Övriga yttranden till allmän
domstol

Rättegångsb Den delegat som
alk och
fattat det
förvaltningsp ursprungliga beslutet
rocesslagen
Av kommunen
anställd jurist
49 § FPL
Enhetschef beställare

9.8

Den delegat som
fattat det
ursprungliga beslutet

Om beslutet är
fattat av SN
eller SNIU får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende med
stöd av 6 kap
36 § KL

Enhetschef

10 Föräldrabalk (1949:381)
Nr
10.1

Ärende
Godkännande av
faderskapsbekräftelse då parterna
är övertygade om att barnet är
deras gemensamma (S-protokoll)

Lagrum
1 kap 4 § FB

Delegat lägsta nivå
Assistent

10.2

Godkännande av
faderskapsbekräftelse i övriga fall
(MF-protokoll)

1 kap 4 § FB

Socialsekreterare

10.3

Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap när dom
eller bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas
Beslut om att återuppta nedlagd
faderskapsutredning
Beslut om DNA-undersökning i
faderskapsärende

2 kap 1 § FB

Enhetschef beställare

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

2 kap 6 §
FB, 10 kap 5

Socialsekreterare

10.4
10.5
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Anmärkning
S-protokoll
används när
föräldrarna är
sammanboen
de
MF-protokoll
används när
föräldrarna är
ej
sammanboen
de

§ SoL
10.6

10.7
10.8

10.9
10.10
10.11

10.12

10.13

10.14

Beslut om att inleda utredning om
någon annan man än den som är
gift med barnets moder kan vara
far till barnet
Beslut om att väcka och föra talan
i mål om faderskap
Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

2 kap 9 § 1 st Socialsekreterare
FB

Yttrande till domstol om
umgängesstöd
Beslut om att utse en viss person
som ska medverka vid umgänget.
Godkänna avtal om vårdnad,
umgänge och boende

Socialsekreterare

3 kap 5-6 §§
2 st FB
6 kap 6 § FB
6 kap 14a §
2 st FB
6 kap 15 §
FB
6 kap 15c §
2 st FB
FB 6 kap 15c
§ 3 st FB
6 kap 19 §
FB
6 kap 6 § FB
6 kap 14a §
2 st FB
6 kap 15a §
2 st FB
6 kap 19 och
20 §§ FB

Upplysningar till allmän domstol i
ärenden om vårdnad, boende och
umgänge
Godkänna avtal om underhållsstöd 7 kap 7 § FB
för framtiden om
betalningsperioderna överstiger 3
mån (ej engångsbelopp)
Yttrande i ärenden om förordnande 11 kap 16 §
av god man eller förvaltare för
2 st FB
någon som har fyllt 16 år

Socialsekreterare
Enhetschef beställare

Enhetschef beställare
Socialsekreterare

Socialsekreterare

Enhetschef beställare

Socialsekreterare

11 Hemvärnsförordning (1997:146)
Nr
11.1

Ärende
Yttrande till försvarsmakten att
anta en person till hemvärnet för
att tjänstgöra som hemvärnsman

Lagrum
5§
hemvärnsför
ordning
(1997:146)

Delegat lägsta nivå
Avdelningschef
beställare

Anmärkning

Lagrum
3 kap 5–7 §§
PSL

Delegat lägsta nivå
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Anmärkning

12 Patientsäkerhetslag (2010:659)
Nr
12.1

Ärende
Vårdgivaren ska till Inspektionen
för vård och omsorg anmäla
händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig

15 (46)

vårdskada. Motsvarande
anmälningsskyldighet har den som
bedriver verksamhet som avses i 7
kap. 2 §. Anmälan ska göras
snarast efter det att händelsen har
inträffat
13 Jordabalk (1970:994)
Nr
Ärende
13.1
Beslut om att teckna och säga upp
hyreskontrakt
13.2
Beslut om att överlåta lägenhet

Lagrum
JB 12 kap 36 §§
JB 12 kap
37-38 §§

Delegat lägsta nivå
Enhetschef beställare

Anmärkning

Enhetschef beställare

14 Kommunallag (2017:725)
Nr
14.1

Ärende
Prövning och beslut i en jävsfråga
gällande tjänstemän

14.2

Prövning och beslut i en jävsfråga
gällande individutskottets
ledamöter
Prövning och beslut i en jävsfråga
gällande arbetsutskottets ledamöter

14.3

14.4

Lagrum
Delegat lägsta nivå
6 kap 28-32§ Överordnad chef
KL
SNIU
Socialnämndens
arbetsutskott

Prövning och beslut i en jävsfråga
gällande socialnämndens
ledamöter

SN

Anmärkning
Normalt ska
ett konstaterat
jäv leda till att
den jävige
avstår
självmant och
ersätts med
annan person.
Vid
jävsinvändnin
gar ska
nämnden
snarast avgöra
jävsfrågan
genom ett
formellt
beslut. Jmf
9.1.
bestämmelsen
i 28-32 § KL
äger företräde
framför
bestämmelsen
i FvL.

15 Körkortsförordningen (1998:980)
Nr
15.1

Ärende
Yttrande till Länsstyrelse eller
domstol i körkortsärende

Lagrum
Delegat lägsta nivå
3 kap 8 §
Gruppledare
och 5 kap 2
§
körkortsföror

16 (46)

Anmärkning

dningen

16 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat lägsta nivå

Anmärkning

16.1
16.2

Teckna avtal inom ramavtal
Teckna avtal utanför ramavtal

AvtL
AvtL

Enhetschef beställare
Avdelningschef
beställare

16.3

Övriga avtal

AvtL

Den som är
beslutsattestant inom
ramen för sin
attesträtt i enlighet
med
attestreglementet

Inom ramen
för sin
attesträtt i
enlighet med
attestreglemen
tet
För
upphandlingsä
renden se
avsnitt 27.
För
hyreskontrakt
se avsnitt 13.
För
personalärend
en se avsnitt
46.

