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DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDENI HÖRBY KOMMUN

Allmänna bestämmelser
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden i mindre
viktiga ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare
beslutsvägar och kortare handläggningstider.
1. Enligt kommunallagen, 6 kap 37 §, får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 38 §.
2. Delegat får inte besluta i bland annat ärende om verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet samt ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild,
om det är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt, kommunallagen 6
kap 38 §.
3. Om fler än en delegat är angivna under samma ärende beslutar delegaterna var för sig,
och inte i grupp.
4. Med tillämpning av 6 kap 39 och 40 andra stycket §§ kommunallagen delegeras till
ordföranden eller vid förfall för denne förste eller andre vice ordföranden i nu nämnd
ordning att besluta på nämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.
5. Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen äger socialchef rätt att till annan anställd
vidaredelegera sin beslutanderätt. Sådan vidaredelegation skall anmälas till nämnden.
6. Vid förfall för ordföranden enligt dessa delegationsbestämmelser inträder 1:e vice
ordföranden eller socialchefen som delegat. Vid förfall av delegater inom förvaltningen
inträder socialchefen som delegat.
7. Delegation bygger på en klar och tydlig målstyrd och decentraliserad
verksamhet, där varje chef skall ta ansvar för sitt område.
8. Vid delegats frånvaro har närmast överordnad chef samma beslutanderätt.
9. I ärende som handläggs på mer än en avdelning skall beslut fattas i samråd
mellan berörda handläggare och vid samma tidpunkt.
10. Kontroll av beslut fattade med stöd av delegation sker genom att två ordinarie
socialnämndsledamöter utsedda under 1 år, som inte ingår i arbetsutskottet, att
fyra gånger under året granska slumpmässigt utvalda ärenden inom
socialnämndens verksamhetsområde.
11. Beslut fattade enligt delegation anmäls genom förteckning som inges till
socialnämndens ordinarie sammanträde. Beslut av driftskaraktär förtecknas inte.
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12. Beslut i andra ärenden, som till sin art och betydelse är jämförbara med angivna, får fattas
av motsvarande delegat.

Förkortningar
AFL
AL
BrB
FB
FPL
FUL
FVL
GB
HSL
KVAL
LMA
LSS
LUL
LVM
LVU
MAS
MAR
OSL
RB
SAS
SFB
SML
SOF
SoL
TF
ÄB
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1

Ekonomiskt bistånd och övrigt bistånd inom individ- och
familjeomsorgen

Nr

Ärende

1.1

Ekonomiskt bistånd
- enligt riksnorm och
riktlinjer

Lagrum

Delegat

4 kap 1 §

Socialsekreterare

- över riksnorm och
4 kap 1 § SoL
riktlinjer upp till 25%
av ett prisbasbelopp per
månad

Socialsekreterare

Info beslut och
belopp till AU
Info AU

Utöver ovanstående

4 kap 1 § SoL

AU

Anmäls till nämnd

- under riksnorm och
riktlinjer

4 kap 1, 3 § SoL

Socialsekreterare

-avslå ansökan om
försörjningsstöd

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

-ekonomiskt bistånd
utöver försörjningsstöd
utöver riktlinjer
över ett halvt
prisbasbelopp per
månad och ärende

1.2

Anmärkning

AU

Utöver ovanstående

4 kap 1 §

AU

Om arbetsutskottets
beslut inte kan avvaktas

4 kap 1 §

Ordförande

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

9 kap 1 §
9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

Underrättelse till
Försäkringskassan om
att nämnden ska
uppbära ersättning för
ekonomiskt bistånd
som utgivits som
förskott på förmån

9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Lämna uppgifter ur
12 kap 7 § SoL
personregister till annan
myndighet om utgivet
ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare

1.3

Beslut om praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet

4 kap 4 § SoL

Socialsekreterare

1.4

Beslut om nedsättning
av eller vägran att
utge fortsatt
försörjningsstöd

4 kap 5 § SoL

Socialsekreterare

1.5

Beslut om ekonomiskt
bistånd utöver
4 kap 1 § SoL

4 kap 2 § SoL
(OBS överklagan
genom laglighetsprövning)

AU Utskott

1.6

Återkräva ekonomiskt
bistånd enligt
4 kap 1 § SoL

9 kap 1 § SoL
9 kap 2 § SoL

Återkräva ek.hjälp
enligt 4 kap 2 § SoL
(OBS måste ha utgetts
under villkor om
återbetalning)

9 kap 2 § 2 st SoL

Socialsekreterare

Föra talan hos
Förvaltningsrätt om
återkrav
enligt 9 kap 1 § SoL

9 kap 3 § SoL

AU Utskott

Delegationsförbud
enligt 10 kap 4 §
SoL till tjänsteman, får endast
delegeras till
särskilt utskott

Föra talan hos
Förvaltningsrätt om
återkrav
enligt 9 kap 2 § SoL

9 kap 3 § SoL

AU Utskott

Anmäls till nämnd

Eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 1, 2 §§

9 kap 4 § SoL

AU Utskott
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1.7

Beslut att inleda
utredning

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

- oavsett den enskildes
samtycke i ärende
rörande fråga om ev
åtgärd för underårigs
skydd eller stöd

11 kap 1 och 2 §§
SoL

Myndighetschef

Beslut om att utredning
inte skall inledas

11 kap 1 § SoL

Myndighetschef/1:e
socialsekreterare

Beslut om att inledd
utredning skall läggas
ner

11 kap 1 § SoL

Myndighetschef/1:e
socialsekreterare

1.9

Beslut om att utredning
inte skall föranleda
åtgärd

11 kap 1 § SoL

Myndighetschef/1:e
socialsekreterare

1.10

Beslut om att avsluta
utredning med insats

Beslutsfattare avseende
biståndsformen enligt
delegation

1.11

Beslut om att för viss
11 kap 2 § SoL
tid förlänga utredningen
rörande barn utöver
angivna 4 månader

AU Utskott

Anmäls till nämnd

1.12

Beslut om ekonomiskt
bistånd i samband med
förebyggande insatser
för barn och ungdom,
inom missbruksvården
samt övrig vuxen enligt
riktlinjer

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Info beslut och
belopp till AU
Gäller beslut om
övriga insatser
barn, övriga
insatser vuxna.

