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Handläggare
Kristina Entoft
0152-291 38

Socialnämnden

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. anta delegationsordning daterad den 17 januari 2018, att börja gälla från
och med den 1 februari 2018.
Beskrivning av ärendet

Socialnämndens delegationsordning reviderades senast genom beslut i
socialnämnden den 24 januari 2017, § 6.
Delegationsordningen är ett dokument som är nära kopplat till den dagliga
verksamheten och därför behöver den kontinuerligt uppdateras utifrån
förändringar i verksamheten, lagändringar och dylikt.
Under året har en del synpunkter framkommit, socialkontoret har genomfört en
organisationsförändring och en ny kommunallag har kommit som gäller från och
med den 1 januari 2018.
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på revidering av befintlig
delegationsordning. Arbetet har skett i samråd med kommunens jurister.
Justeringar har gjorts vad gäller laghänvisningar och benämning på delegat samt
redaktionell anpassning layoutmässigt till kommunstyrelsens och övriga
nämnders delegationsordningar.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Socialnämndens delegationsordning är ett levande dokument som hela tiden
bevakas av förvaltningen och vid behov tas fram förslag till revidering av
delegationsordningen.
Beslutsunderlag

Socialnämndens delegationsordning, 2018-01-17

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907
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-

Inger Grindelid
Socialchef

Kristina Entoft
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Beslutad:

Socialnämnden § x, 2018-01-30

Gäller fr.o.m:

2018-02-01

Myndighet:

Socialnämnden

Diarienummer:

SN/2018:21-002

Ersätter:

Delegationsordning för socialnämnden, beslutad av
socialnämnden § 6 2017-01-24
Socialkontorets enhet Planering och administration

Ansvarig:

Delegationsordning för Socialnämnden i Strängnäs
kommun
Nämndens ansvar
1. Lagstiftningen

Kommunallagens 6 kapitel, paragraferna 37-39 samt 7 kapitel, paragraferna
5-7, fastställer villkor för delegering (överlåtande) av beslutsrätten i ärenden.
Nämnden får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot eller ersättare inom
nämnden eller åt enskild tjänsteman att fatta beslut på nämndens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden får också uppdra åt
ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
får inte delegeras. Inte heller får ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskild delegeras, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden får inte heller delegeras.
Syftet med att en nämnd eller styrelse kan delegera sin beslutanderätt är att
den ska avlastas rutinbetonade ärenden. Mer tid ska istället ges till att styra
verksamheten med mål, riktlinjer och uppföljning, samt strategiska frågor.
2. Beslut enligt delegation

Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens
mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger
alternativa lösningar och att beslutsfattaren har att göra vissa överväganden eller
bedömningar. Från beslut ska skiljas löpande förberedande eller verkställande
åtgärder, vilka krävs för att verksamheten ska fungera. Merparten av de ärenden,
som delegeras enligt denna ordning är relaterade till nämnd/styrelses ansvar
enligt lag- eller författningstext.
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I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder, som är verkställighet
och inte beslut i lagens mening. Gränserna kan ibland vara svåra att dra. Därför
är en delegationsordning inte ett ”uppslagsverk” i hur beslut fattas. Nya ärenden,
författningsändringar och liknande innebär också behov av kontinuerlig
revidering.
I fråga om upphandling ses mindre ändringar i förfrågningsunderlag som
verkställighet. Vidare är avrop från ramavtal verkställighet samt
direktupphandlingar upp till direktupphandlingsgränsen, för närvarande cirka
586 907 kronor. All verkställighet ska ske inom anvisad budget.
Nämndens delegation måste alltid ges direkt till viss ledamot eller viss
tjänsteman. En delegat får inte själv utse ersättare. Ersättare får inte heller utses
av ett arbetsutskott eller en tjänsteman.
Ärenden, som är beslut enligt lagens mening och som inte återfinns i
delegationsordningen ska avgöras av nämnden. Undantag är vissa ärenden, som
enligt lag eller förordning kan eller ska avgöras av enskild förtroendevald,
exempelvis socialnämndens ordförande.
Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och
kan därför inte ändras av nämnden. Det innebär att nämnden har
revisionsansvaret. Beslutet ska därför endast anmälas till nämnden för kännedom
och inte ”godkännas” av nämnden. En nämnd kan dock när som helst återkalla
sitt delegationsuppdrag eller själv ta över ett ärende och besluta.
Att teckna avtal och underteckna handlingar är inte ett beslut och kan således
inte delegeras i delegationsordningen. Beslutet att ingå ett avtal kan vara ett
beslut och kan då delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva
avtalet. Nämnden fattar särskilda beslut om rätten att underteckna handlingar
för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, nämligen
beslut om firmateckningsrätt.
3. Jäv

Delegat får inte delta i handläggning av ärenden där hon eller han är jävig. I
sådant fall ska delegaten överlämna ärendet till ersättare eller nämnden. Vad som
menas med jäv följer av förvaltningslagen och kommunallagen.
4. Inskränkningar i övrigt

Beslut enligt delegation får inte fattas i ärenden av principiell karaktär eller av
större vikt. I en viss situation kan beslut, som delegerats enligt
delegationsordningen, få sådan karaktär. Det ankommer på delegaten att själv
bedöma om eller när en sådan situation uppkommer. I sådana fall är delegaten
skyldig att överlämna ärendet till nämnden för avgörande.
Vidare gäller rätten att fatta beslut på delegation självklart inom ramen för de
mål, riktlinjer och ekonomiska ramar nämnden fastställt.
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5. Villkorad delegation

Nämnden får uppställa villkor i samband med att ärenden delegeras. I de fall
delegaten ska samråda med viss befattningshavare innan beslut fattas innebär det
att samrådet ska dokumenteras i delegationsbeslutet med angivande av datum för
samråd. Beslut i samråd kan fattas först då delegaten och angiven samrådspart är
eniga om beslutet. Beslut efter samråd kan fattas då delegaten har samrått med
angiven part.
6. Ersättare för delegat

