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Delegationsordning för socialnämnden
Bestämmelser kring delegering
1. Beslutanderätt får enligt 6 kap. 34 § kommunallagen (KL) inte delegeras i följande slag av
ärenden:
a) ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
b) framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
c) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,
d) ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
e) vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
2. Delegerad/kompletterande beslutanderätt får inte utövas i ärende, som angår
beslutsfattaren själv eller där jäv föreligger enligt 6 kap. 24-27 §§ KL.
3. Beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, dvs. uppdelning av ärendet får inte
företas i syfte att kringgå gällande regler.
4. Delegat får även meddela beslut om avslag inom den ram som beslutanderätten gäller för
delegaten om inte annat särskilt anges.
5. För tjänstemannadelegat gäller att när denne inte är i tjänst eller inte är anträffbar,
när beslut måste fattas i ett delegationsärende, får beslutanderätten i dessa ärenden i stället
utövas av närmast överordnad chef.
6. Ärende i vilket utskott, ordförande, annan ledamot eller tjänsteman fått socialnämndens
uppdrag att besluta får av delegaten överlämnas till nämnden för beslut om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.
7. För tjänstemannadelegat inom social omsorg gäller som villkor att denne ska ha förvärvat
erfarenhet av arbetsuppgiften i kommunen eller på ett annat motvarande socialkontor/
biståndsenhet under minst sex månader. Socialchefen har rätt att medge undantag från
denna regel.
Delegationsuppdrag/kompletterande beslutanderätt
Förutom delegering finns i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och
lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, en kompletterande beslutanderätt som
tilldelas socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot eller tjänsteman som
nämnden förordnar. Till skillnad från delegering är den kompletterande beslutanderätten
endast avsedd att användas när det inte går att invänta beslut av socialnämnden eller delegat.
Den som är förordnad på detta sätt beslutar ” vid sidan om” nämnden medan en delegat
beslutar ”istället för” nämnden.
Delegationsuppdrag/kompletterande beslutanderätt kan lämnas till nedanstående, enligt
6 kap. 33 § och 36 § KL:
1. Socialutskottet
2. Socialnämndens ordförande
3. Enskilda ledamöter av socialnämnden
4. Enskilda tjänstemän inom social omsorg
5. Annan tjänsteman hos kommunen
Socialchef
Socialchef har rätt att fatta beslut i alla till tjänsteman delegerade ärendegrupper enligt denna
delegationsordning.
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Anmälan av beslut enligt 6 kap. 35 § KL
Beslut av ordförande, ledamot av socialnämnden och av tjänsteman ska anmälas till nämnden
via beslutskopia, förteckning eller datalista för varje ärendeområde. Socialutskottets beslut
anmäls genom att utskottets protokoll ska föreligga vid nämndens sammanträde.
Delgivning av beslut samt anvisning om överklagande
Delegationsbeslut och beslut fattade genom kompletterande beslutanderätt ska i förekommande fall delges med anvisning om hur man överklagar beslut enligt samma regler som
gäller för beslut av nämnden. Ett beslut som helt eller delvis går sökanden emot ska alltid
motiveras. Beslut som fattats med stöd av delegation är likvärdigt med nämndbeslut och kan
inte ändras eller hävas av nämnden. Däremot kan nämnden återkalla delegationen generellt
eller i ett särskilt ärende.
Beslut respektive domar av den myndighet till vilket överklagande skett ska alltid anmälas till
socialutskottet för kännedom.
Personalärenden
I Täby kommun är kommunstyrelsen anställningsmyndighet för all personal. Delegationsbeslut
för personalärenden återfinns därför endast i kommunstyrelsens delegationsordning.
Upphandlingsärenden
De flesta av de delegerade besluten gällande upphandlingar av varor och tjänster ska vara
likalydande i Täby kommuns nämnder. Det kan dock förekomma tillägg och mindre variationer i
vissa nämnder. Delegation i fråga om upphandling återfinns i varje nämnds delegationsordning.
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A) VUXNA

A 1. Vuxna, ekonomiskt bistånd, socialtjänstlagen (SoL) och socialtjänstförordningen
(SoF)
Ärende
1.1
Inleda utredning

Lagrum mm

Delegat

11 kap. 1 § SoL

Socialsekr
Socialass

11 kap. 1 § SoL

Socialsekr

4 kap. 1 § SoL

Socialass

b) Helt eller delvis avslå
ekonomiskt bistånd om grund för
avslag är att sökande har egna
inkomster som överstiger
riksnorm, eller om sökande inte
har lämnat de uppgifter som
begärts vid utredningen

4 kap 1 § SoL

Socialass

c) försörjningsstöd över
riksnorm och enligt riktlinjer

4 kap. 1 och 3 §§ SoL

Socialsekr

d) försörjningsstöd under
riksnorm och riktlinjer

4 kap. 1 och 3 §§ SoL

Socialsekr

e) matpengar vid akut nöd

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr

f) kosttillägg

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr

g) beslut om deltagande i praktik
eller annan kompetenshöjande
verksamhet

4 kap. 1 och 4 §§ SoL

Socialsekr

h) beslut om vägrat/nedsatt
försörjningsstöd

4 kap. 5 § SoL

1.2
Beslut om att utredning inte ska
inledas, att inledd utredning ska
läggas ner eller att inledd
utredning inte ska föranleda
någon åtgärd
1.3
Beslut om försörjningsstöd
a) enligt riksnorm och riktlinjer

Socialsekr
Socialsekr

Kommentar
Socialassistent
delegat i
pågående
SOFT-ärenden
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1.4
Beslut om ekonomiskt bistånd för
sin livsföring i övrigt t ex
a) glasögon
- Glas och undersökning enl
faktisk kostnad
- Bågar upp till 1,7 % av
prisbasbeloppet
- Belopp upp till 3000 kr
- Belopp därutöver

b) kontaktlinser, enl riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr
Socialass
Socialsekr
Gruppledare

4 kap. 1 § SoL
Socialsekr

c) läkarvård, medicin och annan
medicinsk behandling, se
riktlinjer, upp till högkostnadsskyddet

4 kap. 1 § SoL

d) sjukvårdskostnad, egenavgift

4 kap. 1 § SoL

e) kläder och skor i vissa fall
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Socialass

Socialass
Socialsekr
Gruppledare
f) spädbarnsutrustning
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

g) hemutrustning
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

h) tandvård
- akut upp til 5000 kr
- akut överstigande 5000 kr och
upp till 20 000 kr. icke akut upp
till 20 000 kr
- all tandvård överstigande
20 000 kr och upp till 30 000 kr
- All tandvård överstigande
30 000 kr

Socialsekr
Gruppledare

Socialsekr
Gruppledare
4 kap. 1 § SoL

Socialass
Socialsekr

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare
Enhetschef

i) begravningskostnader
- enligt riktlinjer
- gravsten enligt riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

-belopp därutöver

4 kap 1 § SoL

Dödsboutredare
Dödsboutredare
Socialutskott

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare
Enhetschef
Socialutskott

j) hyresskulder
- högst en månad
- två till tre månader
- 4 månader och överstigande
k) elskulder
- upp till 10 000 kr
- överstigande 10 000 kr

Gruppledare
Enhetschef

Kostnadsförslag från
tandläkare vid
icke akut
tandvård

7

l) skulder
- belopp upp till 10 % av
prisbasbeloppet
- belopp upp till ett prisbasbelopp
- belopp därutöver
m) barnomsorgskostnader
n) juridiska kostnader och
stämpelavgifter
- enligt riktlinjer
- belopp därutöver