1.13

Beslut om bistånd i
4 kap 1 § SoL
form av vård enl SoL
(placering/omplacering)
i hem för vård eller
boende
barn/ungdom enligt
riktlinjer

Myndighetschef

Info beslut och
belopp till AU

1.8
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Nr

1.14

Ärende

Delegat

Anmärkning

Utöver riktlinjer

AU Utskott

Anmäls till nämnd

Beslut om bistånd i
4 kap 1 § SoL
form av vård, vuxna
(placering/omplacering)
- i hem för vård eller
boende eller i
familjehem
-Upp till 1 månad

Myndighetschef

Info beslut och
belopp till AU

- Mer än 1 månad

AU Utskott, ordförande

Beslut om bistånd i
skyddat boende
-Upp till 1 vecka
-Mer än 1 vecka
-Mer än 1 månad
-korttidsboende i HVB
upp till en månad och
ett prisbasbelopp per
person
-Mer än en månad

Lagrum

4 kap 1 kap SoL

4 kap 1 § SoL

1:e soc.sekr
Myndighetschef
AU
Myndighetschef

AU Utskott

1.15

Beslut om bistånd i
4 kap 1 § SoL
form av vård,
barn/ungdom
(placering/omplacering)
i familjehem,
barn/ungdom

Myndighetschef

1.16

Beslut om tillfällig
vistelse (ej varaktig
vård, högst fyra
månader) i annat enskilt
hem, familjehem el.
jourfamiljehem,
barn/ungdom

4 kap 1 § SoL

Myndighetschef

Beslut om arvode och
omkostnad under
tillfällig vistelse enligt
riktlinjer från Sveriges
Kommuner och
Regioner
- Upp till 3 mån
- Över 3 mån

4 kap1 § SoL

Familjehemssekreterare
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Över riktlinjer från
Sveriges Kommuner
och Regioner under
tillfällig vistelse
-Upp till 1 månad
-Mer än 1 månad

Myndighetschef
AU

1.17

Beslut om att förlänga
tillfällig vistelse (ej
varaktig vård, med två
månader) i annat enskilt
hem, familjehem el.
jourfamiljehem,
barn/ungdom

1.18

Beslut om ersättning till
familjehem, arvode och
omkostnader enligt
riktlinjer från Sveriges
Kommuner och
Regioner

Myndighetschef

Utöver norm och
riktlinjer

AU Utskott

Anmäls till nämnd

Kostnader för särskilt
kostnadskrävande
utrustning till barnet
upp till ett halvt
prisbasbelopp per barn
och placering

AU

Utbetalas som
ersättning till
familjehemmet

Familjehemmets
ersättning för förlorad
arbetsförtjänst

AU

1.19

4 kap 1 § SoL

Myndighetschef

Info AU

Särskilda kostnader vid
familjehemsplacering
enligt riktlinjer från
Sveriges Kommuner
och Regioner
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1.20

Beslut om ekonomiskt
bistånd i samband med
placering, omplacering
eller flyttning från
familjehem eller hem
för vård eller boende
- enligt riksnorm

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

- utöver riksnorm upp
till halvt prisbasbelopp
per månad och ärende

4 kap 1 § SoL

Enhetschef/
Myndighetschef

Utöver ovanstående

4 kap 1 § SoL

AU Utskott

1.21

Beslut om upphörande
av bistånd i form av
vård i hem för vård
eller boende eller i
familjehem

4 kap 1 § SoL

Myndighetschef

1.22

Beslut om
feriehemsvistelse och
ersättning enligt
riktlinjer från Sveriges
Kommuner och
Regioner

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

- ersättning till feriehem
utöver normalbelopp
upp till ersättning
motsvarande
familjehemsplats
1.23

Beslut om
kolonivistelse

1.24

Beslut om
- bistånd i form av
kontaktperson/familj

Myndighetschef

4 kap 1 § SoL

Myndighetschef

4 kap 1 § SoL

1:e soc.sekr

- förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj

1:e soc.sekr

- arvode och

Socialsekreterare
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Anmärkning

Anmäls till nämnd
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Nr

Ärende

Lagrum

omkostnadsersättning
till kontaktperson enligt
riktlinjer av Sveriges
Kommuner och
Regioner

Delegat

Anmärkning

Socialsekreterare

-arvode och
omkostnadsersättning
till kontaktfamilj enligt
riktlinjer av Sveriges
Kommuner och
Regioner
- utöver riktlinjer

Myndighetschef

Info beslut och
belopp till AU
Anmäls till AU

1.25

Beslut om upphörande
av bistånd i form av
kontaktperson/familj

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

1.26

Beslut om medgivande
att ta emot underårig
för stadigvarande vård
och fostran i enskilt
hem som inte tillhör
någon av barnets
föräldrar eller annan
vårdnadshavare

6 kap 6 § SoL

AU Utskott

Anmäls till nämnd

1.27

Beslut om ersättning i
form av arvode och
omkostnadsersättning
enligt riktlinjer från
Sveriges Kommuner
och Regioner, till
familjehem som
övertagit vårdnaden om
barnet

Myndighetschef

Info beslut och
belopp till AU
Anmäls till AU

- utöver riktlinjer

AU Utskott

Info beslut och
belopp till AU
Anmäls till AU

Familjehemmets, som
övertagit vårdnaden om

AU

SN 2019/012
2020-03-10

12

DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDENI HÖRBY KOMMUN

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

8 kap 1 § 1 st SoL
och 6 kap 1 – 4 §§
SoF
8 kap 1 § 2 st SoL,
och 6 kap 1 § SoF
18 kap 19 § SFB

Socialsekreterare

Anmärkning

barnet, ersättning
för förlorad
arbetsförtjänst
1.29

Beslut om egenavgift,
max 80 kr/dygn, vid
stöd och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär
när bistånd ges i form
av plats i hem för vård
eller boende eller i
familjehem, vuxna
enligt riktlinjer och
praxis

1.30

Beslut om övriga
4 kap 1 § SoL
insatser barn, övriga
insatser vuxna.
- upp till 20% av
prisbasbelopp
per år och
ärende
- Upp till ett halvt
prisbasbelopp
per år och
ärende

Socialsekreterare

Myndighetschef

1.31

Beslut om bistånd i
form av
jourlägenhet/boende

4 kap 1 § SoL

Myndighetschef/
1.e socialsekreterare

1.32

Beslut om bistånd i
form av
öppenvårdsinsats i egna
kommunens regi,
barn/vuxen
I extern regi

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut om att
underrätta
försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära
pension eller
sjukpenning

10 kap 3 §
Socialsekreterare
AFL och 1-3 §§
kungörelsen
(1962:393) om rätt i
vissa fall för
kommun eller annan
att uppbära pension

1.33
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1.34

Beslut om anmälan till
överförmyndare om
förhållanden betr.
förvaltningen av
underåriges egendom
(OBS avser all slags
egendom, inkl ATP)

42 § 2 st 3 p SoF

Socialsekreterare

1.35

Beslut om ersättning
7 kap 1 § FB
från förälder till placerat 8 kap 1 § SoL
barn
20 § LSS
6 kap 2 – 4 §§ SoF

Myndighetschef
1:e soc.sekr

- beslut om
framställning till
försäkringskassan om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag

16 kap 18§ SFP

AU Utskott

Kan endast
delegeras till AU
Utskott.