Nämndens delegation måste alltid ges direkt till viss ledamot eller viss
tjänsteman. En delegat får inte själv utse ersättare. Ersättare får inte heller utses
av ett arbetsutskott eller en tjänsteman.
Vid förfall för delegat övertas delegatens beslutanderätt av tillförordnad ersättare
om inte särskild ersättare är särskilt utpekad i delegationsordningen.
7. Utformning av delegationsbeslut

I princip gäller samma regler för delegerade beslut som för nämndbeslut. Det
innebär att beslut alltid måste dokumenteras. Socialnämndens delegationsbeslut
dokumenteras i flera olika verksamhetssystem. Därför ställs olika krav på
utformningen av dessa. Ett minimikrav i sammanhanget är att varje beslutsdokument ska innehålla uppgifter om:
Ärendet (ärendeidentifiering)
Beslut
Beslutsdatum
Delegat
Beslut ska alltid vara undertecknat av delegaten.
8. Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av nämndens delegation är juridiskt sett nämndens
beslut. Genom att delegera beslutsrätten har nämnden gett vissa förtroendevalda
och tjänstemän rätt att fatta beslut i nämndens namn. Nämnden har dock
fortfarande ansvar för alla beslut som fattas. Nämnden ska besluta om i vilken
utsträckning beslut som fattats med stöd av delegation eller vidaredelegation ska
anmälas till nämnden. Detta gäller dock inte delegerade brådskande beslut som
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Beslut som inte anmäls ska
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning, och
tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.
9. Anmälningsrutin

Nämnden har beslutat att det endast är ärenden som överklagas genom
laglighetsprövning som även i fortsättningen ska anmälas. Det innebär att beslut
som fattats med stöd exempelvis SoL, LSS, lag om riksfärdtjänst och lag om
färdtjänst, LVU, LVM, LSS samt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB) inte
behöver anmälas.
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Beslut som ska anmälas sker genom att det varje månad antingen tas ut en
delegationsrapport ur våra verksamhetssystem eller genom att lämna en kopia av
beslutet till nämndsekreteraren eller att det skrivas in i en rapport för detta.
Respektive delegat ansvarar för att beslut blir anmälda.
Delegationsbesluten anmäls sedan till nämnden vid nästföljande
månadssammanträde.
10. Revidering av delegationsordningen

Revidering av delegationsordningen behöver göras löpande. Ansvarig för att
samordna revideringen är nämndens sekreterare. Uppstår behov av revideringar
ska därför detta anmälas till nämndsekreteraren.
11. Överklagande

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för
beslut fattade av nämnd. Det sker med stöd av regler i respektive författning.
Tiden att lämna överklagande är tre veckor. För överklagande som stödjer sig på
kommunallagen räknas överklagandetiden från den tidpunkt när protokoll med
det anmälda delegationsbeslutet anslogs. För övriga räknas tiden från den dag
den klagande delgivits beslutet.
12. Personalärenden

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Strängnäs
kommun. Därför regleras delegation i personalärenden i kommunstyrelsens
delegationsordning.
13. Förtydligande

Enhetschef
Avser samtliga enhetschefer underställda verksamhetschefer och beslutsrätten
begränsas till det verksamhetsområde enhetschefen organisatoriskt tillhör.
Verksamhetschef
Avser samtliga verksamhetschefer och beslutsrätten begränsas till det egna
verksamhetsområdet.
Socialsekreterare
Avser samtliga socialsekreterare och beslutsrätten begränsas till det egna
verksamhetsområdet som socialsekreteraren organisatoriskt tillhör.
Integrationssekreterare
Avser samtliga integrationssekreterare och beslutsrätten begränsas till det egna
verksamhetsområdet som integrationssekreteraren organisatoriskt tillhör.
Biståndshandläggare
Avser samtliga biståndshandläggare och beslutsrätten begränsas till det egna
verksamhetsområdet som integrationssekreteraren organisatoriskt tillhör.
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Kontaktsekreterare
Avser samtliga kontaktsekreterare och beslutsrätten begränsas till det egna
verksamhetsområdet som integrationssekreteraren organisatoriskt tillhör.
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Förekommande förkortningar
Förkortning
FörvL
KL
OSL
TF

Lag

BrB
FoHMFS
FB
FSS
HSL
BAB
LOU
LSS
LUL
LVU
LVM
PSL
SFB
SoF
SoL
SOSFS
ÄB

Brottsbalken (1962:700)
Folkhälsomyndighetens författningssamling
Föräldrabalken (1949:381)
Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Socialstyrelsens författningssamling
Ärvdabalken(1958:637)

IVO
MAS

Inspektionen för vård och omsorg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Förvaltningslag (1986:223)
Kommunallag (1991:900)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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Nämndens delegation
1. Nämndens interna arbete
Nr

Ärende

Delegat

1.1

Beslut om socialnämndens förtroendevaldas
deltagande i kurser/konferenser som innebär en
kostnad för socialnämnden. (Beslut efter samråd
med nämndens presidium.)

Tjänstgörande
ordförande

1.2

Beslut socialnämndens ordförandes deltagande i
kurser/konferenser som innebär en kostnad för
Strängnäs kommun.

Vice ordförande

1.3

Utlandsresor för socialnämndens förtroendevalda
med en beloppsgräns på 0,3 basbelopp per
beslutstillfälle.

Tjänstgörande
ordförande
(beslut efter samråd
med nämndens
presidium.)

1.4

Beslut i brådskande ärenden.
(6 kap. 39 § KL)

Tjänstgörande ordförande

1.5

Beslut att svara på framställningar och skrivelser
vilka ställts till nämnden eller annat kommunalt
organ men som kan anses hänförliga till nämnden
och som inte är av principiell betydelse eller
annars av större vikt.

