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Socialnämnden

Sida 3

Rätten att besluta enligt förteckningen omfattar såväl bifall som avslag om inte annat är särskilt angivet.
I ärenden som inte finns upptagna i delegationsförteckningen beslutar nämnden.
Ordförandebeslut
Nämnden uppdrar, enligt 6 kap. 39 § KL, åt ordförande i nämnden att besluta i ärenden som är så att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Beslutanderätt för nyanställd
Beslutanderätt enligt förteckningen inträder tre månader efter första anställningsdag.
Ersättare
Om tjänsteman inom socialförvaltningen, eller dennes förtecknade ersättare, på grund av jäv eller annat förfall
inte kan utöva sitt delegationsansvar, övergår beslutanderätten i första hand till närmaste chef, i andra hand till
närmast överordnad chef och i tredje hand till förvaltningschefen.
Begränsning av delegation till tjänsteman
Socialnämndens delegering av beslutanderätt sker genom delegering till befattningskategori, vilket innebär att
alla anställda inom befattningskategorin tilldelas rätten att, för angiven ärendetyp, besluta på delegation.
Beslutsdelegation till enskild tjänsteman inom befattningskategorin kan, om särskilda skäl föreligger,
begränsas eller tas bort av nämnden.
Överlämnande av beslutanderätt i vissa fall
Ett ärende där beslutanderätt delegerats ska1, om ärendets beskaffenhet påkallar det, överlämnas till nämnden
för avgörande.
Beslutsdokumentation
Beslut som fattas på delegation ska alltid dokumenteras skriftligt. Varje beslut ska bl.a. innehålla uppgift om


datum för beslutet



vilket beslut som fattats och vad beslutet avser,



vem som beslutat samt

1

Jfr 6 kap 38 § KL.
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vem som i förekommande fall varit föredragande eller deltagit i handläggningen av ärendet utan att fatta
beslut i ärendet.

Anmälan av beslut
Beslut enligt denna delegationsordning ska skriftligen anmälas vid nästkommande nämndsammanträde.
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

Beslut fattade på delegation kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut, d.v.s. i form av
kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär.
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär (laglighetsprövning) innebär att beslutet överklagas utifrån Kommunallagens bestämmelser
och på någon av följande grunder. 2
1. Det inte har kommit till på lagligt sätt.
2. Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen.
3. Det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det.
4. Beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Kommunalbesvär kan endast anföras av den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen
eller ska betala kommunalskatt i kommunen. 3
En dom till förmån för den klagande innebär att beslutet upphävs.
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär överklagas i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. Beslutet överklagas till
förvaltningsrätten, men inges till nämnden. Nämnden/delegaten gör en egen prövning av om det tillkommit
några nya omständigheter som gör att beslutet bör ändras i viss del eller i sin helhet.
Om beslutet inte ändras i sin helhet,4 sänds ärendet vidare till förvaltningsrätten.
Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som beslutet5 angår.

2

Jfr 13 kap KL
Jfr 1 kap 4 § KL
4 Jfr 28 § Förvaltningslagen.
5
Jfr 22 § Förvaltningslagen.
3
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En dom till förmån för den klagande kan, utöver upphävande av beslutet, innebära att ett nytt beslut sätts i det
tidigare beslutets ställe.
BESLUT OCH VERKSTÄLLIGHET

I förvaltningens dagliga arbete finns en mängd ställningstaganden och avgöranden som inte är beslut i lagens
mening, utan ren verkställighet eller förberedande åtgärder.
Vad som utgör verkställighet framgår bl.a. i kommunens styrsystem och policys och baseras i övrigt på det
ansvar och uppdrag som åligger respektive tjänsteman inom förvaltningen. Beslut som är av rent förberedande
eller rent verkställande art kan normalt sett inte överklagas.
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FÖRKORTNINGAR I DELEGATIONSORDNINGEN

BrB

Brottsbalk

FB

Föräldrabalk

FL

Förvaltningslag

GDPR

EU:s dataskyddsförordning

HSL

Hälso- och sjukvårdslag

IFO

Individ- och familjeomsorg

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

OSL

Offentlighets- och sekretesslag

PSL

Patientsäkerhetslagen

SFB

Socialförsäkringsbalken

SFS

Svensk författningssamling

SoF

Socialtjänstförordning

SoL

Socialtjänstlag

SOSFS/HSLF-FS

Socialstyrelsens författningssamling

TF

Tryckfrihetsförordning

ÄB

Ärvdabalk

ÄktB

Äktenskapsbalk
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A. ORGANISATIONS-, ADMINISTRATIONS- OCH EKONOMIÄRENDEN

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

A1

Fördelning av föreningsbidrag

Utskott

A2

Förtroendemans deltagande i kurser, konferenser och dyl.

Ordförande/vice
ordförande

A3

Beslut om att utse ordinatörer av tekniska hjälpmedel

Enhetschef för hälso- och
sjukvård

A4

Beslut om vilka sociala medier som ska användas inom

Kommunens riktlinjer

socialnämndens/socialförvaltningens ansvarsområde, samt

för användning av sociala

fastställande av syftet med användningen av ett visst socialt

medier

Förvaltningschef

media
A5

Omfördelning inom budgetram mellan anslag/ verksamheter
givna av kommunfullmäktige

Utskott

Anmärkning
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A6

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om anstånd med betalning upp till 30 dagar, för dödsbon

Kalix kommuns Riktlinjer

Avgiftshandläggare

kan anstånd beviljas upp till 90 dagar. Högst 1 prisbasbelopp.

för debitering och

Administratör

kravhantering fastställd i

Områdeschef

KF 161128 § 213
A7

A8

Beslut om upprättande av avbetalningsplan. Högst 2

Förvaltningschef

prisbasbelopp

Områdeschef

Beslut om upprättande av avbetalningsplan mer än 2

Arbetsutskott

prisbasbelopp
A9

Beslut om nedskrivning av fordran upp till 1 prisbasbelopp.