16.4

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet

Den som är
beslutsattestant inom
ramen för sin
attesträtt i enlighet
med
attestreglementet

17 Lag (1997:736) om färdtjänst
Nr
17.1

Ärende
Yttrande i färdtjänstärenden

Lagrum
Delegat lägsta nivå
Lag
LSS-handläggare
(1997:736)
om färdtjänst Biståndshandläggare

Anmärkning

Lagrum
Delegat lägsta nivå
Lag
LSS-handläggare
(1997:735)
om
Biståndshandläggare
riksfärdtjänst

Anmärkning

18 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Nr
18.1

Ärende
Beslut om riksfärdtjänst

17 (46)

19 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl
Nr
19.1

Ärende
Beslut om rätt till dagersättning
och särskilt bidrag

192

Beslut om helt eller delvis
nedsättning av dagersättning

Lagrum
3 a § och 17
och 18 §§
LMA
10 § LMA

Delegat lägsta nivå
Socialsekreterare
beställare

Anmärkning

Enhetschef beställare

20 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Nr
20.1

Ärende
Beslut om personkretstillhörighet

20.2

Biträde av personlig assistent

20.3

20.6

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent
Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistans vid tillfälligt
ökat behov utöver redan beviljad
SFB
Ledsagarservice upp till 20 timmar
per månad
Ledsagarservice mer än 20 timmar
per månad
Biträde av kontaktperson

20.7

Avlösarservice i hemmet

20.8

Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet – inom ramavtal
Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet – utanför ramavtal
Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år i anslutning till
skoldagen samt under lov
Boende i familjehem eller boende i
bostad med särskild service för
barn och ungdomar – inom
ramavtal
Boende i familjehem eller boende i
bostad med särskild service för
barn och ungdomar – utanför
ramavtal.
Boende med särskild service för
vuxna eller annan särskilt anpassad

20.4

20.5 A
20.5 B

20. 9
20.10
20.11

20.12

20.13

Lagrum
1 § och 7 §
LSS
7 § och 9 § 2
p LSS
7 § och 9 § 2
p LSS
7 § och 9 §
2 p LSS

Delegat lägsta nivå
LSS-handläggare

7 § och 9 § 3
p LSS
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 § 6
p LSS
7 § och 9 § 7
p LSS

LSS-handläggare

7 § och 9 § 8
p LSS

Gruppledare

7 § och 9 § 8
p LSS

Enhetschef beställare

7 § och 9 § 9
p LSS

Gruppledare

18 (46)

Gruppledare
Gruppledare
Gruppledare

Gruppledare
LSS-handläggare
LSS-handläggaren
LSS-handläggaren
Enhetschef beställare
Gruppledare

Anmärkning

bostad för vuxna – inom ramavtal
20.14

20.15

20.16

20.17
20.18
20.19

20.20
20.21
20.22
20.23

20.24

20.25 A
20.25 B
20.26

Boende med särskild service för
vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna – utanför
ramavtal
Daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig
– inom LOV
Daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig
– utanför LOV
Beslut om återbetalningsskyldighet
för felaktig eller för hög
assistansersättning
Anmälan till överförmyndare om
behov av förmyndare, förvaltare
eller god man
Anmälan till överförmyndare att
behov av förmyndare, förvaltare
eller god man inte längre
föreligger
Beslut om att anmäla behov av
ersättning för personlig assistent
till försäkringskassan
Förhandsbesked om rätt till
insatser – boende
Förhandsbesked om rätt till
insatser – övriga insatser
Utreda behov för enskild vid
tillfälligt besök i kommunen och
besluta om insatser enligt lag om
stöd och service till vissa
funktionshindrade
Ta emot rapport, utredning om
missförhållanden eller påtaglig
risk för missförhållanden, samt
godkänna och avsluta utredning
som gjorts med anledning av dessa
(Lex Sarah)
Inleda utredning av inkommen lex
Sarah-rapport
Avskrivning av inkommen lex
Sarah-rapport
Anmälan om allvarliga
missförhållanden eller påtaglig
risk för allvarliga missförhållanden
till Inspektionen för vård och

7 § och 9 § 9
p LSS

Enhetschef beställare

7 § och 9 §
10 p LSS

LSS-handläggare

7 § och 9 §
10 p LSS

Enhetschef
beställare

12 § LSS

Gruppledare

15 § 6 p LSS

LSS-handläggare

15 § 6 p LSS

LSS-handläggare

15 § 8 p LSS

LSS-handläggare

16 § 2 st
LSS
16 § 2 st
LSS
16 § 3 st
LSS

Gruppledare

24 d § - 24 f
§ LSS

SNIU

24 e § LSS

Utvecklingsledare

24 e § LSS

Förvaltningschef

24 f § LSS

Förvaltningschef

19 (46)

LSS-handläggare
Gruppledare

Gäller vid
ansökan enligt
9§ 2p LSS

omsorg (Lex Sarah)
20.27

Rapportering av ej verkställda
beslut eller avbrott i verkställighet
till Inspektionen för vård och
omsorg

20.28

Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättning till
familjehem, kontaktperson och
korttidsfamilj – upp till
totalbeloppet enligt Sveriges
Kommuner och Landstings
rekommendationer
Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättning till
familjehem, kontaktperson och
korttidsfamilj – utöver
totalbeloppet
Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
vårdnad i ett annat hem än det
egna

20.29

20.30

28f § LSS

Systemansvarig

Enhetschef

Rapportering
till
kommunfullm
äktige enligt
11 kap 6h §
SoL ska
godkännas av
SN
Bygger på de
rekommendati
oner som varje
år utfärdas av
Sveriges
Kommuner
och Landsting

Enhetschef

20 § LSS

LSS-handläggare

Beslutet är
inte
överklagbart.
5 § Förordning
om stöd och
service till
vissa
funktionshindr
ade
6 kap. 2 § SoF

21 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Nr
21.1
21.2

Ärende
Lagrum
Yttrande till åklagarmyndighet
11 § LUL
gällande person som misstänks ha
begått brott före arton års ålder
Yttrande till polismyndighet i vissa 34 § LUL
fall när barn under 15 år är
misstänkt för brott

Delegat lägsta nivå
Enhetschef beställare
Gruppledare
Enhetschef beställare

Anmärkning

Jfr 31 § 1 st 1
p LUL

Gruppledare

22 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Nr
22.1

Ärende
Beslut att hos förvaltningsrätt
ansöka om för vård enligt LVU

Lagrum
4 § LVU

20 (46)

Delegat lägsta nivå
SNIU

Anmärkning

22.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande

6 § LVU

SNIU

22.3

Beslut att hos förvaltningsrätt
ansöka om förlängning av
utredningstiden

8 § LVU

SNIU

22.4

Beslut att omhändertagande enligt
6 § LVU ska upphöra

9 § 3 st LVU

SNIU

22.5

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

11 § 1 och 3
st LVU

SNIU

22.6

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

11 § 2-3 st
LVU

SNIU

21 (46)

Ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande har
var för sig rätt
att fatta beslut
i ärenden där
individutskotte
ts beslut inte
kan avvaktas.
Enligt 6 kap
36 § KL får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.
Ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande har
var för sig rätt
att fatta beslut
i ärenden där
individutskotte
ts beslut inte
kan avvaktas.
Ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande har
var för sig rätt
att fatta beslut
i ärenden där
individutskotte
ts beslut inte
kan avvaktas.
Ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande har
var för sig rätt

att fatta beslut
i ärenden där
individutskotte
ts beslut inte
kan avvaktas.
22.7

Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i den mån
beslutet inte är att hänföra till 11 §
1 och 2 st LVU (kortare vistelser
utom familjehemmet eller hemmet
för vård eller boende)
Omprövning om vård med stöd av
2 § LVU fortfarande behövs
Omprövning av behov av vård
med stöd av 3 § LVU