Tjänstgörande ordförande

2. Administration
Nr

Ärende

Delegat

2.1

Beslut att sluta avtal med annan om att utföra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten
(2 kap. 5 § SoL)
För undertecknande av avtal se SN 2017 § 171 om
firmateckningsrätt

Socialchef

2.2

Beslut att befullmäktiga ombud att föra talan,
inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag inom nämndens
verksamhetsområde.
Generell rätt att som ombud företräda SN gäller
för kommunens jurister enligt särskilt beslut

Socialchef

2.3

Beslut om mindre revideringar av

Arkivansvarig

STYRDOKUMENT
Delegationsordning
2018-01-17

9/28
dokumenthanteringsplan, inklusive beslut om
gallring av handlingar och gallringsfrister.
(6 § arkivlagen, 6,8 §§ arkivreglemente för
Strängnäs kommun, KS/2010:74)
2.4

Beslut att lämna ut personuppgifter till statliga
myndigheter i forskningssyfte.
(12 kap. 6 § SoL)

Socialchef

2.5

Beslut om ersätta enskild person för
egendomsskada vid myndighetsutövning som
förorsakats av personal.
(3 kap. 2 § skadeståndslagen)

Verksamhetschef

2.6

Beslut om utdelning av fondmedel.

Verksamhetschef

2.7

Beslut att utse attestanter inom socialnämndens
verksamhetsområden.

Socialchef

3. Överklaganden, omprövning, yttranden och föra talan
Nr

Ärende

Delegat

3.1

Prövning om ett överklagande inkommit i rätt tid,
samt anvisning av för sent inkommer överklagan
gällande icke-delegerade beslut tagna av nämnd.
(24 § FL)

Socialchef

3.2

Prövning om ett överklagande inkommit i rätt tid,
samt avvisning av för sent inkommen överklagan
gällande delegerade beslut.
(24 § FL)

Delegat i ursprungsbeslut

3.3

Rätta beslut som till följd av skrivfel, räknefel eller
annat sådant förbiseende innehåller en uppenbar
oriktighet.
(26 § FL)

Delegat i ursprungsbeslut

3.4

Omprövning av beslut. (27 § FL)

Delegat i ursprungsbeslut

3.5

Beslut att överklaga en dom samt yrkande om
inhibition gällande icke-delegerade beslut tagna av
nämnd.
Ärenden av principiell betydelse eller av större
vikt avgörs av nämnden.

Socialchef

3.6

Beslut att överklaga en dom, yrkande om
inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och

Delegat i ursprungsbeslut
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kammarrätt gällande delegerade beslut.
Ärenden av principiell betydelse eller av större
vikt avgörs av nämnden.
3.7

Beslut om att överklaga annan myndighets beslut.

Socialchef

3.8

Beslut om att föra talan i ärende eller mål vid
allmän domstol.

Socialutskott

3.9

Beslut om att väcka och föra talan i mål om
faderskap
(3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st. FB)

Enhetschef

3.10

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om
ersättning som en enskild inte återbetalar frivilligt
enligt 9 kap. 1-2§§ SoL eller för kostnader som
kommunen har haft enligt 8 kap. 1 § SoL
(9 kap. 3 § SoL)

Socialutskott

3.11

Beslut om yttranden till tillsynsmyndighet.
(Exempelvis IVO, JO, JK)

Socialchef

3.12

Beslut om yttrande till domstol när rätten beslutar
om umgängesstöd.
(6kap. 15c § FB)

Enhetschef

3.13

Beslut om yttrande till allmän domstol när den
som begått brottslig gärning kan bli föremål för
LVM-vård.
(31 kap. 2 § 1 st. BrB)

Enhetschef

3.14

Beslut om yttrande till åklagarmyndighet vid
åtalsprövning när den som är misstänkt för brott
har beretts vård med stöd av LVM.
(46 § LVM)

Enhetschef

3.15

Beslut om yttrande till åklagarmyndighet då den
som är misstänkt för brott är under 18 år
(11 § LUL)

Enhetschef

3.16

Beslut om yttrande över ansökan om rättshjälp
genom offentligt biträde samt yttrande över
kostnadsersättning.
(3 § lag om offentligt biträde, 7 § förordning om
offentligt biträde)

Enhetschef

3.17

Beslut om yttrande enligt namnlagen.
(45 och 46 §§ namnlagen)

Enhetschef

3.18

Beslut om yttrande i körkortsärenden.
(3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § körkortsförordningen)

Enhetschef

3.19

Beslut om yttrande till passmyndigheten vid
utfärdande av pass utan vårdnadshavares
medgivande.

Socialsekreterare

3.20

Beslut om yttrande i ärenden om förordnande av

Socialsekreterare
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god man eller förvaltare.
(11 kap. 16 § 2 st. FB)
3.21

Beslut om att avge yttrande till Försvarsmakten.
(5 § hemvärnsförordningen)

Socialsekreterare

3.22

Svara på remisser avseende detaljplaner, vilka
ställts till socialnämnden och som inte är av
principiell betydelse eller annars av större vikt.

Enhetschef
(vid planering och
administration)

3.23

Beslut om att lämna upplysning i vapenärenden.
Uppgifter får bara lämnas ut om den enskilde
samtycker till det (JO 1983/84 sid 188f).

Socialsekreterare

3.24

Beslut om uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare.
(6kap. 9 § smittskyddslagen)

Enhetschef

3.25

Beslut om anmälan till smittskyddsläkare.
(6 kap. 12 § smittskyddslagen)

Enhetschef

3.26

Beslut om polisanmälan av brott som hindrar
nämndens verksamhet.
(12 kap. 10 § SoL och 10 kap. 2 § OSL)

Socialchef

3.27

Beslut om att göra en polisanmälan om det kan
misstänkas att brott enligt bidragsbrottslagen har
begåtts. (6 § bidragsbrottslagen)

Enhetschef

3.28

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot
underårig samt vissa grövre brott. (12 kap. 10 §
SoL, 10 kap. 18, 21-23 §§ OSL)
Avser misstanke om brott enligt BrB 3,4 och 6
kap. samt misstanke om brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Verksamhetschef

3.29

Beslut om begäran till åklagarmyndigheten om att
utredning ska inledas när någon kan misstänkas
att före 15 års ålder, ha begått ett brott.
(31 § LUL)

Verksamhetschef

3.30

Beslut om begäran hos åklagare om förande av
bevistalan.
(38 § LUL)

Verksamhetschef

3.31

Beslut om avvisande av ombud eller biträde.
(9 § 2 st. FL)
Efter samråd med kommunjurist.