Förvaltningschef
Områdeschef

A10

Beslut om nedskrivning av fordran mer än 1 prisbasbelopp

Arbetsutskott

A11

Beslut om avbrytande av indrivning upp till 1 prisbasbelopp

Förvaltningschef
Områdeschef

Anmärkning

Sida 10

A12

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om avbrytande av indrivning mer än 1 prisbasbelopp

Kalix kommuns Riktlinjer

Arbetsutskott

för debitering och
kravhantering fastställd i
KF 161128 § 213
A13

Beslut om makulering/kreditering vid felaktigt utställd faktura

Avgiftshandläggare
Administratör

A14

Beslut om avstängning inom nämndens verksamhetsområde och
lagstiftning

Arbetsutskott

Anmärkning
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A15

Ärende

Lagrum/motsv.

Upphandling utav ramavtal, leasingavtal, varor och tjänster

Lagen om offentlig

Delegat

Anmärkning

upphandling LOU

A15.1

Över 1,5 direktupphandlingsbelopp

Utskott

Max 1,5 x direktupphandlingsbelopp

Förvaltningschef

Max 0,5 x direktupphandlingsbelopp

Områdeschef

Max 0,2 x direktupphandlingsbelopp

Enhetschef

Upphandling av välfärdstjänster upp till 2,1 mkr

Områdeschef

- i form av hem för vård och boende (HVB) och konsulentstödda

områdeschef under jourtid.

familjehem

A16

Verksamhetsstöd till föreningar som kompletterar nämndens

Utskott

verksamhet
A17

A18

Undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser som

Socialchef

beslutats av socialnämnden

Områdeschef

Utse boutredningsman när det saknas efterlevande

Enhetschef ersätter

Ärvdabalk 1958:637

Utskott
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Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

A19

Undertecknande av hyresavtal

Hyreslagen

Avgiftshandläggare

A20

Beslut om fördelning av investeringsmedel enligt fastlagd

Socialchef

investeringsplan

Anmärkning

Äskanden inlämnas av
befattningshavare med
budgetansvar

A21

Undertecknande av förvaltningsövergripande avtal, andra

Socialchef

handlingar och skrivelser som inte beslutats av nämnd
A22

Beslut i brådskande ärenden

6 kap 39 § KL

Nämndens ordförande
Nämndens vice ordf.
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ARBETSMILJÖANSVAR
Nr

Ärende

A23

Arbetsmiljöansvar för socialförvaltningen som

Lagrum

Delegat

Kommentar

Socialchef

Antagen skyddsorganisation av KF

innefattar
Ansvar för uppföljning och dokumentation av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Utreda och följa upp tillbud och skador
Planera och sätta arbetsmiljömål
Följa upp förvaltningens sjukfrånvaro
Ansvar för rehabilitering enligt gällande lagstiftning
och anvisningar
A 24

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada 3 kap 2 §
vid myndighetsutövning som förorsakats av personal
upp till ett belopp av 10 000 kronor.

Skadeståndslagen

Områdeschef
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B. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

B1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om den registrerades rätt till information och tillgång till

GDPR

Socialchef, områdeschef

personuppgifter, rättelse, radering, begränsning eller

eller nämndsekreterare

dataportabilitet
B2

Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

GDPR

Socialchef, områdeschef
eller nämndsekreterare

B3

Undertecknande av personuppgiftbiträdesavtal

GDPR

Ordförande eller vice
ordförande

Anmärkning
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C. UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING SAMT POLISANMÄLAN

C1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Avslå begäran om utlämnande av allmän handling samt

2 kap. 14 § TF

Områdeschef

10 kap. 16 § OSL

Områdeschef

Beslut om att på begäran av annan myndighet inom hälso- och

25 kap. 12 § OSL

Områdeschef

sjukvården samt socialtjänsten lämna ut uppgift om underårigs

26 kap. 9 § OSL

Enhetschef

uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild
C2

Beslut att lämna ut en uppgift till en myndighet, om uppgiften
behövs där för omprövning av beslut eller åtgärd

C3

eller missbrukares förhållanden om uppgiften behövs för att den

Socialsekreterare

enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd

C4

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

12 kap. 6 § SoL

Enhetschef

Anmärkning
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C5

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut att lämna ut en uppgift till en myndighet, om uppgiften

10 kap. 17 § OSL

Enhetschef

12 kap. 10 § SoL

Enhetschef

12 kap. 10 § SoL

Enhetschef

110 kap. 31 § SFB

Socialsekreterare

behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där
uppgiften förekommer
C6

Beslut att på begäran av åklagarmyndighet, polismyndighet,
allmän domstol, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet
lämna ut uppgift om huruvida en person vistas i hem för vård
eller boende

C7

Beslut om att lämna ut uppgift om studerande, som behövs för
prövning av ärende rörande avskiljande av denne från
högskoleutbildning

C8

Beslut att på begäran från försäkringskassa lämna ut uppgift som
kan vara av betydelse för tillämpningen av
socialförsäkringsbalken

Biståndshandläggare
LSS/SoL-handläggare

Anmärkning
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C9

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut att på begäran lämna ut uppgift om enskilds adress i fall

10 kap. 26 § OSL

Socialsekreterare

denna behövs för delgivning enligt delgivningslagen (2010:193)

Biståndshandläggare
LSS/SoL-handläggare

C 10

C 11

Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna

12 kap. 10 § SoL

verksamheten

10 kap. 2 § OSL

Beslut om att göra anmälan till Polismyndigheten eller

6 § Bidragsbrottslagen

åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att bidragsbrott har

Beslut om att lämna uppgift till myndighet om uppgiften behövs
för förundersökning, rättegång, ärenden om disciplinansvar eller
skiljande från anställning eller annat rättsligt förfarande

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

begåtts

C 12

Enhetschef

LSS/SoL-handläggare
10 kap. 18 § OSL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS/SoL-handläggare

Anmärkning
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C 13

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om att lämna uppgift till Polismyndigheten vid risk för

10 kap. 18 a § OSL

Socialsekreterare

brottslig verksamhet

Biståndshandläggare
LSS/SoL-handläggare

C 14

Beslut om att lämna uppgift till Polismyndigheten eller någon

10 kap. 19 § OSL

annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften

Biståndshandläggare

behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett

LSS/SoL-handläggare

pågående brott
C 15

Beslut om att lämna uppgift till Polismyndigheten vid

Socialsekreterare

10 kap. 20 § OSL

påträffande av individ under 18 år under vissa förhållanden

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS/SoL-handläggare

C 16

Beslut om att lämna uppgift till Polismyndigheten eller
åklagarmyndighet angående misstanke om vissa brott som riktas
mot någon som inte fyllt 18 år