11§ 4 st
LVU

Socialsekreterare

13 § 1 st
LVU
13 § 3 st
LVU

SNIU

22.10

Beslut om rätt till umgänge ska
utövas
när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller
vårdnadshavaren

14 § 2 st 1 p
LVU

SNIU

22.11

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

14 § 2 st 2 p
LVU

SNIU

22.12

Övervägande om beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st 1 och 2
fortfarande behövs
Beslut om att vården ska upphöra
Beslut om att utse särskilt
kvalificerad kontaktperson eller
öppen behandling
Prövning om beslut enligt 22 §
LVU fortfarande behövs
Beslut om att förebyggande insats

14 § 3 st
LVU

SNIU

21 § LVU
22 § 1 st 1-2
p LVU

SNIU
SNIU

22 § 2 st
LVU
22 § 3 st

SNIU

22.8
22.9

22.13
22.14
22.15
22.16

22 (46)

SNIU

SNIU

Enligt 6 kap
36 § KL får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.
Enligt 6 kap
36 § KL får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.

ska upphöra

LVU

Beslut att hos förvaltningsrätt
ansöka om flyttningsförbud
Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

24 § LVU

SNIU

26 § LVU

SNIU

27 § LVU

SNIU

22.20

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud ska upphöra

30 § 2 st
LVU

SNIU

22.21

Beslut om den unges umgänge
med förälder eller vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud

31 § LVU

SNIU

22.22

Beslut om läkarundersökning. Utse
läkare samt plats för
läkarundersökning
Beslut om begäran om biträde av
polis för att bereda läkaren tillträde
till den unges hem eller för att
inställa den unge till
läkarundersökning
Beslut om att begära biträde av
polis för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande med

32 § LVU

Socialsekreterare

43 § 1 st
LVU

SNIU eller
socialnämndens
ordförande

43 § 2 p
LVU

Enhetschef beställare

22.17
22.18
22.19

22.23

22.24

Socialsekreterare

23 (46)

Ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande har
var för sig rätt
att fatta beslut
i ärenden där
individutskotte
ts beslut inte
kan avvaktas.
Enligt 6 kap
36 § KL får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.
Enligt 6 kap
36 § KL får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.

Enligt namngivenlista
personal på

stöd av LVU

Socialjouren
Södertörn

Socialjouren.
Uppdateras
kontinuerligt

Delegat lägsta nivå
Enhetschef beställare

Anmärkning

23 Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Nr
23.1

Ärende
Beslut om ansvarsförbindelse för
kommande vård och behandling
(HVB, familjehem) – inom
ramavtal

23.2

Beslut om ansvarsförbindelse för
kommande vård och behandling
(HVB, familjehem) – utanför
ramavtal

Lagrum
34 § lag
(1974:203)
om
kriminalvård
i anstalt
34 § lag
(1974:203)
om
kriminalvård
i anstalt

Enhetschef beställare

24 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Nr
24.1

24.2
24.3
24.4

24.5
24.6

24.7

Ärende
Beslut att inleda utredning då
nämnden fått kännedom om att det
kan finnas skäl att bereda någon
vård enligt LVM
Beslut att utredning inte ska
inledas eller att inledd utredning
ska läggas ned
Beslut om läkarundersökning samt
utse läkare
Återkallande av nämndens beslut
om ansökan om vård enligt LVM
senast i samband med
förvaltningsrättsförhandling
Beslut att hos förvaltningsrätt
ansöka om vård enligt LVM
Beslut om omedelbart
omhändertagande

Lagrum
7 § LVM

Delegat lägsta nivå
Socialsekreterare

7 § LVM

Enhetschef beställare

9 § LVM

Socialsekreterare

11 § LVM

Enhetschef beställare

11 § LVM

SNIU

13 § 1 st
LVM

SNIU

Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra

18b § LVM

SNIU

24 (46)

Anmärkning

Ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande har
var för sig rätt
att fatta beslut
i ärenden där
individutskotte
ts beslut inte
kan avvaktas.
Enligt 6 kap
36 § KL får

ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.
24.8

24.9

24.10

Beslut att begära biträde av polis
för att genomföra
läkarundersökning

45 § 1 st
LVM

Beslut att begära biträde av polis
för inställelse till vårdinstitution

45 § 2 st
LVM

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialjouren
Södertörn
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialjouren
Södertörn
Enhetschef beställare

25 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Nr
25.1

Ärende
Ansökan om god man för
ensamkommande barn

Lagrum
3 § lag
(2005:429)
om god man
för
ensamkomm
ande barn

Delegat lägsta nivå
Socialsekreterare

Anmärkning

Ärende
Lagrum
Beslut angående anmälan av behov 3 § lag
av offentligt biträde
(1996:1620)
om offentligt
biträde
Yttrande över ansökan om
3 § lag
rättshjälp genom offentligt biträde (1996:1620)
samt yttrande över
om offentligt
kostnadsräkning
biträde

Delegat lägsta nivå
Socialsekreterare

Anmärkning

Enhetschef

7 § förordning
(1997:405) om
offentligt
biträde

Delegat lägsta nivå
Upphandlingschef

Anmärkning
Antagande av
leverantör sker

26 Lag (1996:1620) om offentligt biträde
Nr
26.1

26.2

27 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
Nr
27.1

Ärende
Antagande av leverantör samt
träffande av avtal avseende varor,

Lagrum

25 (46)

tjänster och entreprenader för
socialnämndens
verksamhetsområde

Ersättare:
Förvaltningschef

i samråd med
ansvarig
avdelningsche
f och
förvaltningsch
ef.
Se
kommunens
upphandlingspolicy och
riktlinjer

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

Varor och tjänster
0 – 25 000 kronor

Kontoansvarig

Varor och tjänster
25 000 – 100 000 kronor

Kontoansvarig

Varor och tjänster
100 000 – 534 890 kronor

Kontoansvarig

Se
kommunens
upphandlingspolicy och
riktlinjer
Se
kommunens
upphandlingspolicy och
riktlinjer
Se
kommunens
upphandlingspolicy och
riktlinjer

Varor och tjänster
Över – 534 890 kronor

Upphandlingschef

Fastställande av
förfrågningsunderlag inför
upphandling

Upphandlingschef

26 (46)

Se
kommunens
upphandlingspolicy och
riktlinjer
Ansvarig
avdelningsche
f och
förvaltningsch
ef ansvarar för
innehållet i
förfrågningsunderlaget och
är
föredragande

28 Lotterilag (1994:1000)
Nr
28.1

Ärende
Yttrande till lotteriinspektionen
angående roulettspel och kortspel

Lagrum
43 § 3 och
4§ lotterilag
(1994:100)

Delegat lägsta nivå
Alkoholhandläggare

Anmärkning
2c§
lotteriförordni
ngen
(1994:1451)

28.2

Yttrande till lotteriinspektionen
angående värdeautomatspel

44 §
lotterilag
(1994:100)

Alkoholhandläggare

Lagrum
45 och 46 §§
namnlag
(1982:670)

Delegat lägsta nivå
Enhetschef

Anmärkning

Anmärkning
Den
tjänsteman
som svarar för
vården av den
allmänna
handlingen
ska i första
hand pröva om
handlingen
kan utlämnas.
I tveksamma
fall lämnas
frågan till
högre
tjänsteman.