Socialchef

STYRDOKUMENT
Delegationsordning
2018-01-17

12/28
3.32

Beslut om anmälan om behov av offentligt biträde.
(3 § lag om offentligt biträde)

Socialsekreterare

3.33

Beslut om att åtgärd får vidtas fast samtycke kan
inhämtas endast från en av vårdnadshavarna när
det krävs med hänsyn till barnets bästa och
åtgärden gäller:
1. Psykiatrisk eller psykologisk utredning
som omfattas av HSL
2. Behandling i öppna former som ges med
stöd av 4 kap. 1 § SoL
3. Utseende av kontaktperson eller en familj
som avses i 3 kap. 6 § 3 st. SoL
4. Insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS
(6 kap 13 a FB)

Socialutskottet

4. Lex Sarah
Nr

Ärende

Delegat

4.1

Beslut om det rapporterade i ett Lex Sarah-ärende
är ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett
missförhållande – och om det i så fall är ett
allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för
ett allvarligt missförhållande.
(14 kap. 6 § SoL, 24 e § LSS)

Verksamhetschef

4.2

Beslut i ärende om att anmäla till IVO.
(14 kap. 7 § SoL, 24 f § LSS)

Verksamhetschef

5. Offentlighet och sekretess
Nr

Ärende

Delegat

5.1

Beslut att helt eller delvis avslå enskilds
framställan om utlämnande av handling eller
beslut om att lämna ut en handling med förbehåll
som inskränker den enskilde rätt att röja
innehållet eller annars förfoga över handlingen.
(2 kap. 14 § TF, 6 kap. 4-5§§, 10 kap. 4-14 §§ OSL

Socialchef

5.2

Beslut att avslå enskilds begäran om att själv få
använda tekniskt hjälpmedel för automatiserad
behandling som myndigheten förfogar över för att
ta del av upptagningar för automatiserad
behandling.
(6 kap. 6 § OSL)

Socialchef
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6. Upphandling
Nr

Ärende

Delegat

6.1

Beslut om
a) upphandling,
b) upphandlingsförfarande,
c) förfrågningsunderlag,
d) större ändringar,
e) att avbryta upphandling,
f) att göra om upphandling,
g) uteslutning av leverantör enligt 10 och 11
kap. LOU,
h) att anta leverantör (tilldelningsbeslut)
i) förlängning av avtal

Socialchef för sitt eget
område
Verksamhetschef
Enhetschef

för upphandling inom socialnämndens
verksamhetsområde för ett sammanlagt
kontraktsvärdet upp till 1 mkr.

6.2

Beslut om
a) upphandling,
b) upphandlingsförfarande,
c) förfrågningsunderlag,
d) större ändringar,
e) att avbryta upphandling,
f) att göra om upphandling,
g) uteslutning av leverantör enligt 10 och 11
kap. LOU,
h) att anta leverantör (tilldelningsbeslut)
i) förlängning av avtal

Socialchef

för upphandling inom socialnämndens
verksamhetsområde om det sammanlagda
kontraktsvärdet är över 1 mkr och upp till 5 mkr.
6.3

Beslut om
a) förnyad konkurrensutsättning,
b) förfrågningsunderlag för förnyad
konkurrensutsättning,
c) att anta leverantör vid förnyad
konkurrensutsättning (tilldelningsbeslut)
för upphandling inom socialnämndens
verksamhetsområde för ett sammanlagt
kontraktsvärdet upp till 1 mkr.

7. Beslut enligt SoL inom socialtjänsten

Socialchef för sitt eget
område,
Verksamhetschef
Enhetschef
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Beslut enligt SoL inom bistånd försörjning och livsföring i övrigt
Nr

Ärende

Delegat

7.1

Beslut i ärende om bistånd till försörjning och
livsföring i övrigt, enligt norm och riktlinjer.
(4 kap. 1 § SoL)

Socialsekreterare
Integrationssekreterare

7.2

Beslut i ärende om bistånd till försörjning och
livsföring i övrigt, när beslutet avviker från norm
och riktlinjer.
(4 kap. 1 § SoL)

Enhetschef

7.3

Beslut om bistånd till skuld upp till ett halvt
basbelopp.
(4 kap. 1-2§§ SoL

Socialsekreterare
Integrationssekreterare

7.4

Beslut om bistånd till skuld från ett halvt
basbelopp och upp till ett basbelopp.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Enhetschef

7.5

Beslut om bistånd till skuld över ett basbelopp.
(4 kap. 1-2 §§ SoL

Socialutskott

7.6

Beslut om bistånd till flyttkostnader upp till
10 000 kronor.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Socialsekreterare
Integrationssekreterare

7.7

Beslut om bistånd till flyttkostnader från 10 000
kronor och upp till ett basbelopp.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Enhetschef

7.8

Beslut om bistånd till flyttkostnader över ett
basbelopp.
(4 kap. 1-2§§ SoL)

Socialutskott

7.9

Beslut om bistånd till tandvård från 10 000 kronor
och upp till ett basbelopp.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Socialsekreterare
Integrationssekreterare

7.10

Beslut om bistånd till tandvård från 10 000 kronor
och upp till ett basbelopp.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Enhetschef

7.11

Beslut om bistånd till tandvård över ett basbelopp.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Socialutskott

7.12

Beslut om bistånd till begravningskostnader och
utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Handläggare
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7.13

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna
medel.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Budget- och skuldrådgivare
Socialsekreterare
Integrationssekreterare

7.14

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd.
(9 kap. 1-2 §§ SoL)
Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om
ersättning som en enskild inte återbetalar
frivilligt återfinns i punkt 3.10

Socialsekreterare
Integrationssekreterare

7.15

Beslut om bistånd i form av social praktik
(4 kap 1 § SoL)
Vid socialt behov. Huvudsakligen inte tillämplig
som villkor för att få försörjningsstöd.

