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KOMMENTARER
Delegationsordningen innehåller fem kolumner:
Kol 1 Ordningsnummer på ärendetyp
Kol 2 Ärendetyp
Kol 3 Lagrum
Kol 4 Delegat
Kol 5 Anmärkningar
Vid förfall övergår beslutsrätten automatiskt till varje delegats vikarie eller överordnad.
Ordförandens beslutanderätt övergår i sådana fall till SMN:s 1:e vice ordförande eller övrig
ledamot i nämnden.
I ärende av särskild vikt eller av principiell natur kan delegat överlåta till närmaste högre
instans att fatta beslut i ärendet. Delegeringsbeslut skall anmälas till SMN enligt de särskilda
regler som gäller för detta.
ÄRENDE RÖRANDE EKONOMISKT BISTÅND:
För ärende nr 1 och 6
Beslut enligt riksnorm och antagna riktlinjer + belopp motsvarande 20 % av gällande
basbelopp fattas av socialsekreterare
Beslut enligt riksnorm och antagna riktlinjer + ett belopp motsvarande 30 % av gällande
basbelopp fattas av gruppledare.
Beslut om ekonomiskt bistånd med belopp utöver ovanstående fattas av den sociala
myndighetsnämnden (SMN).
I ärenden som är så brådskande att sociala myndighetsnämndens beslut ej kan avvaktas har
den sociala myndighetsnämndens ordförande rätt att fatta beslut. Dessa ärenden skall
anmälas vid nästa sammanträde (6 kap.39 § KL).
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FÖRKORTNINGAR
AL
BegrL
BrB

TF
ÄB
ÄktB

Alkohollagen (2010:1622)
Begravningslagen (1990:1144)
Brottsbalken (1962:700)
Förordningen om offentligt biträde (1997:405)
Förordningen om underhållsstöd (1996:1036)
Föräldrabalken (1949:381)
Förvaltningslagen (1986:223)
Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763)
Kommunallagen (2017:725)
Körkortslagen (1998:488)
Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)
Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137)
Lag om offentlig upphandling (2007:1091)
Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128)
Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387)
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
(1964:167)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1998:870)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(1990:52)
Lag om offentligt biträde (19916:1620)
Lag om registerkontroll (2010:479)
Lag om särskild personutredning i brottsmål m.m.
(1991:2041)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Socialstyrelsens föreskrifter
Studiestödsförordningen (2000:655)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Ärvdabalken (1958:637)
Äktenskapsbalken (1987:230)

IVO
SKR
SMN

Inspektionen för vård och omsorg
Sveriges kommuner och regioner
Sociala myndighetsnämnden

FB
FL
HSL
KL

LMA
LOU
LPT
LRV
LSS
LUL
LVM
LVU

OSL
SFB
SoF
SoL
SOSFS
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SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)
Nr
1

Ärende
Beslut i ärenden om
försörjningsstöd
- Med villkor om
praktik eller
kompetenshöjand
e åtgärder när AF
inte kan anvisa
någon åtgärd
- Vägran av eller
nedsättning av
fortsatt
försörjningsstöd
för dem som
avböjer 4 kap 4 §
SoL
Beslut om bistånd i form av
egna medel

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

4 kap 4 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

3

Budget- och skuldrådgivning

5 kap 12 § SoL

Budget- och
skuldrådgivare

4

Borgensåtagande

4 kap 2 § SoL

SMN

5

Hyresskulder mer än tre
månader

4 kap 1 § SoL

SMN

6

Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostnader i
omedelbar anslutning till
dödsfallet
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4
kap 1 § SoL
Beslut att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4
kap 2 § SoL

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

9 kap 1 § SoL
och 9 kap 2 §
SoL
9 kap 2 §, 2 st
SoL

SMN
Enhetschef

2

7

8

Socialsekreterare

Anmärkning
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)
Beslut enligt 4 kap
4 § kan ej
överklagas (16 kap
3 § 1 st SoL)

4 kap 5 § SoL

SMN
Enhetschef

Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)

Kan överklagas till
förvaltningsrätten
(sk
laglighetsprövning
enligt KL 13 kap)
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)
Kan ej överklagas
(16 kap 3 § 1 st
SoL)
Återkrav får endast
ske om biståndet
getts under villkor
om återbetalning
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9

10

11

Beslut om tillfällig vistelse i
jourhem, akuthem eller
nätverkshem för barn och
ungdom

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

Beslut om bistånd åt barn
och ungdom i form av
placering i familjehem för
stadigvarande vård och
fostran.
Medgivande att underårig
tas emot för stadigvarande
vård och fostran i enskilt
hem som inte tillhör någon
av barnets föräldrar eller
annan vårdnadshavare

4 kap 1 § SoL

SMN

6 kap 6 § SoL

SMN

6(32)

Inte varaktig vård,
högst fyra månader
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)
Ett beslut att
bereda en
underårig vård i ett
visst familjehem är
att betrakta som ett
medgivande enligt
6 kap 6 § SoL.
Utredning av
familjehem ska
alltid ske.
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)

12

13

Förbud eller begränsning för
en person som har sitt hem
inom kommunen att i
hemmet ta emot andras barn
Beslut om bistånd åt barn
och ungdom i form av tillfällig
placering i hem för vård eller
boende (HVB)

5 kap 2 § SoL

SMN

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)
Inte varaktig vård,
högst fyra månader

14

15

Beslut om bistånd åt barn
och ungdom i form av
stadigvarande placering i
hem för vård eller boende
(HVB)
Beslut om bistånd i form av
placering i stödboende

