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Inledning
Denna besluts- och delegationsförteckning avser Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
och Socialnämnden. Besluts- och delegationsförteckning inleds med en gemensam del för de tre nämnderna. I den
delen finns delegering gällande exempelvis ordförandebeslut, handläggning, avtal, avgifter, fullmakter, yttranden,
allmänna handlingar, sekretess och personuppgifter. De nämndspecifika delarna behandlar frågor som endast rör en
nämnd. Närliggande sakfrågor kan dock finnas under både den gemensamma delen och även under den specifika
delen.
Syftet är att där samla beslut som är gemensamma inom de tre nämnderna och att på så vis få samma nivå på delegat.
Delegationsförteckning är indelad efter lagrum samt ärendeområde.

Allmänt om delegering
I kommunallagen stadgas att kommunal nämnd ska bedriva verksamheten i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet
och arbetsformer. Enligt kommunallagen får nämnd uppdra åt utskott, ledamot eller ersättare eller anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Dock får beslutanderätten inte delegeras i:
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats,
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
 medborgarförslag som väckts genom e-petition och som lämnats över till nämnden, samt
 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Ärenden av principiell eller avvikande beskaffenhet eller av avsevärd ekonomisk betydelse ska avgöras av nämnden.
Delegat kan, efter beslut av berörd chef, hänskjuta beslut av särskild svårighetsgrad till högre nivå i
beslutsorganisationen. Även beslutsfattares överordnad har beslutanderätt i respektive ärendegrupp när ordinarie
befattningshavare inte tjänstgör, exempelvis beslut om vård- och omsorgsboende kan beslutas av kontorschef för
myndighet. Den som mottagit delegationsuppdrag (delegat) får enligt gällande delegationsregler inte delegera
uppdraget vidare till annan. Vidaredelegering är med andra ord inte tillåten, med undantag för vad som sägs i 6 kap.
36–37 §§ kommunallagen.

Vid delegats frånvaro
Vid delegats frånvaro träder i första hand en annan utsedd handläggare på samma eller högre nivå in i delegatens
ställe och kan fatta de beslut denne skulle ha fattat.

Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen ska varje nämnd besluta om i vilken utsträckning beslut som fattas på delegation ska anmälas
till nämnden. Samtliga brådskande beslut som beslutas av nämndsordföranden, så kallade ordförandebeslut, (enligt 6
kap. 39 § kommunallagen) anmäls till nästkommande nämndsammanträde.
När beslutet har anmälts på nämndens sammanträde noteras anmälan i sammanträdesprotokollet. Beslut som kan
överklagas enligt laglighetsprövning går att överklaga fram till att tre veckor har gått från datumet då protokollet
anslogs. Varje delegat ansvarar för att anmälan görs när det gäller beslut som kan överklagas via laglighetsprövning.
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Överklagande
Förvaltningsbesvär
Ett beslut får överklagas av den som beslutet går emot om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte
obetydligt sätt. Beslutet kan bara överklagas av den det angår. I skollagen anges alla beslut som kan överklagas till
förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd enligt förvaltningsbesvär om inte direkt förbud för detta
regleras.

Laglighetsprövning
Delegationsbeslut som inte kan överklagas med förvaltningsbesvär kan överklagas genom laglighetsprövning om inte
direkt förbud för detta regleras. Laglighetsprövning innebär att domstolen endast gör en prövning av beslutets
laglighet och inte lämplighet. Endast den som är medlem i kommunen kan överklaga.

Socialnämndens myndighetsutskott
Socialnämnden har inrättat ett Myndighetsutskott under mandatperioden 2019 – 2022
som beslutar i ärenden enligt:
 socialtjänstlagen (SoL),
 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
 lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
 föräldrabalken (FB),
 alkohollagen, samt
 tobakslagen.