Socialsekreterare
Integrationssekreterare

7.16

Beslut i ärende om bistånd åt barn- och ungdom i
form av vård (placering/omplacering) i
familjehem, i stödboende eller i hem för vård eller
boende.
(4 kap. 1 § SoL

Socialutskott

7.17

Beslut i ärende om bistånd i form av tillfällig
vistelse i jourhem eller akuthem för barn och
ungdom.
(4 kap. 1 § SoL)

Socialsekreterare

7.18

Beslut i ärende om bistånd till vuxna i form av
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller
boende eller i familjehem.
(4 kap. 1 § SoL)
Observera lagen om offentlig upphandling men
också kravet på individuell bedömning i
biståndsärenden.

Socialutskott

7.19

Beslut i ärende om bistånd i form av akut
placering av vuxna i hem för vård och boende, i
familjehem.
(4 kap. 1 § SoL)

Enhetschef

7.20

Beslut i ärende om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning) enligt SKLs
riktlinjer.
Uppdraget ska regleras genom avtal med
familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från SKL.

Familjehemssekreterare

7.21

Beslut i ärende om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning) utöver SKLs
riktlinjer.
Uppdraget ska regleras genom avtal med
familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från SKL.

Enhetschef

7.22

Beslut om att ingå avtal med annan kommun eller
annan vårdgivare om plats på boende.
Observera lagen om offentlig upphandling.

Verksamhetschef
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7.23

Beslut i ärende om bistånd i form av
kontaktperson/familj.
(4 kap. 1 § SoL)

Socialsekreterare

7.24

Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson/familj.
(4 kap. 1 § SoL)

Kontaktsekreterare

7.25

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj enligt SKLs riktlinjer.
Uppdraget ska regleras genom avtal. Se aktuellt
cirkulär från SKL. För undertecknande av avtal se

Kontaktsekreterare

SN 2017 § 171 om firmateckningsrätt.
7.26

Beslut om bistånd (försörjningsstöd) i samband
med insats mellan 2 000 kronor och 10 000
kronor.
(4 kap. 1 § SoL)
Avser omkostnad i samband med vårdinsats.

Enhetschef

7.27

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj utöver SKLs riktlinjer.
Uppdraget ska regleras genom avtal. Se aktuellt
cirkulär från SKL. För undertecknande av avtal se

Enhetschef

SN 2017 § 171 om firmateckningsrätt.
7.28

Beslut om insats i form av vård i öppna former.
(4 kap. 1 § SoL)

Socialsekreterare

7.29

Beslut om bistånd i form av akutboende.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Socialsekreterare
Bostadssekreterare

7.30

Beslut om bistånd för borgensåtagande och
uthyrning av socialtjänstens lägenheter i andra
hand och boende på bostadshotell.
(4 kap. 1-2 §§ SoL)

Enhetschef

7.31

Beslut om att ett hem är lämpligt som jourhem för
barn och ungdom.
(6 kap. 6 § 3 st. SoL)

Socialutskott

7.32

Beslut om att inleda utredning om familjehems
lämplighet.
(6 kap. 6 § SoL)

Familjehemssekreterare

7.33

Beslut om medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som
inte tillhör någon av hans/hennes föräldrar eller
annan vårdnadshavare.
(6 kap. 6 § SoL)

Socialutskott

7.34

Beslut att utse särskild socialsekreterare till barnet

Enhetschef
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vid vård i familjehem eller hem för vård eller
boende.
(6 kap. 7 c § SoL)
7.35

Beslut om att vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas
och utformas – Övervägande.
(6 kap. 8 § SoL)

Socialutskott

7.36

Beslut om att inleda utredning.
(11 kap. 1 § SoL)
Nämndens befogenheter och skyldigheter vid
barnutredningar regleras i SoL.

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Bostadssekreterare
Integrationssekreterare

7.37

Beslut om att utredning inte ska inledas eller
avsluta inledd utredning utan biståndsbeslut.
(11 kap. 1 § SoL)

Enhetschef

7.38

Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd.
(11 kap. 1 § SoL)

Enhetschef

7.39

Beslut om förlängning av utredningstid i ärende
som rör barn.
(11 kap. 1 § SoL)
Rapport varje kvartal till socialnämnden.

Verksamhetschef

7.40

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

Socialsekreterare

7.41

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

Socialsekreterare

7.42

Beslut att avsluta uppföljning av barns situation då
placering i familjehem eller hem för vård eller
boende har upphört.
(11 kap. 4 c § SoL)

Socialsekreterare

7.43

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun.
(2 a kap. 10 § SoL)

Socialutskott

7.44

Beslut i fråga om mottagande av ärende från
annan kommun.
(2 a kap. 10 § SoL)

Socialutskott

7.45

Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av
ärende till annan kommun.
(2 a kap. 11 § SoL)

Socialutskott

7.46

Beslut om begäran att underhållsstöd ska betala ut
till annan lämplig person eller till nämnden att
användas för barnets bästa.