4 kap 1 § SoL

SMN

4 kap 1 § SoL

SMN
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16

17

18

19

20

Beslut om att ingå avtal med
familjehem gällande uppdrag
och ersättningsnivå vid
stadigvarande vård och
fostran
- Enligt SKR:s
rekommendation
er och nämndens
riktlinjer
- Utöver SKR:s
rekommendation
er och nämndens
riktlinjer
- Ersättning
förlorad
arbetsförtjänst
upp till 4 månader
- Ersättning
förlorad
arbetsförtjänst
över 4 månader
Beslut om att ingå avtal med
familjehem gällande uppdrag
och ersättningsnivå vid
tillfällig placering för barn
och unga i jourhem,
nätverkshem eller annat
enskilt hem
- Enligt SKR:s
rekommendation
er och nämndens
riktlinjer
- Utöver SKR:s
rekommendation
er och nämndens
riktlinjer
- Ersättning
förlorad
arbetsförtjänst
upp till 4 månader
Övervägande om vård i
6 kap 8 § SoL
annat hem än det egna
fortfarande behövs
Beslut om upphörande av
4 kap § 1 SoL
bistånd i form av vård i hem
för vård eller boende eller
familjehem
Beslut om att lämna
6 kap 11a § SoL
godkännande då en utländsk
myndighet har placerat ett
barn i familjehem eller HVB i
kommunen

7(32)

1:e socialsekreterare

SMN

Enhetschef

Enhetschef

Familjehemssekretera
re
socialsekreterare

SMN

Enhetschef

Rapporteras till
SMN

SMN

Övervägande är
inte ett beslut

1:e socialsekreterare

Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3-5
§§)
Delegeringsförbud

SMN
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21

22

Beslut om att placera ett
barn i familjehem eller HVB i
utlandet
Beslut om bistånd i form av
interna öppenvårdsinsatser

8(32)

6 kap 11b § SoL SMN

Delegeringsförbud

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
inom
verksamhetsområd
et med minst 6
månaders
erfarenhet av
myndighetsutövnin
g

Socialsekreterare

Överklagas till
förvaltningsrätten
(16 kap 3-5 §§)
23

Beslut om bistånd i form av
externa öppenvårdsinsatser

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Observera lagen
om offentlig
upphandling när
det gäller köp av
öppenvårdsinsatse
r utifrån

24

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson eller
kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Socialsekreterare
inom
verksamhetsområd
et med minst 6
månaders
erfarenhet av
myndighetsutövning

25

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson eller
kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Socialsekreterare
inom
verksamhetsområd
et med minst 6
månaders
erfarenhet av
myndighetsutövning
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26

27

28

Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättningar till
kontaktperson eller
kontaktfamilj för barn och
unga
- Enligt SKR:s
rekommendation
er och nämndens
riktlinjer
Utöver SKR:s
rekommendation
er och nämndens
riktlinjer
Beslut om boendestöd
Beslut om upphandlat
boendestöd
Beslut om upphörande av
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

SMN

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare
Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Delegat som beslutat
om biståndet

Beslut om upphörande av
pågående biståndsinsats
enl. 4 kap 1 § SoL trots att
den enskilde önskar att
insatsen fortsätter

4 kap 1 § SoL

SMN

30

Beslut om bistånd i form av
intern jourlägenhet

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

31

Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är under
18 år och får vård i ett annat
hem än det egna
Beslut om framställan till
Försäkringskassan om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag

8 kap 1 § 2 st
SoL och 6 kap
2-4 §§ SoF

Socialsekreterare

16 kap 18 §
SFB
106 kap 6-7 §§
SFB

Socialsekreterare
Administrativ
handläggare

29

32

9(32)

Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3 §)
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3 §)
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3 §)
SMN:s ordförande
har kompletterande
beslutanderätt
Socialsekreterare
inom området
vuxen.
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3 §)
Kan ej överklagas
(16 kap 3 § 1 st
SoL)
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33

Beslut om framställan till
CSN om ändring av
betalningsmottagare
avseende studiehjälp för
ungdom
Underrättelse till
försäkringskassan om att
barn med underhållsstöd
placeras i familjehem
respektive återflyttas till
boendeförälder
Begäran hos
försäkringskassan om
förändrad
betalningsmottagare av
underhållsstöd
Beslut om anmälan till
Försäkringskassan om att
nämnden ska uppbära
sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem för
vård eller boende eller
familjehem enligt SoL, som
ger vård och behandling åt
missbrukare av alkohol och
narkotika
Beslut om att underrätta
försäkringskassan om att
nämnden ska uppbära
ersättning
Beslut om att föra talan om
ersättning hos
förvaltningsrätt om återkrav
enligt 9 kap 1 §

2 kap 33 §
Studiestödsförordningen

39

40

34

35

36

37

38

41

10(32)

Socialsekreterare

2 § förordningen Socialsekreterare
om underhållsAdministrativ
stöd.
handläggare
106 kap 8 §
SFB
18 kap 19 §
SFB

1:e socialsekreterare

106 kap 13 §
SFB

Socialsekreterare

9 kap 2 § SoL
107 kap 5 §
SFB

Socialsekreterare

9 kap 3 § SoL

Enhetschef

Beslut om att föra talan om
ersättning hos
förvaltningsrätt om återkrav
enligt 9 kap 2 § och 8 kap 1
§ SoL

9 kap 3 § SoL

Enhetschef

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 9
kap 1 §, 9 kap 2 § och 8 kap
1 § SoL
Beslut om att inleda
utredning på den enskildes
egna ansökan

9 kap 4 § SoL

Sektorchef

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Återkrav, om inte
frivilligt, genom
förvaltningsrätt
inom tre år från att
kommunens
kostnader uppstod
9 kap 1-3 §§ SoL
Återkrav, om inte
frivilligt, genom
förvaltningsrätt
inom tre år från att
kommunens
kostnader uppstod
9 kap 1-3 §§ SoL
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Beslut om att inleda
utredning oavsett den
enskildes samtycke
Beslut om att utredning inte
ska inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned
Beslut att inleda utredning
efter anmälan som rör barn
eller unga
Beslut om att inte inleda
utredning efter anmälan som
rör barn eller unga
Beslut om att utredning inte
ska föranleda någon åtgärd
- På utredning som
inleddes på den
enskildes egen
ansökan
- På utredning som
inleddes oavsett
den enskildes
samtycke
Beslut om förlängning av
utredningstid i ärenden som
rör barn eller unga
Beslut om framställning av
överflyttning av ärende till
annan kommun