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare
Enhetschef
Socialutskott

4 kap. 1 § SoL

Soc ass

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr
Enhetschef

o) rekreation och konvalescens
- 15 % av prisbasbeloppet
- belopp därutöver

Enhetschef
Socialutskott

p) medicinsk behandling och
medicinska hjälpmedel som ej
ersätts av landstinget och/eller
Försäkringskassan
- upp till 10 % av prisbasbeloppet
- belopp därutöver

Socialsekr
Gruppledare

q) umgängesresor
- enligt riktlinjer
- belopp därutöver

4 kap. 1 § SoL

r) övriga resor,
- enligt riktlinjer, inom Norden
- utom Norden

4 kap. 1 § SoL

s) bilinnehav/bilkostnad
- vid tillfälligt behov av
ekonomiskt bistånd
- utöver tillfälligt behov

4 kap. 1 § SoL

L

Enhetschef

t) telefonabonnemang, enligt
riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr

u) flyttkostnader, enligt riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr

v) tvättmaskin/diskmaskin, enligt
riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr

x) tekniska hjälpmedel, enligt
riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr

y) jourboende
- upp till 8 veckor
- upp till 12 veckor
- överstigande 12 veckor

4 kap 1 § SoL

z) boende på hotell
- upp till 8 veckor
- överstigande 8 veckor

Socialsekr
Gruppledare

Socialsekr
Enhetschef

Socialsekr

Socialsekr
Gruppledare
Enhetschef

Gruppledare
Socialutskott
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å) skyddat boende
- upp till 100 000 kr
- överstigande 100 000 kr
1.5
Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel
1.6
Beslut om ekonomiskt bistånd
utöver vad som avses i 4 kap 1 §
SoL
1.7
Ekonomiskt bistånd med villkor
om återbetalning

1.8 a
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd som utgivits
enligt 4 kap. 1 § SoL eller fritidspeng enligt 4 a kap. 1 § SoL
- bistånd som utgått obehörigen
eller med för högt belopp
- bistånd eller ersättning som
utgått under villkor om
återbetalning
1.8 b

Gruppledare
Enhetschef
4 kap 1 § SoL

Gruppledare

4 kap. 2 § SoL

Enhetschef

9 kap. 2 § SoL

Samma
delegat som
tagit
biståndsbeslutet

9 kap. 1 § SoL

Socialutskott

9 kap. 2 § SoL

Socialsekr

4a kap 1,2 §§ SoL

Socass

12 kap. 7 § SoL

Socialsekr

Beslut om ersättning för barns
kostnader för fritidsaktiviteter
1.10
Beslut att lämna uppgifter ur
personregister till annan
myndighet om utgivet ekonomiskt
bistånd
1.11
Beslut om köp av externa insatser

A 2. Vuxna, SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalken
Ärende
Lagrum mm
2.1
Underrättelse till Försäkrings107 kap 5 §
kassan om att nämnden ska
uppbära ersättning för ekonomiskt
bistånd som utgivits som förskott
på förmån

A 4. Vuxna och barn, Utlänningslag (2005:716) (UtL)
Ärendegrupp
Lagrum mm

Enhetschef

Delegat

Kommentar

Soc ass

Delegat

Kommentar
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4.1
Lämna uppgift om utlännings
personliga förhållanden till
regeringen, Migrationsdomstol,
Migrationsverket eller polismyndighet

17 kap. 1 § UtL
10 kap. OSL

A 5. Vuxna, lag om svenskt medborgarskap
Ärendegrupp
Lagrum mm
5.1
Lämna uppgift till regeringen,
28 § lag om svenskt
Migrationsverket, en migrationsmedborgarskap
domstol, Migrationsöverdomstolen eller Säkerhetspolisen, om
uppgifterna behövs i ett ärende
om svenskt medborgarskap

A 6. Vuxna, missbruksvård, socialtjänstlagen (SoL)
Ärendegrupp
Lagrum mm
6.1
Beslut om att inleda utredning
11 kap. 1 § SoL
6.2
Beslut om att utredning inte ska
inledas, att inledd utredning ska
läggas ner eller att inledd
utredning inte ska föranleda
någon åtgärd

11 kap. 1 § SoL

6.3
Beslut om bistånd för vuxna till
4 kap. 1 § SoL
vård (placering/omplacering) i hem
för vård eller boende eller i
familjehem
Beslut om köp av plats där
ramavtal saknas
6.4
Beslut om upphörande av
biståndsåtgärder för vuxna i form
av vård (placering/omplacering) i
hem för vård eller boende eller i
familjehem

Delegat

4 kap. 1 § SoL

Kommentar

Avd chef

Delegat

Kommentar

Socialsekr

Gruppledare

Gruppledare

Enhetschef

6.5
Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
- enligt SKL:s rekommendationer
- belopp därutöver
6.6
Beslut om bistånd i form av
- kontaktperson
- kvalificerad kontaktperson

Avd chef

Gruppledare

Gruppledare
socialutskott

4 kap. 1 § SoL
Socialsekr
Gruppledare

Avrop från ramavtal
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6.7
Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson

Socialsekr

6.8
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson
- enligt SKL:s rekommendationer
- belopp därutöver
6.9
Beslut om öppenvårdsinsatser
- kommunens egen regi
- utanför kommunens regi inom
ramavtal
- utanför kommunens regi utom
ramavtal

Socialsekr
Socialutskott

4 kap. 1 § SoL
Socialsekr
Gruppledare
Enhetschef

6.10
Beslut om upphörande av
biståndsinsats

Socialsekr

6.11
Beslut om egenavgift vid
placering

8 kap. 1 § SoL

Socialsekr

6.12
Bostad först

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

Socialutskott

6.12.1
Avslut av insats Bostad först

4 kap 2 § SoL

6.13
Boendestöd i egen regi

A 8. Vuxna, Brottsbalken (BrB)
Ärendegrupp
8.1
Yttrande till allmän domstol då
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM-vård

4 kap 1 § SoL

Lagrum mm
31 kap. 2 § BrB

A 9. Vuxna, Körkortsförordningen
Ärendegrupp
Lagrum mm
9.1
Yttrande i körkortsärenden
3 kap 8 § och
5 kap. 2 § KörkortsF
A 10. Vuxna, Ärvdabalk (ÄB) och begravningslagen
Ärendegrupp
Lagrum mm
10.1
Dödsboanmälan till Skatteverket
20 kap. 8 a § ÄB

Avser placering
enligt SoL och LVM

Bifall enligt 4 kap 2§
SoL föregås av ett
avslag enligt 4 kap
1 § SoL

Socialutskott

Gruppledare

Delegat

Kommentar

Enhetschef

Delegat

Kommentar

Gruppledare

Delegat
Dödsbo-

Kommentar
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utredare
10.2
Vård av dödsbos egendom
10.3
Beslut om att ordna gravsättning

10.4
Beslut om att överlämna
förvaltning och avveckling till
- dödsbodelägare
- Allmänna arvsfonden
- god man för bortovarande
10.5
Föranstalta om bouppteckning
10.6
Förvalta och avveckla dödsboet

18 kap. 2 § ÄB

Socialsekr

5 kap. 2 §
begravningslagen

Dödsboutredare

18 kap. 1 § ÄB

Dödsboutredare

20 kap. 2 § 2 st. ÄB

Dödsboutredare

18 kap. 2 § ÄB

Dödsboutredare
Dödsboutredare

10.7 a
Beslut att överlämna egendom av
ringa värde till anhörig till avliden
med hemvist

