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Socialnämndens delegationsordning
Generella regler
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller i viss
grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta
beslut i nämndens ställe. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan
nämnden och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut
som denna ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna riktningen som
nämnden kan ha givit uttryck för.
Nämnden kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt med det
kan också göras i ett särskilt ärende. Nämnden har också rätt att utan vidare ta
över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan också tänkas
förekomma att ett ärende oförmodat har fått principiell vikt och det därför på
påkallat att nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden har samma möjlighet att
ingripa i vidaredelegation.
Undantag

Ett av undantagen där det inte är tillåtet att delegera beslutanderätt är ärenden
som rör myndighetsutövning gentemot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Vidaredelegation

I de ärenden nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att fatta beslut, överlåter
nämnden även rätten att vidaredelegera. Det innebär att förvaltningschefen i sin
tur får uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslutet.
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Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattats med stöd av delegation eller vidaredelegation ska
fortlöpande anmäls till nämnden. Detta sker genom att delegationsbeslut
omnämns på föredragningslistan och genom delegationsbeslut finns tillgängliga på
socialförvaltningen.
Överklagande

Klagotiden för delegationsbeslut börjar från den dag på protokollet från det
sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden tillkännagavs på
kommunens anslagstavla.
Delegationsbeslut anslås inte separat på anslagstavlan.
Brådskande ärende

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden
att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt.
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla
uppgift om att ärendet var brådskande.
MBL-förhandling eller samråd

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med
arbetsgivarorganisationerna följs innan beslutet fattas.
Förkortningar och förklaringar

SN

Socialnämnden

SNIU

Socialnämndens individutskott

Lagar
BrB

Brottsbalk (1962:700)

FB

Föräldrabalk (1949:381)

FPL

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

FL

Förvaltningslag (2017:900)

HSL

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
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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)

ÄB

Ärvdabalk (1958:637)

Delegeringsförbud

I 6 kap 38 § KL anges vilka typer av beslut som inte får delegeras. Dessa beslut
ska fattas enbart av nämnden. Det gäller:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
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.
5. Ärenden som anges särskilda föreskrifter. Flera specialförfattningar,
exempelvis av 10 kap 5 § SoL, innehåller uttryckligen delegeringsförbud. De
ärendegrupper som omfattas av det uttryckliga delgeringsförbudet, kan man
utläsa vilka beslut som inte får delegeras.
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6. Socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av
delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 §
SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från
delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa
frågor. Delegationsförbudet gäller

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning

2 kap 3 FB

Lägga ned faderskapsutredning

2 kap 7 §
FB

Inte påbörja eller lägga ned påbörjad

2 kap 9 §

faderskapsutredning

FB

Ansökan till tingsrätten om vårdnadsöverflyttning till

6 kap 8 § FB

särskild vårdnadshavare
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

6 kap 7 §

vårdnadshavare:

FB

vårdnadshavaren brister i omsorgen

Längre tids fostran i annat enskilt hem

6 kap 8 §
FB

Vårdnadshavaren är varaktigt förhindrad att utöva

6 kap 8 a §

vårdnaden

FB

Anmäla behov av ny eller särskilt förordnad

6 kap 9 §

vårdnadshavare

FB

Överflyttning av vårdnaden när barnet står under

6 kap 10 §

vårdnad av en eller två särskilt förordnade

FB

vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar vill få
vårdnaden överflyttad till sig

Ansöka om ändring i vårdnad enligt 6 kap 10c § FB
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6 kap 10 c §
FB

Godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska

7 kap 7 § FB

betalas för längre perioder än tre månader
Beslut om att väcka och föra talan för barn i mål om

7 kap 14 § FB

underhåll
Meddela förbud för en person att utan

5 kap 2 §

nämndens medgivande ta emot andras underåriga barn

SoL

för vistelse som inte är tillfällig

Beslut delegerade till socialnämndens individutskott

Beslut som enligt 10 kap. 4-5 §§ socialtjänstlagen (SoL) får endast delegeras till
särskilt utskott.

Beslut att vidta vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården

6 kap 13a § FB

och socialtjänsten trots att barnets vårdnadshavare inte är
överens om det.
Beslut om placering i familjehem

4 kap 1 § SoL
eller
11 § 1 LVU

Medgivande att ta emot underårig i enskilt hem som inte

6 kap 6 § SoL

tillhör hens föräldrar eller vårdnadshavare för stadigvarande

6 kap 9 § SoL

vård och fostran
Övervägande om vård av den unge i annat hem än det egna
under vårdtiden

6 kap 8 § SoL
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Medgivande att ta emot ett barn för framtida adoption

6 kap 6 §
SoL

Medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida

6 kap 12 §

adoption

SoL

Återkalla medgivande att ta emot ett utländskt barn för

6 kap 13 §

framtida adoption

SoL

Beslut om adoptionsförfarande inte ska få fortsätta

6 kap 14 §
SoL

Ansöka hos förvaltningsrätt om vård enligt 1, 2 och 3 §§

4 § LVU

LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge ska

11 § 1 st

vistas under vårdtiden

LVU

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

11 § 2 st
LVU

Övervägande om vård enligt 2 § LVU fortfarande behövs

13 § 2 st
LVU

Prövning om vård enligt 3 § LVU fortfarande behövs

13 § 3 st
LVU

Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av

14 § 3 st LVU

vistelseort enligt 14 § 2 st. punkt 1 och 2 fortfarande behövs
Vård med stöd av LVU skall upphöra