29 Namnlag (1982:670)
Nr
29.1

Ärende
Yttrande enligt namnlagen

30 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Nr
30.1

Ärende
Beslut om att utlämna allmän
handling till enskild eller till annan
myndighet.

Lagrum
2 kap 14 §
TF
6 kap 3 §
OSL

Delegat lägsta nivå
Den som ansvarar för
vården av handlingen

30.2

Beslut om att inte utlämna
handling till enskild eller annan
myndighet
Beslut om att ställa upp förbehåll i
samband med utlämnande till
enskild
Överklaga ett beslut av en annan
myndighet att avslå
socialförvaltningens begäran att få
ta del av en handling eller på annat
sätt få del av en uppgift

6 kap 3 §
OSL

Enhetschef

6 kap 3 §
OSL

Enhetschef

3 kap 7 §
OSL

Avdelningschef

30.3
30.4
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31 Ordningslag (1993:1617)
Nr
31.1

Ärende
Yttrande över tillstånd enligt
ordningslagen angående
restauranger

Lagrum
3 kap 2 §
ordningslag
(1993:1617)

Delegat lägsta nivå
Kanslichef

Anmärkning

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat lägsta nivå

Anmärkning

Lagrum
3§
passförordni
ng
(1979:664)

Delegat lägsta nivå
Socialsekreterare

Anmärkning

Lagrum
Delegat lägsta nivå
46 §
Avdelningschef
personuppgif
tslag
(1998:204)

Anmärkning

Lagrum
6 kap 9 §
smittskyddsl
ag
(2004:168)
6 kap 12 §
smittskyddsl
ag
(2004:168)

Delegat lägsta nivå
Enhetschef

Anmärkning

Lagrum
106 kap 6 §
SFB

Delegat lägsta nivå
Socialsekreterare

32 Passförordning (1979:664)
Nr
33.1

Ärende
Yttrande till polismyndigheten vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens medgivande för
barn under 18 år

33 Personuppgiftslag (1998:204)
Nr
33.1

Ärende
Yttrande till Datainspektionen

34 Smittskyddslag (2004:168)
Nr
34.1

Ärende
Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

34.2

Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

Enhetschef

35 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Nr
35.1

Ärende
Beslut om ersättning från föräldrar
vid placering av barn och
ungdomar - framställan till
försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare av allmänt
barnbidrag

28 (46)

Anmärkning

35.2

35.3
35.4

Beslut om anmälan till
Försäkringskassan om att nämnden
skall uppbära sjukpenning för den
som bereds vård i sådant hem för
vård eller boende eller familjehem
enligt SoL som ger vård och
behandling åt missbrukare av
alkohol och narkotika
Beslut om att återsöka retroaktiv
utbetalt periodisk ersättning från
Försäkringskassan
Beslut om att underrätta
Försäkringskassan om att nämnden
skall uppbära ersättning enligt
LAF

106 kap 13 §
SFB

Socialsekreterare

107 kap 5 §
SFB

Socialsekreterare

107 kap 2 §
SFB
9 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

Ärende
Framställan till domstol om behov
av målsägandebiträde för
underårig
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

Lagrum
5 kap 2 §
SoF

Delegat lägsta nivå
Socialsekreterare

Anmärkning

5 kap 3 §
SoF

Socialsekreterare

Ansökan om
överflytting av
vården
beslutas av
socialnämnden

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare inte längre
föreligger.
Beslut om framställan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltning av
underårigs egendom
Bekräftelse på mottagande om tid
för avhysning till
kronofogdemyndigheten

5 kap 3 §
SoF

36 Socialtjänstförordning (2001:937)
Nr
36.1
36.2

36.3

36.4

36.5

Biståndsbedömare
Socialsekreterare
Biståndsbedömare
5 kap 3 §
SoF

Gruppledare

5 kap 4 §
SoF

Assistent

37 Socialtjänstlag (2001:453)
Nr
37.1

Ärende
Begäran om överflyttning av
ärende till annan socialnämnd

Lagrum
2a kap 10 §
SoL

Delegat lägsta nivå
Enhetschef beställare

37.2

Beslut om att ta emot/inte ta emot
ett ärende från annan socialnämnd
Beslut om att ansöka hos
Inspektionen för vård och omsorg

2a kap 10 §
SoL
2a kap 10 §
SoL

Enhetschef beställare

37.3
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Enhetschef beställare

Anmärkning

37.4

37.5
37.6
37.7
37.8 A

om överflyttning av ett ärende
Överklaga Inspektionen för vård
och omsorgs beslut angående
överflyttning av ärende, samt
lämna yttrande i ärendet
Beslut om att utse särskilt
kvalificerad kontaktperson
Beslut om öppenvårdsinsats i egen
regi: Ungbo, Stigen och Gröna
huset
Beslut om övrig öppenvårdsinsats i
egen regi
Beslut om hemtjänst upp till 40
timmar per månad

2a kap 10 §
SoL
2a kap 11 §
SoL
3 kap 6 b §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Avdelningschef
beställare

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Gruppledare

Gruppledare
Gruppledare

LSS- handläggare
Biståndshandläggare

37.8 B
37.9

Beslut om hemtjänst mer än 40
timmar per månad
Beslut om anhörigstöd

37.10

Beslut om turbundna resor

37.11

Beslut om särskild boendeform,
familjehem eller HVB för vuxna –
inom ramavtal
Beslut om särskild boendeform,
familjehem eller HVB för vuxna –
utanför ramavtal
Beslut om boende för viss tid i
genomgångslägenhet
Beslut om boende utöver
genomgångslägenhet
Beslut om skyddat boende

37.12
37.13
37.14
37.15

37.16
37.17
37.18

Beslut med anledning av ansökan
enl. 2 kap 3 § om insatser enl. 4
kap 1 § SoL
Beslut om trygghetslarm
Beslut om
avlastningsplats/växelvård – inom

4 kap 1 §
SoL
4 kap 2 §
SoL med
stöd av 5
kap 10 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Gruppledare

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef beställare

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

Gruppledare

4 kap 1 §
och 2 kap 3
§ SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
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Jfr. 43.2

Gruppledare

Gruppledare
Gruppledare

Gruppledare
Socialsekreterare
beställare
Socialsekreterare
Socialjouren
Södertörn
LSS- handläggare
Biståndshandläggare
LSS- handläggare
Biståndshandläggare
Gruppledare

Regleras av
socialnämndens
riktlinjer

ramavtal
37.19
37.20
37.21
37.22 A
37.22 B
37.23
37.24

Beslut om
avlastningsplats/växelvård –
utanför ramavtal
Beslut om plats i dagverksamhet –
inom ramavtal