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

Beslut att ansöka hos IVO
om överflyttning av ärende
till annan kommun
Beslut att överklaga
inspektionen för vård och
omsorgs beslut om
överflyttning av ärende
Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare som tidigare
varit familjehemsförälder
- Enligt SKR:s
rekommendation
er och nämndens
riktlinjer
- Utöver SKR:s
rekommendation
er och nämndens
riktlinjer
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov
av god man/förvaltare

2a kap 11 § SoL SMN

11 kap 1a § SoL 1:e socialsekreterare

11 kap 1a § SoL 1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL
1:e socialsekreterare

1:e socialsekreterare

11 kap 2 § SoL

Enhetschef

2a kap 10 § SoL Enhetschef

16 kap 4 § SoL

SMN

6 kap 11 § SoL

1:e socialsekreterare

Enhetschef

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

11(32)
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53

Ansökan om god man för
ensamkommande barn

54

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god man/förvaltare
inte längre föreligger
Beslut om anmälan till
tingsrätten att utse särskilt
förordnad vårdnadshavare

55

56

57

58

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande att
förvaltningen av underårigs
egendom inte sker på
betryggande sätt
Anmälan av behov om
offentligt biträde

3 § lag om god
man för
ensamkomman
de barn
5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

6 kap 8 § FB

SMN

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare

3 § lag
(1996:1620) om
offentligt biträde

Socialsekreterare

Teckna och säga upp
hyreskontrakt med hyresvärd
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Socialsekreterare

Omfattas av
delegeringsförbud

Sektorchef

DÖDSBOÄRENDEN
59
60

Dödsboanmälan
Beslut att föranstalta om
bouppteckning

20 kap 8a § ÄB
20 kap 2 § 2 st
ÄB

Samhällsvägledare
Samhällsvägledare

61

Beslut om gravsättning och
andra frågor enligt BegrL
inklusive kostnader

5 kap § 2 BegrL
m.fl.

Samhällsvägledare

62

Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostnader och
utgifter i anslutning till
dödsfallet enligt riktlinjer

4 kap 1 el 2 §§
SoL

Socialsekreterare

Kommunen har rätt
till ersättning från
dödsboet för
kostnaderna
Kommunen har rätt
till ersättning från
dödsboet för
kostnaderna

LAG OM VÅRD AV UNGA (LVU)
Nr Ärende
63 Beslut att ansöka hos
förvaltningsrätten om vård
enligt LVU

Lagrum
4 § LVU

Delegat
SMN

Anmärkning
Omfattas av
delegeringsförbud
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64 Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn
och ungdom under 20 år
-

6 § 1 LVU

Om SMN:s
sammanträde
inte kan avvaktas
65 Beslut om att ansöka hos
förvaltningsrätten om
förlängning av utredningstid
66 Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 §
LVU skall upphöra

6 § 1 och 2
st LVU

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

11 § LVU

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

11 § 2 st
LVU

69 Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i den
mån beslutet ej är att
hänföra till 11 § 1:a och 2:a
st LVU

11 § 4 och
5 st LVU

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

13 § 1 st
LVU

71 Prövning av om vård med
stöd av 3 § LVU ska upphöra
72 Övervägande om det finns
skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnaden
enligt 6 kap 8 § FB då den
unge varit placerad i samma
familjehem under tre år

SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig

Ska anmälas vid
nästkommande
sammanträde

8 § LVU

Enhetschef

9 § 3 st
LVU

SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
SMN
SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
SMN
SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
Socialsekreterare

Ska anmälas vid
nästkommande
sammanträde

SMN

Omfattas av
delgeringsförbud

13 § 2 st
LVU
13 § 3 st
LVU

SMN
SMN

Överklagas hos
förvaltningsrätten
enligt 41 § LVU

Överklagas hos
förvaltningsrätten
enligt 41 § LVU

Överklagas hos
förvaltningsrätten
enligt 41 § LVU

Är ej ett formellt
beslut
Omfattas av
delgeringsförbud
Omfattas av
delgeringsförbud
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73 Beslut om hur rätt till
14 § 2 st 1
umgänge med den unge ska LVU
utövas
- när
överenskommelse
inte kan nås med
föräldrar eller
vårdnadshavare
- i avvaktan på
SMN:s beslut
74 Beslut om att den unges
vistelseort inte ska röjas för
föräldern eller
vårdnadshavare
- i avvaktan på
SMN:s beslut

14 § 2 st 2
LVU

75 Övervägande om beslut
beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § 2 st 1 och 2,
fortfarande behövs
- I avvaktan på
nämndens beslut
76 Ansökan om skyddad
folkbokföring för barn i vissa
situationer som vårdas enligt
2 § LVU
77 Beslut om utlämnande av
uppgifter till Statens
institutionsstyrelse (SiS)

14 § 3 st
LVU

78 Beslut om att LVU-vården
ska upphöra
79 Beslut om regelbunden
kontakt med särskilt
kvalificerad kontaktperson
eller behandling i öppna
former
80 Prövning om beslut om
förebyggande insats ska
upphöra att gälla
81 Beslut om att förebyggande
insats enligt 22 § 1 st LVU
ska upphöra

Omfattas av
delgeringsförbud

SMN

SMN:s ordförande
SMN

SMN:s ordförande

Kan ej delegeras till
annan än
ordförande i
brådskande fall
enligt dom KamR
Göteborg 24 mars
2017, mål nr 56017
Omfattas av
delgeringsförbud
Kan ej delegeras till
annan än
ordförande i
brådskande fall
enligt dom HFD
2016, ref. 74

SMN

SMN:s ordförande
14 § 4 st
LVU

SMN

Se även 30 § 3 st
Folkbokföringslagen

14 a § LVU

Socialsekreterare

21 § 1 st
LVU
22 § 1 st 1
eller 2 LVU

SMN

Avser ej hela akten
utan de uppgifter
som är relevanta för
SiS uppföljning
Omfattas av
delegeringsförbud
Överklagas hos
förvaltningsrätten
enligt 41 § LVU