2 kap 3 § 2 st. lag
(1937:81) om
internationella
rättsförhållanden
rörande dödsbo (IDL)

10.7 b
Beslut att anmäla till tingsrätt i
annat fall än vad som avses i 2:a
stycket

2 kap 3 § 3 st. lag
(1937:81) om
internationella
rättsförhållanden
rörande dödsbo (IDL)

Dödsboutredare

10. 8
Beslut att inte lämna ut egendom
eller göra anmälan till tingsrätt

Lag (1935:45) om
kvarlåtenskap efter den
som hade hemvist i
Danmark, Finland,
Island eller Norge

Dödsboutredare

A 11. Vuxna, förordning om belastningsregister och misstankeregister
Ärendegrupp
Lagrum mm
Delegat
11.1
Rätt att begära utdrag ur
Förordning om
Socialsekr
belastnings- och misstankebelastningsregister 11
registret
§ 1 st. p.8 och
Förordning om
misstankeregister
4 § p. 10
A 12. Vuxna, SFS 2011:110 Socialförsäkringsbalken

Överlämnande får
ske först sedan
kostnaderna här i
Sverige för den
avlidnes uppehälle,
vård och
begravning har
betalats.

Denna lag utesluter
tillämpning av lagen
(1937:81) om
internationella
rättsförhållanden
rörande dödsbo.
Innehåller regler för
nordiska
medborgare som
efterlämnar
egendom i Sverige.

Kommentar
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Ärendegrupp
12.1
Beslut om utbetalning av
bostadsbidrag till annan vid
synnerliga skäl

Lagrum mm

98 kap 11 §

Delegat
Socialsekr

A 13. Vuxna, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Ärendegrupp
Lagrum mm
Delegat
13.1
Beslut om att inleda och avsluta
7 § LVM
Gruppledare
utredning
13.2
Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att inledd utredning
ska läggas ned

7 § LVM

Gruppledare

9 § LVM

Gruppledare

13.4
Beslut om ansökan om
11 § LVM
tvångsvård hos förvaltningsrätten

Socialutskott

13.4 b)
Beslut att återkalla ansökan om
tvångsvård

11 § LVM

Socialutskott

13.5
Beslut om omedelbart
omhändertagande

13 § 1 st. p. 1-2 LVM

Socialutskott

13 § 2 st. LVM

Ordförande,
v ordf,
ledamot och
ersättare
i socialnämnden

15 § LVM
13 § LVM

Gruppledare

18 b § LVM

Socialutskott
(brådskande
fall ordf,
v ordf, ledamot och
ersättare i
socialnämnden)

13.3
Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för
undersökningen

13.6
Beslut om omedelbart
omhändertagande när socialnämndens beslut inte kan
avvaktas

13.6 a)
Enligt 15 § LVM underställa
förvaltningsrätten beslut om
omedelbart omhändertagande
enligt 13 § LVM
13.7
Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra

13.8

Kommentar

Kommentar

13
Beslut om var en missbrukare
skall vårdas i samband med
beslut om omedelbart
omhändertagande
13.9
Beslut om att begära biträde av
polis för att föra missbrukare till
en beslutad läkarundersökning
13.10
Beslut om att begära biträde av
polis för inställelse till ett LVMhem eller sjukhus
13.11
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

19 § LVM

Socialsekr

45 § p. 1 LVM

Gruppledare

45 § p. 2 LVM

Gruppledare

46 § LVM

Gruppledare

B) BARN/UNGDOM OCH FAMILJ
B 1. Barn/ungdom och familj, socialtjänstlagen (SoL) och socialtjänstförordningen
(SoF)
Ärendegrupp
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
1.1
Beslut om att inleda utredning
11 kap. 1 § SoL
Socialsekr
enligt 11 kap. 1 § SoL
1.2
Beslut om att inleda utredning
enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL
1.3
Beslut om att

11 kap. 1-2 §§ SoL

Socialsekr

11 kap. 1 § SoL

- utredning inte ska inledas

Gruppledare

- inledd utredning ska läggas ner

Enhetschef

- inledd utredning inte ska
föranleda någon åtgärd

Gruppledare

- inledd utredning ska avslutas

Gruppledare

1.4
Beslut om att inledd utredning
avseende vårdnad, boende
och/eller umgänge ska avslutas
1.5
Beslut om att förlänga
utredningstiden för viss tid

11 kap. 1 § SoL

11 kap. 2 § 2 st. SoL

1.5 b)
Beslut om uppföljning av ett barns 11 kap. 4 a § SoL
situation när en utredning som

Gruppledare

Enhetschef

Enhetschef

14
gäller barnets behov av stöd eller
skydd avslutats utan beslut om
insats.

1.6
Kostnader i samband med
förebyggande insatser för barnoch ungdom

4 kap. 1 § SoL
3 kap. 7 § SoL
5 kap. 1 § SoL

- upp till 15 000 kr till särskilt
ändamål
- belopp därutöver till särskilt
ändamål
1.7
Beslut om bistånd för barn och
ungdom avseende stadigvarande
vård (placering/omplacering) i
familjehem
1.8
Beslut om upphörande av
biståndsåtgärder i form av
placering/omplacering i
familjehem
1.8
a) Beslut om särskilt utsedd
socialsekreterare för
familjehemsplacerade barn

Enhetschef
Socialutskott

4 kap. 1 § SoL

Socialutskott

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare

6 kap 7c§ SoL

Gruppledare

b) Beslut om bistånd för barn och
ungdom avseende tillfällig
placering i annat enskilt hem

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

c) Beslut om upp-hörande av
biståndsåtgärder i form av tillfällig
placering i annat enskilt hem

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

1.9
Beslut om bistånd för barn och
ungdom avseende vistelse i
jourhem
1.10
Beslut om upphörande av
biståndsåtgärder i form av
vistelse i jourhem
1.11
Beslut om bistånd för barn,
ungdom och förälder till vård
(placering/omplacering) i hem för
vård eller boende samt plats i
stödboende/utredningshem
1.12
Beslut om upphörande av

4 kap. 1 § SoL

Hemmet ska vara
ett för barnet känt
hem. Placering i
högst 6 månader

Gruppledare

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

Avrop från ramavtal i första hand
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biståndsåtgärder i form av vård
(placering/omplacering) i hem för
vård eller boende samt plats i
stödboende
1.12 a)
Beslut om uppföljning av ett barns 11 kap 4b § SoL
situation efter det att en

Enhetschef

placering i ett familjehem eller i
ett hem för vård eller boende
har upphört då samtycke till
sådan åtgärd saknas
1.13
Beslut om
- att upprätta avtal med familjehem
- att bevilja ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
enligt SKL:s rek
- att bevilja belopp därutöver
1.14
Beslut om bistånd i form av
placering i familjehem efter 18 års
ålder
1.15
Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder
1.16
Kostnader under och i samband
med placering, omplacering eller
flytt från familjehem/HVB-hem
- Upp till 15 000 kr
- belopp därutöver
1.17
Kostnader för skador som barnet
vållat i familjehemmet och som ej
ersätts av hem- eller ansvarsförsäkring
- upp till 15 000 kr
- över 15 000 kr
1.18
Skolkostnader för
familjehemsplacerade barn
1.19
Beslut om avgift från föräldrar
vars barn får vård i annat hem än
det egna
1.20
Beslut om bistånd i form av