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef beställare

4 kap 1 §
SoL

LSS- handläggare

Beslut om plats i dagverksamhet –
utanför ramavtal
Beslut om ledsagarservice upp till
20 timmar per månad
Beslut om ledsagarservice mer än
20 timmar per månad

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

Beslut om avlösarservice i hemmet 4 kap 1 §
SoL
Beslut om kontaktperson
4 kap 1 §
SoL

37.25 A

Beslut om boendestöd mindre än
20 timmar per månad

4 kap 1 §
SoL

37.25 B

Beslut om boendestöd mer än 20
timmar per månad
Uppdrag som kontaktperson,
kontaktfamilj, avlösare och
ledsagare
Ersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj – upp
till totalbeloppet enligt Sveriges
Kommuner och Landsting

4 kap 1 §
SoL

37.26
37.27

37.28

37.29

37.30
37.31

Fastställande av ersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj –
utöver totalbeloppet enligt
Sveriges Kommuner och
Landsting
Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård i jourhem

Beslut om bistånd i form av
tillfällig placering i annat enskilt
hem
Beslut om bistånd åt barn, ungdom

Biståndshandläggare
Enhetschef beställare
LSS- handläggare
Biståndshandläggare
Gruppledare
LSS- handläggare
Biståndshandläggare
LSS- handläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare
LSS- handläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare
Gruppledare
Enhetschef
Enhetschef

Enhetschef

4 kap 1 §
Enhetschef beställare
SoL med
stöd av 6 kap Socialsekreterare
6 § 4 st SoL Socialjouren
Södertörn
4 kap 1 §
Enhetschef beställare
SoL
4 kap 1 §
31 (46)

Enhetschef beställare

Bygger på de
rekommendat
ioner som
utfärdas av
Sveriges
Kommuner
och
Landsting

37.32

37.33
37.34
37.35
37.36
37.37
37.38
37.39
37.40
37.41
37.42

37.43
37.44
37.45

37.46

och vuxna i form av stadigvarande
vård (placering/omplacering) i
HVB samt stödboende – inom
ramavtal
Beslut om bistånd åt barn, ungdom
och vuxna i form av stadigvarande
vård (placering/omplacering) i
HVB samt stödboende – utanför
ramavtal
Beslut om korttidsvistelse utanför
det egna hemmet
Beslut om försörjningsstöd enligt
riksnorm
Beslut om ekonomiskt bistånd
enligt norm och skäliga
levnadskostnader
Beslut om ekonomiskt bistånd upp
till 1/2 av prisbasbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd upp
till 2 av prisbasbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd
utöver 2 av prisbasbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd för
begravningskostnader
Beslut om bistånd till utrustning
upp till 1/4 av basbelopp vid
nyplacering
Beslut om bistånd till
basutrustning åt familjehem enligt
riktlinjer under fortsatt placering
Beslut om bistånd till kostnader
vid tecknande av avtal om
särskilda stöd- och hjälpinsatser i
familjehem
Bistånd i form av
öppenvårdsprogram – inom
ramavtal
Bistånd i form av
öppenvårdsprogram – utanför
ramavtal
Beslut om bistånd till fickpengar,
klädbidrag samt hyres- och
elkostnader vid vistelse i HVB,
familjehem eller
öppenvårdsprogram då behovet
inte kan tillgodoses på annat sätt
(vuxna och ungdomar)
Beslut om bistånd till

SoL

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef beställare

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Biståndshandläggare
Socialsekreterare
försörjningsstöd
Socialsekreterare
försörjningsstöd

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

Socialsekreterare
försörjningsstöd

4 kap 1 §
SoL

Gruppledare

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef beställare

4 kap 1 §
SoL

Gruppledare

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef beställare

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare
beställare samt
gruppledare på
avdelning Vuxen

4 kap 1 §

Gruppledare
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Gruppledare
SNIU
Handläggare
beställare
Socialsekreterare
beställare

4 kap 3 § SoL

37.47
37.48
37.49
37.50
37.51
37.52

37.53
37.54

37.55

kontaktperson/kontaktfamilj samt
förordnande av
kontaktperson/kontaktfamilj
Beslut om bistånd till
kontaktfamilj/kontaktperson i
umgängesärenden
Beslut om bistånd till akut boende
(inackorderingshem, vandrarhem
mm)
Beslut om ekonomiskt bistånd
utöver 4 kap 1 §
Beslut om försörjningsstöd med
villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd
Beslut att vägra eller nedsätta
fortsatt försörjningsstöd
Beslut om innehåll i påföljden
ungdomstjänst, att formulera en
arbetsplan och utse en handledare
för den unge
Beslut om vård i jourhem längre
än 2 månader efter avslutad
utredning
Medgivande att ta emot ett barn
för stadigvarande vård och fostran
som inte tillhör någon av
föräldrarna eller någon annan som
har vårdnaden om honom/henne

Övervägande om vård i annat hem

SoL
4 kap 1 §
SoL

Enhetschef på
beställare

4 kap 1 §
SoL

Gruppledare

4 kap 2 §
SoL
4 kap 4 §
SoL

Enhetschef Vuxen

4 kap 5 §
SoL

Socialsekreterare
Vuxen
Gruppledare

Socialsekreterare
Vuxen

6 kap 6 § 4 st SNIU
SoL
6 kap 6 §
SoL
6 kap 9 §
SoL

6 kap 8 §
33 (46)

SNIU

SNIU

Enligt 6 kap
36 § KL får
ordföranden,
1:e vice
ordförande
och 2:e vice
ordförande
var för sig
fatta beslut i
brådskande
ärende.
Det är
socialnämnde
ni
vårdnadshava
rens
hemkommun
som är
skyldig
utreda frågan
om
medgivande.
Beslut om
vård innebär
att nämnden
beslutar om
familjehemsp
lacering
Övervägande

än det egna fortfarande behövs

SoL

37.56

Teckna avtal om skälig ersättning
med särskild förordnad
vårdnadshavare

6 kap 11 §
SoL

Enhetschef beställare

37.57

Medgivande att ta emot ett
utländskt barn för framtida
adoption
Beslut om återkallelse av
medgivande
till adoption av utländskt barn
Prövning om samtycke ska ges till
att adoptionsförfarandet får
fortsätta när ett visst barn
föreslagits för adoption
Prövning om samtycke till att
adoptionsförfarande ska få
fortsätta
Beslut om avgift

6 kap 12 §
SoL

SNIU

6 kap 13 §
SoL

SNIU

6 kap 14 §
SoL

Socialsekreterare

6 kap 14 §
SoL

SNIU

37.58
37.59

37.60
37.61
37.62
37.63
37.64
37.65
37.66

Beslut om ersättning från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
vård i ett annat hem än det egna
Jämkning av avgift för hemtjänst,
service/ omvårdnad och boende
Höjning eller sänkning av
minimibeloppet utifrån den
enskildes särskilda omständigheter
Beslut om att återkräva felaktigt
utbetalt ekonomiskt bistånd
Beslut om att återkräva felaktigt
utbetalt ekonomiskt bistånd

8 kap 1 §
Avgiftshandläggare
SoL
8 kap 1 § 2st. Socialsekreterare
SoL
8 kap 2 §
SoL
8 kap 8 §
SoL

Enhetschef beställare
Enhetschef beställare

9 kap 1 § 1 st Enhetschef beställare
SoL
9 kap 1 § 2 st Enhetschef beställare
SoL
34 (46)

är inte ett
beslut.
Bestämmelse
n innebär att
nämnden
minst en gång
var 6:e
månad är
skyldig att
överväga om
vård enl. SoL
fortfarande
behövs. Den
är tillämplig
vid SoLplaceringar.
Inom de
rekommendat
ioner som
utfärdas av
Sveriges
Kommuner
och landsting.