10 kap. 21 § OSL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS/SoL-handläggare

Anmärkning
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C 17

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om att lämna uppgift till Polismyndigheten eller

10 kap. 22 § OSL

Socialsekreterare

åklagarmyndighet angående misstanke om brott som innefattar

Biståndshandläggare

överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har fyllt arton år

LSS/SoL-handläggare

och överlåtelsen avser narkotika, dopningsmedel samt icke ringa
fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker
C 18

Beslut om att lämna uppgift till Polismyndigheten,
åklagarmyndighet, säkerhetspolisen eller annan myndighet som
har till uppgift att ingripa mot brottet och misstanken rör
brottslighet av i paragrafen uppräknat slag

10 kap. 23 § OSL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS/SoL-handläggare

Anmärkning
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D. ÖVERKLAGANDEN OCH OMPRÖVNINGAR

Ärende
D1

Lagrum/motsv.

Beslut om omprövning av beviljat bistånd eller insats utan

Delegat
Resp. delegat

tidigare överklagande
D2

Avge yttrande med anledning av överklagat delegationsbeslut

D3

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av

Resp. delegat
24 § första stycket FL

Resp. delegat

29 § FL

Resp. delegat

överklagande som kommit in för sent
D4

Beslut om överklagande/besvär till högre rätt samt om yrkande
om inhibition, då beslut fattas av utskott eller ordförande

D5

Beslut om överklagande/besvär till högre rätt samt om yrkande

29 § FL

om inhibition, då beslut fattats av:
D 5.1



förvaltningschef eller områdeschef

Resp. delegat

D 5.2



övriga tjänstemän

Enhetschef

Anmärkning
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Ärende
D6

Lagrum/motsv.

Att med behörighet som avses i 12 kap 14 § rättegångsbalken

Delegat
Områdeschef

föra talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag även rätt att därvid sätta annan i sitt
ställe
D7

Beslut om att utse ombud för socialnämnden i ärenden eller mål
vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol

10 kap. 2 § SoL

Enhetschef

Anmärkning
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E. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOL, LSS OCH PSL

E1

E2

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Besluta att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla

3 kap. 5 – 7 §§ PSL

Medicinskt ansvarig



händelser som har medfört eller hade kunnat medföra att
någon drabbats av allvarlig vårdskada



händelser som har medfört eller hade kunnat medföra att
någon drabbats av annan allvarlig skada



om det finns skälig anledning att befara att en person, som
har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och
som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan
utgöra en fara för patientsäkerheten

Beslut i fråga om det förelegat missförhållanden eller en påtaglig
risk för missförhållande inom socialtjänsten eller i verksamheter
enligt LSS

sjuksköterska (MAS)

14 kap. 6 § SoL
24 e § LSS

Förvaltningschef

Anmärkning
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E3

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut i fråga om det förelegat ett allvarligt missförhållande eller

14 kap. 7 § SoL

Förvaltningschef

påtaglig risk för allvarligt missförhållande som ska anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg inom socialtjänsten eller i
verksamheter enligt LSS

24 f § LSS

Anmärkning
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F. FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND

F1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Vid anmälan beslut om att utredning ska inledas, att utredning

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

inte ska inledas, att inledd utredning ska läggas ned eller att
avsluta utredning utan insats
F2

Beslut om utredning vid egen ansökan eller av vad som på annat
sätt har kommit till nämndens kännedom.

F3

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd

F 3.1



enligt norm och riktlinjer

4 kap. 3 § SoL
F 3.2

F 3.3





enligt norm och riktlinjer och därutöver upp till 50 % av
prisbasbeloppet

4 kap. 1 § SoL

enligt norm och därutöver upp till ett (1) prisbasbelopp

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 3 § SoL

4 kap. 3 § SoL

Enhetschef

Anmärkning
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F 3.4

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat



4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

med villkor om praktik eller kompetenshöjande verksamhet

4 kap. 4 § SoL
F 3.5



avslag till eller nedsättning av fortsatt ekonomiskt bistånd

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 5 § SoL
F 3.6



F4

Beslut om hyresskulder och skuldsanering

F 4.1



F 4.2



9 kap. 1 – 2 §§ SoL

Socialsekreterare

hyresskulder upp till tre (3) månader – maximalt upp till 50
% av prisbasbeloppet

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

hyresskulder upp till tre (3) månader – maximalt upp till ett
(1) prisbasbelopp

4 kap. 1 § SoL

beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd beviljat enligt 4
kap. 1 § SoL

4 kap. 2 § SoL

4 kap. 2 § SoL

Enhetschef

Anmärkning
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F 4.3

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat



4 kap. 1 § SoL

Utskott

hyresskulder mer än tre (3) månader

4 kap 2 § SoL

F 4.4

–

Skuldsanering – maximalt 50 % av prisbasbeloppet

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 2 § SoL
F 4.5

–

Skuldsanering – maximalt ett (1) prisbasbelopp

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 2 § SoL
F 4.6

– Skuldsanering – utöver ett (1) prisbasbelopp

4 kap. 1 § SoL

Utskott

4 kap. 2 § SoL
F5

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

F6

Beslut om bistånd för eller hjälp med anskaffning av bostad

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

(andrahandskontrakt)

4 kap. 2 § SoL

Biståndshandläggare
(SoL och LSS)

Anmärkning

Sida 27

F7

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Anmärkning

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Vid ev. tillgångar hos

utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet

dödsboet kan återkrav göras

4 kap. 2 § SoL

när bistånd beviljats enligt 4
kap. 2 § SoL
F8

Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § och 2 §

9 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätten

9 kap. 3 § första stycket

Utskott

(ekonomiskt bistånd) när belopp utgått obehörigen eller med för

SoL

SoL som utgått obehörigen eller med för högt belopp
F9

högt belopp (9 kap 1 § SoL)

F 10

Beslut att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätten i andra

9 kap. 3 § första stycket

fall än som avses i 9 kap 1 § SoL (9 kap 2 § SoL)

SoL

Enhetschef

Sida 28

F 11

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet (ekonomiskt

9 kap. 4 § SoL

Enhetschef

107 kap. 5 § SFB

Socialsekreterare

bistånd)

F 12

Begäran om att uppbära ersättning pga. sammanträffande av
förmåner vid retroaktiv utbetalning

Anmärkning

Sida 29

G.BISTÅND TILL VUXNA

G1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Vid anmälan beslut om att utredning ska inledas, att utredning

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Anmärkning

inte ska inledas, att inledd utredning ska läggas ned eller att
avsluta utredning utan insats
G 1.1

Beslut om utredning vid egen ansökan eller av vad som på annat
sätt har kommit till nämndens kännedom.