21 § LVU

Beslut om kontaktperson enligt (1 p) eller behandling i

22 § 1 st

öppna former enligt 22 § LVU

LVU

Prövning om beslut enligt LVU 22 § 1 p eller 2 p

22 § 3 st

fortfarande behövs

LVU

Upphörande av beslut enligt LVU 22 § 1p eller 2 p

22 § 3 st
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LVU
Ansöka om flyttningsförbud

24 § LVU

Övervägande om beslut om flyttningsförbud

26 § 1 st

fortfarande behövs

LVU

Flyttningsförbud skall upphöra

26 § 2 st
LVU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Begära biträde av polismyndighet för att genomföra

43 § 1 p

läkarundersökning

LVU

Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka om vård enligt LVM

11 § LVM

Beslut omedelbart omhändertagande

13 § LVM

ÄRENDEKATEGORI

LAGRUM

DELEGAT

Brådskande ärenden där

6 kap 39 § KL

Ordförande

nämndens avgörande inte kan

(2017:725)

Allmänna ärenden
1

avvaktas
2

Myndighetens beslut att inte

Enhetschef

lämna ut allmän handling
samt yttrande vid
överklagande
3

Utse arkivorganisation och

Förvaltningschef

fastställa arkivorganisation
4

5

Revidering av

10 § arkivlagen

dokumenthanteringsplanen

(1990:782)

och enskilda gallringsbeslut

Efter samråd med

för allmänna handlingar

kommunarkivarien

Företräda nämnden i domstol

Förvaltningschef

Av kommunen anställd
jurist

6

Ansökan om medel för olika

Förvaltningschef

verksamhetsändamål
7

Ansökan om medel från

SN

Socialstyrelsen och/eller
Länsstyrelsen för
verksamheten
8

Yttrande i tillsynsärenden

SNIU

rörande individer,
individärenden
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9

Yttrande till övriga

Enhetschef

myndigheter inom och
utanför kommunen i
individärenden
10

Yttrande till övriga

Förvaltningschef

myndigheter inom och
utanför kommunen

Inkluderar yttrande i
planärenden inom
kommunen

11

Beslut att bevilja

SN

förtroendevald i
socialnämnden kostnader för
utbildning eller konferens
12

Ingå samverkansavtal och

Avdelningschef

samarbetsavtal med andra
myndigheter eller föreningar
13

Revidering av dokumenthanteringsplanen och

10 § arkivlagen

enskilda gallringsbeslut för

(1990:782)

Förvaltningschef

allmänna handlingar
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14

Yttrande till

Ny

Datainspektionen

Dataskyddslag/Data-

Avdelningschef

skyddsförordningen
(2017:39)
15

Beslut om utdelning av

SNIU

sociala samfond

Personalärenden
16

Anställning av personal inom

Enhetschef

socialnämndens
ansvarsområde
17

Lönesättning och

Enhetschef

anställningsvillkor i övrigt av
personal anställd inom
socialnämndens
ansvarsområde
18

Tecknande av bilavtal med

Förvaltningschef

arbetstagare
19

Beslut om att tillåta/inte

Förvaltningschef

tillåta bisyssla enligt AB
20

Rätt att teckna avtal om

Avdelningschef

distansarbete i hemmet
21

Förändringar som berör

Förvaltningschef

socialförvaltningens indelning
i avdelningar, sektioner,
enheter eller motsvarande
22

Inrättande av nya

Avdelningschef

befattningar inom budgetram
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23

Besluta om ledighet för

Enhetschef

personal anställda inom
socialnämndens
ansvarsområde enligt lag eller
avtal
24

Beslut om ledighet för

Närmaste chef

offentliga uppdrag enligt AB
25

Avlöningsförmåner vid

Närmaste chef

ledighet för enskilda
angelägenheter enligt AB
26

Beslut om ledighet utöver lag
eller avtal för personal

Närmaste chef

anställda inom
socialnämndens
ansvarsområde
27

Arbetsmiljöfrågor enligt

Enhetschef

arbetsmiljölagen
28

MBL-förhandling

Enhetschef

29

Beslut om avstängning enligt

Förvaltningschef

AB
30

Disciplinära åtgärder i form

Förvaltningschef

av varning enligt AB
31

Uppsägning av personal inom

Avdelningschef

socialnämndens
ansvarsområde på grund av
arbetsbrist
32

Uppsägning av personal inom

Förvaltningschef

socialnämndens
ansvarsområde på grund av
personliga skäl
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33

Avkortning av uppsägningstid

Enhetschef

av personal inom
socialnämndens
ansvarsområde
34

Uppsägning av bilavtal med

Förvaltningschef

arbetstagare
Ekonomi och upphandling
35

Bokföringsmässig avskrivning

Förvaltningschef

av belopp understigande 15
procent av basbeloppet för
enskild fordran inom
nämndens verksamhet
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36

Bokföringsmässig avskrivning

Förvaltningschef

för enskild fordran inom
nämndens
verksamhetsområde
37

Teckna avtal inom ramavtal

AvtL

Enhetschef beställare

38

Teckna avtal utanför ramavtal

AvtL

Avdelningschef
beställare

40

Övriga avtal

AvtL

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

41

Beslut om eftergift av

Den som är

ersättningsskyldighet

beslutsattestant inom
ramen för sin attesträtt
i enlighet med
attestreglementet

42

Varor och tjänster

Kontoansvarig

0 – 25 000 kronor
43

Varor och tjänster

Kontoansvarig

25 000 – 100 000 kronor
44

Varor och tjänster

Kontoansvarig

100 000 – 534 890 kronor
45
46

Varor och tjänster
534 890 kronor – över

Upphandlingschef

Fastställande av

Upphandlingschef

förfrågningsunderlag inför
upphandling
47

Investeringar upp till 3

Förvaltningschef

prisbasbelopp
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Polisanmälan
48