6 kap 6b § SoL

Gruppledare
Gruppledare

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

6 kap. 11 § SoL

Socialutskott

4 kap 1 § SoL

Gruppledare
Socialutskott

4 kap 1 § SoL

Gruppledare
Enhetschef
4 kap 1 § SoL
Enhetschef

8 kap. 1 § 2 st. SoL
6 kap. 2 § SoF

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Socialsekr

Avser placeringar
enligt både SoL
och LVU samt LSS
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kontaktperson och kontaktfamilj t

3 kap 6b § SoL

1.21
Beslut om upphörande av
biståndsåtgärder i form av
kontaktperson och kontaktfamilj

4 kap. 1 § SoL
3 kap 6b § SoL

1.22
Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson
och kontaktfamilj

Socialsekr

1.23
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson och kontaktfamilj
- enligt SKL:s rekommendationer
- belopp därutöver

Socialsekr
Enhetschef

1.23 a)
Beslut om ersättning till
kvalificerad kontaktperson
-inom ramavtal
-utom ramavtal

Gruppledare
Enhetschef

1.24
Beslut om ersättning till
kontaktperson i samband med
övervakat umgänge enligt
domstols beslut
- inom ramavtal
- utom ramavtal
1.24 a) Beslut om
öppenvårdinsats utan
vårdnadshavarens samtycke för
barn över 15 år
1.25
Beslut om familjebehandlande
insats eller andra
öppenvårdsinsatser
- kommunens egen regi
- inom ramavtal
- utom ramavtal
1.26
Beslut om upphörande av
biståndsåtgärder i form av
familjebehandlande insats eller
andra öppenvårdsinsatser
1.27
Beslut om bistånd i form av
placering i feriehem eller koloni
(samt kostnader i samband
härmed)
- enligt SKL:s rekommendationer

Socialsekr

Gruppledare
Enhetschef
3 kap 6a § SoL
4 kap 1 § SoL

Socialutskott

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr
Gruppledare
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Socialsekr

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare
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- belopp därutöver
1.28
Beslut om bistånd i form av
skolplacering dagtid eller annan
dagplacering
1.29
Beslut om upphörande av
biståndsinsats i form av skolplacering dagtid eller annan
dagplacering
1.30
Upprätta arbetsplan gällande
innehållet i en utdömd ungdomstjänst samt utse handledare för
den unge
1.31
Medgivande till placering eller
beslut om vård enligt 6 kap. 6 §
SoL

1.32
Beslut om att ett utrett hem är
lämpligt som jourhem
1.33
Övervägande om vård av barn i
annat hem än det egna
fortfarande behövs
1.34
Övervägande om det finns skäl
att ansöka om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

5 kap. 1b § SoL

Socialsekr

6 kap. 6 § SoL

Socialutskott

6 kap. 6 § 2 och 3 st.
SoL

Socialutskott

6 kap. 8 § 1 st. SoL

Socialutskott

6 kap. 8 § 2 st. SoL

Socialutskott

6 kap. 12 § SoL

Socialutskott

6 kap. 12 § SoL

Enhetschef

6 kap. 13 § SoL

Socialutskott

1.35
Medgivande till att ta emot ett
barn med hemvist utomlands i
syfte att adopteras av någon som
inte är barnets förälder eller har
vårdnaden om barnet
a) Beslut om nedläggning av
utredning efter återtagen
ansökan enligt 6 kap 12 §
SoL

1.36
Beslut om återkallelse, av
medgivande till att ta emot ett
barn, som fattats enligt 6 kap.12
§ SoL

Medgivande avser
privatplaceringar
och beslut om vård
syftar på placering
i familjehem och
jourhem
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1.37
Beslut om att ge samtycke till att
adoptionsförfarandet får fortsätta
1.38
Beslut om att inte ge samtycke till
att adoptionsförfarandet får
fortsätta
1.39
Beslut om, inom vilken tid
prövning ska ske enligt 6 kap.
14 § SoL, ska förlängas
1.40
Beslut att underrätta åklagarmyndigheten om det kan antas
att det finns förutsättningar för
åtgärd enligt 30 b § LUL eller 32
kap. 4 § BrB
1.41
Beslut om framställan till domstol
om behov av målsägandebiträde
för underårig

6 kap. 14 § SoL

Socialsekr

6 kap. 14 § SoL

Socialutskott

6 kap. 14 § SoL

Enhetschef

12 kap. 8 § SoL

Gruppledare

5 kap. 2 § SoF

Socialsekr

B 2. Barn/ungdom och familj, Föräldrabalken (FB)
Ärende
Lagrum mm
2.1.
Godkännande av
faderskapsbekräftelse
1 kap. 4 § FB
a) Då parterna är sambor och
inga omständigheter har
kommit fram som ifrågasätter
faderskapet
b) I övriga fall
2.2
Godkännande av
föräldraskapsbekräftelse

Delegat

Kommentar

Handläggare inom
KC

Socialsekr

1 kap. 9 § FB

Socialsekr

2 kap. 1 § FB

Socialsekr

2.4
Beslut om att återuppta nedlagd
faderskapsutredning

2 kap. 1 § FB

Gruppledare

2.5
Beslut om rättsgenetisk
undersökning t.ex. DNA

2 kap. 6 § FB

Socialsekr

2.3
Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap när
dom eller bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas

Avser
ungdomsvård och
ungdomstjänst
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2.6
Förlänga utredningstid för
faderskapsutredning som pågått
ett år

2.7
Beslut om att inleda utredning om
någon annan man än den som är
gift med barnets moder kan vara
fader till barnet

2.8
Beslut om att väcka och föra
talan i mål om faderskap

2 kap. 8 § FB

2 kap. 9 § 1 st. FB

3 kap. 5 § 2 st. och 6 §
2 st. FB

Enhetschef

Socialsekr

Får endast
ske om det
föreligger
särskilda
skäl
Beslut att ej
påbörja alt.
lägga ned
en påbörjad
utredning
fattas av
SON

Socialsekr

2.9
a) Beslut om att godkänna avtal
gällande
- vårdnad
- boende
- umgänge
b)Beslut om att ej godkänna avtal
gällande
- vårdnad
- boende
- umgänge
2.10
Beslut om att åtgärd får vidtas till
stöd för ett barn när den ena
vårdnadshavaren inte samtycker

Socialsekr
6 kap. 6 § FB
6 kap. 14 a § 2 st. FB
6 kap. 15 a § 3 st. FB

Gruppledare
6 kap. 6 § FB
6 kap. 14 a § 2 st. FB
6 kap. 15 a § 3 st. FB

6 kap. 13 a § FB

2.11
Utse person att medverka vid
6 kap. 15 c § 3 st. FB
umgänge (umgängesstöd)
2.12
Utse utredare i ärenden rörande
6 kap. 19 § FB
vårdnad, boende och umgänge
2.13
Beslut om att godkänna avtal om 7 kap. 7 § FB
underhållsbidrag för framtiden om
betalningsperioderna överstiger 3
månader
2.14
Yttrande i ärende enligt 11 kap. 4 11 kap. 16 § 2 st. FB
§ FB om förordnande av god man
eller förvaltare

Socialutskott

Socialsekr

Gruppledare

Socialsekr

Socialsekr

B 3. Barn/ungdom och familj, lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning
av faderskap
Ärendegrupp
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
3.1
Beslut om ersättning för
3 § 2 st. lag om blodSocialsekr
kostnader vid blodundersökning
undersökning m.m.
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Vid utredning av
faderskap
B 4. Barn/ungdom och familj, Äktenskapsbalken (ÄktB)
Ärende
Lagrum mm
4.1
Yttrande avseende äktenskaps15 kap. 1 § ÄktB
dispens
B 5. Barn/ungdom och familj, Passförordningen
Ärende
Lagrum mm
5.1
Yttrande till passmyndighet vid
3 § 2 st.
utfärdande av pass utan
Passförordningen
vårdnadshavarens medgivande