Socialsekreterare
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(18 kap. 19 § SFB)
7.47

Beslut om framställning till Försäkringskassan
omändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag när barn är placerade utom hemmet.
(106 kap. 6-7 §§ SFB)

Socialsekreterare

7.48

Beslut om underrättelse till Försäkringskassan om
att barn med underhållsstöd vårdas i familjehem
eller hem för vård eller boende inom
socialtjänsten.
(2 § förordning 1996:1036, om underhållsstöd)

Socialsekreterare

7.49

Beslut om framställan om ändrad
betalningsmottagare av studiebidrag.
(2 kap. 33 § 2 st. studiestödsförordningen)

Socialsekreterare

7.50

Beslut om begäran till Försäkringskassan om att
retroaktivt beviljad ersättning ska betalas ut till
nämnden.
(107 kap. 5 § SFB samt 9 kap. 2 SoL)

Socialsekreterare

8. Beslut enligt LVM
Nr

Ärende

Delegat

8.1

Beslut om att inleda utredning om det finns skäl
för tvångsvård.
(7 § LVM)

Enhetschef

8.2

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att
påbörjad utredning ska läggas ned alternativt
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.
(7 § LVM)

Enhetschef

8.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökning.
(9 § LVM)

Socialsekreterare

8.4

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård
enligt LVM.
(11 § LVM)

Socialutskott

8.5

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare.
(13 § LVM)

Socialutskott

8.6

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13
§ LVM genast ska upphöra.
(18 b § LVM)

Socialutskott

8.7

Beslut om att begära polishandräckning för att

Enhetschef
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8.8

föra en missbrukare till läkarundersökning.
(45 § 1 p. LVM)
Socialjour förbereder. Är inte beslutande. Kolla
därför vem som kan fatta beslut.

Tjänstgörande ordförande
ersätter eller de personer
som är särskilt förordnad
beslutsfattare LVU/LVM
enligt bilaga

Beslut om att begära polishandräckning för
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus.
(45 § 2 p. LVM)

Enhetschef
Tjänstgörande ordförande
ersätter eller de personer
som är särskilt förordnad
beslutsfattare LVU/LVM
enligt bilaga

9. Beslut enligt LVU
Nr

Ärende

Delegat

9.1

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård
enligt LVU.
(4 § LVU)

Socialutskott

9.2

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn
och ungdom under 20 år.
(6 § 1 st. LVU)

Socialutskott

9.3

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge
ska vistas under vårdtiden.
(11 § 1 st. LVU)

Socialutskott

9.4

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden. (11 § 2 st. LVU)

Socialutskott

9.5

Beslut rörande den unges personliga förhållanden
i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och
2 st. LVU.
(11 kap. 4 st. LVU)
Exempelvis kortare vistelse utom familjehemmet
eller hem för vård och boende.

Socialutskott

9.6

Beslut om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande
behövs och hur vården bör inriktas och utformas –
Övervägande.
(13 § 1 st. LVU)

Socialutskott

9.7

Beslut om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra
– Prövning.
(13 § 2 st. LVU)

Socialutskott
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9.8

Beslut om det finns skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB.
(14 § 2 st. 1 p. LVU)

Socialutskott

9.9

Beslut om umgänge eller hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st. 1-2 p. LVU
(14 § 3 st. LVU)

Socialutskott

9.10

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska
utövas när överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren.
(14 § 2 st. 1 p. LVU)

Socialutskott

9.11

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska
utövas när överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdhandshavaren och i avvaktan
på utskottets beslut.
(14 § 2 st. 1 p. LVU)

Enhetschef

9.12

Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren.
(14 § 2 st. 2 p. LVU)

Socialutskott

9.13

Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för
föräldern eller vårdnadshavare i avvaktan på
utskottets beslut.
(14 § 2 st. 2 p. LVU)

Enhetschef

9.14

Beslut om att vården ska upphöra.
(21 § LVU)

Socialutskott

9.15

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna
former.
(22 § LVU)

Socialutskott

9.16

Prövning om beslut om förebyggande insats ska
upphöra att gälla.
(22 § 3 st. LVU)
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en
gång var sjätte månad ska pröva om insatsen
fortfarande behövs.

Socialutskott

9.17

Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § LVU
ska upphöra.
(22 § 3 st. LVU)

Socialutskott

9.18

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
(22 § LVU)
Jfr LVU 25 §

Socialutskott

9.19

Beslut om flyttningsförbud fortfarande behövs Övervägande.
(26 § 1 st. LVU)

Socialutskott
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Ska ske minst var 3:e månad
9.20

Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra.
(26 § 2 st. LVU)

Socialutskott

9.21

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.
(27 § 1 st. LVU)

Socialutskott

9.22

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt
27 § LVU ska upphöra.
(30 § 2 st. LVU)

Tjänstgörande ordförande

9.23

Beslut om hur den unges umgänge ska utövas med
vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av
domstol eller genom avtal, om det är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med ett
flyttningsförbud eller ett tillfälligt
flyttningsförbud.
(31 § LVU)

Socialutskott

9.24

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för läkarundersökningen.
(32 § 1 st. LVU)

Socialsekreterare

9.25

Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning.
(43 § 1 p. LVU)

Socialutskott

9.26

Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU.
(43 § 2 p. LVU)
Kan inte socialutskottets beslut inväntas så ska
den som nämnden särskilt förordnat besluta om
att begära polishandräckning.

Socialutskott

10. Beslut enligt SoL inom socialtjänsten
Beslut enligt SoL inom bistånd försörjning och livsföring i övrigt
för äldre och människor med funktionsnedsättning
Nr

Ärende

Delegat

10.1

Beslut om insatser i ordinärt boende. Exempelvis
hemtjänst, personligt utformat stöd eller
assistansliknande former.
(4 kap. 1 § SoL)
Beslut efter samråd med enhetschef om
biståndsinsatsen beräknas uppgå till mer än 100
timmar.

Biståndshandläggare

10.2

Beslut om bistånd i form av särskilt boende och
parboendegarantin.
(4 kap. § 1 SoL)

Biståndshandläggare
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Beslut efter samråd med enhetschef.
10.3

Beslut om bistånd i form av ledsagning.
(4 kap. 1 § SoL)

Biståndshandläggare

10.4

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm
(4 kap. 1 § SoL)

Biståndshandläggare

10.5

Beslut efter kontorstid (efter kl. 17) om akut insats
i form av tillfälligt korttidsboende, trygghetslarm
eller hemtjänst i form av personlig omvårdnad
samt serviceinsats inköp.
(4 kap. 1 § SoL)

Tjänstgörande
undersköterska inom larmoch nattpatrullen

10.6

Beslut om bistånd i form av växelvård och
korttidsboende upp till två månader.
(4 kap. 1 § SoL)