-beslut i fråga om
framställan om ändring
av betalningsmottagare
av underhållsstöd.
- beslut om att
underrätta
försäkringskassa att
barn med
bidragsförskott
placerats i familjehem
respektive återflyttat till
boförälder

16 kap 19§ SPF

AU Utskott

Kan endast
delegeras till AU
Utskott.

2 § förordningen
om underhållsstöd

Socialsekreterare

- beslut om att
underrätta
försäkringskassan om
att nämnden ska
uppbära barnpension
och barntillägg enligt
folkpensioneringen

10 kap 3 § AFL och Socialsekreterare
1, 3 §§ kungörelse
(1962:393) om rätt i
vissa fall för
kommun eller annan
att uppbära
folkpension

1.36

Beslut om att föra talan
om ersättning/återkrav
hos förvaltningsrätten
avseende
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Nr

1.37

1.38

Ärende

Lagrum

Delegat

- försörjningsstöd/
ekonomisk hjälp enligt
9 kap 2 § SoL
- kostnad enligt 8 kap 1
§ SoL

9 kap 3 §

Sektionschef/
Myndighetschef

- ekonomiskt bistånd
enligt 9 kap 1 § SoL

9 kap 3 §

AU Utskott

9 kap 4 §

Sektionschef/
Myndighetschef

2a kap 10-12 §§ SoL

AU

2a kap 4-5 §§ SoL

AU Utskott

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
-enligt 9 kap 1 och 2 §§
och 8 kap 1 § SoL
Beslut om framställan
om överflyttning och
mottagande av ärende

1.39 Beslut om ersättning till
annan kommun för
stödinsatser i
skola/barnomsorg

Sektionschef
Myndighetschef

11 kap 4.a § SoL
1.40 Beslut om uppföljning
av ett barns situation
när en utredning som
gäller barnets behov av
stöd eller skydd
avslutats utan beslut om
insats.

Socialsekreterare

1.41 Beslut om uppföljning av 11 kap 4.b § SoL
ett barns situation efter
det att en placering i ett
familjehem eller i ett hem
för vård eller boende har
upphört.

Socialsekreterare

1.42 Underrätta barn som fyllt 11 kap 4.c § SoL
15 år och
vårdnadshavare som
berörs om beslutet att
inleda respektive avsluta
uppföljningen.

Socialsekreterare
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Anmäls till nämnd
Se Kommunförbundets
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2

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

2.1

Företräda nämnden
vid muntlig
förhandling i
förvaltningsrätt och
kammarrätt i mål
enligt LVU

10 kap 2 § SoL

Socialsekreterare och
Myndighetschef

2.2

Beslut om ansökan
hos Förvaltningsrätt
om vård

4 § LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.3

Beslut om
6 § 1 st LVU
omedelbart
omhändertagande av
barn och ungdom
under 20 år med stöd
av 6 § LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.4

Beslut om att
omedelbart
omhändertagande
enligt 6 § LVU skall
upphöra

9 § LVU

Nämndens ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens förordnande

Anmäls till nämnd

2.5

Begäran hos
Förvaltningsrätten
om förlängd tid för
ansökan om vård vid
omedelbart
omhändertagande

8 § LVU

Myndighetschef/1:e
socialsekreterare

2.6

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

11 § 1 st LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.7

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

11 § 2 st LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.8

Beslut rörande den
unges personliga

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

förhållande i den
mån beslutet inte är
att hänföra till 11 § 1
och 2st LVU (t ex
kortare vistelser
utom familjehemmet
eller hem för vård
och boende)
2.9

Övervägande om
vård med stöd av 2 §
LVU fortfarande
behövs

13 § 1 och 2 st
LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.10

Prövning av om vård 13 § 1 och 3 st
med stöd av 3 § LVU LVU
skall upphöra

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.11

Beslut om hur rätt till 14 § 2 st 1 LVU
umgänge med den
unge skall utövas, s
k
umgängesrestriktione
r när överenskommelse inte kan
nås med föräldern
eller vårdnadshavaren

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.13

Beslut om hur rätt till 14 § 2 st LVU
umgänge med den
unge skall utövas
med förälder eller
annan
vårdnadshavare
(umgängesbegränsning).

2.14

Om socialnämndens
beslut inte kan
avvaktas

14 § 2 st. 1 p.
LVU

Beslut om att den
unges vistelseort inte
skall röjas för

14 § 2 st. LVU

SN 2019/012
2020-03-10

Beslut fattas av
socialnämnden.
Gäller även beslut
om upphörande.

Nämndens ordförande

Anmäls till nämnd.
Gäller fram tills
ordinarie delegat
kan fatta beslut.
Beslut fattas av
socialnämnden.
Gäller även beslut

17

DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDENI HÖRBY KOMMUN

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

föräldrarna eller
vårdnadshavare.

Anmärkning
om upphörande.

Om socialnämndens
beslut inte kan
avvaktas

14 § 2 st. 2 p.
LVU

Nämndens ordförande

Anmäls till nämnd.
Gäller fram tills
ordinarie delegat
kan fatta beslut.

2.15

Beslut om
regelbunden kontakt
med särskilt utsedd
kontaktperson eller
behandling i öppna
former

22 § 1 st 1 och 2
LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.16

Prövning av om
beslut om
förebyggande insats
skall upphöra att
gälla (ske minst var
6:e månad)

22 § 3 st LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.17

Beslut om att
förebyggande insats
skall upphöra

22 § 3 st LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.18

Ansökan hos
förvaltningsrätten
om flyttningsförbud

24 § LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.19

Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 1 st LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.20

Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra

26 § 2 st LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.21

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 1 st LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.22

Beslut om att ett
tillfälligt
flyttningsförbud skall
upphöra

30 § 2 st LVU

Nämndens ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens förordnande

Anmäls till nämnd

SN 2019/012
2020-03-10
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

2.23

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

31 § LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.24

Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt plats
för läkarundersökningen

2.25

Beslut att begära
43 § 1 LVU
polismyndighetens
biträde för att bereda
läkare tillträde till den
unges hem eller för
att föra den unge till
läkarundersökning

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.26

Beslut att begära
43 § 2 LVU
polismyndighetens
biträde för att
genomföra beslut om
vård eller
omhändertagande
med stöd av LVU

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.27

Beslut om att
överväga om det
finns skäl att ansöka
om överflyttning av
vårdnaden enligt 6
kap. 8 §
föräldrabalken.