Delegat
Gruppledare

Delegat

Kommentar

Gruppledare

B 6. Barn/ungdom och familj, SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalken
Ärende
Lagrum mm
Delegat
6.1
Framställan till Försäkrings11 kap 17 §
Socialsekr
kassan att föräldrapenning som
tillkommer förälder under 18 år
utbetalas till annan person eller
socialnämnden

B 7. Barn/ungdom och familj, SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalken
Ärende
Lagrum mm
Delegat
7.1
Beslut om framställning till
16 kap 18 §
Socialsekr
Försäkringskassan om ändring av 106 kap 6 och 7 §§
betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag

B 8. Barn/ungdom och familj, Namnlagen
Ärende
Lagrum mm
8.1
Yttrande i ärende enligt
45-46 §§ namnlagen
namnlagen

Kommentar

Delegat

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Gruppledare

B 9. Barn/ungdom och familj, Studiestödsförordningen
Ärende
Lagrum mm
Delegat
9.1
Begäran till CSN om utbetalning
2 kap. 33 §
Adm ass
av studiemedel för ungdom
studiestödsförordningen

Kommentar

B 10. Barn/ungdom och familj, Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
Ärende
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
10.1
Sekretess till underårigs skydd
OSL
Gruppledare
mot vårdnadshavare
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B 11. Barn/ungdom och familj, lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
(LUL)
Ärende
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
11.1
Företräda socialtjänsten vid
7 § LUL
Socialsekr
förhör med den som inte har fyllt
18 år och som är misstänkt för
brott på vilket fängelse kan följa
11.2
Yttrande till åklagare gällande
person som misstänks ha begått
brott före 18 år
11.3
Begäran om polisutredning för
någon som är misstänkt för brott
och är under femton år

11.4
Företräda socialtjänsten vid
förhör med den som inte fyllt 15
år
11.5
Yttrande till polismyndighet i vissa
fall när barn under 15 år är
misstänkta för brott
11.6
Beslut om begäran hos åklagare
om förande av bevistalan

11 § LUL

Gruppledare

31 § p. 1 LUL

Gruppledare

34 § LUL

Socialsekr

34 § LUL

Gruppledare

38 § LUL

Gruppledare

B 12. Barn/ungdom och familj, lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Ärende
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
12.1
Ansökan till överförmyndaren om 3 § lag om god man för Socialsekr
god man för ensamkommande
ensamkommande barn
barn
12.2
Rätt att hos tingsrätten väcka
talan angående särskilt förordnad
vårdnadshavare för ensamkommande barn

10 § lag om god man
för ensamkommande
barn

Socialsekr

12.3
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare för
ensamkommande barn
- enligt riktlinjer

Gruppledare

Ifråga om återkallelse av talan se
5 kap. 2 § SoF
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B 13. Barn/ungdom och familj, lag om offentligt biträde (1996:1620) och förordning
(1997:405) om offentligt biträde
Ärende
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
13.1
Yttrande över ansökan om
3 § lag om offentligt
rättshjälp genom offentligt biträde biträde och 7 §
Avd chef
samt yttrande över kostnadsförordning om offentligt
beräkning
biträde
13.2
Anmälan av behov av offentligt
biträde

3 § lag om offentligt
Gruppledare
biträde och 7 §
förordning om offentligt
biträde

B 14. Barn/ungdom och familj, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU)
Ärende
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
14.1
Beslut om omedelbart
6 § LVU
Socialutskott
omhändertagande av barn och
(I brådskande fall
ungdom under 20 år
ordf,v ordf, ledamot
och
ersättare i
socialnämnd
14.2
Beslut om ansökan hos
4 § LVU
Socialutskott
förvaltningsrätten om vård enligt
LVU
14.2 a)
Beslut att återkalla ansökan om
vård enligt LVU
14.3
Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om förlängning av
utredningstiden
14.4
Enligt 7 § LVU underställa
förvaltningsrätten beslut om
omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU
14.4.1
Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra

14.5
Beslut om hur vården ska ordnas
och var den unge ska vistas
under tiden

4 § LVU

Socialutskott

8 § LVU

Enhetschef

6 § LVU
7 § LVU

Gruppledare

9 § 3 st. LVU

11 § 1 st. LVU

Socialutskott
(I brådskande fall
ordf, v ordf,
ledamot och
ersättare i
socialnämnd)
Socialutskott
(I brådskande fall
ordf, v ordf,
ledamot och
ersättare i
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socialnämnd)
14.6
Beslut om att den unge får vistas
i sitt eget hem under vårdtiden

14.7
Beslut om den unges personliga
förhållanden utom om beslutet är
att hänföra till 11 § 1 och 2 st.
LVU

11 § 2 st. LVU

11 § 4 st. LVU

Socialutskott
(I brådskande fall
ordf, v ordf,
ledamot och
ersättare i
socialnämnd)

Gruppledare

14.8
Övervägande om vård med stöd
av 2 § LVU fortfarande behövs

13 § 1 st. LVU

Socialutskott

14.9
Prövning om vård med stöd av 3
§ LVU fortfarande behövs

13 § 2 st. LVU

Socialutskott

13 § 3 st. LVU

Socialutskott

14 § 2 st. p.1 LVU

Socialnämnden

14.10
Övervägande om ansökan
avseende överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap 8 § FB

14.11
Beslut om hur umgänge med den
unge skall utövas under
vårdtiden, när överenskommelse
inte kan nås med föräldrar/
vårdnadshavare

Ordförande, v
ordförande,
ledamot och
ersättare i
socialnämnden

- I avvaktan socialnämndens
beslut

14.12
Beslut om att den unges
vistelseort inte ska röjas för
föräldrar eller vårdnadshavare

14 § 2 st. p. 2 LVU

- I avvaktan socialnämndens
beslut

14.13
Övervägande om beslut
beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § 2 st. LVU fortfarande
behövs
14.14
Beslut om att vård enligt LVU ska

Ansökan om
överflyttning av
vårdnaden
enligt
6 kap 8 § FB
görs av SON

Socialnämnd

Ordf, v ordf,
ledamot och
ersättare i
socialnämnd
14 § 3 st. LVU

Socialutskott

21 § LVU

Socialutskott

Övervägande
ska ske inom
tre månader
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upphöra
14.15
Beslut om att den unge ska hålla
regelbunden kontakt med en
särskilt kvalificerad kontaktperson
eller delta i behandling i öppna
former inom socialtjänsten
14.16
Prövning om beslut om förebyggande insats enligt 22 §
1 st. LVU ska upphöra

22 § 1 st. p. 1-2 LVU
Socialutskott

13, 21 och 22 §§ LVU

Socialutskott

14.17
Beslut om att förebyggande
insatser enligt 22 § ska upphöra

22 § LVU

Socialutskott

14.18
Ansöka hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud

24 § LVU

Socialutskott

14.19
Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 1 st. LVU

Socialutskott

14.20
Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra
14.21
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
- om beslut inte kan avvaktas

14.22
Enligt 28 § LVU underställa
förvaltningsrätten beslut om
tillfälligt flyttningsförbud enligt
27 § LVU
14.22.a)
Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud ska upphöra
- om beslut inte kan avvaktas