Förkortningar
AFN
CSN
FMN
GDPR
HSL
HVB
LSS
LOU
LOV
LVM
LVU
ON
RIA
SFB
SFS
SJ
SKL
SoL
SoL/psyk
SON
Äo

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
Centrala studiestödsnämnden
Föräldraföreningen mot narkotika
General data protection regulation (Dataskyddsförordningen)
Hälso- och sjukvårdslag
Hem för vård och boende
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag om offentlig upphandling
Lag om valfrihetssystem
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omvårdnadsnämnden
Socialt arbete på kristen grund (organisation Hela Människan)
Socialförsäkringsbalk
Socialtjänstförordning
Socialjour
Sveriges kommuner och landsting
Socialtjänstlag
Socialtjänstlag/målgruppen, personer med psykisk funktionsnedsättning
Socialnämnden
Äldreomsorg
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Delegat i gemensamma delen
Ordförande i Arbetsmarknadsmarknads- och funktionsrättsnämnden
Ordförande i Omvårdnadsnämnden
Ordförande i Socialnämnden
Sektorchef
Biträdande sektorchef
Enhetschef
1:e socialsekreterare
1:e handläggare
Enhetschef i verkställighet
Socialsekreterare
Försörjningsstödshandläggare
Familjerättssekreterare
Biståndshandläggare SoL
Biståndshandläggare SoL/psyk
Biståndshandläggare SoL/LSS
Barnsekreterare
Ekonomichef
Enhetschef handläggning
Verksamhetschef handläggning
Myndighetsutskott
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
Delegat i ursprungsbeslut
Jurist
Kontorschef myndighet
Dataskyddsamordnare
Socialt ansvarig samordnare
Enhetschef inom försörjningsstödsenheten
Delegatens överordnade chef
Särskild utsedd handläggare*
Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Omvårdnadsnämnden
Biståndshandläggare SoL
Biståndshandläggare SoL/psyk
Biståndshandläggare SoL/LSS
Avgiftshandläggare
Enhetschef i handläggning
Enhetschef i verkställighet
Särskild utsedd handläggare*
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
Boendesamordnare
Verksamhetschef HSL
Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
Biståndshandläggare SoL/psyk
Biståndshandläggare SoL/LSS
Avgiftshandläggare
Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Försörjningsstödshandläggare
1:e handläggare
Enhetschef myndighet
Enhetschef uppdragstagarenheten
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Enhetschef försörjningsstödsenheten
Verksamhetschef myndighet
Enhetschef i verkställighet
Verksamhetschef administrativt stöd
Rektor
Boendesamordnare
Ordförande i Antagningsråd
Särskild utsedd handläggare*
Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Socialnämnden
Ordförande
Myndighetsutskott
Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Handläggare
1:e handläggare
Barnsekreterare
Familjerättssekreterare
Familjerättsassistent
Familjehemssekreterare
Alkoholhandläggare
Restauranginspektör
Avgiftshandläggare
Enhetschef myndighet
Enhetschef mottagningsenheten
Enhetschef rekryteringsenheten
Enhetschef familjehemsenheten
Enhetschef förebyggande enheten
Enhetschef utredningsenheten Barn
Enhetschef utredningsenheten Ungdom
Enhetschef utredningsenhet Vuxna
Enhetschef tillståndsenheten
Särskild utsedd handläggare*
Särskild utsedd tjänsteman enligt namnförteckning**
Socialjour
Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet
* ”Särskild utsedd handläggare” utses av verksamhetschef eller annan överordnad chef
** ”Särskilt utsedd tjänsteman” utses av Socialnämnd
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Gemensamt för Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden och Socialnämnden
Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Kommentar

1. Ordförandebeslut
1.1

Beslut på nämndens vägnar i ärende som är 6 kap. 39 §
så brådskande, att nämndens avgörande inte kommunalkan avvaktas
lagen

Ordförande i
Socialnämnden,
Omvårdnadsnämnden
och Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

2. Avtal
2.1

Tecknande av sektorsövergripande avtal

Sektorchef

2.2

Tecknande av avtal med externa utförare av
verksamhet

Biträdande sektorchef

2.3

Tecknande samverkansavtal eller förlängning
av pågående avtal med kommuner, landsting
samt motsvarande

Sektorchef

Motsvarar
firmatecknare
Ersättare:
ekonomichef och
biträdande
sektorchef
Driftsentreprenads
avtal (LOU)
ramavtal (LOU)
och avtal om att
bli extern utförare
enligt LOV
Kan även gälla
kommuner eller
motsvarande och
myndigheter i
utlandet

3. Handläggning
3.1

Beslut att avskriva eller avvisa ärende

3.2

Beslut i sakfrågan, vid ansökan, när
utredning inte kan genomföras
Anmälan till överförmyndaren när behov av
god man, förmyndare eller förvaltare
föreligger, samt när sådant behov upphör

3.3

3.4

Beslut att avvisa ombud och biträde då skäl
föreligger

Socialtjänstförordningen
5 kap 3 §
LSS 15 § 6 st.