22 § 3 st
LVU

SMN

Omfattas av
delegeringsförbud

22 § 3 st
LVU

SMN

Omfattas av
delegeringsförbud

SMN

Överklagas hos
förvaltningsrätten
enligt 41 § LVU
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82 Ansökan hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
83 Övervägande om
flyttningsförbud fortfarande
behövs

84 Beslut om att flyttningsförbud
ska upphöra
85 Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

24 § LVU

SMN

Omfattas av
delegeringsförbud

26 § 1 st
LVU

SMN

Omfattas av
delegeringsförbud

26 § 2 st

SMN

27 § 1 st
LVU

SMN

Om SMU:s
sammanträde
inte kan avvaktas
86 Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud 27 § LVU
ska upphöra
- Om SMU:s
sammanträde
inte kan avvaktas

27 § 2 st
LVU
30 § 2 st

SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
SMN

87 Beslut om hur den unges
umgänge ska utövas med
vårdnadshavare eller med
föräldrar som har
umgängesrätt efter beslut
om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan
nås
- Om SMU:s
sammanträde
inte kan avvaktas
88 Beslut om
läkarundersökning, utseende
av läkare samt
bestämmande av plats för
läkarundersökning
89 Beslut om begäran om
biträde av polis för att
bereda läkare tillträde till den
unges hem eller för att
inställa den unge till
läkarundersökning

31 § LVU

SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
SMN

-

Övervägande ska
ske minst var 3:e
månad
Omfattas av
delegeringsförbud
Ska anmälas vid
nästkommande
sammanträde

Ska anmälas vid
nästkommande
sammanträde
Överklagas hos
förvaltningsrätten
enligt 41 § LVU
Ska anmälas vid
nästkommande
sammanträde

32 § LVU

43 § 1 LVU

SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
Socialsekreterare

SMN
SMN:s ordförande

Omfattas av
delegeringsförbud
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VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEMATIK
Utredning enligt SoL och LVM
Nr
90
91

92

93

94
95

96

97

98

99

100

Ärende
Beslut om att inleda
utredning enligt SoL
Beslut om att utredning
enligt SoL ska läggas
ned.
Beslut om att utredning
enligt SoL ska avslutas
utan åtgärd
Beslut att inleda
utredning då man fått
kännedom om att det
kan finnas skäl att
bereda någon
tvångsvård
Beslut om att utredning
inte ska inledas
Beslut om att inledd
utredning ska läggas
ned alternativt övergå i
en utredning enligt 11
kap 1 § SoL
Framställan om biträde
av vistelsekommun för
att kunna slutföra
pågående utredning
avseende missbrukare
Beslut om att begära
ersättning för uppehälle
(egenavgift) vid stöd
och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär när
vård sker vid hem för
vård eller boende eller i
familjehem
Beslut om att begära
ersättning för uppehälle
(egenavgift) vid andra
stöd och hjälpinsatser
än vård och behandling
Beslut om att föra talan
om ersättning hos
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 8 kap. 1
§
Beslut om att efterge
egenavgift

Lagrum
11 kap 1 §
SoL
11 kap 1 §
SoL

Delegat
Socialsekreterare

Anmärkning

11 kap 1 §
SoL

1:e socialsekreterare

7 § LVM

1:e socialsekreterare

7 § LVM

1:e socialsekreterare

7 § LVM

1:e socialsekreterare

11 kap 3 §
SoL

Socialsekreterare

8 kap 1 § 1
st SoL och
6 kap 1 §
SoF

Socialsekreterare

Gäller både SoL
och LVMplaceringar

8 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

Avser till exempel
omvårdnadsboende
och stödboende.
Nivå ska vara
skälig.

9 kap 4 §
SoL

Sektorchef

9 kap 4 §
SoL

Sektorchef

1:e socialsekreterare

Kan ej överklagas
enligt 44 §
Kan ej överklagas
enligt 44 §
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101

Beslut om anmälan till
106 kap 13
Försäkringskassan om
§ SFB
att socialnämnden ska
uppbära sjukpenning för
den som bereds vård i
sådant hem för vård och
boende eller familjehem
enligt SoL som ger vård
och behandling åt
missbrukare av alkohol
eller narkotika eller
liknande medel

Socialsekreterare

SoL
102
103
104
105

106
107

108

Beslut om bistånd i form
av intern öppenvård
Beslut om bistånd i form
av extern öppenvård
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson
Beslut om förordnande
och entledigande av
kontaktperson
Beslut om bistånd i form
av tillfälligt boende
Beslut om bistånd i form
av tillfällig placering i
hem för vård eller
boende (HVB) eller
familjehem
Beslut om bistånd i form
av placering i hem för
vård eller boende (HVB)
eller familjehem

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare
Enhetschef
Socialsekreterare
Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

1:e socialsekreterare
SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig.

Ej varaktig vård,
högst 1 månad.

4 kap 1 §
SoL

SMN

Avser då
placeringen ej
ryms inom villkoren
ovan
Överklagas till
förvaltningsrätten
(SoL 16 kap 3 §)

109

110

Beslut om upphörande
av vård vid hem för vård
eller boende (HVB) eller
i familjehem
Beslut om att begära
ersättning för uppehälle
(egenavgift) vid stöd
och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär när
vård sker vid hem för
vår eller boende (HVB)
eller i familjehem

4 kap 1 §
SoL

Enhetschef

8 kap 1 § 1
st. SoL och
6 kap 1 §
SoF

Socialsekreterare

Gäller både SoLoch LVMplaceringar
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LVM
111

112

113

114

115

116

117

118

Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökningen
Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökningen

Beslut om att ansöka
hos förvaltningsrätt om
vård enligt LVM
Beslut om ansökan om
intagning på visst hem
för vård eller boende
efter förvaltningsrätt
eller polismyndighets
dom
Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