37.67
37.68
37.69
37.70
37.71

37.72
37.73

37.74
37.75
37.76
37.77
37.78
37.79
37.80

37.81

Beslut att föra talan om ersättning
hos förvaltningsrätt och
kammarrätt för felaktig utbetalning
Beslut att föra talan om ersättning
hos förvaltningsrätt och
kammarrätt
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt SoL 8
kap 1 § 1 och 2 st, 9 kap 1-2 §§
Beslut om eftergift av ersättning
från föräldrar vid placering av barn
och ungdomar
Utse externt ombud för
socialnämnden i ärenden eller mål
vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Beslut om utredare i mål och
ärende om vårdnad, boende eller
umgänge 6 kap 19 § FB
Beslut att inleda utredning

9 kap 3 §
SoL 9 kap 1
§ SoL
9 kap 3 §
SoL

Beslut om att inte inleda utredning
eller att avsluta utredning
Beslut att företagen utredning ej
föranleder vidare åtgärd
Beslut om förlängning av
utredningstid
Beslut att inleda eller avsluta
uppföljning
Beslut att inleda eller avsluta
uppföljning
Underrätta åklagaren om
misskötsamhet av ungdomstjänst
Beslut att polisanmäla misstänkt
brott som hindrar nämndens
verksamhet eller vissa brott som
riktar sig mot underåriga
Beslut att informera den som gjort
anmälan

11 kap 1 §
SoL
11 kap 1 §
SoL
11 kap 2 §
SoL
11 kap 4a §
SoL
11 kap 4b §
SoL
12 kap 8 §
SoL
12 kap 10 §
SoL

37.82

Beslut att inte informera den som
gjort anmälan

37.83

Beslut att godkänna och avsluta
utredning som rör rapportering

Enhetschef
Enhetschef beställare

9 kap 4 §
SoL

Enhetschef beställare

9 kap 4 §
SoL

Enhetschef beställare

10 kap 2 §
SoL

Enhetschef beställare

10 kap 5 §
SoL

Enhetschef
familjerättsenheten

11 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare
beställare

14 kap 1 b §
SoL
26 kap 9 §
OSL
14 kap 1 b §
SoL
26 kap 9 §
OSL
14 kap 5 -7§
SoL
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Se 10 kap 4 §
SoL

Biståndshandläggare
Gruppledare
Enhetschef beställare
Enhetschef beställare
Enhetschef beställare
Enhetschef beställare
Enhetschef beställare
Enhetschef

Den som förvarar
uppgifterna
Enhetschef

Avdelningschef

10 kap 21 §
OSL

37.84 A
37.84 B

37.85

37.86

37.87

37.88

37.89

37.90

37.91

37.92

icke allvarliga missförhållanden
eller risker enligt Lex Sarah
Inleda utredning av inkommen lex
Sarah-rapport
Avskrivning av inkommen lex
Sarah-rapport
Anmälan om allvarliga
missförhållanden eller påtaglig
risk för allvarliga missförhållanden
till Inspektionen för vård och
omsorg (Lex Sarah)
Rapportering av ej verkställda
beslut eller avbrott i verkställighet
till Inspektionen för vård och
omsorg

14 kap 6 §
SoL
14 kap 6 §
SoL

Utvecklingsledare

14 kap 7 §
SoL

Förvaltningschef

16 kap 6f §
SoL

Systemansvarig

Avdelningschef

Ersättning till familjehem (arvode
och omkostnad) gällande barn,
ungdom och vuxna enligt SKL:s
rekommendationer
Ersättning till familjehem (arvode
och omkostnad) gällande barn,
ungdom och vuxna utöver SKL:s
rekommendationer

Socialsekreterare
beställare

Beslut om ersättning till
familjehem för förlorad
arbetsinkomst upp till ¼
prisbasbelopp
Beslut om ersättning till
familjehem för förlorad
arbetsinkomst över ¼
prisbasbelopp
Vidareutbildning för familjehem

Enhetschef beställare

Vidareutbildning för
kontaktfamilj/ kontaktperson

Enhetschef beställare

Enhetschef beställare

Rapportering
till
kommunfull
mäktige
enligt 11 kap
6h § SoL ska
godkännas av
SN

Bygger på de
rekommendat
ioner som
varje år
utfärdas av
Sveriges
Kommuner
och landsting

SNIU

Enhetschef beställare
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Kostnaden
belastar
kontot för
familjehem
Belastar
kontot för
kontaktfamilj
/
kontaktperso

n
37.93

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktfamilj/kontakt- person
enligt SKL:s rekommendationer

Socialsekreterare
beställare

37.94

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktfamilj/kontakt- person
utöver SKL:s rekommendationer

Enhetschef beställare

37.95

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kvalificerade
kontaktpersoner /-familjer
Beslut om ersättning
umgängesstöd

Enhetschef beställare

37.96

Bygger på de
rekommendat
ioner som
utfärdas varje
år av
Sveriges
Kommuner
och landsting
Bygger på de
rekommendat
ioner som
utfärdas varje
år av
Sveriges
Kommuner
och landsting

Enhetschef beställare

38 Skadeståndslag (1972:207)
Nr
38.1

Ärende
Beslut att ersätta enskild person
för sakskada som förorsakats av
personal vid myndighetsutövning

Lagrum
3 kap 2 §
SkL

Delegat lägsta nivå
Avdelningschef

Anmärkning

Lagrum
Delegat lägsta nivå
2 kap 33 § 2 Socialsekreterare
studiestödsfö
rordning
(2000:655)

Anmärkning

Anmärkning

39 Studiestödsförordning (2000:655)
Nr
39.1

Ärende
Begäran om utbetalning
av studiemedel för omyndig
studerande

40 Tobakslag (1993:581)
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat lägsta nivå

40.1

Beslut att polisanmäla enligt
alkohollagen och tobakslagen
Yttre tillsyn över detaljhandel
enligt tobakslagen

11 och 12 §§
TL

Avdelningschef
Kansliet
Alkoholhandläggare

40.2

40.3

Föreläggande (med eller utan vite)