14 §
Förvaltningslagen

Enhetschef inom
handläggning
1:e socialsekreterare
1:e handläggare
Enhetschef inom
handläggning
Enhetschef i
verkställighet*
Socialsekreterare
Försörjningsstödshandläggare
Biståndshandläggare SoL,
SoL/psyk och SoL/LSS
Socialsekreterare
Försörjningsstödshandläggare
Biståndshandläggare SoL,
SoL/psyk och SoL/LSS

*Gäller ej externa
utförare, då de har
eget ansvar enligt
lag
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3.5

Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Föreläggande att styrka ombudets
behörighet

15 §
Förvaltningslagen

Socialsekreterare
Försörjningsstödshandläggare
Biståndshandläggare SoL,
SoL/psyk och SoL/LSS

Kommentar

4. Avskrivning av skuld
4.1

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 8 kap 1-2 §§
skuld avseende debiterad avgift till enskild
SoL
9 kap 4 § SoL

Ekonomichef

5. Överklagande
5.1

Yttrande med anledning av överklagande av
delegats beslut

5.2

Omprövning vid överklagande av beslut

5.3

Beslut om avvisning av för sent inkommen
överklagan

5.6

Prövning vid jävsinvändning

5.7

Beslut att överklaga eller att ej överklaga
domstolsbeslut till Förvaltningsrätt och
Kammarrätt

Enhetschef inom
handläggning
Myndighetsutskott*

5.8

Beslut att begära prövningstillstånd till
Högsta Förvaltningsdomstolen

Kontorschef
Myndighetsutskott*

5.9

Beslut om föreläggande för en enskild att
avhjälpa en brist i en framställning

5.10

Beslut att avslå begäran om att avgöra ett
ärende

5.11

Yttrande vid överklagan om beslut enligt
punkt 6.10
Beslut om begäran om inhibition

5.12

46 §
Förvaltningslagen
45 §
Förvaltningslagen
16-18 §§
Förvaltningslagen

20 §
Förvaltningslagen
12 §
Förvaltningslagen

28 §
Förvaltningsprocesslagen

Delegat i ursprungsbeslut I första hand
delegat i
Jurist
ursprungsbeslut
Delegat i ursprungsbeslut

Delegat i ursprungsbeslut Beslutet benämns
rättidsprövning
Enhetschef inom
handläggning
*Myndighetsutskottet har
beslutanderätt i
egna fattade
beslut
*Myndighetsutskottet har
beslutanderätt i
egna fattade
beslut

Delegat i ursprungsbeslut

Enhetschef inom
handläggning
Enhetschef inom
handläggning
Enhetschef inom
handläggning
Kontorschef
Myndighetsutskott*

*Myndighetsutskottet har
beslutanderätt i
egna fattade
beslut
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Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Kommentar

6. Fullmakt / ombud
6.1

6.2

7.

Beslut att företräda nämnden i domstol i
10 kap 2 § SoL
ärenden som rör enskild, eller beslut att utse
ombud i sådana fall
Beslut om fullmakt att företräda nämnden i 10 kap 2 § SoL
övriga mål och ärenden, eller beslut att utse
ombud i sådana fall

Yttranden

7.1

Yttrande till överförmyndare eller tingsrätt
angående förordnande av god man eller
förvaltare

7.2

Yttranden och yttrande vid remisser till
myndigheter, övriga elevärenden,
myndighetsbeslut och övriga överklaganden
som inte är ställt till nämnd
Yttrande till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och övriga tillsynsmyndigheter
(exempelvis: Skolinspektionen,
Diskrimineringsombudsmannen och
Justitiekanslern) som rör individärenden
Yttrande till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och domstol gällande ej
verkställda gynnande beslut

7.3

7.4

Verksamhetschef inom
handläggning
Jurist
Kontorschef
Jurist

11 kap 16 §
Socialsekreterare
Föräldrabalken Biståndshandläggare SoL,
SoL/psyk och SoL/LSS
Enhetschef i
verkställighet*
Kontorschef

*Gäller ej externa
utförare, då de har
eget ansvar enligt
lag

13 kap 5 § SoL

Ordförande i
Socialnämnden,
Omvårdnadsnämnden
och Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden
16 kap 6a § SoL Ordförande i
Socialnämnden,
Omvårdnadsnämnden
och Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Yttranden till
Justitieombudsmannen
beslutas alltid av
nämnd