G2

Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i

4 kap. 1 § SoL

familjehem (vuxna)
G 2.1

–

upp till tre (3) månader

4 kap. 1 § SoL

Utskott

G 2.2

–

över tre (3) månader

4 kap. 1 § SoL

Utskott

G3

Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller boende
(vuxna)

4 kap. 1 § SoL

I brådskande fall ordförande

Sida 30

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

G 3.1

–

upp till tre (3) månader

4 kap. 1 § SoL

Utskott

G 3.2

–

över tre (3) månader

4 kap. 1 § SoL

Utskott

G4

Beslut om bistånd i form av

G 4.1



öppenvårdsinsatser i egen regi

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

G 4.2



öppenvårdsinsatser i extern regi

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

G5

Beslut om bistånd i form av kontaktperson, förordnande av

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

kontaktperson samt entledigande av kontaktperson

3 kap. 6 b § SoL

Beslut om samt anmälan till överförmyndaren om behov av

5 kap. 3 § 1 SoF

Socialsekreterare

5 kap. 3 § 2 SoF

Socialsekreterare

G6

förvaltare eller god man
G7

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

Anmärkning

I brådskade fall ordförande

Sida 31

G8

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om ersättning från den enskilde brukaren för uppehälle i

8 kap. 1 § första stycket

Socialsekreterare

samband med vård och behandling samt för andra stöd och

SoL

hjälpinsatser
G9

Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i

2 a kap. 10 § SoL

Enhetschef

2 a kap. 11 § SoL

Enhetschef

annan kommun samt beslut i fråga om att mottaga ärende
G 10

Beslut om ansökan om överflyttning av ärende hos IVO samt
yttrande till domstol

Anmärkning

Sida 32

H. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL

H1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om att inleda utredning, att ej inleda utredning och att

7 § LVM

Enhetschef

inledd utredning skall läggas ned
H2

Beslut om läkarundersökning och att utse läkare

9 § LVM

Socialsekreterare

H3

Beslut om ansökan om tvångsvård enligt LVM

11 § LVM

Utskott

H4

Beslut om ansökan om intagning på visst hem för vård eller

12 § LVM

Socialsekreterare

45 § 1 och 2 LVM

Enhetschef

13 § LVM

Utskott

boende efter ansökan om tvångsvård enligt LVM
H5

Beslut om begäran av biträde av polis för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande eller läkarundersökning

H6

Beslut om omedelbart omhändertagande samt beslut om att ej
fullfölja beslut om omedelbart omhändertagande

I brådskande fall
ordförande/vice
ordförande

Anmärkning

Sida 33

H7

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Yttrande till åklagarmyndighet beträffande den som vårdats

46 § LVM

Enhetschef

18 b § LVM

Utskott

enligt LVM
H8

Beslut att upphäva nämndens beslut om omedelbart
omhändertagande om det inte längre finns skäl för

I brådskande fall

omhändertagande

ordförande/vice
ordförande

H9

Beslut om anmälan enligt LVM till annan

6 § LVM

Socialsekreterare

Beslut om egenavgift till kommunen för uppehälle vid placering

6 kap. 1 § SoF

Socialsekreterare

på LVM-hem, familjehem eller HVB

8 kap. 1 § SoL

Beslut om avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse i fråga om

6 kap. 1 § SoF

egenavgift

8 kap. 1 § SoL

Yttrande till allmän domstol när den som begått brott kan bli

31 kap. 2 § första stycket

föremål för vård enligt LVM

BrB

socialförvaltning/kommun
H 10

H 11

H 12

Enhetschef

Enhetschef

Anmärkning

Sida 34

I. BISTÅND TILL BARN OCH UNGA

I1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Vid anmälan beslut om att utredning ska inledas, att utredning

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

11 kap. 1 a § SoL

Socialsekreterare

Anmärkning

inte ska inledas, att inledd utredning ska läggas ned eller att
avsluta utredning utan insats
I 1.1



omedelbar skyddsbedömning vid anmälan som rör barn och
ungdom

Inget formellt beslut i
kommunrättslig mening. Här
tydliggörs endast vem som
ansvarar för bedömningen.
Bedömningen ska
dokumenteras enligt
tillämpliga föreskrifter (jfr
SOSFS 2014:5)

I 1.2



beslut om utredning vid egen ansökan eller av vad som på
annat sätt har kommit till nämndens kännedom

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Sida 35

I 1.3

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat



11 kap. 2 § andra stycket

Utskott

förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn

SoL
I2

Beslut om ekonomiskt bistånd under placering, omplacering
eller flyttning från familjehem, hem för vård och boende eller
stödboende

I 2.1



upp till 50 % av prisbasbeloppet

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

I 2.2



övriga fall

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

I3

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver skyldigheten enligt 4 kap.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

1 § SoL
I 3.1



upp till 50 % av prisbasbeloppet

4 kap. 2 § SoL
I 3.2



övriga fall

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Utskott

Anmärkning

KALIX KOMMUN

Ärende
I4

Sida 36

Lagrum/motsv.