AU Utskott

Anmäls till nämnd

2.28

Beslut om att
polisanmäla brott
mot barn eller den
unge

SN 2019/012
2020-03-10

32 § 1 st LVU

13 § 3 st LVU

Myndighetschef

Enhetschef/
Myndighetschef/
1:e socialsekreterare
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Nr

Ärende

2.29

Beslut om att avvakta
eller underlåta
polisanmälan då
uppenbar skada för
barnet eller den unge
kan uppstå

SN 2019/012
2020-03-10

Lagrum

Delegat
Myndighetschef

Anmärkning

20

DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDENI HÖRBY KOMMUN

3 LVU, kompletterande beslutande rätt enligt lag
Får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

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

6 § 1 och 2 st
LVU

Nämndens ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens förordnande

Anmäls till nämnd

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

11 § 1 och 3 st
LVU

Nämndens ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens förordnande

Anmäls till nämnd

3.3 Beslut om att den unga
får vistas i sitt hem
under vårdtiden

11 § 2 och 3 st
LVU

Nämndens ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens förordnande

Anmäls till nämnd

3.4 Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 2 st LVU

Nämndens ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens förordnande

Anmäls till nämnd

3.5 Beslut att begära
polishandräckning för
att genomföra
läkarundersökning

43 § 1 st LVU

Nämndens ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens förordnande

Anmäls till nämnd

3.6 Beslut att begära
polishandräckning för
att genomföra beslut
om vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU

43 § 2 LVU

Nämndens ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens förordnande

Anmäls till nämnd

SN 2019/012
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DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDENI HÖRBY KOMMUN

21

4

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

4.1

Beslut om att inleda
utredning om skäl
för tvångsvård

7§ LVM

Myndighetschef
1.e socialsekreterare

4.2

Beslut om att
utredning inte skall
inledas eller att
inledd utredning
skall läggas ned
enligt 7 § LVM
alternativt övergå i
utredning enligt 11
kap 1 § SoL

7 § LVM

Myndighetschef

4.3

Företräda nämnden
vid muntlig
förhandling i
förvaltningsdomstol
i mål enl LVM

10 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare och
Myndighetschef

4.4

Beslut om
läkarundersökning
samt utseende av
läkare att utföra
läkarundersökning
Beslut om
omedelbart
omhändertagande
av missbrukare

9 § LVM

Myndighetschef 1:e
socialsekreterare och
socialsekreterare vid sociala jouren

13 § LVM

AU Utskott /
Ordf och vice ord i soc. del. samt
de ledamöter nämnden utsett.

Anmäls till nämnd
Om sammanträde i
sociala delegationen
inte kan avvaktas

AU Utskott

Delegationsförbud
till tjänsteman enligt
10 kap. 4 § SoL, får
endast delegeras till
särskilt AU Utskott.

4.5

4.6

Beslut om ansökan
11 § LVM
om vård enligt LVM

4.7

Begäran om
polishandräckning
- för att föra en
missbrukare till
läkarundersökning

SN 2019/012
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45 § 1 LVM
2st

Myndighetschef/1:e soc.sekr.
eller socialsekreterare vid sociala
jouren

Anmärkning

DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDENI HÖRBY KOMMUN

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

- för inställelse vid
vårdinstitution

45 § 2 LVM

Socialsekreterare

4.8

Yttrande till åklagare 46 § LVM
vid åtalsprövning

Socialsekreterare

4.9

Yttrande till allmän
domstol när den
som begått brottslig
gärning kan bli
föremål för LVMvård

31 § 2 st
BrB

Socialsekreterare

Beslut att inte
ansöka om vård när
ett beslut om
omedelbart
omhändertagande
föreligger

18§ LVM

Myndighetschef

Anordnande av vård
utanför LVM-hem.
4.10 Vård jml LVM 13 §
upphör

SN 2019/012
2020-03-10

27 § 2 st
LVM

18 § b LVM

22

Anmärkning

Myndighetschef

AU Utskott /
Ordf och vice ord i soc. del. samt
de ledamöter nämnden utsett.

Anmäls till nämnd
om sammanträde i
sociala delegationen
inte kan avvaktas
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5

LVM, kompletterande beslutanderätt enligt lag

Får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.
Nr

Ärende

5.1 Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

SN 2019/012
2020-03-10

Lagrum

Delegat

Anmärkning

13 § 1 och 2 st
LVM

Nämndens
ordförande,
nämndens vice
ordförande, AUledamot enligt
nämndens
förordnande

Om sammanträde i
sociala delegationen inte
kan avvaktas
Anmäls till nämnd
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6

Familjerättsärende

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

6.1

Medgivande att ta emot
barn för adoption.

6 kap. 12 § SoL

AU Utskott

Delegationsförbud
enligt 10 kap. 4 § SoL.

Beslut i fråga om att utse en 4 kap. 14 § FB
utredare i adoptionsärende.

1:e soc.sekr.

6.2

Återkallande av
medgivande att ta emot
barn för adoption.

6 kap. 13 § SoL

AU Utskott

6.3

Samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande.

6 kap. 14 § SoL

Socialsekreterare

6.4

Yttrande till domstol i
adoptionsärende.

4 kap. 14-15 §§
FB

Socialsekreterare

6.5

Godkänna
faderskapsbekräftelse/
föräldraskapsbekräftelse
- I samboförhållande
- Utom samboförhållande

1 kap 4 § FB
och 1 Kap 9 §

6.6

Beslut i fråga om
vidtagande av åtgärder i
anledning av fastställande
av faderskap/föräldraskap

2 kap. 1,4-6, 8
och 9 §§ FB
jfr 10 kap. 5 §
SoL

socialsekreterare

6.7

Överflyttande/mottagande av påbörjad
faderskapsutredning från
annan kommun.

2 kap. 3 § FB

Socialnämnd/
Myndighetschef

6.8

Beslut i fråga om att väcka
och föra talan i mål om
faderskap.

3 kap. 5, 6 och
8 §§ FB jfr 10
kap. 5 § SoL

Socialsekreterare

6.9

Lägga ner påbörjad
faderskapsutredning

2 kap. 7 § FB

Socialnämnd

Delegationsförbud
enligt 10 kap. 5 § SoL.