49

Beslut att polisanmäla vid

BrB,

misstanke om brott mot den

12 kap 10 §

egna verksamheten

SoL

Beslut om att polisanmäla

BrB

eller inte polisanmäla

10 kap 21 § OSL

misstänkt övergrepp mot barn

Avdelningschef

Gruppledare
Socialsekreterare
Socialjouren Södertörn
Se personligt
förordnande

50

Yttrande till allmän domstol

32 kap 1 § BrB

Enhetschef

10 kap 21 § OSL

Enhetschef

12 kap 10 § SoL

Enhetschef

Beslut att polisanmäla vid

6 § bidragsbrottlag

Avdelningschef

misstanke om bidragsbrott

(2007:612)

angående överlämnande till
vård enligt BrB
51

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

52

Beslut att polisanmäla
misstänkt brott som hindrar
nämndens verksamhet eller
vissa brott som riktar sig mot
underåriga

53

Lex Sarah SoL och LSS
54

Beslut att godkänna och
avsluta utredning som rör

14 kap 5 -7 § SoL

Avdelningschef/ Lex
Sarah- samordnare

rapportering icke allvarliga
missförhållanden eller risker
enligt Lex Sarah
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55

Inleda utredning av

14 kap 6 § SoL

Enhetschef

14 kap 6 § SoL

Avdelningschef

14 kap 7 § SoL

Förvaltningschef

24 e § LSS

Enhetschef

24 e § LSS

Avdelningschef

24 d § - 24 f § LSS

SNIU

24 f § LSS

Förvaltningschef

inkommen lex Sarah-rapport
56

Avskrivning av inkommen lex
Sarah-rapport

57

Anmälan om allvarliga
missförhållanden eller
påtaglig risk för allvarliga
missförhållanden till
Inspektionen för vård och
omsorg (Lex Sarah)

58

Inleda utredning av
inkommen lex Sarah-rapport

59

Avskrivning av inkommen lex
Sarah-rapport

60

Ta emot information om
inkomna avvikelser/Lex Sarah

61

Anmälan om allvarliga
missförhållanden eller
påtaglig risk för allvarliga
missförhållanden till
Inspektionen för vård och
omsorg (Lex Sarah)
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Lex Maria
62

Beslut om anmälan till

3 kap 5–6 § patient-

Medicinskt ansvarig

Inspektionen för vård och

säkerhetslagen

sjuksköterska

Beslut att godkänna och

3 kap patientsäkerhets-

Medicinskt ansvarig

avsluta utredning som rör

lagen

sjuksköterska

Inleda utredning av

3 kap patientsäkerhets-

Enhetschef

inkommen lex Sarah-rapport

lagen

Avskrivning av inkommen lex

3 kap patientsäkerhets-

Medicinskt ansvarig

Sarah-rapport

lagen

sjuksköterska

omsorg av händelser som
medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig
vårdskada. Motsvarande
anmälnings-skyldighet har
den som bedriver verksamhet
som avses i 7 kap. 2 §.
Anmälan ska göras snarast
efter det att händelsen har
inträffat
63

rapportering icke allvarliga
missförhållanden eller risker
enligt Lex Sarah
64
65

Förvaltningslag (2017:900)
66

Beslut att avvisa ombud

14 § FL

Avdelningschef

67

Prövning och beslut i

18 § FL

Överordnad chef

jävsfråga
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68

69

Beslut att avslå eller avvisa

45§ FL

Den delegat som fattat

överklagande –

det överklagade

förvaltningsbesvär

beslutet

Självrättelse, rättelse av

36 § FL

skrivfel eller liknande

Den delegat som fattat
beslutet/Avdelningsch
ef

70

Omprövning av beslut

37-39 § FL

Den delegat som fattat
det överklagade
beslutet

71

Bevilja inhibition

29 § FL

Den delegat som fattat
det ursprungliga
beslutet

72

Överklaga dom eller beslut

33 § FPL

Avdelningschef

hos allmän domstol eller
förvaltningsdomstol samt att

Om beslutet är fattat

avge yttrande i överklagat mål

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

73

Överklagande av beslut från

33 § FPL

Avdelningschef

6 kap 28-32§ KL

Överordnad chef

myndighet
Kommunallag (2017:725
74

Prövning och beslut i en
jävsfråga
gällande tjänstemän

75

Prövning och beslut i en
jävsfråga gällande

6 kap 28-32 § KL
SNIU

individutskottets ledamöter
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76

Prövning och beslut i en

6 kap 28-32 § KL

jävsfråga gällande

Socialnämndens
arbetsutskott

arbetsutskottets ledamöter
77

Prövning och beslut i en

6 kap 28-32 § KL

SN

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

jävsfråga gällande
socialnämndens ledamöter
Barn och unga (Insatser med
stöd av SoL)
78

Beslut om bistånd till
basutrustning åt familjehem
enligt riktlinjer under fortsatt
placering

79

Beslut om bistånd till
kostnader vid tecknande av
avtal om särskilda stöd- och
hjälpinsatser i familjehem

80

Bistånd i form av
öppenvårdsprogram – inom
ramavtal

81

Bistånd i form av
öppenvårdsprogram – utanför
ramavtal

82

Beslut om bistånd till
kontaktperson/kontaktfamilj
samt förordnande av
kontaktperson/kontaktfamilj