2 kap 1 och 2
§§ i
Tryckfrihetsförordningen, 6
kap. 3-4 §
samt 10 kap 4,
13-14 §§ i
Offentlighetsoch sekretesslagen

När delegat
arbetat mindre än
1 år ska beslut
fattas av
överordnad chef
alternativt
1: e socialsekreterare

Avser de yttranden
som inte finns
reglerade i övrigt

8. Allmänna handlingar och sekretess
8.1

Fatta överklagbart beslut att inte lämna ut
journaler och handlingar som härrör från
verksamhet enligt SoL, LSS, LVU och LVM

Efter 1 år i tjänst:
Biståndshandläggare SoL,
SoL/psyk och SoL/LSS
Socialsekreterare
Försörjningsstödshandläggare
Familjerättssekreterare
Enhetschef i
verkställighet*

*Gäller ej externa
utförare, då de har
eget ansvar enligt
lag
Utelämnande av
allmän handling är
verkställighet,
menprövning sker
alltid vid
utlämnande
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8.2

Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Fatta överklagbart beslut om att inte lämna
ut allmän handling till enskild eller annan
myndighet samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till enskild

2 kap. 1 och 15 Sektorchef*
§ Tryckfrihets- Kontorschef
förordningen,
tillämpliga
lagrum i
Offentlighetsoch
sekretesslagen

Kommentar
*Gäller handlingar
som ej härrör till
ett kontor
Utlämnande av
allmän och
offentlig handling
är verkställighet,
menprövning sker
alltid vid
utlämnande

9. Externa köp
9.1

9.2

Beslut om köp av tjänst i annan kommun
eller enskild verksamhet inom ramavtal samt
undertecknande av placeringskontrakt
Beslut om köp av tjänst i annan kommun
eller enskild verksamhet utom ramavtal samt
undertecknande av placeringskontrakt

Enhetschef inom
handläggning
Kontorschef myndighet

10. Personuppgifter
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Befogenhet att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal för den
personuppgiftsansvariges del
Beslut att inte anmäla en
personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten när det är osannolikt att
personuppgiftsincidenten medför en risk för
fysiska personers rättigheter och friheter
Beslut att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran eller inte vidta
åtgärder med anledning av begäran

Art. 28 GDPR

Biträdande sektorchef

Art. 33.1 GDPR

Dataskyddssamordnare

Art. 12, Art. 15- Dataskyddssamordnare
22 GDPR

Beslut att förlänga tiden för
Art. 12.3 GDPR
tillhandahållande av information till den
registrerade vid komplicerad begäran,
maximalt ytterligare två månader
Beslut att ta ut en avgift vid uppenbart
Art. 12.5 a-b
ogrundade och orimliga begäranden från den GDPR
registrerade

Avser rätten till
tillgång
(registerutdrag),
rätten till rättelse
och radering,
rätten att bli
bortglömd, rätten
till begränsning av
behandling, rätten
till
dataportabilitet,
rätten att göra
invändningar och
automatiserat
beslutsfattande

Dataskyddssamordnare

Dataskyddssamordnare
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Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Enhetschef inom
handläggning och
verkställighet
1:e socialsekreterare
1:e handläggare
Enhetschef inom
handläggning och
verkställighet
1:e socialsekreterare
1:e handläggare

Kommentar

11. Smittskyddslag
11.1

Lämna upplysningar till smittskyddsläkare
efter underrättelse från denne

6 kap 11 §
Smittskyddslagen

11.2

Anmäla till smittskyddsläkare om den
smittade inte följer de meddelade
förhållningsreglerna

6 kap 12 §
Smittskyddslagen

12. Lex Sarah
12.1

Beslut att avsluta Lex Sarah-utredning

14 kap 6 SoL
24 e § LSS

12.2

Beslut att anmäla ett allvarligt
14 kap 7 § SoL
missförhållande eller en påtaglig risk för ett 24 f § LSS
allvarligt missförhållande till Inspektionen för
vård och omsorg

Socialt ansvarig
samordnare

Socialt ansvarig
samordnare

Gäller ej externa
utförare, då de har
eget ansvar enligt
lag
Gäller ej externa
utförare, då de har
eget ansvar enligt
lag

13. Övrigt
13.1

Beslut om avvikelse från gällande beslutsoch delegationsförteckning (t ex för
vikarierande och nyanställd
socialsekreterare, handläggare,
försörjningsstödshandläggare,
biståndshandläggare)