9 § LVM

Socialsekreterare

Kan ej överklagas
enligt 44 § LVM

9 § LVM

Socialsekreterare

Ska ske om det
inte är uppenbart
obehövligt

11 § LVM

SMN

12 § LVM

1:e socialsekreterare

13 § LVM

SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
SMN

Beslut om att
18 b § LVM
omedelbart
omhändertagande enligt
§ 13 LVM ska upphöra
Om social
myndighetsnämnds
sammanträde inte kan
avvaktas
Beslut om att begära
handräckning av
polismyndighet för att
föra missbrukare till
läkarundersökning
Beslut om att begära
handräckning av
polismyndighet för
inställelse till
vårdinstitution

45 § pkt 1
LVM

45 § pkt § 2
LVM

SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
1:e socialsekreterare

1:e socialsekreterare

Kan ej överklagas
enligt 44 § LVM
Omfattas av
delegeringsförbud
Kan ej överklagas
enligt 44 § LVM

Kan ej överklagas
enligt 44 § LVM
Ska anmälas på
nästkommande
sammanträde i
SMN

Socialjour efter
kontorstid

Socialjour efter
kontorstid

VUXEN, VÅLD I NÄRA RELATION
Nr

Ärende

119 Beslut om att inleda
utredning
120 Beslut om att inledd
utredning ska läggas ned

Lagrum

Delegat

11 kap. 1§
SoL
11 kap. 1§
SoL

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

Anmärkning
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Sida

SMN.2020.3

121 Beslut om att inledd
utredning ska avslutas
utan åtgärd
122 Beslut om bistånd i form
av skyddad boende på
Frideborg
123 Beslut om bistånd i form
av skyddad boende
- Om SMU:s
sammanträde
inte kan
avvaktas
124 Beslut om bistånd i form
av ekonomiskt bistånd åt
våldsutsatta i samband
med placering eller
omplacering i skyddad
boende
125 Beslut om bistånd i form
av Råd och Stöd
familjebehandlare
126 Beslut om Råd och Stöd
i boende
127 Beslut om övrigt bistånd

11 kap. 1§
SoL

1:e socialsekreterare

4 kap 1§
SoL

1:e socialsekreterare

4 kap 1§
SoL

SMN

4 kap 1§
SoL

SMN:s ordförande
eller särskild utsedd
ledamot av SMN var
och en för sig
Socialsekreterare

4 kap 1§
SoL

Socialsekreterare

4 kap 1§
SoL
4 kap 2§
SoL

Socialsekreterare
Enhetschef

I enlighet med
samverkansavtal

Beslut av om
försörjningsstöd

Avser vid socialt
kontrakt m.m.
Ekonomiska frågor
exempelvis
hyresdeposition

FÖRÄLDRABALKEN (FB)
Nr
Ärende
128 Godkännande av
faderskapsbekräftelse

Lagrum
1 kap 4§
1st. FB

Delegat
Socialsekreterare
och
samhällsvägledare

129 Godkännande av
föräldraskapsbekräftelse vid
assisterad befruktning som skett
enligt lagen om genetisk integritet

1 kap 9
och 4 §§
FB

Socialsekreterare

Anmärkning
Utredning ska
anses inledd när
socialnämnden
fått
födelseanmälan
eller rätten
förklarat en man
inte vara far enligt
2 kap 2§ FB
Avser då
befruktning skett
vid svensk
sjukvårdsinrättning
och moderns
make, sambo eller
partner har
samtyckt till
behandlingen
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130 Beslut om att inleda och bedriva
2 kap 1,
utredning om fastställande av
4, 6, 8
faderskap när dom eller bekräftelse §§ FB
finns och faderskapet kan
ifrågasättas

Beslut att inte inleda utredning om
fastställande av faderskap enligt
ovan

1:e
socialsekreterare

2 kap 1§
FB

SMN

2 kap
8a§ FB

1:e
socialsekreterare

2 kap
8a§ FB

SMN

132 Beslut om att återuppta nedlagd
utredning gällande
faderskap/föräldraskap
133 Beslut om att lägga ned utredning
om faderskap/föräldraskap

2 kap 1§
FB

Enhetschef

2 kap 7§
FB

SMN

134 Beslut om att inleda utredning om
någon annan man än den som är
gift med barnets mor kan vara far
till barnet

2 kap 9§
1st. FB

Enhetschef

2 kap 9§
1st. FB

SMN

135 Beslut om överflyttning av
2 kap 3§
faderskapsutredning/föräldraskaps- FB
Utredning

SMN

131 Beslut om att inleda och bedriva
utredning om fastställandet av
föräldraskap när dom eller
bekräftelse finns och
föräldraskapet kan ifrågasättas

Beslut om att inte inleda utredning
om fastställande av föräldraskap
enligt ovan

Beslut att inte inleda eller att
nedlägga utredning enligt ovan

1:e
socialsekreterare
får endast fatta
beslut om att
inleda el.
återuppta
utredning.
Delegeringsförbud
gällande beslut att
inte inleda
utredning.
Beslut om att inte
inleda utredning
kan överklagas
hos länsstyrelsen
1:e
socialsekreterare
får endast fatta
beslut om att
inleda el.
återuppta
utredning.
Delegeringsförbud
gällande beslut att
inte inleda
utredning.
Beslut om att inte
inleda utredning
kan överklagas
hos länsstyrelsen

Omfattas av
delegeringsförbud.
Kan överklagas
hos länsstyrelsen
Omfattas av
delegeringsförbud,
enhetschef får
endast fatta beslut
om att inleda
utredning. Beslut
om att inte inleda
eller nedlägga
utredning kan
överklagas hos
länsstyrelsen
Omfattas av
delegeringsförbud
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136 Begäran att annan kommun ska
vara behjälplig i utredning
beträffande fastställande av
faderskap/föräldraskap
137 Beslut att väcka och föra talan i
mål om fastställande av faderskap
138 Beslut att väcka och föra talan i
mål om fastställande av
föräldraskap
139 Beslut att godkänna eller inte
godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge

140 Beslut att väcka talan om
umgängesreglering
141 Yttrande till domstol gällande
umgängesstöd och beslut att utse
viss person att medverka vid
umgänge
142 Lämnande av upplysningar till
domstol i ärende om vårdnad,
boende och umgänge
143 Beslut att utse utredare i ärenden
om vårdnad, boende och umgänge
144 Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i domstol
beträffande vårdnad, boende eller
umgänge