19a § TL
20 § TL

37 (46)

Särskild förordnad
tjänsteman
SNIU

40.4

att lagen eller annan föreskrift som
meddelats med stöd av lagen ska
följas
Beslut att inleda tillsynsärende

40.5

Beslut om förbud eller varning

40.6

Beslut om avskrivning av
tillsynsärende från vidare
handläggning
Beslut att en tobaksvara ska tas om 21 § TL
hand

40.7

20 och 20a
§§ TL
20 och 20a
§§ TL

Alkoholhandläggare
SNIU
Avdelningschef
Kansliet
Socialnämndens
ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

41 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Nr
41.1
41.2

41.3
41.4
41.5
41.6
41.7
41.8

Ärende

Lagrum

Beslut i anmälningsärenden
Yttre tillsyn över detaljhandel enligt
lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Rätt till upplysningar, handling
varuprov och tillträde till lokal.
Beslut att inleda tillsynsärende
Meddelade om föreläggande,
varning eller förbud
Beslut om vite
Begäran om polishjälp

Delegat lägsta nivå

Anmärkning

20 §
26 §

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Särskild förordnad tjänsteman

26 §
31-32 §§

Alkoholhandläggare
SNIU

34 §
39 §

SNIU
Alkoholhandläggare
Särskild förordnad tjänsteman

Beslut att polisanmäla brott enligt
lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Beslut om avskrivning av tillsynsärende från vidare handläggning

Avdelningschef
Kansliet
Avdelningschef
Kansliet

42 Ärvdabalk (1958:637)
Nr

Ärende

Lagrum

38 (46)

Delegat lägsta nivå

Anmärkning

42.1

Dödsboanmälan till skatteverket
och domstol

20 kap 8a §
ÄB

42.2
Förvaltning av dödsbo
20.10
43 Övrigt
Nr
43.1
43.2

Ärende
Ansökan om medel för olika
verksamhetsändamål
Ansökan om medel från
Socialstyrelsen och/eller
länsstyrelsen för verksamheten

Assistent

Assistent

Lagrum

Delegat lägsta nivå
Förvaltningschef

Anmärkning

SN

Enligt 6 kap 36
§ KL får
ordföranden, 1:e
vice ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende
Enligt 6 kap 36
§ KL får
ordföranden, 1:e
vice ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende

43.3

Yttrande i tillsynsärenden rörande
individer, individärenden.

SNIU

43.4

Yttrande till tillsynsärenden i andra
fall än individärenden
Yttrande till övriga myndigheter
inom och utanför kommunen i
individärenden
Yttrande till övriga myndigheter
inom och utanför kommunen

Förvaltningschef

Upplysningar i vapenärende

Enhetschef

43.5
43.6

43.7

Skattemyndig
heten och
tingsrätten ska
underrättas
om vem som
är
delegat

Enhetschef
Förvaltningschef

39 (46)

Inkluderar
yttrande i
planärenden
inom kommunen
Uppgifter får
endast lämnas ut
om den enskilde
samtyckt till det
(JO 983/84
s.188f.)

43.8

Ändring i attestförteckning på
grund av omorganisation eller
personalförändringar under
pågående verksamhetsår
Bokföringsmässig avskrivning av
belopp understigande 15 procent
av basbeloppet för enskild fordran
inom nämndens verksamhet
Investeringar upp till 3
prisbasbelopp

Förvaltningschef

43.11

Beslut att bevilja förtroendevald i
socialnämnden kostnader för
utbildning eller konferens

SN

43.12

Ingå samverkansavtal och
samarbetsavtal med andra
myndigheter eller föreningar

Avdelningschef

43.13

Revidering av
dokumenthanterings-planen och
enskilda gallringsbeslut för
allmänna handlingar

43.9

43.10

Ekonomichef vid
kommunstyrelseförvaltningen
Förvaltningschef

10 §
arkivlagen
(1990:782)

Förvaltningschef

Utöver 3% av
prisbasbelopp,
lokalförsörjnings
chef
Enligt 6 kap 36
§ KL får
ordföranden, 1:e
vice ordförande
och 2:e vice
ordförande var
för sig fatta
beslut i
brådskande
ärende.

Efter samråd
med kommunarkivarien

44 Delegeringsförbud
I 6 kap 38 § KL anges vilka typer av beslut som inte får delegeras. Dessa beslut ska fattas enbart av
nämnden. Dessa gäller:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. Vissa beslut får enligt
lag inte delegeras, utan nämnden ska själv fatta de besluten. Exempelvis av 10 kap 5 § SoL kan man
utläsa vilka beslut som inte får delegeras.

40 (46)

Nr
44.1
44.2
44.3
44.4
44.5

Ärende
Överflyttning/mottagande av
faderskapsutredning
Lägga ned faderskapsutredning
Inte påbörja eller lägga ned
påbörjad faderskapsutredning
Yttrande till domstol i
adoptionsärende

Lagrum
2 kap 3 FB

Delegat
SN

2 kap 7 §
FB
2 kap 9 §
FB
4 kap 10 §
FB

SN
SN
SN

Ansökan till tingsrätten om
vårdnadsöverflyttning till särskild
vårdnadshavare
Överflyttning av vårdnad till
särskilt förordnad vårdnadshavare:
vårdnadshavaren brister i
omsorgen

6 kap 8 § FB SN

6 kap 7 §
FB

SN

längre tids fostran i annat enskilt
hem
Vårdnadshavaren är varaktigt
förhindrad att utöva vårdnaden

6 kap 8 §
FB
6 kap 8 a §
FB

SN

44.8

Anmäla behov av ny eller särskilt
förordnad vårdnadshavare

6 kap 9 §
FB

SN

44.9

Överflyttning av vårdnaden när
barnet står under vårdnad av en
eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare och någon av
barnets föräldrar vill få vårdnaden
överflyttad till sig
Ansöka om ändring i vårdnad
enligt 6 kap 10c § FB
Godkännande av avtal om att
underhållsbidrag ska betalas för
längre perioder än tre månader
Beslut om att väcka och föra talan
för barn i mål om underhåll
Meddela förbud för en person att
utan

6 kap 10 §
FB

SN

44.6

44.7

44.10
44.11
44.12
44.13

SN

6 kap 10 c § SN
FB
7 kap 7 § FB SN
7 kap 14 §
FB
5 kap 2 §
SoL

41 (46)

Anmärkning

SN
SN

Gäller även 10 §
lag (2005:429) om
god man för
ensamkommande
barn
Fall där
vårdnadshavaren
har avlidit. Gäller
även anmälan enl.
10 § lag (2005:429)
om god man för
ensamkommande
barn

44.14
44.15

nämndens medgivande ta emot
andras underåriga barn för vistelse
som inte är tillfällig
Framställan om ändring av
betalningsmottagare av barnbidrag
Framställan om ändring av
betalningsmottagare;
underhållsstöd