13.2

Anmälan om bidragsbrott

13.3

Beslut att begära utdrag ur
belastningsregistret och misstankeregistret

13.4

Under löpande år besluta om förändringar av
mottagningsattestanter och
beslutsattestanter
Beslut om bidrag
- ur fonder till enskilda upp till 25 % av
basbelopp samt
- till föreningar med verksamhet i
överensstämmelse med fondvillkoren
Anmälan och ändringar i Omsorgsregistret
7 kap 1 § SoL
(IVO)
23 § LSS

13.5

13.6

6 § Bidragsbrottslag

Delegatens överordnade
chef

Avser endast
möjligheten att
minska
beslutanderätten.
Vidaredelegation
utöver
delegationsförteckningen är ej
tillåtet

Enhetschef inom
försörjningsstöd
Enhetschef myndighet

Gäller bara vid
utbetalningar till
enskild, enligt lag

Enhetschef
Socialsekreterare
Familjehemssekreterare
Familjerättssekreterare
Sektorchef

I de verksamheter
där det är lagstyrt

Särskild utsedd
handläggare

Särskild utsedd
handläggare
12

Specifikt för Omvårdnadsnämnden
Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS

Kommentar

1. Avgiftshandläggning
ON 1.1
ON 1.2

Beslut om avgift för omsorgen om äldre
och funktionshindrade
Beslut om individuellt tillägg avseende
kostnad för
 dubbelt boende
 arvode till god man
 övriga utgifter

2. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL
ON 2.1

Beslut om att utredning ska inledas

11 kap. 1 § SoL

ON 2.2

Beslut om bistånd i form av vård- och
omsorgsboende

4 kap. 1 § SoL

ON 2.3

Beslut om rätten till medboende

4 kap. 1 c § SoL

ON 2.4

Beslut om bistånd i form av
trygghetstelefon

4 kap. 1 § SoL

ON 2.5

Beslut om bistånd i form av
dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

ON 2.6

Beslut om bistånd i form av
korttidsvistelse/avlösningsvistelse

4 kap. 1 § SoL

ON 2.7

Beslut om bistånd i form av hjälp i
hemmet

4 kap. 1 § SoL

ON 2.8

Beslut om insatser enligt förenklat
4 kap. 2 a § SoL
beslutsfattande utifrån fastställda
kriterier
Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL vid 2 kap. 8-9 §§ SoL
flytt från annan kommun

ON 2.9

Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL, SoL/psyk och
SoL/LSS

Utföraren sätter in
akuta och
nödvändiga insatser
(även vak) som uppkommer under
obekväm arbetstid,
men runt
hemsjukvårdspatienter godkänner
konsultsjuksköterska
under obekväm
arbetstid att akut
behov av vak sätts
in.

Beslutet benämns
förhandsbesked
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Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Kommentar

3 kap. 5 §
Patientsäkerhetslagen
4 kap. 6 § Hälsooch sjukvårdsförordningen
(2017:80)
4 kap. 6 § Hälsooch sjukvårdsförordningen
(2017:80)

Medicinskt ansvarig
Sjuksköterska
Medicinsk ansvarig för
rehabilitering

Kommunen har
ansvar även i
externa
verksamheter på
entreprenad

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Medicinsk ansvarig för
rehabilitering

Kommunen har
ansvar även i
externa
verksamheter på
entreprenad
Kommunen har
ansvar även i
externa
verksamheter på
entreprenad

3. Hälso- och sjukvård
ON 3.1

Beslut om att till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) anmäla vissa allvarliga
skador med mera i hälso- och sjukvården

ON 3.2

Beslut om rutin för delegering av hälsooch sjukvårdsuppgifter

ON 3.3

Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska
för läkemedelsförråd och
läkemedelsrekvisition inom särskilda
boendeformer samt hemsjukvård

4 kap. 6 § Hälsooch sjukvårdsförordningen
(2017:80)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

ON 3.4

Undertecknande av samverkansavtal för
läkarmedverkan
Beslut om anmälan av legitimerad
personal som kan utgöra fara för
patientsäkerheten till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Anmälan och revidering i
vårdgivarregistret (IVO)

16 kap. 1 § HSL

Verksamhetschef HSL

3 kap. 7 §
Patientsäkerhetslagen
(2010:659)
2 kap.
Patientsäkerhetslagen
(2010:659)