14.23
Beslut om den unges umgänge
med föräldrar/vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud
- i avvaktan utskottets beslut

26 § 2 st. LVU

Socialutskott

27 § LVU

Socialutskott
Ordf, v ordf,
ledamot och
ersättare i
socialnämnd

27 § LVU
28 § LVU

30 § 2 st. LVU

Enhetschef

Socialutskott
Ordf, v ordf,
ledamot och
ersättare i
socialnämnd

31 § LVU

Socialutskott

Enhetschef
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14.24
Beslut om läkarundersökning, val
av läkare samt bestämma plats
för undersökningen
14.25
Beslut om att begära biträde av
polis för att genomföra
läkarundersökning
14.26
Beslut om att begära biträde av
polis för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande med
stöd av LVU

32 § LVU

Socialsekr

43 § p.1 LVU

Socialutskott

43 § p.2 LVU

Gruppledare
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C) BESLUT UNDER SOCIAL BEREDSKAP

C 1. Beslut enligt SoL, LVU och LVM under social beredskap
BESLUT UNDER SOCIALJOUR
Socialjouren beslutar om akutinsatser enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Beslut av
socialjouren gäller i ett dygn eller
till nästkommande ordinarie
arbetsdag. Akuta beslut som inte
finns i denna förteckning t.ex.
beslut enligt LVU eller LVM fattas
av ordförande i respektive
kommuns socialnämnd eller av
ledamot som utsetts av socialnämnden.
C 2. Barn och ungdom
2.1
Beslut om att inleda utredning
huruvida socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd eller
stöd

11 kap 1 och 2 §§
SoL

2.2
Beslut om tillfällig placering av
barn eller ungdom i
jourfamiljehem

4 kap 1 § SoL

2.3
Beslut om tillfällig placering av
barn eller ungdom i HVB-hem

4 kap 1 § SoL

Socialsekr

43 § 2 p LVU

Socialsekr

4 kap 1 § SoL

Socialsekr

11 kap 1 § SoL

Socialsekr

2.4
Beslut om polishandräckning för
genomförande av beslut om vård
eller omhändertagande

Socialsekr

Socialsekr

C 3. Familjerelaterat våld
3.1
Beslut om skyddat boende
C 4. Missbruk
4.1
Beslut om att inleda och avsluta
utredning angående alkohol- och
drogmissbruk hos vuxna
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4.2
Beslut om bistånd åt vuxna i form
av plats vid HVB i brådskande
fall (LVM grunder)

4 kap 1 § SoL

Socialsekr

4.3
Beslut att inleda utredning

7 § LVM

Socialsekr

4.4
Beslut om läkarundersökning

9 § LVM

Socialsekr

45 § LVM

Socialsekr

4 kap 1 § SoL

Socialsekr

4 kap 1 § SoL

Socialsekr

11 kap 1 § SoL

Socialsekr

4 kap 1 § SoL

Socialsekr

4 kap 1 § SoL

Socialsekr

4.5
Beslut om polishandräckning för
läkarundersökning eller för att
föra missbrukaren till
behandlingshemmet
C 5. Akut ekonomiskt stöd och
logi
5.1
Beslut om försörjningsstöd vid
akuta behov
5.2
Beslut om bistånd i form av
natthärbärge, vandrarhem eller
annan inkvartering av akut
bostadslösa samt upphörande av
sådant bistånd
C 6. Äldre och personer med
funktionsnedsättning
6.1
Beslut att inleda utredning
avseende äldre och personer
med funktionsnedsättning
6.2
Beslut om hjälp i hemmet för
äldre och personer med
funktionsnedsättning
6.3
Beslut om korttidsboende i
särskilda boendeformer för äldre
och personer med funktionsnedsättning
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D) AVDELNING ÄLDREOMSORG RESPEKTIVE AVDELNING FUNKTIONSNEDSÄTTNING
D 1. Avdelning äldreomsorg socialtjänstlagen (SoL) och socialtjänstförordningen (SoF).
Avdelning funktionsnedsättning handlägger samtliga ärenden där personer är under 65 år. Samma
dag som den enskilde fyller 65 år, övergår ansvaret för handläggningen till avdelning äldreomsorg.
Ärendegrupp
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
1.1
Beslut om att inleda utredning
11 kap. 1 § SoL
Biståndshandl
enligt 11 kap 1 § SoL
1.2
Beslut om att utredning inte ska
inledas, att inledd utredning ska
läggas ner eller att inledd
utredning inte ska föranleda
någon åtgärd
1.3
Beslut om bistånd i form av hjälp i
hemmet

11 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

- Enligt socialnämndens riktlinjer
upp till ett sammanlagt
omsorgsbehov av 600
insatstillfällen per månad

Biståndshandl

Bitr avd chef
gruppledare

- Enligt socialnämndens riktlinjer
överstigande ett sammanlagt
omsorgsbehov 600 insatstillfällen
per månad
1.4
Beslut om bistånd i form av
boendestöd

4 kap. 1 § SoL

- Enligt riktlinjer

1.4 a)
Beslut om bistånd i form av
öppenvård
1.5
Beslut om bistånd i form av
särskilda boendeformer under
65 år

Biståndshandl

Biståndshandl

4 kap 1 § SoL

Biståndshandl

4 kap. 1 § SoL

Bostad med särskild service

Bitr avd chef

Stödboende

Bitr avd chef

Vård och omsorgsboende

Bitr avd chef

Familjehem

Socialutskott

HVB-hem eller viss annan
heldygnsvård

Bitr avd chef
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Korttidsboende/växelvård
Beslut om bistånd i form av
särskilda boendeformer för
personer över 65 år

Bitr avd.chef
4 kap. 1 § SoL

Bostad med särskild service

Biståndshandl

Stödboende

Biståndshandl

Vård- och omsorgsboende
a) Inom kommunens kundval

Biståndshandl

b) Utanför kommunens kundval
enligt fastställd äldrepeng

Enhetschef

c) Utanför kommunens kundval
när dygnspriset överstiger
fastställd äldrepeng

Socialutskottet

Korttidsboende/växelvård
a) Inom ramavtal
b) Utom ramavtal

Biståndshandl
Enhetschef

HVB – hem

Socialutskottet

Parboende

Enhetschef

1.6
Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm
1.7
Beslut om bistånd i form av

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandl

4 kap. 1 § SoL

-Sysselsättning
-Dagverksamhet för äldre

Biståndshandl
Biståndshandl

1.7 a)
Beslut om turbundna resor

4 kap 1 § SoL

Biståndshandl

1.8
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap. 1 § SoL
3 kap. 6 § SoL

Biståndshandl

1.9
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson
- enligt SKL:s rekommendationer
- belopp därutöver

1.9 a)
Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson
1.10

Biståndshandl
Bitr avd chef/
Enhetschef

Biståndshandl
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Beslut om bistånd i Täby kommun 2a kap. 8 § SoL
till personer som inte är bosatta i
4 kap. 1 § SoL
kommunen
-

hjälp i hemmet
särskilt boende

1.11
Beslut om avgift för hemtjänst,
dagverksamhet, särskilda
boendeformer

Bitr avd chef
Bitr avd chef/
Enhetschef

8 kap. 4-9 § SoL

Assistent
(Ekonomihandläggning)