2 kap 4§
FB

Socialsekreterare

3 kap 5§
2st. 6§
2st. FB
3 kap
14§ 2st
FB
6 kap 6§
2 st. 6
kap
14a§ 2
st. resp.
6 kap
15a§ 3
st. FB
6 kap
15a§ FB
6 kap
15c§ 3
st FB

Socialsekreterare

6 kap
19§ 2 st

Socialsekreterare

6 kap
19§ 3 st
FB
6 kap
20§

Enhetschef

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Beslutet kan inte
överklagas enligt 6
kap 17a§ 4 st FB

SMN

Omfattas av
delegeringsförbud

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Adoption
145 Medgivande att ta emot ett barn
för adoption

6 kap 6 och
12§§ SoL

SMN

146 Återkallelse av medgivande att
ta emot barn för adoption

6 kap 13§
SoL

SMN

147 Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande då barn har
utsetts

6 kap 14§
SoL

Socialsekreterare

Omfattas av
delegeringsförbud
till tjänsteman
Omfattas av
delegeringsförbud
till tjänsteman
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148 Beslut att vägra samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande då
barn har utsetts

6 kap 14§
SoL

SMN

149 Beslut att utse utredare i
adoptionsärende

4 kap 14§
FB

1:e
socialsekreterare

7 kap 7§ 2
st FB

Socialsekreterare

7 kap 7§ FB

SMN

45, 46§§
Lag om
personnamn
5 kap 5§ 3
st ÄktB

1:e
socialsekreterare

6 kap 3§
SoF

SMN

Vid tvekan
angående de
rättsliga
förutsättningarna
ska konsultation
med NIA och den
förmedlande
organisationen
(SKR:s cirkulär
1997:79)
Omfattas av
delegeringsförbud
till tjänsteman.

Övrig familjerätt
150 Beslut om att godkänna avtal
om att underhållsbidrag ska
betalas för längre period än tre
månader
151 Beslut om att godkänna avtal
om underhållsbidrag i form av
engångsbelopp
152 Yttrande enligt namnlagen

153 Yttrande och upplysningar till
domstol beträffande
äktenskapsskillnad avseende
äktenskap som ingåtts av
underårig
154 Beslut om anmälan till
tingsrätten att utse särskilt
förordnad vårdnadshavare.
Vid brådskande fall
155 Begäran hos FK om förändrad
betalningsmottagare av
mottagare

16 kap 18§
SFB

Omfattas av
delegeringsförbud

1:e
socialsekreterare

Ordförande
1:e
socialsekreterare

Omfattas av
delegeringsförbud

Vid synnerliga
skäl för att
tillförsäkra att
barnbidraget
kommer barnet till
del. Skälen ska
framgå i den
begäran som
sänds till FK.
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ALKOHOLLAGEN
156 Beslut i ärenden rörande
stadigvarande
serveringstillstånd till
allmänheten
I särskilt brådskande fall
157 Beslut i ärenden rörande
stadigvarande
serveringstillstånd till slutet
sällskap
I särskilt brådskande fall
158 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till
allmänheten
159 Beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till slutet
sällskap
160 Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd till att gälla
uteservering
161 Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd, dock ej
servering
162 Beslut om tillfällig servering till
allmänheten för näringsidkare
som redan har permanent
tillstånd
163 Beslut om medgivande till
ombyggnad av serveringsställe
164 Beslut med anledning av
ansökan från konkursbo om att
få fortsätta rörelsen
165 Beslut om att meddela
tillståndshavare varning
166 Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd
167 Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd på egen
begäran
168 Beslut om att meddela varning
till den som bedriver
detaljhandel med servering av
öl

8 kap 2
§ AL

8 kap 2
§
AL

8 kap 2
§
AL
8 kap 2
§
AL
8 kap 2
§ AL
8 kap 2
§
AL
8 kap 2
§
AL
9 kap 11
§ AL
9 kap 12
§ AL
9 kap 17
§
AL
9 kap 18
§ AL
9 kap 18
§ 1.
AL
9 kap 19
§ AL

SMN

SMN:s ordförande
SMN

Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL

Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL

SMN:s ordförande
Alkoholhandläggare Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL
Alkoholhandläggare Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL
SMN
Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL
Alkoholhandläggare Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL
Alkoholhandläggare Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL
SMN

Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL
Alkoholhandläggare Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL
SMN

SMN

Alkoholhandläggare

SMN

Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL

23(32)

Sida

SMN.2020.3

169 Beslut om att förbjuda
detaljhandel av öl eller
servering av öl
170 Beslut om förbud eller
inskränkning av försäljning av
alkoholdrycker för visst tillfälle

9 kap 19
§
AL
3 kap 10
§ 2 st.
AL

SMN

SMN

Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL
Överklagas hos
förvaltningsrätten
10 kap 1 § AL

VÅRD OCH OMSORG
Socialtjänstlagen (SoL)
171 Beslut om att inleda utredning
172 Beslut om att inledd utredning
ska läggas ned
173 Beslut om att utredning inte
ska föranleda åtgärd
174 Beslut om anmälan till
överförmyndare om behov av
god man/förvaltare
175 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god man/förvaltare
inte längre föreligger
176 Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson
177 Beslut om korttidsvistelse
under icke kontorstid, endast
på anvisad plats
178 Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättningar till
kontaktperson eller
kontaktfamilj för barn och
unga
- Enligt SKR:s
rekommendationer
och nämndens
riktlinjer
- Utöver SKR:s
rekommendationer
och nämndens
riktlinjer
179 Beslut om avgift och jämkning
av avgift för hemtjänst, service
och omvårdnad samt boende
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer

11 kap 1§
SoL
11 kap 1§
SoL
11kap 1§
SoL
5 kap 3§
SoF

Biståndshandläggare

5 kap 3§
SoF

1:e socialsekreterare

1:e socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Biståndshandläggare

Enhetschef

Kommunsjuksköterska

Enhetschef

Sektorchef

8 kap 2§
SoL
8 kap 8§
SoL
4 kap 2§
SoL

Enligt KF:s beslut
om taxor och
avgifter
Avgiftshandläggare
Sektorchef
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180 Beslut om att bekosta insatser
för enskild som tillfälligt vistas
i annan kommun då den
kommunen verkställer
insatserna
181 Beslut om köp av boende i
annan kommun eller hos
annan vårdgivare
182 Beslut om bistånd i form av
hemtjänst

2a kap 7§
SoL

4 kap 1§
SoL

Biståndshandläggare

183 Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm

4 kap 1§
SoL

Biståndshandläggare

184 Beslut om bistånd i form av
matdistribution

4 kap 1§
SoL

Biståndshandläggare

185 Beslut om bistånd i form av
korttidsplats
186 Beslut om bistånd i form av
växelvård/avlastningsplats
187 Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform

4 kap 1§
SoL
4 kap 1§
SoL
4 kap 1§
SoL

Biståndshandläggare

För personer under
65 år
- För personer över
65 år
188 Beslut om att bevilja
medboende/parboende åt
make/maka/sambo i särskild
boendeform

191 Beslut om avlösarservice i
hemmet
192 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson
193 Beslut om bistånd i form av
boendestöd för psykiskt
funktionshindrade

Enhetschef

Sektorchef

-

189 Beslut om bistånd i form av
plats i dagverksamhet
190 Beslut om ledsagarservice

25(32)

Ej biståndsbedömt
för personer över
75 år
Ej biståndsbedömt
för personer över
75 år

Biståndshandläggare

SMN
Biståndshandläggare
4 kap 1
och 1 c §§
SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1§
SoL
4 kap 1§
SoL
4 kap 1§
SoL
4 kap 1§
SoL
4 kap 1§
SoL

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

Gäller när
make/maka/sambo
har beviljats
boende i form av
särskild
boendeform.
Sammanboendet
ska ha varit
varaktigt.
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Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
194 Beslut om att inleda
utredning
195 Beslut om att inledd
utredning ska läggas ned
196 Beslut om att utredning
inte ska föranleda åtgärd
197 Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till
annan kommun
198 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare
199 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte längre
föreligger
200 Beslut i fråga om
mottagande av ärende från
annan kommun
201 Beslut att ansöka hos IVO
om överflyttning av ärende
till annan kommun.
202 Beslut om medgivande till
viss hälso-och sjukvård
samt vissa sociala insatser
utan den ene
vårdnadshavarens
samtycke
203 Beslut om
personkretstillhörighet

11 kap 1§
SoL
11 kap 1§
SoL
11 kap 1§
SoL
2a kap 10§
SoL

Biståndshandläggare

5 kap 3§
SoF

Biståndshandläggare
Enhetschef SF
Kommunsjuksköterska

5 kap 3§
SoF

Biståndshandläggare
Enhetschef SF
Kommunsjuksköterska

204 Beslut om biträde av
personlig assistent och
ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig
assistent
-upp till 20 5immar
- över 20 timmar
205 Beslut om
omkostnadsersättning
under 800 kr/månad

7§ och 9§p2
LSS

1:e socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Enhetschef

Sektorchef

SMN

SMN

1§ och 7§
LSS

7§ och9§ p2
LSS

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
SMN
Enhetschef SF

Beslut om
personkretstillhörighet
fattas inte särskilt
utan är en del av
beslut om insats
enligt 9§ LSS. Beslut
om
personkretstillhörighet
kan följaktligen inte
överklagas särskilt.
Avser personer som
inte fyllt 65 år.

Sida
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206 Beslut om
omkostnadsersättning över
800 kr/månad
207 Ekonomiskt stöd för att
bekosta personlig assistent
vid tillfälligt utökade behov
-upp till 40 timmar/vecka
-över 40 timmar/vecka
208 Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för den faktiska
merkostnad som uppstår
vid ordinarie personlig
assistents sjukdom
209 Beslut om ledsagarservice
210 Beslut om biträde av
kontaktperson
211 Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson eller
kontaktfamilj
212 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson eller
kontaktfamilj
213 Beslut om avlösarservice
214 Beslut om korttidsvistelse
utanför det egna hemmet
215 Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen
samt under lov inom
befintlig verksamhet
216 Beslut om köp av
verkställighet om insatser
enligt LSS av extern
utförare
217 Beslut om boende i
familjehem eller i bostad
med särskild service för
barn och ungdomar
218 Beslut om boende för
vuxna i bostad med
särskild service
219 Beslut om daglig
verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig
220 Beslut om upprättande av
individuell plan

7§ och9§ p2
LSS

27(32)

Sektorchef

7§ och9§ p2
LSS
Enhetschef
SMN
Enhetschef

7§ och 9§ p3
LSS
7§ och 9§ p
4

Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
verkställighet

Enhetschef
verkställighet

7§ och 9§ p5
LSS
7§ och 9§ p6
LSS
7§ och 9§ p7
LSS

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

SMN

7§ och 9§ p8

SMN

7§ och 9§ p9
LSS

SMN

7§ och 9§
p10 LSS

Biståndshandläggare

10§ LSS

Biståndshandläggare

Enligt aktuellt cirkulär
från SKR

Sida
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221 Beslut om att utbetala
assistansersättningen till
annan person än den som
är berättigad till den
222 Beslut om upphörande av
insats enligt LSS
223 Beslut om
återbetalningsskyldighet
för felaktig eller för hög
assistansersättning
224 Beslut om att anmäla
behov av personlig
assistent till
försäkringskassan

11§ LSS

225 Anmälan till IVO om det
finns anledning att anta att
en tillståndshavares
lämplighet för att bedriva
verksamhet med personlig
assistans kan ifrågasättas
226 Förhandsbesked om rätt till
insats enligt LSS för
person som inte är bosatt i
kommunen
227 Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är under
18 år och som får
omvårdnad i ett annat hem
än det egna samt jämkning
och eftergift

28(32)

Sektorchef

Biståndshandläggare
12§ LSS

Sektorchef

15§ p8 LSS

Biståndshandläggare

15§ p11 LSS

Sektorchef

16§ 2st LSS

Delegeringsnivå
utifrån sökt insats

Gäller under
förutsättning att den
enskilde ansökt om
personlig assistent
enligt LSS

20§ LSS, 5§ Biståndshandläggare
LSSförordningen,
6 kap 2 §
SoF, 19§
LSS

OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (OSL)
Nr
Ärende
228 Beslut om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet

Lagrum
2 kap 12,
14 §§ TF, 6
kap 3 §
OSL

Delegat
Enhetschef

Anmärkning
Beslut att lämna ut
handling fattas av den
som har handlingen i
sin vård om inte viss
befattningshavare
enligt arbetsledning
eller särskilt beslut
skall göra detta.