83

Beslut om bistånd till
kontaktfamilj/kontaktperson i
umgängesärenden

84

Beslut om bistånd till akut
boende (inackorderingshem,
vandrarhem mm)
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85

Beslut om bistånd åt barn och

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Beslut om bistånd åt barn och

4 kap 1 § SoL med

Gruppledare

ungdom i form av vård i

stöd av 6 kap 6 § 4 st

jourhem

SoL

ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i
HVB samt stödboende – inom
ramavtal
86

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i
HVB samt stödboende – utom
ramavtal

87

Socialjouren Södertörn
Se personligt
förordnande (bilaga 1)

88

Beslut om bistånd i form av

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

6 kap 6 § 4 st SoL

SNIU

tillfällig placering i annat
enskilt hem
89

Beslut om vård i jourhem
längre än 2 månader efter
avslutad utredning

90

Beslut att inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

91

Beslut om att inte inleda

11 kap 1 § SoL

Gruppledare

utredning eller att avsluta
utredning
92

Beslut att företagen utredning 11 kap 1 § SoL

Enhetschef

ej föranleder vidare åtgärd
93

Beslut om förlängning av

11 kap 2 § SoL

Enhetschef

11 kap 4a § SoL

Enhetschef

utredningstid
94

Beslut att inleda eller avsluta
uppföljning
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91

Beslut att inleda eller avsluta

11 kap 4b § SoL

Enhetschef

uppföljning
92

Beslut om innehåll i påföljden

Gruppledare

ungdomstjänst, att formulera
en arbetsplan och utse en
handledare för den unge
93

Beslut om att utse utredare i

10 kap 5 § SoL

mål och ärende om vårdnad,

Gruppledare
familjerättsenheten

boende eller umgänge 6 kap
19 § FB
94
95
96

Beslut att informera den som

14 kap 1 b § SoL

Den som förvarar

gjort anmälan

26 kap 9 § OSL

uppgifterna

Beslut att inte informera den

14 kap 1 b § SoL

Enhetschef

som gjort anmälan

26 kap 9 § OSL

Begäran om överflyttning av

2a kap 10 § SoL

Enhetschef

2a kap 10 § SoL

Enhetschef

ärende till annan socialnämnd
97

Beslut om att ta emot/inte ta
emot ett ärende från annan
socialnämnd

98

Beslut om innehåll i påföljden

Gruppledare

ungdomstjänst, att formulera
en arbetsplan och utse en
handledare för den unge
99

Beslut om att ansöka hos

2a kap 10 § SoL

Enhetschef

Överklaga Inspektionen för

2a kap 10 § SoL

Avdelningschef

vård och omsorgs beslut

2a kap 11 § SoL

Inspektionen för vård och
omsorg om överflyttning av
ett ärende
100

angående överflyttning av
ärende, samt lämna yttrande i
ärendet
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Insatser med stöd av LVU
101

Beslut att hos förvaltningsrätt

4 § LVU

SNIU

6 § LVU

SNIU

8 § LVU

SNIU

9 § 3 st LVU

SNIU

11 § 1 och 3 st LVU

SNIU

11 § 2-3 st LVU

SNIU

11§ 4 st LVU

Socialsekreterare

13 § 1 st LVU

SNIU

13 § 3 st LVU

SNIU

ansöka om för vård enligt
LVU
102

Beslut om omedelbart
omhändertagande

103

Beslut att hos förvaltningsrätt
ansöka om förlängning av
utredningstiden

104

Beslut att omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra

105

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

106

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

107

Överväga om vård med stöd
av 2 § LVU fortfarande
behövs

108

Omprövning av behov av vård
med stöd av 3 § LVU
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109

Beslut om rätt till umgänge

14 § 2 st 1 p LVU

I brådskande ärenden

ska utövas när

socialnämndens

överenskommelse inte kan

ordförande eller vid

nås med föräldern eller

förhinder för denne,

vårdnadshavaren

1:e vice eller 2:e vice
ordförande i nämnden
Socialnämnden

110

Beslut om att den unges

14 § 2 st 2 p LVU

I brådskande ärenden

vistelseort inte ska röjas för

socialnämndens

föräldern eller

ordförande eller vid

vårdnadshavaren

förhinder för denne,
1:e vice eller 2:e vice
ordförande i nämnden
Socialnämnden

111

Övervägande om beslut om

14 § 3 st LVU

SNIU

21 § LVU

SNIU

22 § 1 st 1-2 p LVU

SNIU

22 § 2 st LVU

SNIU

22 § 3 st LVU

SNIU

24 § LVU

SNIU

umgänge eller hemlighållande
av vistelseort enligt 14 § 2 st
1 och 2 fortfarande behövs
112

Beslut om att vården ska
upphöra

113

Beslut om att utse särskilt
kvalificerad kontaktperson
eller öppen behandling

114

Prövning om beslut enligt 22
§ LVU fortfarande behövs

115

Beslut om att förebyggande
insats ska upphöra

116

Beslut att hos förvaltningsrätt
ansöka om flyttningsförbud
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117