6.10

Godkänna/icke godkänna
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och
umgänge.

6 kap. 6 § 2 st., 14 a
§ 2 st., 15a § 3 st.
FB samt 17a § FB

Socialsekreterare

Se cirkulär 1998:174.

SN 2019/012
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Delegationsförbud
enligt 10 kap. 4 § SoL.

Assistent
Socialsekreterare
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6.11

Meddela Skatteverket,
Försäkringskassa och CSN
om avtalets innehåll

6 kap. 17 b §
FB

6.12

Utse en viss person att
medverka vid umgänge
(umgängesstöd)

6 kap. 15 c § FB Socialsekreterare

6.13

Utse utredare i mål och
ärende gällande vårdnad,
boende och umgänge

6 kap. 19 § FB

Myndighetschef

6.14

Lämna upplysningar till
domstol i ärenden gällande
vårdnad, boende och
umgänge.

6 kap 15 c, 19,
20 §§ FB

Socialsekreterare

6.15

Frågan om barns rätt till
umgänge kan prövas i
rätten på talan av
socialnämnden.

6 kap. 15 a § FB Socialnämnd

Delegationsförbud
enligt 10 kap 5 § SoL

6.16

Frågan om ändring av
barns vårdnadshavare kan
prövas i rätten på talan av
socialnämnden

6 kap. 7-10 §§
FB

Delegationsförbud
enligt 10 kap 5 § SoL

6.17

Godkänna avtal i form av
7 kap. 7 § FB
engångsbelopp samt att
underhållsbidrag ska
betalas för längre period än
tre månader.

SN 2019/012
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Socialsekreterare

Socialnämnd

Socialsekreterare
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7

Yttrande till allmän domstol och åklagarmyndighet

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

7.1

Anmälan till domstol eller
myndighet om behov av
offentligt biträde

3 § Lag om
offentligt
biträde (SFS
1996:1620)

Socialsekreterare

7.2

Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

3 § Lag om
offentligt
biträde och 7
§ Förordning
om offentligt
biträde

Socialsekreterare

7.3

Dödsboanmälan

20 kap 8a ÄB

Assistent

7.4

Yttrande i körkortsärende

3 kap 8 § och
5 kap 2 §
körkortsförordningen

Socialsekreterare

7.5

Upplysningar i vapenärende
(OBS Uppgift får endast lämnas
ut om den enskilde har samtyckt
till det, se JO 1983/84 s188 f)

Myndighetschef

7.6

Yttrande till allmän domstol
angående överlämnande av vård
inom socialtjänsten samt då
rätten avser att döma den som
inte fyllt 21år till fängelse mer än
3 månader

28 § Lag med Myndighetschef
särskilda
bestämmelser
om unga
lagöverträdare
LUL

7.7

- då den som begått brottslig
gärning föreslås bli föremål för
åtgärder enligt LVU

Myndighetschef

- då vård enligt LVU inte är
aktuell

Myndighetschef

a/ Yttrande till
åklagarmyndighet inför beslut i
åtalsfråga avseende den som inte
fyllt 18 år

11 § 1 st LUL

Socialsekreterare

b/ Upplysning till

11 § 3 st LUL

Socialsekreterare

SN 2019/012
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Anmärkning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

3 § LUL

Socialsekreterare

d/ Upplysning till åklagare
5 § LUL
avseende vård inom
socialtjänsten vid domstolsbeslut
överlämnande till vård inom
socialtjänsten

Socialsekreterare

e/ Underrättelse till
åklagarmyndighet då någon som
påföljd överlämnats till vård
inom socialtjänsten, och åtgärd
ej kommer till stånd, eller om
den unge bryter mot föreskrift

12 kap § 8
SoL

Socialsekreterare

7.8

Yttrande till polismyndighet eller 31 § 1 st 1
åklagarmyndighet avseende
LUL
huruvida inledande av utredning,
rörande ungdom som inte fyllt
15 år, kan ha betydelse för att
avgöra behovet av
socialtjänstens insatser avseende
den unge

Socialsekreterare

7.9

Framställan till
åklagarmyndighet om att
åklagare, avseende ungdom
under 15 års ålder som
misstänks för brott, skall begära
prövning hos domstol huruvida
den unge har begått brottet
(bevistalan)

37§ 1st LUL

AU Utskott
- i brådskande
fall då AUs
Utskotts beslut
inte kan
avvaktas:
nämndens
ordförande,
nämndens vice
ordförande,
AU-ledamot
enligt nämndens
förordnande

Yttrande till allmän domstol
beträffande namnbyte

45 § 2 st och
46 § 2 st
namnlagen

Socialsekreterare

Anmärkning

åklagarmyndighet
c/ Upplysning till åklagare
avseende socialtjänståtgärd, efter
beslut om åtalsunderlåtelse

7.10

SN 2019/012
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Anmäls till nämnd
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Nr

7.11

Ärende

Lagrum

Delegat

Upplysning till åklagare,
domstol, frivårdsmyndighet,
justitiedepartementet

6 § och 9 §
lag om
brottmål mm
(SFS
1991:2041)

Socialsekreterare

12 kap RB

Socialchef

7.12 Att med behörighet som avses i
rättegångsbalken föra
nämndens talan inför domstol
och andra myndigheter
samt vid förrättningar av olika
slag samt behörighet att
utfärda fullmakt för annan.
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Anmärkning

Kommunchefen
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8

Alkohollagen (AL) och övriga tillstånd

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

TILLSTÅND

8.1

Beslut i ärenden om
stadigvarande
serveringstillstånd

8 kap. 2 § AL

AU Utskott

Catering 8 kap. 4 § AL
Provsmakning 8 kap.
6 och 7 §§ AL
Hotellrum 8 kap. 5 §
AL
Pausservering 8kap. 15
§ AL

8.2

Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd

8 kap. 2 § AL

AU Utskott

Avser alla
stadigvarande
förändringar

8.3

Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till
allmänheten

8 kap. 2 § AL

Myndighetschef

Om anordnandet av
provsmakning se 8
kap. 6 § och 8 kap. 7 §
AL

8.4

Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till
slutna sällskap

8 kap. 2 § AL

Alkoholhandläggare

8.5

Beslut om medgivande
till serveringstillstånd vid
ombyggnad av
serveringsställe

9 kap. 11 § AL

Myndighetschef
Enhetschef

8.6

Beslut med anledning av
ansökan från
konkursbo om att få
fortsätta rörelsen

9 kap. 12 § AL

Alkoholhandläggare

8.7

Godkännande av
anmälan från
tillståndshavare enligt 8
kap. 3,4,6 och 7 §§ samt
9 kap. 11-12 §§ AL