Delegat

Anmärkning

4 kap. 1 § SoL

Utskott

Med intern placering avses

I brådskande fall

placering i kommunens egen

ordförande/vice

regi, kommunal

ordförande

driftentreprenad eller genom

Bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård
och boende eller stödboende (barn och ungdom)

I 4.1



intern placering

anlitande av uppdragstagare

I 4.2



extern placering

4 kap. 1 § SoL

Utskott

Med extern placering avses

I brådskande fall

placering i andra fall

ordförande/vice
ordförande
I5

Beslut om tillfällig (högst 2 månader) ej stadigvarande placering
i familjehem (barn och ungdom)

4 kap. 1 § SoL
6 kap. 6 § fjärde stycket
SoL

Utskott
I brådskande fall
ordförande/vice
ordförande

Sida 37

I6

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om bistånd i form av stadigvarande vård och fostran

4 kap. 1 § SoL

Utskott

(placering/omplacering) i av arbetsutskottet godkänt familjehem

I brådskande fall
ordförande/vice
ordförande

I7

I8

Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård och fostran i

6 kap. 6 § första och

Utskott

enskilt hem

andra stycket SoL

Överväga om fortsatt vård för underårig som är placerad för

6 kap. 8 § SoL

Utskott

6 kap. 11 a § SoL

Utskott

6 kap. 11 b § SoL

Utskott

vård med stöd av SoL fortfarande behövs samt efter tre år
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken
I9

Beslut om godkännande av att en utländsk myndighet placerar
ett barn i Sverige

I 10

Beslut om placering av barn i ett annat land

Anmärkning

Sida 38

I 11

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj,

4 kap. 1 § SoL,

Enhetschef

förordnande av kontaktperson/kontaktfamilj samt entledigande

3 kap. 6 b § SoL

av kontaktperson/kontaktfamilj
I 12

Ersättning till kontaktperson/kontaktfamilj gällande barn och
ungdom enligt nämndens riktlinjer i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendationer

I 12.1



belopp motsvarande grundbelopp

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

3 kap. 6 b § SoL
I 12.2



belopp utöver grundbelopp

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

3 kap. 6 b § SoL

I 13

Bidrag till särskilda kostnader, kontaktperson/kontaktfamilj

I 13.1



högst 10 % av prisbasbeloppet

4 kap. 1 § SoL
3 kap. 6 b § SoL

Socialsekreterare

Anmärkning

Sida 39

I 13.2

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat



4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

övriga fall

3 kap. 6 b § SoL
I 14

Ersättning till familjehem (arvode och omkostnads- ersättningar)
gällande barn och ungdom enligt nämndens riktlinjer i enlighet
med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer
och till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit
familjehemsförälder enligt 6 kap. 11 § SoL

I 14.1



belopp motsvarande grundbelopp

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

6 kap. 11 § SoL
I 14.2



belopp utöver grundbelopp

4 kap. 1 § SoL
6 kap. 11 § SoL

I 15

Bidrag till särskilda kostnader vid familjehemsplaceringar

Enhetschef

Anmärkning

Sida 40

I 15.1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat



4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

högst 10 % av basbeloppet

6 kap. 11 § SoL
I 15.2



övriga fall

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

6 kap. 11 § SoL
I 16

Kostnad för skador som barnet vållar familjehemmet och som ej

4 kap. 1 § SoL

ersätts av hem- eller ansvarsförsäkring upp till ett belopp om

6 kap. 11 § SoL

Socialsekreterare

500 kronor
I 17

Kostnad för skador som barnet vållar familjehemmet och som ej
ersätts av hem- eller ansvarsförsäkring överstigande 500 kronor

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

6 kap. 11 § SoL

upp till ett basbelopp
I 18

Beslut om kolonivistelse, feriehemsvistelse eller liknande

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

I 19

Beslut om ersättning från förälder

8 kap. 1 § andra stycket

Socialsekreterare

SoL

Anmärkning

Sida 41

I 20

I 21

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut att nämnden ska uppbära underhållsbidrag i stället för

8 kap. 1 § andra stycket

Socialsekreterare

vårdnadshavaren

SoL

Beslut om framställning till centrala studiestödsnämnden om

2 kap. 33 §

ändring av betalningsmottagare av studiebidrag

Studiestödsförordningen

Socialsekreterare

(2000:655)
I 22

Beslut om bistånd i form av

I 22.1



öppenvårdsinsatser i egen regi

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

I 22.2



öppenvårdsinsatser i extern regi

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

I 23

Beslut att utse företrädare från socialtjänsten vid förhör av unga

7 § LUL

Socialsekreterare

11 kap. 4 a § SoL

Enhetschef

lagöverträdare
I 24

Beslut att följa upp ett barns situation när en utredning som
gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om
insats

Anmärkning

Sida 42

I 25

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut att följa upp ett barns situation efter att en placering har

11 kap. 4b § SoL

Enhetschef

6 kap. 13 a § FB

Utskott

5 kap. 3 § 1 SoF

Socialsekreterare

5 kap. 3 § 2 SoF

Socialsekreterare

5 kap. 3 § 3 SoF

Socialsekreterare

upphört
I 26

Beslut att vidta åtgärd för ett barn i form av psykiatrisk eller
psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen, behandling i öppna former som ges med
stöd av 4 kap 1§ socialtjänstlagen eller utseende av en
kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första
stycket socialtjänstlagen, om det krävs med hänsyn till barnets
bästa även om bara en vårdnadshavare samtycker till insatsen

I 27

Beslut om samt anmälan till överförmyndaren om behov av
förmyndare, förvaltare eller god man

I 28

Beslut om samt anmälan till överförmyndaren om att behov av
förmyndare, förvaltare eller god man inte längre föreligger

I 29

Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltningen av underårigs egendom

Anmärkning

Sida 43

I 30

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Framställan till domstol om vårdnad, umgänge eller

5 kap. 2 § SoF

Socialsekreterare

2 a kap. 10 § SoL

Enhetschef

2 a kap. 11 § SoL

Enhetschef

förmynderskap samt barns behov av målsägandebiträde
I 31

Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun samt beslut i fråga om att ta emot ärende