Övervägande om

26 § LVU

SNIU

27 § LVU

SNIU

30 § 2 st LVU

SNIU

31 § LVU

SNIU

32 § LVU

Socialsekreterare

flyttningsförbud fortfarande
behövs
118

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

119

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud ska upphöra

120

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

121

Beslut om läkarundersökning.
Utse läkare samt plats för
läkarundersökning

122

Beslut om begäran om biträde 43 § 1 st LVU

Socialsekreterare

av polis för att bereda läkaren

Socialjouren Södertörn

tillträde till den unges hem

Se personligt

eller för att inställa den unge

förordnande (bilaga 1)

till läkarundersökning
123

Beslut om att begära biträde

43 § 2 p LVU

Socialsekreterare

av polis för att genomföra

Socialjouren Södertörn

beslut om vård eller

Se personligt

omhändertagande med stöd

förordnande (bilaga 1)

av LVU
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Föräldraskap - Adoptioner
124

Medgivande att ta emot ett

6 kap 12 §

utländskt barn för framtida

SoL

SNIU

adoption
125

Beslut om återkallelse av

6 kap 13 § SoL

SNIU

6 kap 14 § SoL

Socialsekreterare

6 kap 14 § SoL

SNIU

medgivande
till adoption av utländskt barn
126

Prövning om samtycke ska
ges till att
adoptionsförfarandet får
fortsätta när ett visst barn
föreslagits för adoption

127

Prövning om samtycke till att
adoptionsförfarande ska få
fortsätta

128

Yttrande till domstol i

4 kap 14 § FB

Gruppledare

1 kap 4 § FB

Assistent

1 kap 4 § FB

Socialsekreterare

2 kap 1 § FB

Enhetschef

adoptionsärende

Fastställande av föräldraskap
129

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

130

Godkännande av
faderskapsbekräftelse i övriga
fall (MF-protokoll)

131

Beslut om att inleda
utredning om fastställande av
faderskap när dom eller
bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas
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132

Beslut om att återuppta

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

Beslut om DNA-

2 kap 6 § FB, 10 kap 5 §

Socialsekreterare

undersökning i

SoL

nedlagd faderskapsutredning
133

faderskapsärende
134

Beslut om att inleda

2 kap 9 § 1 st FB

Socialsekreterare

3 kap 5-6 § 2 st FB

Socialsekreterare

Beslut att ej godkänna

6 kap 6 § FB

Enhetschef

föräldrars avtal om vårdnad,

6 kap 14a § 2 st FB

boende och umgänge

6 kap 15 § FB

Yttrande till domstol om

6 kap 15c § 2 st FB

Socialsekreterare

FB 6 kap 15c § 3 st FB

Enhetschef

Godkänna avtal om vårdnad,

6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

umgänge och boende

6 kap 6 § FB

utredning om någon annan
man än den som är gift med
barnets moder kan vara far till
barnet
135

Beslut om att väcka och föra
talan i mål om faderskap
Vårdnad, boende och
umgänge

136

137

umgängesstöd
138

Beslut om att utse en viss
person som ska medverka vid
umgänget.

139

6 kap 14a § 2 st FB
6 kap 15a § 2 st FB
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141

Beslut om hur den unges

14 § 2 st. 1 p lag med

umgängemed vårdnadshavare

särskilda bestämmelser

eller förälder som har

om vård av unga (LVU)

Socialnämnd
Ordförande, förste

umgänges-rätt reglerad

vice ordförande och

genom dom eller beslut av

andre vice

domstol eller genom avtal ska

ordförande i

utövas när överenskommelse

socialnämnd äger

inte kan nås med

rätt att fatta beslut

vårdnadshavare eller förälder

då nämndens beslut
inte kan avvaktas

142

Beslut att den unges

14 § 2 st. 2 p lag med

vistelseort inte kan röjas för

särskilda bestämmelser

föräldrar eller vårdnadshavare

om vård av unga (LVU)

Socialnämnd
Ordförande, förste
vice ordförande och
andre vice
ordförande i
socialnämnd äger
rätt att fatta beslut
då nämndens beslut
inte kan avvaktas

143

Övervägande om beslut om

14 § 3 st. lag med

umgänge eller hemlighållande

särskilda bestämmelser

av vistelseort enligt 14 § 2 st

om vård av unga (LVU)

Övervägande minst
var tredje månad

1 och 2 fortfarande behövs
144

SNIU

Beslut om upphörande av

14 § 2 st. 2 p lag med

umgängesbegränsning eller

särskilda bestämmelser

att vistelseort inte kan röjas

om vård av unga (LVU)

Socialnämnd
Ordförande, förste

enligt 14 § 2 st. 1 p och 2 p

vice ordförande och

LVU

andre vice
ordförande i
socialnämnd äger
rätt att fatta beslut
då nämndens beslut
inte kan avvaktas
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Yttranden
145

Yttrande till

11 § LUL

Enhetschef

åklagarmyndighet gällande
Gruppledare

person som misstänks ha
begått brott före arton års
ålder
146

Yttrande till polismyndighet i

34 § LUL

Enhetschef

vissa fall när barn under 15 år
är misstänkt för brott
147

Yttrande i ärenden om

Gruppledare
11 kap 16 § 2 st FB

Socialsekreterare

45 och 46 §§ namnlag

Enhetschef

förordnande av god man eller
förvaltare för någon som har
fyllt 16 år
148

Yttrande enligt namnlagen

(1982:670)
149

Yttrande till

3 § passförordning

polismyndigheten vid

(1979:664)

Socialsekreterare

utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens
medgivande för barn under
18 år
150

Beslut om ersättning från

106 kap 6 § SFB

Socialsekreterare

Beslut om ändring av

18 kap 19 §

Socialsekreterare

betalningsmottagare;