Biståndshandläggare

10.7

Beslut om förlängning av korttidsboende mer än
två månader.
(4 kap. 1 § SoL)

Enhetschef

10.8

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet.
(4 kap. 1 § SoL)

Biståndshandläggare

10.9

Beslut om bistånd i form av kontaktperson.
(4 kap. 1 § SoL)

Biståndshandläggare

10.10

Beslut om bistånd i form av boendestöd.
(4 kap. 1 § SoL)

Biståndshandläggare

10.11

Beslut om bistånd i form av sysselsättning.
(4 kap. 1 § SoL)

Biståndshandläggare

10.12

Beslut om att bistånd i form av särskilt boende ska
verkställas i en annan kommun eller hos en annan
vårdgivare.
(2 kap. 5 § SoL)

Socialutskott

10.13

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun.
(2 a kap. 10 § SoL)

Socialutskott

10.14

Beslut i fråga om mottagande av ärende från
annan kommun.
(2 a kap. 10 § SoL)

Socialutskott

10.15

Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av
ärende till annan kommun.
(2 a kap. 11 § SoL)

Socialutskott

11. Beslut enligt LSS
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Nr

Ärende

Delegat

11.1

Beslut i ärenden om personkretstillhörighet och
insatser för särskilt stöd och särskild service.
(7 § och 9 § 2-7 p. samt 10 p. LSS)
Beslut om personkretstillhörighet fattas inte
särskilt utan är en del av beslut om insats enligt
LSS 9 §. Beslut om personkretstillhörighet kan
följaktligen inte heller överklagas särskilt.

Biståndshandläggare

11.2

Beslut i ärenden om bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för
vuxna.
(7 § och 9 § 9 p. LSS)
Efter samråd med enhetschef.

Biståndshandläggare

11.3

Beslut i ärenden om boende i familjehem eller i
bostad med särskild service för barn eller
ungdomar som behöver bo utanför
föräldrahemmet. (7 § och 9 § 8 p. LSS)
Observera att LOU kan vara aktuell.

Enhetschef

11.4

Beslut om insats i form av boende i familjehem
eller i bostad med särskild service för barn eller
ungdomar ska verkställas i en annan kommun
eller hos en annan utförare.
(16 c och 17 §§ LSS)

Socialutskott

11.5

Beslut om insats i form av bostad med särskild
service för vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna ska verkställas i en annan
kommun eller hos en annan utförare.
(16 c och 17 §§ LSS)

Socialutskott

11.6

Beslut om att utbetala assistansersättning till
annan person än den som är berättigad till
insatsen.
(11 § LSS)

Socialutskott

11.7

Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd som
beviljats enligt 9 § 2 p. LSS.
(12 § LSS)

Enhetschef

11.8

Beslut om att anmäla till överförmyndaren dels
när en person som omfattas av 1 § LSS kan antas
behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels
när ett förmynderskap, förvaltarskap eller
godmanskap bör kunna upphöra.

Biståndshandläggare
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(15 § 6 p. LSS)
11.9

Beslut om att anmäla till försäkringskassan när
någon som har ansökt om biträde av personlig
assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
enligt 9 § 2 p. LSS kan antas ha rätt till
assistansersättning enligt 51 kap. SoF.
(15 § 8 p. LSS)

Biståndshandläggare

11.10

Beslut om att underrätta försäkringskassan när
någon som får assistansersättning enligt 51 kap.
SoF beviljas boende med särskild service, daglig
verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats
som kan påverka behovet av personlig assistans.
(15 § 9 p. LSS)

Biståndshandläggare

11.11

Beslut om att anmäla till försäkringskassan om det
finns anledning att anta att assistansersättning
enligt 51 kap. SoF används för annat än köp av
personlig assistans eller kostnader för personlig
assistans.
(15 § 10 p. LSS)

Enhetschef

11.12

Beslut om underrättelse till försäkringskassan om
att barn med underhållsstöd placerats i
familjehem eller bostad med särskild service för
barn och ungdomar enligt LSS.
(2 § förordning, 1996:1036, om underhållsstöd)

Biståndshandläggare

11.13

Beslut att anmäla till IVO om det finns anledning
att anta att en tillståndshavares lämplighet för att
bedriva verksamhet med personlig assistans kan
ifrågasättas.
(15 § 11 p. LSS)

Enhetschef

11.14

Beslut rörande förhandsbesked om rätt till insats
enligt LSS.
(16 § 2-3 st. LSS)

Biståndshandläggare

12. Hälso- och sjukvård
Nr

Ärende

Delegat

12.1

Beslut att utse ansvarig sjuksköterska för centralt
läkemedelsförråd på särskilt boende för äldre och
funktionshindrade.
(18 § HSL, SOSFS 1992:6)

MAS

12.2

Beslut att fastställa lokal arbetsordning för
läkemedelshantering på särskilt boende för äldre
och funktionshindrade.
(18 § HSL, SOSFS 1996:6)

MAS
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12.3

Beslut att utse någon som svarar för viss
verksamhet inom hälso- och sjukvården (HSLverksamhetschef) och besluta vilka befogenheter,
rättigheter och skyldigheter respektive
verksamhetschef har.
(29 § HSL)

Socialchef

12.4

Beslut om vem eller vilka av behörig personal som
ska fullgöra uppgiften att självständigt förskriva
förbrukningsartiklar vid vissa
inkontinenstillstånd.
(2 § SOSFS 2001:5)
Enligt hälso- och sjukvårdslagen

Verksamhetschef HSL

12.5

Beslut om att till IVO anmäla ny verksamhet,
förändring, flyttning eller nedläggning av
verksamhet.
(2 kap. 1-2 §§ PSL)

Verksamhetschef HSL

12.6

Beslut om anmälan till IVO vid allvarlig skada eller
sjukdom i samband med vård, behandling eller
undersökning (Lex Maria).
(3 kap. 5 § PSL)

MAS

13. Avgifter m.m.
Nr

Ärende

Delegat

13.1

Beslut i ärenden om avgift enligt av
kommunfullmäktige beslutad taxa.
(8 kap. SoL)

Avgiftshandläggare

13.2

Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är
under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än
det egna.
(20 § LSS, 5 § FSS och 6 kap. 2 § SoF)

Biståndshandläggare

13.3

Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är
under 18 år och får vård i ett annat hem än det
egna.
(8 kap. 1 § 2 st. SoL och 6 kap. 2-4 §§ SoF)
Se aktuellt cirkulär från SKL.