I 32

Beslut om ansökan om överflyttning av ärende hos IVO samt
yttrande till domstol

Anmärkning

Sida 44

J. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Anmärkning

J1

Beslut om ansökan till förvaltningsrätt för vård enligt LVU

4 § LVU

Utskott

J2

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom

6 § LVU första och andra

Utskott

Ordförande eller annan

under 20 år

stycket

I brådskande fall

förordnad ledamot har i detta

ordförande/vice

fall kompletterande

ordförande

beslutanderätt med stöd av
LVU

J3

Beslut om hur vården ska anordnas och var den unge ska vistas

11 § första och tredje

Utskott

Ordförande eller annan

under vårdtiden

stycket LVU

I brådskande fall

förordnad ledamot har i detta

ordförande/vice

fall kompletterande

ordförande

beslutanderätt med stöd av
LVU

Sida 45

J4

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Anmärkning

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

11 § andra och tredje

Utskott

Ordförande eller annan

stycket LVU

I brådskande fall

förordnad ledamot har i detta

ordförande/vice

fall kompletterande

ordförande

beslutanderätt med stöd av
LVU

J5

Övervägande av om vård med stöd av 2§ LVU fortfarande

13 § första stycket LVU

Utskott

behövs

Endast ett övervägande och
inget beslut i
kommunalrättslig mening

J6

Prövning av om vård med stöd av 3§ LVU fortfarande behövs

13 § andra stycket LVU

Utskott

Detta är däremot ett beslut i
kommunalrättslig mening

J7

Övervägande av om beslut beträffande umgänge eller

14 § tredje stycket LVU

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket 1 och 2

Socialnämnd
I brådskande fall

fortfarande behövs

ordförande/vice
ordförande

J8

Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra

21 § första stycket LVU

Utskott

Sida 46

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

J9

Beslut om kontaktperson eller öppen behandling

22 § första stycket LVU

Utskott

J 10

Prövning om beslut om förebyggande insats

22 § tredje och fjärde

Utskott

Anmärkning

stycket LVU
J 11

Beslut om att förebyggande insats ska upphöra

22 § tredje och fjärde

Utskott

stycket LVU
J 12

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud

24 § LVU

Utskott

J 13

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

26 § första stycket LVU

Utskott

J 14

Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra

26 § andra stycket LVU

Utskott

J 15

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § första och andra

Utskott

Ordförande eller annan

stycket LVU

I brådskande fall

förordnad ledamot har i detta

ordförande/vice

fall kompletterande

ordförande

beslutanderätt med stöd av
LVU.

Sida 47

J 16

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkaren

43 § 1 LVU

Utskott

tillträde till den unges hem eller för att inställa den unge till

I brådskande fall

läkarundersökning

ordförande/vice

Anmärkning

ordförande
J 17

Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU skall upphöra

9 § LVU

Utskott
I brådskande fall
ordförande/vice
ordförande

J 18

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om

43 § 2 LVU

Enhetschef IFO

vård eller omhändertagande med stöd av LVU

Egentligt delegationsförbud
enligt SoL till annat än
utskott men kompletterande
beslutanderätt med stöd av
LVU

J 19

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om förlängning av
utredningstiden

8 § LVU

Enhetschef

Sida 48

J 20

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Anmälan om behov av offentligt biträde samt yttrande till

39 § LVU

Enhetschef

11 § fjärde stycket LVU

Socialsekreterare

14 § andra stycket LVU

Socialnämnd

förvaltningsrätten över ansökan om offentligt biträde i ärende
enligt LVU
J 21

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån
beslutet ej är att hänföra till 11§ första och andra stycket LVU (t
ex kortare vistelse utom familjehemmet eller hemmet för vård
eller boende)

J 22

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när
överenskommelse ej kan nås med föräldern eller

I brådskande fall

vårdnadshavaren (umgängesbegränsning)

ordförande/vice
ordförande

J 23

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern
eller vårdnadshavaren (hemlighållande av vistelseort)

14 § andra stycket LVU

Socialnämnd
I brådskande fall
ordförande/vice
ordförande

Anmärkning

Sida 49

J 24

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern

14 § andra stycket LVU

Socialnämnd

eller vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets beslut

I brådskande fall
ordförande/vice
ordförande

J 25

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enl. 27 § LVU ska

30 § andra stycket LVU

upphöra

Utskott
I brådskande fall
ordförande/vice
ordförande

J 26

Beslut om den unges umgänge med förälder eller

31 § LVU

Utskott

31 § LVU

Enhetschef

vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när överenskommelse ej kan nås
J 27

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

Anmärkning
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J 28

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats för

32 § LVU

Enhetschef

läkarundersökningen

Anmärkning
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K. ÄRENDEN ENLIGT FÖRÄLDRABALKEN

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

K1

Beslut om att inleda utredning av faderskap

2 kap. 1 § FB

Familjerättssekreterare

K2

Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap och

2 kap. 1 – 2 §§ FB

Familjerättssekreterare

vidta åtgärder i samband med detta, såsom biträde och

2 kap. 4 – 6 §§ FB

blodundersökning/DNA, när dom eller bekräftelse finns och

2 kap. 8 § FB

faderskapet kan ifrågasättas
K3

Godkännande av faderskapsbekräftelse

K 3.1



sammanboende

1 kap. 4 § FB

Administratör

K 3.2



ej sammanboende

1 kap. 4 § FB

Familjerättssekreterare

K4

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

3 kap. 5 § FB

Socialnämnden

Anmärkning
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K5

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och

6 kap. 19 § FB

Enhetschef

7 kap. 7 § FB

Familjerättssekreterare

6 kap. 20 § FB

Familjerättssekreterare

6 kap. 19 § FB

Familjerättssekreterare

6 kap. 17 a § FB

Familjerättssekreterare

6 kap. 15 c § FB

Familjerättssekreterare

umgängesfrågan
K6

Godkännande av avtal om underhållsbidrag där
betalningsperioden överstiger tre månader

K7

Sakupplysning till tingsrätt i samband med ett interimistiskt
beslut i mål eller ärende om vårdnad och umgänge, s.k.
snabbyttrande

K8

Lämna utredning till tingsrätten i mål eller ärende om vårdnad,
boende och umgänge

K9

Beslut att godkänna eller att inte godkänna avtal om vårdnad,
umgänge och boende

K 10

Beslut att utse viss person att medverka vid umgänge
(umgängesstöd)

Anmärkning
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L. ADOPTIONSÄRENDEN

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

L1

Medgivande att ta emot utländskt barn i syfte att adoptera det

6 kap. 12 § SoL

Utskott

L 1.1



6 kap. 12 § andra och

Familjerättssekreterare

anvisning om föräldrautbildning inför internationell adoption

tredje stycket SoL
L2

Återkallelse av beslut om medgivande till adoption av utländskt

6 kap. 13 § SoL

Utskott

barn
L3

Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta

6 kap. 14 § SoL

Familjerättssekreterare

L4

Beslut att ej ge samtycke till att adoptionsförfarandet får

6 kap. 14 § SoL

Utskott

6 kap. 14 § SoL

Enhetschef

fortsätta
L5

Beslut att förlänga tiden för när samtycke ska lämnas

Anmärkning
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M.