8 kap. 3,4,6
Alkoholhandläggare
och 7 §§ samt
9 kap. 11-12 §§
AL

8.8

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd
 när tillståndet
inte längre
utnyttjas

9 kap. 18 § AL

SN 2019/012
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Enhetschef

Alkoholhandläggare

Ansökan skall behandlas
med förtur

I de fall anmälan
inkommer från
tillståndshavare
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Nr

Ärende

Lagrum

 övriga fall
SANKTIONER
8.9

Beslut om att meddela
tillståndshavare
 erinran
 varning

Delegat

Anmärkning

AU Utskott

Anmäls till nämnd

AU Utskott

Anmäls till nämnd

AU Utskott

Anmäls till nämnd

9 kap. 17 §AL

8.10 Beslut om förbud eller
inskränkning av
försäljning av
alkoholdrycker för visst
tillfälle

3 kap. 10 § AL

AU Utskott

Anmäls till nämnd

8.12 Beslut om att förbjuda

9 kap. 19 § AL

AU Utskott

Anmäls till nämnd

9 kap. 19 § AL

AU Utskott

Anmäls till nämnd

44 § Lotterilagen

Alkoholhandläggare

Lotteriinspektionen är
beslutsfattare

8.15 Beslut att begära
handräckning för att
kunna utöva tillsyn

9 kap. 9 § AL

Alkoholhandläggare

8.16 Utlämnande av uppgift
på begäran av annan
tillsynsmyndighet

9 kap. 8 § AL

Alkoholhandläggare

servering av folköl

8.13 Beslut om att meddela
den som bedriver
försäljning av folköl
varning
YTTRANDE
8.14 Yttranden angående
värdeautomatspel
ÖVRIGT

SN 2019/012
2020-03-10
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9

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

9.1

Beslut om
personkretstillhörighet

1 och 7 §§ LSS

Myndighetschef /
1:e Soc.sekr

9.2

Beviljande av personlig
assistent
- upp till 20 tim/v
- mer än 20 tim/v

7, 9 §§ 2 LSS

Ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
personlig assistent
(utöver
assistentersättning enligt
lagen 1993:389 om
assistansersättning)
Vid ord assistents
sjukdom
- upp till 25 000 kr

7, 9 §§ 2 LSS

9.3

Socialsekreterare
Myndighetschef/1.e
Socialsekreterare

- mer än 25 000 kr
9.4

Beslut om
ledsagarservice i
hemmet
-upp till 20 tim/mån
-mer än 20 tim/mån

Socialsekreterare

Info beslut och
belopp till AU

Myndighetschef
AU

Info beslut och
belopp till AU

7, 9 §§ 3 LSS
Socialsekreterare
Myndighetschef

Beslut om avlösarservice 7, 9 §§ 5 LSS
i hemmet
-upp till 20 tim/mån
-mer än 20 tim/mån

Socialsekreterare
Myndighetschef /
1:e soc.sekr

9.5

Beslut om biträde av
kontaktperson

Socialsekreterare

9.6

Beslut om
korttidsvistelse utanför
det egna hemmet
personkrets 1, 2 och 3
- upp till 10
dygn/månad

SN 2019/012
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Anmärkning

7, 9 §§ 4 LSS

7, 9 §§ 6 LSS
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- mer än 10
dygn/månad
9.7

Beslut om korttidstillsyn
för barn över 12 år
utanför det egna
hemmet.

Myndighetschef
7, 9 §§ 7 LSS

Extern
kortidsverksamhet

AU Utskott

9.8

Beslut om boende i
familjehem

7, 9 §§ 8 LSS

9.9

Bostad med särskild
service för barn och
ungdom
- personkrets 1,2
och 3
- inom kommunen
- hos annan huvudman

7, 9 §§ 8 LSS

Beslut om bostad med
särskild service eller
annat särskilt anpassat
boende för vuxna,
personkrets 1, 2 och 3

7, 9 §§ 9 LSS

9.10

9.11

Socialsekreterare

AU Utskott

Myndighetschef
AU Utskott

- inom kommunen

Myndighetschef

- hos annan huvudman

AU Utskott
(Kan behovet ej
tillgodoses i Hörby
p g a platsbrist är
det ansvarig
enhetschef som
lägger ärendet till
AU Utskottet )

Beslut om daglig
verksamhet för
personkrets 1,2 och 3
- inom kommunen
-hos annan huvudman

SN 2019/012
2020-03-10

7, 9 §§ 10 LSS
Socialsekreterare
AU Utskott
(Kan behovet ej
tillgodoses i Hörby
p g a platsbrist är
det ansvarig
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enhetschef som
lägger ärendet till
AU Utskottet)
9.12

Beslut om
förhandsbesked om
rätten till insatser

16 § LSS

Myndighetschef

9.13

Beslut om att utbetala
assistansersättning till
annan person än dem
som är berättigad till
insatser

11 § LSS

Myndighetschef

9.14

Beslut om upphörande
av insats enligt LSS

9.15

Beslut om
återbetalningsskyldighet
för felaktig eller för hög
assistansersättning

9.16

Förhandsbesked om rätt
till insats enligt LSS för
personer som inte är
bosatt i kommunen

Myndighetschef

9.17

Beslut om att utreda
behoven för enskild på
tillfälligt besök i
kommunen och besluta
om insatser enligt LSS

Socialsekreterare

9.18

Beslut om anmälan till
överförmyndare om att
behov eller att behov ej
längre föreligger av
förvaltare eller god man

15 § 6

Socialsekreterare

9.19

Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättning
till familjehem,
enligt Sveriges
kommunförbunds
riktlinjer

9 § p 8 LSS

Socialsekreterare (se
SoL)

Myndighetschef/
1;e soc.sekr
12 § LSS

- utöver antagen norm
Beslut om arvodes- och
SN 2019/012
2020-03-10

9 § p 4 LSS

Myndighetschef

AU Utskott (Se
LSS)
Enhetschef

Anmäls till nämnd
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omkostnadsersättning
till kontaktperson
enligt Sveriges
kommunförbunds
riktlinjer
- utöver antagen norm
9.20

Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är
under 18 år och får
omvårdnad i ett annat
hem än det egna
Anm: Beslutet är inte
överklagbart

9.21

Beslut om kostnad för
skador som vårdtagare
vållar i familjehemmet
och som ej ersätts av
hem- eller
ansvarsförsäkring