1.12
Beslut om kommunalt bostadstillägg för handikappade, KBH

4 kap. 1 och 2 SoL

Biståndshandl

1.13
Beslut om upphörande av
biståndsinsats

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandl

Lagrum mm

Delegat

6 § lag om färdtjänst

Biståndshandl

Lagrum mm

Delegat

D 2. Lag om färdtjänst
Ärendegrupp
2.1
Yttrande i ärende rörande
färdtjänst

D 3. Lag om riksfärdtjänst
Ärendegrupp
3.1
Beslut om riksfärdtjänst
3.2
Beslut om ledsagare

Bifall enligt 4.2 ska
föregås av avslag
enligt 4.1. Enbart
avslag ska alltid
vara enligt 4.1

Kommentar

Kommentar

5 § lag om riksfärdtjänst Biståndshandl
6 § lag om riksfärdtjänst Biståndshandl

D 4. Lag om bostadsanpassningsbidrag
Ärendegrupp
Lagrum mm
4.1
Beslut om
Lag om bostadsbostadsanpassningsbidrag
anpassningsbidrag,
- kostnader upp till 3 basbelopp Boverket
- kostnader upp till 11
basbelopp
- kostnader över 11 basbelopp

Delegat

Kommentar

Handläggare
Avd.chef
Socialutskott

D 6. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Ärendegrupp
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
6.1
Beslut om personkretstillhörighet
1 och 7 §§ LSS
Biståndshandl
6.2
Beslut om insatser enligt LSS
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-

biträde av personlig assistent

9 § p.2 LSS

Bitr avd chef

-

ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig
assistans, utöver stöd enligt
lagen om assistansersättning

9 § p.2 LSS

Bitr avd chef

-

ledsagarservice
a) högst 5 tim/vecka
b) överstigande 5 tim/vecka

9 § p.3 LSS

-

biträde av kontaktperson

9 § p.4 LSS

-

avlösarservice i hemmet
a) högst 5 tim/vecka
b) överstigande 5 tim/vecka

9 § p.5 LSS

-

korttidsvistelse utanför det
egna hemmet

9 § p.6 LSS

Bitr avd chef

-

korttidstillsyn för skolungdom
över 12-år utanför det egna
hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov

9 § p.7 LSS

Biståndshandl

-

boende i familjehem eller
bostad med särskild service
för barn eller ungdomar som
behöver bo utanför
föräldrahemmet

9 § p.8 LSS

Bitr avd chef

6.3
Insatser enligt LSS
-

Biståndshandl
Bitr avd chef

Biståndshandl
Bitr avd chef

9 § p. 9 LSS

bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna

6.4
Insatser enligt LSS

Bitr avd chef

9 § p.10 LSS

- daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar
sig
6.5
Förhandsbesked om rätten till
insatser

6.6
Anmälan till överförmyndaren om
behov av förmyndare, förvaltare
eller god man samt anmälan att
behovet upphört

Biståndshandl

Biståndshandl

16 § LSS

Följer
delegationen för
sökt insats

15 § p. 6 LSS

Biståndshandl
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6.7
Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättning till
familjehem och kontaktperson
- enligt SKL:s rekommendationer
- belopp därutöver

6.8
Beslut om avgift enl 19 § LSS

6.9
Beslut om ersättning från förälder
för barn under 18 år som får
omvårdnad i annat hem än det
egna

Biståndshandl
Bitr avd chef/
enhetschef

19 § LSS

Biståndshandl

20 § LSS

Biståndshandl

6.10
Beslut att utbetala assistans11 § LSS
ersättning till annan person än den
som är berättigad till insatsen
6.11
Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller för hög
assistansersättning

12 § LSS

Bitr. avd chef

Bitr. avd chef

D 7. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Ärendegrupp
7.1
Anmälan till IVO om vissa skador
och sjukdomar inom hälso- och
sjukvården

Lagrum mm

Delegat

Kommentar

6 kap. 4 § lag om
yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens
område
Lokal avvikelsehantering SOSFS
2005:28
Patientsäkerhetslag
(2010:659)

MAS

Lex Maria

E) ÄRENDEN GEMENSAMMA FÖR SOCIAL OMSORG
E 1. Ärenden gemensamma för social omsorg
Ärendegrupp
Lagrum mm
1.1
Beslut avseende träningslägenhet 4 kap. 1 och 2 SoL

1.2

Delegat

Kommentar
Bifall enligt 4.2 ska
Socialsekr/
föregås av avslag
biståndshandl enligt 4.1. Enbart
avslag ska alltid
vara enligt 4.1
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Polisanmälan av brott som hindrar 12 kap. 10 § SoL och
nämndens verksamhet och brott
6 § bidragsbrottslagen
mot bidragsbrottslagen
samt OSL
- beslut att polisanmäla
- beslut att inte polisanmäla
1.3
Polisanmälan vid misstanke om
vissa brott mot underårig samt
vissa grövre brott

12 kap. 10 § SoL
OSL

- beslut att polisanmäla
- beslut att inte polisanmäla

Enhetschef
Socialutskott

1.4
Rätt att fatta gallringsbeslut

1.5
Anmälan till överförmyndare om
behov av god man/förvaltare

Avd chef/
Enhetschef
Utskott

Enl.
dokumenthanteringsplan
5 kap. 3 § p. 1 SoF

Soc ass
Socialsekr
Biståndshandl

5 kap. 3 § p. 2 SoF

Soc ass
Socialsekr
Biståndshandl

5 kap. 3 § p. 3 SoF

Socialsekr

11 kap. 16 § 2 st. FB

Socialsekr/
Biståndshandl

2 a kap. 10 § SoL

Gruppledare
Bitr avd chef/
enhetschef

- Beslut om mottagande av ärende 2 a kap. 10 § SoL
från annan kommun

Enhetschef/
Bitr avd chef

- Beslut om att ansöka om
överflyttning av ärende hos
IVO och att yttra sig i samband
med överflyttning av ärende

Enhetschef/
Bitr avd chef

1.6
Anmälan till överförmyndare om
att behov av god man/förvaltare
inte längre föreligger

1.7
Anmälan till överförmyndaren om
förhållanden beträffande förvaltning av underårigs egendom.
1.8
Yttrande i ärenden om
förordnande av god man eller
förvaltare för någon som har fyllt
16 år
1.9
- Beslut om framställan om
flyttning av ärende till annan
kommun

1.10

2 a kap. 11 § SoL
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Uppgift och anmälan till
smittskyddsläkare

1.11
Beslut om att föra talan om
ersättning som en enskild inte
återbetalar frivilligt för ekonomisk
hjälp eller kostnader som avses i
9 kap. 1-2 §§ och 8 kap. 1 § 1-2
st. SoL

6 kap. 11 och 12 §§
smittskyddslag
(2004:168)

Enhetschef/
Bitr avd chef

9 kap. 3 § SoL

a) - vid underlåtna eller oriktiga
uppgifter enl 9 kap 1 §SoL

Socialutskott

b) - vid förskott arbetskonflikt,
förfogandehinder eller villkor om
återbetalning enl 9 kap 2 § SoL

Gruppledare

c) - när det gäller ersättning vård
utom hemmet enl 8 kap 1 §SoL

Enhetschef/
bitr avd chef

1.12
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet som avses i
9 kap. 1-2 §§ och 8 kap. 1 § 1-2
st. SoL
1.13
Beslut om lämnande av
upplysningar och förslag på
åtgärder efter begäran av rätten,
åklagaren eller Kriminalvården

1.14
Beslut om det rapporterade är ett
allvarligt missförhållande eller en
påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande eller inte

9 kap. 4 § SoL

Gruppledare/
bitr avd chef/
enhetschef

Assistent
6 § lag om särskild
personutredning i
brottmål m.m.