M1

BISTÅND TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Anmärkning

Beslut om att inte ta upp en begäran om insatser till

1 kap. 1 § tredje stycket

Biståndshandläggare

Detta avser situationer när

prövning/beslut om avvisning

SoL

insatsen inte kan ges (jfr
Socialstyrelsens
meddelandeblad nr 12, 2013)

M2

Vid anmälan beslut om att utredning ska inledas, att utredning

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

inte ska inledas, att inledd utredning ska läggas ned eller att
avsluta utredning utan insats
M3

Beslut om utredning vid egen ansökan eller av vad som på annat
sätt har kommit till nämndens kännedom
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Ärende
M4

Beslut om bistånd i form av:

M 4.1



särskilt boende i egen regi

Lagrum/motsv.

Delegat

Anmärkning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Med egen regi avses boende
som bedrivs i kommunens

5 kap. 5 § SoL

egen regi eller
driftentreprenad
M 4.2



parboende i särskilt boende

4 kap. 1 c § SoL

Biståndshandläggare

5 kap. 5 § SoL
M 4.3



bostad med särskild service i egen regi

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Med egen regi avses boende
som bedrivs i kommunens

5 kap. 7 § SoL

egen regi eller
driftentreprenad
M 4.4



korttidsvistelse/avlösning utanför hemmet

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

M 4.5



plats i dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller
kognitiv nedsättning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
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Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

M 4.6



4 kap. 1 § SoL

Enhetschef bistånd

M5

Beslut om hjälp i hemmet (hemtjänst)

4 kap. 1 § Sol

Biståndshandläggare

M 5.1

Beslut om tillfälliga biståndsbeslut upp till 4 veckor

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

korttidsvistelse i extern regi eller utanför kommunen

7 och 9 §§ LSS
M6

Beslut med anledning av ansökan enligt 2a kap. 8
§ SoL om insatser enligt 4 kap. 1 § SoL

2 a kap. 8 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

M7

Beslut om trygghetslarm

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

M8

Beslut om avlösning i hemmet

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

M9

Beslut om ledsagning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

M 10

Beslut om avgift för hemtjänst samt boende och andra insatser

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

enligt gällande taxa

Anmärkning
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M 11

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för vård,

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

Anmärkning

omsorg och service
M 12

Beslut om bistånd i form av kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

M 13

Beslut om bistånd i form av i särskilt boende i extern regi

4 kap. 1 § SoL

Utskott

Med extern regi avses
boende i annan form än egen

5 kap. 5 § SoL

regi och driftentreprenad
M 14

Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service i extern
regi

4 kap. 1 § SoL

Utskott

Med extern regi avses
boende i annan form än egen

5 kap. 7 § SoL

regi och driftentreprenad
M 15

Beslut om bistånd i form av boendestöd

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

M 16

Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i

2 a kap. 10 § SoL

Enhetschef

annan kommun samt beslut i fråga om att mottaga ärende

Sida 58

M 17

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om ansökan om överflyttning av ärende hos IVO samt

2 a kap. 11 § SoL

Enhetschef

5 kap. 3 § 1 SoF

Biståndshandläggare

yttrande till domstol
M 18

Beslut om samt anmälan till överförmyndaren om behov av
förmyndare, förvaltare eller god man

M 19

Beslut om samt anmälan till överförmyndaren om att behov av
förmyndare, förvaltare eller god man inte längre föreligger

Enhetschef
5 kap. 3 § 2 SoF

Biståndshandläggare
Enhetschef

Anmärkning
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N. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE

N1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Anmärkning

Beslut om att inte ta upp en begäran om insatser till

8 § LSS

Biståndshandläggare

Detta avser situationer när

prövning/beslut om avvisning

insatsen inte kan ges t.ex. när
begäran inte görs av den
enskilde själv (jfr 8 § LSS
och Socialstyrelsens
meddelandeblad nr 12, 2013)

N2

Biträde av personlig assistent

9 § 2 LSS

LSS/SoL-handläggare

N3

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent

9 § 2 LSS

LSS/SoL-handläggare

N4

Beslut om att utbetala ekonomiskt stöd för personlig assistans

11 § LSS

LSS/SoL-handläggare

9 § 3 LSS

LSS/SoL-handläggare

till annan än den som är berättigad till insatsen
N5

Ledsagarservice
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Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

N6

Biträde av kontaktperson

9 § 4 LSS

LSS/SoL-handläggare

N7

Avlösarservice i hemmet

9 § 5 LSS

LSS/SoL-handläggare

N8

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

9 § 6 LSS

LSS/SoL-handläggare

N9

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna

9 § 7 LSS

LSS/SoL-handläggare

Utskott

Anmärkning

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
N10

Boende i familjehem för barn och ungdomar

9 § 8 LSS

N 11

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar

9 § 8 LSS

N 11.1



intern placering

Utskott

Med intern placering avses
boende i egen regi eller
driftentreprenad
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Ärende
N 11.2



Lagrum/motsv.

extern placering

Delegat

Anmärkning

Utskott

Med extern placering avses
boende i annan form än egen
regi och driftentreprenad

N 12

Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild

9 § 9 LSS

anpassad bostad för vuxna
N 12.1



LSS/SoL-handläggare

boende i egen regi

Med egen regi avses boende
i egen regi eller
driftentreprenad

N 12.2



Utskott

boende i extern regi

Med extern regi avses
boende i annan form än egen
regi och driftentreprenad

N 13

Daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig

9 § 10 LSS

LSS/SoL-handläggare

Sida 62

N 14

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt utbetalt

12 § LSS

Enhetschef

Beslut om att innehålla eller stoppa utbetalning av ekonomiskt

Allmänna rättsgrundsatser

Områdeschef

stöd för personlig assistans vid misstanke om ekonomiska

jfr 37 § andra stycket

oegentligheter

tredje punkten FL

Anmälan till överförmyndare om behov av förmyndare,

15 § 6 LSS

ekonomiskt stöd för personlig assistans
N 14.1

N 15

LSS/SoL-handläggare

förvaltare eller god man
N 16

Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till familjehem
och till kontaktperson