Sida
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229 Beslut om att inte lämna ut
allmän handling och
prövning enligt
Offentlighets- och
sekretesslagen

OSL 6 kap
2§

Sektorchef

29(32)

Överklagas till
Kammarrätten OSL 6
kap 7§. Gäller endast
sekretessmarkerade
handlingar. Det är den
tjänsteman som
handlägger ärendet
som prövar om
handlingen ska
lämnas ut.
Lämnas inte handling
ut skall 33-34 §§ samt
första meningen 45 §
FL tillämpas vid
överklagande.

230 Beslut att polisanmäla brott
som hindrar nämndens
verksamhet

12 kap 10 §
SoL

SMN

Beslut att polisanmäla brott
som riktar sig mot
underåriga

12 kap 10 §
SoL

Enhetschef

Polisanmälan av brott
innefattande hot och våld
mot nämndens tjänstemän
231 Beslut att ej lämna ut
handlingar rörande
serveringsärenden

Enhetschef

ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M. TILL
DOMSTOL, ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER
Nr
Ärende
232 Beslut om att föra
talan i ärenden eller
mål vid allmän
domstol eller
förvaltningsdomstol
233 Utseende av ombud
att föra nämndens
talan

Lagrum
10 kap 2 § SoL

Delegat
Enhetschef

10 kap 2 § SoL

Enhetschef

Anmärkning

Sida
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234 Överklagande och
yrkande om
inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut
och detta beslut
ursprungligen fattas
av delegat samt
angivande av
yttrande i SoLärenden där
ursprungsbeslutet
fattats av delegat

10 kap 3 § SoL, 3 kap
10 §, 6 kap 37 § och
38 § KL

Delegat i
ursprungsbeslutet

235 Överklagande och
yrkande om
inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut
och detta beslut
ursprungligen fattas
av delegat samt
angivande av
yttrande i LSSärenden där
ursprungsbeslutet
fattats av delegat
236 Överklagande,
yrkande om
inhibition samt
yttrande till
förvaltningsrätt och
kammarrätt i SoL,
LVU och LVMärenden
237 Överklagande,
yrkande om
inhibition samt
yttrande till
förvaltningsrätt och
kammarrätt i LSSärenden
238 Beslut huruvida
omprövning skall
ske
239 Omprövning av
beslut

27 § LSS, 6 kap 37 §
och 38 § KL

Delegat i
ursprungsbeslutet

16 kap, 3 § SoL, 6 kap SMN:s
39 § KL
ordförande eller
särskild utsedd
ledamot av SMN
var och en för sig

Beslut fattat av
nämnd men brådska
råder eller
nämndsammanträde
inte kan avvaktas.

27 § LSS, 6 kap 36 §
KL

SMN:s
ordförande eller
särskild utsedd
ledamot av SMN
var och en för sig

Beslut fattat av
nämnd men brådska
råder eller
nämndsammanträde
inte kan avvaktas.

37 o 38 §§ FL

Delegat i
ursprungsbeslutet

37 o 38 §§ FL

Delegat i
ursprungsbeslutet

30(32)

Sida
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240 Prövning av att
överklagande skett i
rätt tid och
avvisning av
överklagande som
kommit in för sent
241 Avvisande av
ombud
242 Yttrande till
tillsynsmyndighet
243 Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass
utan
vårdnadshavares
medgivande
244 Yttrande i
körkortsärende
245 Yttrande till
försvarsmakten att
anta en person till
hemvärnet för att
tjänstgöra som
hemvärnsman
246 Yttrande angående
en utlännings
personliga
förhållanden
247 Lämnande av
upplysningar och
förslag till åtgärder
till rätten, åklagare
eller kriminalvård
248 Yttrande till allmän
domstol i brottmål
249 Yttrande till allmän
domstol när den
som begått brottslig
gärning kan bli
föremål för LVMvård
250 Yttrande till
åklagare vid
åtalsprövning
beträffande den
som vårdas enligt
LVM
251 Yttrande till
åklagarmyndigheten
beträffande den
under 21 år

45 § 1 st. FL

Delegat i
ursprungsbeslutet

14 § FL

SMN

13 kap 2 § SoL

SMN

3 § 2 st.
passförordningen

Socialsekreterare

3 kap. 8 § och 5 kap.
Socialsekreterare
2§
körkortsförordningen
5§
Socialsekreterare
hemvärnsförordningen

17 kap. 1 §
utlänningslagen

SMN

6 § Lagen om särskild
personutredning i
brottmål m.m.

Enhetschef

31 kap. 1 § 1 st BrB

Enhetschef

31 kap. 2 § 1 ar BrB

Enhetschef

46 § LVM

Socialsekreterare

32 kap. 1 § BrB

Socialsekreterare

Tillsynsmyndigheter
är IVO, JO och JK
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LEX SARAH
Nr
Ärende
252 Anmälan till IVO av
allvarlig skada på
person eller risk för
skada på person till
följd av brister i
myndighetsutövning

Lagrum
14 kap 2 § SoL
24 a § LSS

Delegat
SMN

Anmärkning
Enhetschef ansvarar
för att en utredning
enligt lex Sarah
genomförs av
kvalitets-och
utvecklingsstrateg
inom sektor

32(32)