16 kap 18 §
SFB
18 kap 19 §
SFB

SN
SN

45 Beslut delegerade till socialnämndens individutskott
Beslut som enligt 10 kap 4-5 §§ SoL får endast delegeras till särskilt utskott.
Nr

Ärende

45.1

Beslut att vidta vissa åtgärder inom 6 kap 13a §
hälso- och sjukvården och
FB
socialtjänsten trots att barnets
vårdnadshavare inte är överens om
det.
Beslut om placering på familjehem 4 kap 1 §
SoL
Medgivande att ta emot underårig i 6 kap 6 §
enskilt hem som inte tillhör hans
SoL
föräldrar eller vårdnadshavare för
6 kap 9 §
stadigvarande vård och fostran
SoL

SNIU

Övervägande om vård av underårig
i annat hem än det egna fortfarande
behövs
Medgivande att ta emot ett barn för
framtida adoption
Medgivande att ta emot ett
utländskt barn för framtida
adoption
Återkalla medgivande att ta emot
ett utländskt barn för framtida
adoption
Beslut om adoptionsförfarande inte
ska få fortsätta
Utgått.
Ansöka hos förvaltningsrätt om
vård enligt 1, 2 och 3 §§ LVU
Beslut om omedelbart
omhändertagande
Beslut om hur vården skall ordnas
och var den unge ska vistas under
vårdtiden
Den unge får vistas i det egna

6 kap 8 §
SoL

SNIU

6 kap 6 §
SoL
6 kap 12 §
SoL

SNIU

6 kap 13 §
SoL

SNIU

6 kap 14 §
SoL

SNIU

4 § LVU

SNIU

6 § LVU

SNIU

11 § 1 st
LVU

SNIU

11 § 2 st

SNIU

45.2
45.3

45.4
45.5
45.6
45.7
45.8
45.9
45.9
45.10
45.11
45.12

Lagrum

42 (46)

Delegat

Anmärkning

SNIU
SNIU

SNIU

Särskilt beslut om
medgivande enligt
6 kap 6 § SoL
behövs endast vid
sk privatplacering.

hemmet

LVU

45.13

Övervägande om vård enligt 2 §
LVU fortfarande behövs

13 § 2 st
LVU

SNIU

45.14

Prövning om vård enligt 3 § LVU
fortfarande behövs

13 § 3 st
LVU

SNIU

45.15

Övervägande om beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st 1 och 2
fortfarande behövs
Vård med stöd av LVU skall
upphöra
Beslut om kontaktperson enligt (1
p) eller behandling i öppna former
enligt 22 § LVU
Prövning om beslut enligt LVU 22
§ 1 p eller 2 p fortfarande behövs
Upphörande av beslut enligt LVU
22 § 1p eller 2 p
Ansöka om flyttningsförbud

14 § 3 st
LVU

SNIU

21 § LVU

SNIU

22 § 1 st
LVU

SNIU

22 § 3 st
LVU
22 § 3 st
LVU
24 § LVU

SNIU

Övervägande om beslut om
flyttningsförbud
fortfarande behövs
Flyttningsförbud skall upphöra

26 § 1 st
LVU

SNIU

26 § 2 st
LVU
27 § LVU

SNIU

43 § 1 p
LVU

SNIU

11 § LVM

SNIU

13 § LVM

SNIU

45.16
45.17
45.18
45.19
45.20
45.21
45.22
45.23
45.24
45.25
45.26

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
Begära biträde av polismyndighet
för att genomföra
läkarundersökning
Beslut att hos förvaltningsrätt
ansöka om vård enligt LVM
Beslut omedelbart
omhändertagande

SNIU
SNIU

SNIU

46 DEL 2 – Personaldelegation
Socialnämnden är anställningsmyndighet för all personal inom socialförvaltningen, utom
förvaltningschefen. Denna del anger beslutsnivåer i förvaltningens samtliga verksamheter i
personalfrågor av olika slag. Kommunstyrelsens delegationsordning gäller för Haninge
kommun och är överordnad i förhållande till denna delegationsordning.
46 Anställning och anställningsvillkor
Nr

Ärende

Lagrum

43 (46)

Delegat lägsta nivå

Anmärkning

46.1

Anställning av personal inom
socialnämndens ansvarsområde

Enhetschef

46.2

Lönesättning och
anställningsvillkor i övrigt av
personal anställd inom
socialnämndens ansvarsområde
Tecknande av avtal med
arbetstagare att mot ersättning
använda egen bil, motorcykel eller
moped i tjänsten
Beslut om att tillåta/inte tillåta
bisyssla enligt AB
Rätt att teckna avtal om
distansarbete i hemmet
Förändringar som berör
socialförvaltningens indelning i
avdelningar, sektioner, enheter eller
motsvarande
Inrättande av nya befattningar inom
budgetram

Enhetschef

46.3

46.4
46.5
46.6

46.7

Avser både
tillsvidare- och
visstidsanställnin
g, dock inte
tillsättning av ny
befattning, (se
nedan ”Inrättande
av nya
befattningar”)
Anmäls till
socialnämnd

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Avdelningschef
Förvaltningschef

Avdelningschef

47 Ledighet
Nr
47.1

Ärende
Besluta om ledighet för personal
anställda inom socialnämndens
ansvarsområde enligt lag eller avtal

47.2

Beslut om ledighet för offentliga
uppdrag enligt AB
Avlöningsförmåner vid ledighet för
enskilda angelägenheter enligt AB
Beslut om ledighet utöver lag eller
avtal för personal anställda inom
socialnämndens ansvarsområde

47.3
47.4

Lagrum

Delegat lägsta nivå
Enhetschef

Närmaste chef
Närmaste chef
Närmaste chef

44 (46)

Anmärkning
Ex.
studieledighet,
semester,
föräldraledighet,
semester utan lön,
värnplikt,
anhörigvård,
enskild
angelägenhet
Avser förtroendemannauppdrag

48 Samverkan och arbetsmiljö
Nr
48.1

Ärende
Arbetsmiljöfrågor enligt
arbetsmiljölagen

48.2

MBL-förhandling

Lagrum

Delegat lägsta nivå
Enhetschef

Anmärkning
Enligt skriftligt
kvitterad
uppgiftsfördelnin
g

Enhetschef

49 Disciplinära påföljder och uppsägning
Nr
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6

Ärende
Beslut om avstängning enligt AB
Disciplinära åtgärder i form av
varning enligt AB
Uppsägning av personal inom
socialnämndens ansvarsområde på
grund av arbetsbrist
Uppsägning av personal inom
socialnämndens ansvarsområde på
grund av personliga skäl
Avkortning av uppsägningstid av
personal inom socialnämndens
ansvarsområde
Uppsägning av avtal med
arbetstagare att mot ersättning
använda egen bil, motorcykel eller
moped i tjänsten

Lagrum

Delegat lägsta nivå
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Avdelningschef
Förvaltningschef
Enhetschef
Förvaltningschef

45 (46)

Anmärkning

46 (46)