9.22

Anmälan till
Socialstyrelsen av
personskada i
verksamheten enligt LSS

9.23

Beslut om köp av plats i
annan kommun eller hos
annan vårdgivare för
personer över 18 år

SN 2019/012
2020-03-10

AU Utskott (Se
LSS)
20 § LSS 5 §
LSSförordningen 43,
44 §§ SoF

11 §
Förordningen
LSS (1993:1090)

Anmäls till nämnd

Myndighetschef

Myndighetschef

Info AU

AU Utskott
Socialchef

Anmäls till nämnd

AU Utskott

Anmäls till nämnd

35

DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDENI HÖRBY KOMMUN

10

Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

10.1

Beslut om bistånd i form av
hemtjänst

4 kap 1
§ SoL

Socialsekreterare

10.2

Beslut om bistånd i form av
särskilt boende för service och
omvårdnad av äldre

4 kap 1
§ SoL

Myndighetschef

Avslags beslut i form av särskilt
boende för service och omvårdnad av
äldre

Socialsekreterare

10.3

Beslut om bistånd i form av
korttidsvård för service och
omvårdnad av äldre

4 kap 1§ Myndighetschef
SoL
1:e socialsekreterare

10.4

Beslut om bistånd i form av
bostad med särskild service för
funktionshindrade

4 kap 1
§ SoL

Avslags beslut om bistånd i form av
bostad med särskild service för
funktionshindrade

Myndighetschef

Socialsekreterare

10.5

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

2 a kap
8 § SoL

Myndighetschef

10.6

Beslut om bistånd i form av
avlastningsplats/växelvård m.m.

4 kap 1
§

Myndighetschef/1:e
soc.sekr

10.7

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet

4 kap 1
§

Socialsekreterare

10.8

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap 1
§

Socialsekreterare

10.9

Beslut om nedsättning av eller
befrielse från avgift inom äldreoch handikappområdet

9 kap 4
§

Socialchef

4 kap 1
§ SoL

Socialsekreterare

10.10 Beslut om
Avlösarservice 5 timmar/månaden
ledsagarservice
SN 2019/012
2020-03-10
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

10.11 Beslut om kostnad för skador som
hemvårdspersonal vållar i
vårdtagarens hem och som ej ersätts
av hem- eller ansvarsförsäkring

Socialchef

10.12 Beslut om av eller nedskrivning av
fordran (redan debiterad avgift)

Socialchef

10.13 Jämkning av avgift för hjälp i
35 §
hemmet, service och omvårdnad samtSoL
boende

Socialchef

10.14 Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan vårdgivare

AU Utskott
(Kan behovet ej
tillgodoses i Hörby pga
platsbrist är det ansvarig
enhetschef som lägger
ärendet till AU
Utskottet)

10.15 Beslut om framställan om
2 a kap
överflyttning av ärende till nämnd i 10 §
annan kommun
SoL

Myndighetschef/ 1:e
soc.sekr

10.16 Beslut om mottagande av ärende från2 a kap
annan kommun
10 §
SoL

AU Utskott

10.17 Beslut om anmälan till
42 § 2 st Socialsekreterare
överförmyndaren om behov av god SoF
man/förvaltare
10.18 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov
av godman/förvaltare inte längre
föreligger

SN 2019/012
2020-03-10

42 § 2 st Socialsekreterare
SoF

Anmärkning
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11

Personalärenden

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

11.1 Beslut att tillsvidareanställa
och lönesätta* personal
grupp 1 (a och b) enligt
riktlinjer beträffande:
- icke arbetsledande
personal (inkl distriktssköterska/sjuksköterska

Myndighetschef
eller enhetschef
efter samråd med
AU
Enhetschef
Myndighetschef
Enhetschef

- personal direkt
underställd socialchefen

Socialchef efter
samråd med AU

- övrig arbetsledande
personal

Socialchef efter
samråd med AU

*) utöver riktlinjer samråd med
förvaltningschef och HR

11.2 Beslut att anställa och
lönesätta* vikarier samt
tillfällig personal enligt
riktlinjer beträffande:
- icke arbetsledande
personal:
- upp till 3 månader
- upp till 6 månader
- över 6 månader

Enhetschef
Myndighetschef
Socialchef
Enhetschef

- personal direkt
underställd socialchefen

Socialchef

- övrig arbetsledande
personal

Socialchef

*) utöver riktlinjer samråd med
förvaltningschef och HR

11.3 Beslut om löneförmåner i
SN 2019/012
2020-03-10
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

samband med ledighet
- studier

HR-chef

- fackliga uppdrag

HR-chef i enlighet
med fastställda
riktlinjer

11.4 Beslut om
arbetsprövning/anpassning
omplacering
- icke arbetsledande
personal

Myndighetschef/
Enhetschef

- personal direkt
underställd socialchef

Socialchef

- övrig arbetsledande
personal

Socialchef

11.5 Beslut att vidtaga
avstängning och
disciplinära åtgärder enligt
AB §§ 10, 11

Socialchef

11.6 Beslut om avsked eller
uppsägning av annan
anställd än förvaltningschef samt
överenskommelse i
samband därmed

Socialchef (efter
samråd med HRchef)

11.7 Beslut om
överenskommelse om
avgångsvederlag som ej
avser förvaltningschef eller
dennes ställföreträdare

Socialchef
(efter samråd med
HR-chef)

Info AU

11.8 Beslut om utökning av
bemanningen inom de
olika enheterna, temporärt
och tillsvidare

Socialchef efter
samråd med AU

Info AU

SN 2019/012
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12

Ekonomi, upphandling mm

Nr

Ärende

12.1

Anskaffning av inventarier
och utrustning inom ramen
för givna anslag och enligt
kommunens
upphandlingsregler;
och får ej överstiga ett halvt
basbelopp/år

12.2 Upphandling av inventarier
och utrustning,
entreprenader och tjänster
till ett totalt kontraktsvärde
som högst motsvarat
gränsen för en halv direktupphandling enligt
Definition i (fr o m 2018-0101 586 907 kr)/år

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Myndighetschef/
Enhetschef

Info AU beslut och
belopp

Socialchef med ekonomichef

Info AU beslut och
belopp

12.3 Utse beslutsattestanter inom
gruppen tjänstemän

Info AU
Socialchef

12.4 Avtal enligt beslut av
nämnden

AU

12.5 Tecknande av avtal
(varaktighet tom 5 år,
Ej lokaler)

AU

12.6 Avtal inom löpande
verksamhet

AU

12.7 Söka bidrag från extern part
och teckna avtal i samband
med bidragsansökningar

Socialchef efter samråd med AU
Se ekonomiska styrprinciper
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13 Offentlighets- och sekretesslag (OSL) mm
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

13.1 Besluta att inte lämna
ut en allmän handling

6 kap. 3 § OSL; 2
kap. 14-15 §§ TF

Socialchef med
rätt till
vidaredelegation

Om den som skall
pröva frågan är tveksam
till om en handling får
lämnas ut eller inte, ska
jurist eller socialchef
kontaktas. Jurist eller
socialchef gör sedan
prövningen av om
handlingen kan lämnas
ut eller inte. Detsamma
gäller om en handling
kan lämnas ut endast
med förbehåll som
inskränker den enskildes
rätt att röja innehållet
eller annars förfoga
över handlingen. Vid ett
eventuellt avslag på
begäran om att få ut
handling fattar jurist
eller socialchef ett
formellt, skriftligt beslut
med överklagandehänvisning.