SFB

föräldrar vid placering av barn
och ungdomar - framställan
till försäkringskassan om
ändring av
betalningsmottagare av
allmänt barnbidrag
151

underhållsstöd
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152

153

Begäran om utbetalning

2 kap 33 § 2

Socialsekreterare

av studiemedel för omyndig

studiestödsförordning

studerande

(2000:655)

Framställan till domstol om

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

behov av målsägandebiträde
för underårig
154

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

155

Beslut om anmälan till

Biståndsbedömare
5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

överförmyndaren om behov
av god man/förvaltare inte

Biståndsbedömare

längre föreligger.
156

Beslut om framställan till

5 kap 3 § SoF

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltning av underårigs
egendom
Ekonomiskt bistånd
157

Beslut om försörjningsstöd
enligt riksnorm

158

enligt norm och skäliga
levnadskostnader
159

Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

upp till 1/2 av prisbasbelopp
160
161

Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
upp till 2 av prisbasbelopp

Gruppledare

Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

SNIU

utöver 2 av prisbasbelopp
162

Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

Handläggare

för begravningskostnader
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163

Beslut om bistånd till

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

utrustning upp till 1/4 av
basbelopp vid nyplacering
164

Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap 2 § SoL

Enhetschef

utöver 4 kap 1 §
165

Beslut om försörjningsstöd

4 kap 4 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 5 § SoL

Socialsekreterare

med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd
166

Beslut att vägra eller nedsätta
fortsatt försörjningsstöd

167

Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL

Gruppledare

tillfälligt boende
168
Övrigt bistånd med stöd av
SoL
169

Beslut om öppenvårdsinsats i

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

egen regi: Ungbo, Stigen och
Gröna huset
170

Beslut om övrig
öppenvårdsinsats i egen regi

171

Beslut om öppenvårdsinsats i
egen regi: Ungbo, Stigen och
Gröna huset

172

Beslut om övrig
öppenvårdsinsats i egen regi

173

Beslut om
avlastningsplats/växelvård –
inom ramavtal

174

Beslut om
avlastningsplats/växelvård –
utanför ramavtal
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175

Beslut om plats i

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

dagverksamhet – utanför
ramavtal
176

Uppdrag som kontaktperson,

Enhetschef

kontaktfamilj, avlösare och
ledsagare
177

Beslut att utredning ska

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggar

inleda
178

Beslut att utredning inte ska
inledas eller att inledd
utredning ska avslutas utan
insats

179

Beslut om särskild
boendeform, familjehem eller
HVB för vuxna – inom
ramavtal

180

Beslut om särskild
boendeform, familjehem eller
HVB för vuxna – utanför
ramavtal

181

Beslut om plats i
sysselsättning i egen regi eller

e

inom ramavtal
182

Beslut om plats i

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggar

sysselsättning i utanför
ramavtal
183

Beslut om plats i träningslägenhet/övergångsboende

184

Beslut om att återkräva

e
9 kap 1 § 1 st SoL

Enhetschef

felaktigt utbetalt ekonomiskt
bistånd
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185

Beslut om att återkräva

9 kap 1 § 2 st SoL

Enhetschef

felaktigt utbetalt ekonomiskt
bistånd
186

Beslut att föra talan om

9 kap 3 § SoL 9 kap 1 §

ersättning hos förvaltningsrätt SoL

Enhetschef

och kammarrätt för felaktig
utbetalning
187

Beslut att föra talan om

9 kap 3 § SoL

Enhetschef

9 kap 4 § SoL

Enhetschef

9 kap 4 § SoL

Enhetschef

7 § LVM

Socialsekreterare

7 § LVM

Enhetschef

9 § LVM

Socialsekreterare

ersättning hos förvaltningsrätt
och kammarrätt
188

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt
SoL 8 kap 1 § 1 och 2 st, 9
kap 1-2 §§

189

Beslut om eftergift av
ersättning från föräldrar vid
placering av barn och
ungdomar
Insatser med stöd av LVM

190

Beslut att inleda utredning då
nämnden fått kännedom om
att det kan finnas skäl att
bereda någon vård enligt
LVM

191

Beslut att utredning inte ska
inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned

192

Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare
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193

Återkallande av nämndens

11 § LVM

Enhetschef

11 § LVM

SNIU

13 § 1 st LVM

SNIU

18b § LVM

SNIU

45 § 1 st LVM

Socialsekreterare

beslut om ansökan om vård
enligt LVM senast i samband
med
förvaltningsrättsförhandling
194

Beslut att hos förvaltningsrätt
ansöka om vård enligt LVM

195

Beslut om omedelbart
omhändertagande

196

Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska
upphöra

197

Beslut att begära biträde av
polis för att genomföra
läkarundersökning

Socialsekreterare
Socialjouren
Södertörn
Se personligt
förordnande (bilaga
1)

198

Beslut att begära biträde av

45 § 2 st LVM

Socialsekreterare

polis för inställelse till
vårdinstitution

Socialsekreterare
Socialjouren
Södertörn
Se personligt
förordnande (bilaga
1)

199

Yttrande till åklagare vid

46 § LVM

Enhetschef

åtalsprövning
Dödsbo
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200

Beslut att göra eller inte göra

20 kap 8a § ÄB

Assistent

18 kap 2 § ÄB

Assistent

5 kap 2 § begravningslag

Enhetschef

dödsboanmälan till
skatteverket och domstol
201

Beslut att förvalta eller
avveckla av dödsboet

202

Beslut att ordna gravsättning

(1990:1144)
Yttranden
203

Yttrande i körkortsärende

3 kap 8 § och 5 kap 2 §

Gruppledare

körkortsförordningen
204

Yttrande i färdtjänstärenden

Lag (1997:736) om

LSS-handläggare

färdtjänst
Biståndshandläggar
e
205

Yttrande till försvarsmakten

5 § hemvärnsförordning

att anta en person till

(1997:146)