N 16.1



belopp motsvarande Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer

Enhetschef

N 16.2



belopp utöver Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer

Enhetschef

N 17

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får

20 § LSS och 6 kap. 2 §

omvårdnad i ett annat hem än det egna

SoF

LSS/SoL-handläggare

Anmärkning
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N 18

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut att vidta åtgärd för ett barn i form av en insats enligt 9 §

6 kap. 13 a § FB

Utskott

16 § andra och tredje

LSS/SoL-handläggare

4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade om det krävs med hänsyn till barnets bästa
även om bara en vårdnadshavare samtycker till insatsen
N 20

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS

stycket LSS
N 21

Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i

16 § fjärde stycket LSS

LSS/SoL-handläggare

9 § 2 LSS

LSS/SoL-handläggare

kommunen och besluta om insatser enligt LSS
N 22

Beslut om ersättning av merkostnader vid ordinarie assistents
sjukfrånvaro

N 23

Begäran om att annan kommun bistår med utredning

16 a § LSS

LSS/SoL-handläggare

N 24

Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig

15 § 8 LSS

LSS/SoL-handläggare

assistent till försäkringskassan

Anmärkning
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N 25

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Begäran till annan kommun att verkställa beslut och beslut om

16 a § och 16 b § LSS

LSS/SoL-handläggare

18 § LSS

LSS/SoL-handläggare

ersättning till vistelsekommunen
N 26

Beslut om att på den enskildes begäran utföra viss assistans
mot avgift motsvarande assistansersättning

Anmärkning
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O.YTTRANDE TILL ALLMÄN DOMSTOL OCH ÅKLAGARMYNDIGHET

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

O1

Yttrande till allmän domstol angående överlämnande till vård:

O 1.1

då den som begått en brottslig handling föreslås bli föremål för
åtgärder enligt LVM

31 kap. 2 § BrB

Utskott

O 1.2

då vård enligt LVM inte är aktuell

31 kap. 2 § BrB

Enhetschef

O2

Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till åklagare,

6 § lagen om särskild

Enhetschef

domstol och frivårdsmyndighet

personutredning i brottmål
m.m.

O3

Yttrande till allmän domstol angående överlämnande till vård

O 3.1

då den som begått en brottslig handling föreslås bli
föremål för åtgärder enligt LVU

32 kap. 1 § BrB

Utskott

Anmärkning
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Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

O 3.2

då vård enligt LVU inte är aktuell

32 kap. 2 § BrB

Enhetschef

O4

Yttrande till åklagarmyndighet enligt LUL

11 § LUL

Enhetschef

O5

Yttrande enligt namnlagen

45 – 46 §§ namnlagen

Socialsekreterare

(1982:670)
O6

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

15 kap. 1 § ÄktB

Socialsekreterare

O7

Yttrande till passmyndigheten vid utfärdande av pass utan

3 § andra stycket

Enhetschef

vårdnadshavarens medgivande

passförordningen
(1979:664)

O8

Yttrande till åklagarmyndigheten med anledning av begäran om

31 § LUL

Enhetschef

38 § LUL

Enhetschef

utredning beträffande misstänkt under 15 år
O9

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan

Anmärkning
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O 10

Yttrande till åklagarmyndighet om vård eller andra åtgärder som
redovisats i vårdplan för person som dömts till vård enligt
socialtjänstlagen ej kommit till stånd

12 kap. 8 § SoL

Socialsekreterare

Sida 68

P . A N D R A Ä R E N DE N O C H Ö V R I G A Y T T R A N D E N

P1

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i körkortsärende

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 §

Socialsekreterare

körkortsförordningen
(1998:980)
P2

Dödsboanmälan till skattemyndigheten

20 kap. 8 a § ÄB

Socialsekreterare

P3

Beslut att inleda en provisorisk dödsboförvaltning till dess

18 kap. 2 § ÄB

Socialsekreterare

18 kap. 2 § ÄB

Socialsekreterare

18 kap. 2 § ÄB

Socialsekreterare

18 kap. 2 § ÄB

Socialsekreterare

dödsbodelägare spårats och underrättats
P4

Beslut att avsluta provisorisk dödsboförvaltning då
dödsbodelägare spårats och underrättas

P5

Beslut att förvalta och avveckla dödsbo utan tillgångar med
fullmakt från Allmänna arvsfonden

P6

Beslut att förordna om att begrava avliden vars dödsbo
provisoriskt förvaltas av socialnämnden

Anmärkning
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P7

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till familj där barn

96 kap. 8 § SFB

Socialsekreterare

Yttrande till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet vid

2 kap. 4 § lagen

Socialsekreterare

bedömning av fullgörande av värnplikt eller civilplikt.

(1994:1809) om

Enhetschef

Anmärkning

vistas på institution eller i familjehem
P8

totalförsvarsplikt
P9

Till smittskyddsläkare lämna uppgifter



P 10

som behövs om person, för utredning enligt
smittskyddslagen
om det uppmärksammas att någon inte följer
förhållningsregler som meddelats enligt smittskyddslagen

6 kap. 11 – 12 §§

Socialsekreterare

smittskyddslagen

Biståndshandläggare

(2004:168)

Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och särskilt

1 § 3 samt 17 och 18 §§

Socialsekreterare

Kontakt tas med

bidrag)

lagen (1994:137) om

Migrationsverket innan

mottagande av

ersättning betalas ut. Bistånd

asylsökande m.fl.

efter fastställande eller med
särskilda belopp.
Försörjningsstöd enligt 4 kap
1 § SoL är inte aktuellt
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P 11

Ärende

Lagrum/motsv.

Delegat

Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande

10 § lagen (1994:137) om

Socialsekreterare

mottagande av
asylsökande m.fl.

Anmärkning