Socialsekreterare

13.4

Beslut om ersättning för missbruksvård i form av
plats i hem får vård eller boende eller i familjehem
(vuxna) så kallad egenvårdsavgift.
(8 kap. 1 § 1 st. SoL och 6 kap. 1 § SoF)
Regeringen meddelar föreskrifter om högsta

Socialsekreterare
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ersättning som får tas ut varje dag.
13.5

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet.
(9 kap. 4 § SoL)

Socialutskott

14. Familjerätt
Nr

Ärende

Delegat

14.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse
(1 kap. 4 § 1 st. FB)

Familjerättssekreterare

14.2

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse.
(1 kap. 9 § 2 st. FB)

Familjerättssekreterare

14.3

Beslut om att inleda och återta utredning om
fastställande av faderskap när dom eller
bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas.
(2 kap. 1 § FB)

Familjerättssekreterare

14.4

Beslut om att inleda utredning om någon annan
man än den man som är gift med barnets moder
kan vara far till barnet.
(2 kap. 9 § 1 st. FB)

Familjerättssekreterare

14.5

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge.
(6 kap. 6 §, 14 a § 2 st. och 15 a § 3 st. FB)
Se aktuellt cirkulär från SKL.

Familjerättssekreterare

14.6

Beslut att inte godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge.
(6 kap. 6 §, 14 a § 2 st., 15 a § 3 st. FB)

Enhetschef

14.7

Beslut om att åtgärd får vidtas fast samtycke kan
inhämtas endast från en av vårdnadshavarna när
det krävs med hänsyn till barnets bästa och
åtgärden gäller:
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning
eller behandling som omfattas av HSL,
2. behandling i öppna former som ges med
stöd av 4 kap. 1 § SoL,
3. utseende av en kontaktperson eller en
familj som avses i 3 kap. 6 b § 1 st. SoL
eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS
(6 kap. 13 a § FB)

Socialutskott
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14.8

Beslut att utse en viss person att medverka vid
umgänge.
(6 kap. 15 c § 3 st. FB

Enhetschef

14.9

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och
umgängesärenden.
(6 kap. 19 § 3 st. FB)
Beslutet aktuellt när domstol uppdragit till
socialnämnden om att utföra utredning utöver
vad som stadgas i 6 kap 19 § 2 st. FB.

Enhetschef

14.10

Beslut om att godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas för längre perioder
än tre månader.
(7 kap. 7 § 2 st. FB)
Se aktuellt cirkulär från SKL.

Socialsekreterare

14.11

Beslut att förbjuda eller begränsa möjligheterna
för en person att i hemmet ta emot andras barn.
(5 kap. 2 § SoL)

Socialutskott

14.12

Beslut att godkänna att en utländsk myndighet
placerar barn i Sverige.
(6 kap. 11 a § SoL)

Socialutskott

14.13

Beslut att placera ett barn i ett annat land.
(6 kap. 11 b § SoL)

Socialutskott

14.14

Beslut att lämna medgivande till enskilt hem att ta
emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att
adopteras av någon som inte är barnets förälder
eller har vårdnaden om barnet.
(6 kap. 12 § SoL)

Socialutskott

14.15

Beslut om återkallelse av medgivande att ta emot
adoptivbarn.
(6 kap. 13 § SoL)

Socialutskott

15. Riksfärdtjänst och färdtjänst
Nr

Ärende

Delegat

15.1

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
(Lag, 1997:735, om riksfärdtjänst)

Biståndshandläggare
Handläggare BAB

15.2

Beslut om tillstånd till färdtjänst eller arbetsresor i
enlighet med gällande riktlinjer.
(Lag, 1997:736, om färdtjänst)

Biståndshandläggare
Handläggare BAB

16. Dödsbo
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Nr

Ärende

Delegat

16.1

Beslut i fråga om dödsboanmälan till
skattemyndigheten.
(20 kap. 8 a § ÄB)

Handläggare

16.2

Beslut i fråga om åtgärder vid dödsfall.
(18 kap. 2 § ÄB)
Dödsboförvaltning.

Enhetschef

16.3

Beslut om gravsättning.
(5 kap. 2 § Begravningslag)

Enhetschef

16.4

Beslut i fråga om internationella dödsbon.
(Lag, 1937:81) om internationella
rättsförhållanden rörande dödsbo)

Enhetschef

17. Bostadsanpassning
Nr

Ärende

Delegat

17.1

Beslut om bostadsanpassningsbidrag och
återställningsbidrag om bidraget understiger 6
prisbasbelopp.
(BAB)

Handläggare BAB
Biståndshandläggare

17.2

Beslut om bostadsanpassningsbidrag och
återställningsbidrag om bidraget överstiger 6
prisbasbelopp.
(BAB)

Socialutskott

17.3

Beslut om avslag.
(BAB)
Se beslut SN 2017-10-02 § 127

Handläggare BAB
Biståndshandläggare

Dnr SN/2018:21-002
2018-01-18
1/1

Socialkontoret
Planering och Administration

Handläggare
Kristina Entoft
Tel. 0152-291 38

Bilaga till delegationsordning
I delegationsordningen punkt 8.7 och 8.8 finns en hänvisning till de personer
som är särskilt förordnad beslutsfattare LVU/LVM enligt bilaga. Dessa personer
är:
Ordinarie
Susanne Källgren ers (C)
Lennart Nilsson ers (M)
Birgitta Wennerberg v.ordf (L)
Arne Stade (S)
Rabie Aldeeb (M)
Jonny Wallinder (S)

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

kommunstyrelsen@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