Avdelningschef

hemvärnet för att tjänstgöra
som hemvärnsman
206

Beslut om rätt till

3 a § och 17 och 18 §§

dagersättning och särskilt

LMA (1994:137)

Socialsekreterare

bidrag
207

Beslut om helt eller delvis

10 § LMA (1994:137)

Enhetschef

5 kap 4 § SoF

Assistent

28f § LSS

Systemansvarig

nedsättning av dagersättning
208

Bekräftelse på mottagande
om tid för avhysning till
kronofogdemyndigheten

209

Rapportering av ej verkställda
beslut eller avbrott i
verkställighet till Inspektionen
för vård och omsorg
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210

Rapportering av ej verkställda

16 kap 6f § SoL

Systemansvarig

beslut eller avbrott i

Rapportering till

verkställighet till Inspektionen

kommunfullmäktige

för vård och omsorg

enligt 11 kap 6h §
SoL ska godkännas
av SN

211

Utse externt ombud för

10 kap 2 § SoL

Enhetschef

Beslut med anledning av

4 kap 1 § och 2 kap 3 §

LSS- handläggare

ansökan enl. 2 kap 3 § om

SoL

socialnämnden i ärenden eller
mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Personer med funktionsnedsättning under 65 år
Insatser med stöd av SoL
212

insatser enl. 4 kap 1 § SoL
213

Beslut om trygghetslarm

Biståndshandläggare
4 kap 1 § SoL

LSS- handläggare
Biståndshandläggare

214

Beslut om

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

LSS- handläggare

avlastningsplats/växelvård –
inom ramavtal
215

Beslut om
avlastningsplats/växelvård –
utanför ramavtal

216

Beslut om plats i
dagverksamhet – inom

Biståndshandläggare

ramavtal
217

Beslut om plats i

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

dagverksamhet – utanför
ramavtal
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218
219

Beslut om ledsagarservice upp 4 kap 1 § SoL

LSS- handläggare

till 20 timmar per månad

Biståndshandläggare

Beslut om ledsagarservice mer 4 kap 1 § SoL

Gruppledare

än 20 timmar per månad
220

Beslut om avlösarservice i

4 kap 1 § SoL

hemmet
221

LSS- handläggare
Biståndshandläggare

Beslut om kontaktperson

4 kap 1 § SoL

LSS- handläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare

222

Beslut om boendestöd mindre

4 kap 1 § SoL

än 10 timmar per månad

LSS- handläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare

223

Beslut om boendestöd mer än

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

10 timmar per månad
224

Uppdrag som kontaktperson,

Enhetschef

kontaktfamilj, avlösare och
ledsagare
Personer med funktionsnedsättning under 65 år
Insatser med stöd av SoL
225

Beslut med anledning av

4 kap 1 § och 2 kap 3 §

ansökan enl. 2 kap 3 § om

SoL

insatser enl. 4 kap 1 § SoL
226

Beslut om trygghetslarm

LSS- handläggare
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

LSS- handläggare
Biståndshandläggare

227

Beslut om

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

avlastningsplats/växelvård –
inom ramavtal
228

Beslut om
avlastningsplats/växelvård –
utanför ramavtal
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229

Beslut om plats i

4 kap 1 § SoL

LSS- handläggare

dagverksamhet – inom
Biståndshandläggare

ramavtal
230

Beslut om plats i

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

dagverksamhet – utanför
ramavtal
231
232

Beslut om ledsagarservice upp 4 kap 1 § SoL

LSS- handläggare

till 20 timmar per månad

Biståndshandläggare

Beslut om ledsagarservice mer 4 kap 1 § SoL

Gruppledare

än 20 timmar per månad
233

Beslut om avlösarservice i

4 kap 1 § SoL

hemmet
229

LSS- handläggare
Biståndshandläggare

Beslut om kontaktperson

4 kap 1 § SoL

LSS- handläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare

230

Beslut om boendestöd mindre

4 kap 1 § SoL

än 10 timmar per månad

LSS- handläggare
Biståndshandläggare
Socialsekreterare

231

Beslut om boendestöd mer än

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

10 timmar per månad
232

Uppdrag som kontaktperson,

Enhetschef

kontaktfamilj, avlösare och
ledsagare
233

Ersättning till

Enhetschef

kontaktperson/kontaktfamilj
– upp till totalbeloppet enligt
Sveriges Kommuner och
Landsting
234

Fastställande av ersättning till

Enhetschef

kontaktperson/kontaktfamilj
– utöver totalbeloppet enligt
Sveriges Kommuner och
Landsting
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235

Beslut om särskild

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

8 kap 1 § 2st. SoL

Socialsekreterare

8 kap 2 § SoL

Enhetschef

1 § och 7 § LSS

LSS-handläggare

boendeform, familjehem eller
HVB för vuxna – inom
ramavtal
236

Beslut om särskild
boendeform, familjehem eller
HVB för vuxna – utanför
ramavtal
Avgifter

237

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

238

Jämkning av avgift för
hemtjänst, service/
omvårdnad och boende
Insatser med stöd av LSS