Avd chef
14 kap. 2-7 §§ SoL
24 a-f §§ LSS

Registerutdrag
lämnas av
assistent. Vidare
upplysningar av
handläggare

Av ansvar följer att
även göra anmälan
till Inspektionen för
vård och omsorg
enligt gällande rutin

SOSFS 2011:5

G) ALLMÄNNA ÄRENDEN M.M.

G 1. Allmänna ärenden enligt följande lagar; Tryckfrihetsförordningen (TF),
offentlighets- och sekretesslagen (OSL), socialtjänstlagen (SoL),
förvaltningslagen (FL), kommunallagen (KL) och arkivlagen
Ärendegrupp
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
1.1
I första hand
Beslut om utlämnande av allmän 2:14 TF
Avd.chef
sker prövning av
handling eller uppgift samt
OSL
den som svarar
uppställande av förbehåll i
för vården av
samband med utlämnande till
handlingen
enskild
6 kap. 3 § OSL
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1.2
Beslut att lämna ut
sekretessbelagd uppgift
- till domstol, åklagare, polis,
Kronofogdemyndighet eller
Skatteverket gällande huruvida
någon vistas i HVB-hem eller
familjehem

OSL

12 kap. 10 § 2 st. p.1
SoL

- om en studerande som behövs 12 kap. 10 § 2 st. p. 2
för prövning av ett ärende om att SoL
avskilja denne från högskoleutbildning
1.3
Beslut i brådskande ärenden när
nämndens avgörande inte kan
avvaktas

6 kap. 36 § KL

1.4
Företräda socialnämnden och
utfärda fullmakt för att bevaka
kommunens rätt i ärenden hos
andra myndigheter samt vid
förrättningar

1.5
Utse ombud för socialnämnden i
ärenden eller i mål vid allmän
domstol eller allmän förvaltningsdomstol
1.6
Beslut att avvisa ombud/biträde i
samband med
- företräde i socialnämnd
- företräde i socialutskott
- klientbesök med handläggare
1.7
Beslut att lämna personuppgifter
till Socialstyrelsen för statistiska
ändamål

1.8
Beslut att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter
för forskningsändamål
1.9
Beslut om att lämna uppgifter till
IVO för dess tillsynsverksamhet

Gruppledare/
Bitr avd chef/
enhetschef

Enhetschef/
Bitr avd chef

SON:s ordf.
SON:s vice
ordf.

Någon
begränsning av
möjligheterna att
delegera enligt
denna § med
hänsyn till
ärendenas art
finns inte

Socialchef

10 kap. 2 § SoL

Enhetschef
Bitr avd chef

9 § 2 st. FL
Socialnämnd
Socialutskott
Avd.chef

12 kap. 5 § SoL

Handläggare
Resp avd/ enhet

12 kap. 6 § SoL

Avd chef/
enhetschef

13 kap. 5 § SoL

Avd chef/
enhetschef
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1.10
Ansvarig för åtgärder enligt
arkivlagen
1.11
a) Bevilja och teckna avtal enligt
LOV (lagen om valfrihetssystem)
exkl. vård och omsorgsboenden.
b) Avslå ansökan enligt LOV (lag
om valfrihetssystem) exkl. vård
och omsorgsboenden

Arkivlagen 1990:782

Arkivmyndigheten

LOV

Avdelningschef

Enhetschef
avtalsförvaltning
g

1.11 a)
Teckna avtal enligt LOV i vårdoch omsorgsboenden
1.12
Beslut om gallring av socialnämndens allmänna handlingar
enligt dokumenthanteringsplan
och gallringsföreskrifter

Socialchef

Arkivansvarig/
Arkivombud

1.13
Utkvittera medel inkomna till
socialnämnden

Socialchef

1.14
Utkvittera försändelser inkomna
till socialnämnden

Assistent

1.15
Ansökan om ersättning för
flyktingmottagande hos
Migrationsverket
1.16
Teckna ramavtal med institutioner
och andra vårdgivare

Administratör

Avd chef

1.17
Teckna placeringsavtal/
individuella avtal inom
äldreomsorg, funktionsnedsättning eller individ- och
familjeomsorg (på årsbasis)
- högst 2 mnkr
- högst 10 mnkr
- över 10 mnkr
1.18
Yttrande till IVO eller JO med
anledning av klagomål i enskilda
ärenden

Avd chef
Socialchef
Utskott

1.19
Kurser, konferenser o. dyl. för

Ordf

Utskott
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socialnämndens förtroendevalda
1.20
Representation för nämndens
räkning för belopp
a) upp till 10 tkr
b) upp till 20 tkr
c) över 20 tkr

Avd chef
Socialchef
Ordf

1.21
Utämnande av uppgift till
myndighet om enskilds adress,
telefonnummer eller arbetsplats
om uppgiften behövs där för
delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932) eller för bistånd med
sådan delgivning

10 kap 26 § OSL

Assistent

1.22
Utlämnande av uppgift till
överförmyndare för
överförmyndares
tillsynsverksamhet

16 kap 10 § FB

Assistent

Uppgift får
lämnas ut
endast till
myndighet,
ej till privat
delgivningsman

H) ÖVERKLAGANDEN M.M.
H 1. Överklaganden enligt förvaltningslagen (FL)
Ärendegrupp
Lagrum mm
1.1
Prövning av att överklagande
24 § FL
skett i rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för
sent
- i ärenden där det överklagade
beslutet fattats av socialnämnden eller socialutskottet
- i ärenden där det överklagade
beslutet fattats av tjänsteman

1.2
Omprövning av beslut

27 § FL

1.3
Beslut att avge yttrande med
anledning av överklagande av
delegats beslut

1.4
Överklagande av annan
myndighets och förvaltnings-

Delegat

Resp föredragande
tjänsteman
Den delegat
som fattat det
överklagade
beslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

Delegaten i
ursprungsbeslutet

22 § FL

Kommentar

Avd chef

Om det överklagade beslutet
fattats av
SON/SU måste
yttrandet avges
av SON/SU
(6 kap. 34 § KL)
T.ex. beslut av
Socialstyrelsen
eller Migrations-
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domstols beslut samt yrkande om
inhibition till nästa instans

verket

1.5
Beslut om att avge yttrande med
anledning av överklagat beslut i
upphandlingsärende som fattats
genom tjänstemannadelegation
samt att i förekommande fall inge
begäran om överprövning av
domstols beslut/dom

Enhetschef/
Bitr avd.chef

Om ursprungsbeslutet fattats
av SON/SU
måste överklagan avges av
SON/SU

I) UPPHANDLINGSÄRENDEN
Ramavtal
Inköp ska, när detta är möjligt, ske inom de ramavtal som är tecknade med leverantörer.
Utanför ramavtal
Vid enstaka upphandlingar utanför ramavtal gäller nedanstående.
I 1. Upphandlingsärenden enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
Ärendegrupp
Lagrum mm
Delegat
Kommentar
1.1
Varor
2 kap och 6 kap. LOU
Godkännande av
förfrågningsunderlag samt
antagande av leverantör
Enhetschef /
- högst 100 tkr
bitr avd chef
- högst 500 tkr
Avd chef
- högst 5 mnkr
Socialchef
1.2
Tjänster
Godkännande av förfrågningsunderlag samt antagande av
leverantör
-

högt 300 tkr
högst 1 mnkr
högst 2 mnkr

5 och 6 kap. LOU

Enhetschef /
bitr avd chef
Avd chef
Socialchef