13.2 Beslut om att lämna ut
en allmän handling

6 kap. 3 § OSL; 2
kap. 14-15 §§ TF

Socialsekreterare

12 kap 6 § SoL

Socialchef

- som hindrar
nämndens verksamhet

12 kap 10 § SoL
OSL

Socialchef

- som enligt BrB 3
(mot liv och hälsa), 4
(mot frihet och frid), 6

12 kap 10 § SoL
och OSL

Myndighetschef
Enhetschef

Beslut att lämna ut
uppgifter ur
personregister till
statlig myndighet i
forskningssyfte
13.3 Beslut om att
polisanmäla misstanke
om brott

SN 2019/012
2020-03-10
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

12 kap 10 § SoL
och OSL

Myndighetschef
Enhetschef

13.4 Lämnande av
uppgifter, efter
begäran, till
smittskyddsläkare

29 § SmL

MAS

13.5 Anmälningsskyldighet
till smittskyddsläkare
att HIV smittad
person, som nämnden
jml 30 § SmL fått
underrättelse om, ej
följer
förhållningsregler

31 § 1 st SmL

Myndighetschef
Enhetschef

(om sexualbrott) kap
riktar sig mot
underårig

- för vilket inte är
föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två
(2) år

SN 2019/012
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14 Besvärsärende
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

14.1 Prövning av att
överklagande skett i
rätt tid och avvisande
av besvär som ej
inkommit i laga tid

24 § 1st FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.2 Beslut huruvida
omprövning skall ske

27 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.3 Omprövning av
beslut

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.4 Överklagande och
yrkande om inhibition
när förvaltningsrätt
eller kammarrätt
ändrat nämndens
beslut och beslutet
ursprungligen fattats
av delegat, samt
avgivande av yttrande
i SoL, LVU och LVM
- ärenden där
ursprungsbeslutet
fattats av delegat

10 kap 1-2 §§
SoL,3 kap 10 §
samt 6 kap 33 §
och 34 § 3 KL

Delegats närmsta
överordnad chef

- beslut fattade av
arbetsutskottet
- beslut fattade av
tjänsteman

14.5 Överklagande och
27 §§ LSS, 6
Delegats närmsta
yrkande om inhibition kap 33 § och 34 överordnad chef
när förvaltningsrätt
§ 3 KL
eller kammarrätt
ändrat nämndens
beslut och beslutet
ursprungligen fattats
av delegat, samt
avgivande av yttrande
i LSS-ärenden där
ursprungsbeslutet
fattats av delegat
SN 2019/012
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

14.6 Överklagande,
10 kap 1-2 §§
yrkande om inhibition SoL, 6 kap 36 §
samt yttrande till
KL
förvaltningsrätt och
kammarrätt i SoL,
LVU och LVMärenden

Socialchef
(OBS Beslutet taget
av nämnd eller AU
Utskott men brådska
råder eller nämnd/utskottssammanträde
kan inte avvaktas)

14.7 Överklagande,
27 § LSS, 6 kap
yrkande om inhibition 36 §KL
samt yttrande till
förvaltningsrätt och
kammarrätt i LSSärenden

Nämndens
Anmäls till nämnd
ordförande
nämndens vice
ordförande
(OBS Beslutet taget
av nämnd eller AU
Utskott men brådska
råder eller nämnd/utskottssammanträde
kan inte avvaktas)

14.8 Överklagan av beslut
eller dom avseende
statlig
ersättning/statsbidrag
enligt Förordning
(2017:193) om
statlig ersättning för
asylsökande m.fl

Myndighetschef

SN 2019/012
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15

Övrigt

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

15.1

Beslut om att föra
talan i ärenden eller
mål vid allmän
domstol eller
förvaltningsdomstol

10 kap 2 § SoL

Socialsekreterare
och
Myndighetschef

AU

15.2

Beslut om att utse
ombud för
socialnämnden i
ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
allmän förvaltningsdomstol i fall som ej
regleras i delegationsordningen

10 kap 2 § SoL

Myndighetschef

AU

15.3

Beslut om att utse
beslutsattestanter och
ersättare för dessa för
vart och ett av de av
nämnden använda
kontona och att
beslutsattestant
ansvarar för att de
kontroller som anges i
kommunens
attestreglemente.

Socialchef

15.4

Beslut om utdelning
av fondmedel ur
sociala samfonden

Enhetschef
Myndighetschef

15.5

Arbetsmiljöansvar

Enligt delegation

15.6

Anmälan till
socialstyrelsen
angående vårdtagares
skador och sjukdom
inom hälso- och
sjukvård

SN 2019/012
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5 § 1 st Lag om
tillsyn över hälso
och sjukvården
(SFS 1996:786)
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

15.7

Anmälan om
missförhållande eller
påtaglig risk för ett
allvarligt
missförhållande enligt
lex Sarah

14 kap. 7 § SoL,
24 f § LSS

Enhetschef
Myndighetschef
SAS
eller annan som
Socialchef utser

15.8

Avvisande av ombud
eller biträde
- i utskottsärende
- i ärende i övrigt

9 § 2 st FvL

Nämndens ordf
Enhetschef
Myndighetschef

15.9

Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass
utan vårdnadshavares
medgivande

Passförordningen Socialsekreterare
3 § 2 st

15.10 Yttrande till
tillsynsmyndighet

13 kap 2 § SoL

AU Utskott

15.11 Yttrande angående
värdeautomatspel

44 § Lotterilagen

Socialsekreterare

15.12 Frågor av principiell
eller prejudicerande
betydelse skall
underställas nämnden.
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Anmäls till nämnd