239

Beslut om
personkretstillhörighet

240

Biträde av personlig assistent

7 § och 9 § 2 p LSS

Gruppledare

241

Ekonomiskt stöd till skäliga

7 § och 9 § 2 p LSS

Gruppledare

Ekonomiskt stöd för att

7 § och 9 §

Gruppledare

bekosta personlig assistans vid

2 p LSS

kostnader för personlig
assistent
242

tillfälligt ökat behov utöver
redan beviljad SFB
243

Ledsagarservice upp till 20

7 § och 9 § 3 p LSS

LSS-handläggare

7 § och 9 § 3 p LSS

Gruppledare

timmar per månad
244

Ledsagarservice mer än 20
timmar per månad
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245

Biträde av kontaktperson

7 § och 9 § 4 p LSS

LSS-handläggare

246

Avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § 5 p LSS

LSS-handläggare

247

Korttidsvistelse utanför det

7 § och 9 § 6 p LSS

LSS-handläggare

7 § och 9 § 6 p LSS

Enhetschef

egna hemmet – inom ramavtal
248

Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet – utanför
ramavtal

249

Korttidstillsyn för skolungdom 7 § och 9 § 7 p LSS

Gruppledare

över 12 år i anslutning till
skoldagen samt under lov
250

Boende i familjehem eller

7 § och 9 § 8 p LSS

Gruppledare

7 § och 9 § 8 p LSS

Enhetschef

7 § och 9 § 9 p LSS

Gruppledare

7 § och 9 § 9 p LSS

Enhetschef

7 § och 9 § 10 p LSS

LSS-handläggare

boende i bostad med särskild
service för barn och ungdomar
– inom ramavtal
251

Boende i familjehem eller
boende i bostad med särskild
service för barn och ungdomar
– utanför ramavtal.

252

Boende med särskild service
för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna –
inom ramavtal

253

Boende med särskild service
för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna –
utanför ramavtal

254

Daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig – inom LOV
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255

Daglig verksamhet för

7 § och 9 § 10 p LSS

Enhetschef

12 § LSS

Gruppledare

15 § 6 p LSS

LSS-handläggare

15 § 6 p LSS

LSS-handläggare

Beslut om att anmäla behov av 15 § 8 p LSS

LSS-handläggare

personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig – utanför
LOV
256

Beslut om
återbetalningsskyldighet för
felaktig eller för hög
assistansersättning

257

Anmälan till överförmyndare
om behov av förmyndare,
förvaltare eller god man

258

Anmälan till överförmyndare
att behov av förmyndare,
förvaltare eller god man inte
längre föreligger

259

ersättning för personlig
assistent till försäkringskassan
260

Förhandsbesked om rätt till

16 § 2 st LSS

Gruppledare

16 § 2 st LSS

LSS-handläggare

16 § 3 st LSS

Gruppledare

insatser – boende
261

Förhandsbesked om rätt till
insatser – övriga insatser

262

Utreda behov för enskild vid
tillfälligt besök i kommunen
och besluta om insatser enligt
lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade
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263

Beslut om arvodes- och

Enhetschef

omkostnadsersättning till
familjehem, kontaktperson
och korttidsfamilj – upp till
totalbeloppet enligt Sveriges
Kommuner och Landstings
rekommendationer
264

Beslut om arvodes- och

Enhetschef

omkostnadsersättning till
familjehem, kontaktperson
och korttidsfamilj – utöver
totalbeloppet
Ersättningar
265

Beslut om avgift från föräldrar

20 § LSS

LSS-handläggare

Lag (1997:735) om

LSS-handläggare

vars barn är under 18 år och
får vårdnad i ett annat hem än
det egna
Riksfärdtjänst
266

Beslut om riksfärdtjänst

riksfärdtjänst
Biståndshandläggare
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Bilaga 1 till delegationsordningen
Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM

Beslut att begära polishandräckning för att

43 § p 2 LVU

Frida Bergén

genomföra beslut om vård eller

Leena Bergell

omhändertagande med stöd av LVU

Agneta Bucknell
Mats Erkers
Annika Frisk
Helena Holm
Lovisa Lindgren
Jens Lundberg
Elisabeth Mobäck Östergren
Britt-Louise Ebbersten
Helga Einarsdottir
Gill Elfström
Christer Hammar
Margareta Kindstedt
Pia Kjellbom
Maria Mistander
Magnus Nilsson
Patric Näsström
Eva Olanders
Tjänstgörande handläggare
Socialjour

Beslut att begära biträde av polis för att
genomföra läkarundersökning

45 § 1 st LVM Frida Bergén
Leena Bergell
Agneta Bucknell
Mats Erkers
Annika Frisk
Helena Holm
Lovisa Lindgren
Jens Lundberg
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Elisabeth Mobäck Östergren
Britt-Louise Ebbersten
Helga Einarsdottir
Gill Elfström
Christer Hammar
Margareta Kindstedt
Pia Kjellbom
Maria Mistander
Magnus Nilsson
Patric Näsström
Eva Olanders
Tjänstgörande handläggare
Socialjour

Beslut att begära biträde av polis för
inställelse till vårdinstitution

45 § 2 st LVM Frida Bergén
Leena Bergell
Agneta Bucknell
Mats Erkers
Annika Frisk
Helena Holm
Lovisa Lindgren
Jens Lundberg
Elisabeth Mobäck Östergren
Britt-Louise Ebbersten
Helga Einarsdottir
Gill Elfström
Christer Hammar
Margareta Kindstedt
Pia Kjellbom
Maria Mistander
Magnus Nilsson
Patric Näsström
Eva Olanders
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Tjänstgörande handläggare
Socialjour
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