Biträdande sektorchef

ON 3.5

ON 3.6

ON 3.7

Yttranden till patientnämnd

Särskild utsedd
handläggare

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Medicinsk ansvarig för
rehabilitering (MAR)

4. Allmänna handlingar och sekretess
ON 4.1

Fatta överklagbart beslut om att inte
lämna ut journaler och handlingar som
härrör från verksamhet enligt hälso- och
sjukvårdslagen

2 kap. 1 och 2 § i
Tryckfrihetsförordningen, 6
kap. 3-4 § samt
10 kap. 4, 13-14
§§ i
Offentlighetsoch
sekretesslagen
8 kap. 2 i
Patientdatalagen

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Medicinskt ansvarig
för rehabilitering

Kommunen har
ansvar även i
externa
verksamheter på
entreprenad.
Utlämnande av
allmän handling är
verkställighet,
menprövning sker
alltid vid
utlämnande

Enhetschef i
verkställighet
Boendesamordnare*

*gäller bara vid
driftsentreprenader

5. Övrigt
ON 5.1

Undertecknande samt uppsägning av
andrahandskontrakt vid uthyrning av
lägenhet i vård- och omsorgsboende
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Specifikt för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Kommentar

1. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
AFN 1.1

Beslut om personkretstillhörighet

1 och 7 §§ LSS

AFN 1.2

Beslut om biträde av personlig assistent

9 § 2 p. LSS

AFN 1.3

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistans utöver
assistansersättning
Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistans inklusive
merkostnad för sjuklön

9 § 2 p. LSS

AFN 1.4

AFN 1.5

AFN 1.6

AFN 1.7
AFN 1.8

Biståndshandläggare
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL/LSS

9 § 2 p. LSS

Biståndshandläggare
SoL/LSS

Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd 11 § LSS
enligt 9 § 2 p. till annan än den
ersättningsberättigade
Beslut om att kräva återbetalning vid
12 § LSS
felaktig ekonomisk ersättning enligt 9 § 2 p.
LSS
Beslut om ledsagarservice
9 § 3 p. LSS

Biståndshandläggare
SoL/LSS

Beslut om biträde av kontaktperson
a) upp till 20 timmar/månad

9 § 4 p. LSS

b) över 20 timmar/månad

9 § 4 p. LSS

Enhetschef
myndighet
Biståndshandläggare
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL/LSS
Enhetschef
myndighet
Enhetschef
uppdragstagarenhet

AFN 1.9

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning utöver nämndens
fastställda princip

AFN 1.10

Beslut om avlösarservice i hemmet

9 § 5 p. LSS

AFN 1.11

Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet

9 § 6 p. LSS

AFN 1.12

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

9 § 7 p. LSS

AFN 1.13

Beslut om boende i familjehem eller i
9 § 8 p. LSS
bostad med särskild service för barn och
ungdomar som behöver bo utanför
föräldrahemmet
Beslut om bostad med särskild service för
9 § 9 p. LSS
vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
för vuxna
Beslut om daglig verksamhet för personer i 9 § 10 p. LSS
yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig

Biståndshandläggare
SoL/LSS

Fastställande av avgift från förälder i
samband med placering av barn
Beslut om att nämnden ska
uppbära underhållsstöd

Avgiftshandläggare

AFN 1.14

AFN 1.15

AFN 1.16
AFN 1.17

20 § LSS, 6 kap.
2-4 §§ SFS
20 § LSS
18 kap. 19 §

Biståndshandläggare
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL/LSS

Biståndshandläggare
SoL/LSS
Biståndshandläggare
SoL/LSS

Avgiftshandläggare
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Ärendetyp

AFN 1.18
AFN 1.19

Upprättande av individuell plan vid
begäran från den enskilde
Beslut om bistånd enligt 9 § LSS vid flytt
från annan kommun

Lagrum
Socialförsäkringsbalken
10 § LSS
16 § LSS

Beslutsrätt

Kommentar

Biståndshandläggare
SoL/LSS
Biståndshandläggare Beslutet benämns
SoL/LSS
förhandsbesked

2. Vuxenutbildning
AFN 2.1

Mottagande av elev till grundläggande
vuxenutbildning

20 kap. 13 § och
2 st 14 §
Skollagen

Ordförande i
antagningsråd

Ersättare: vice
ordförande

AFN 2.2

Beslut om behörighet till utbildning på
gymnasial nivå

20 kap 20 §
Skollagen

Ordförande i
antagningsråd

Ersättare: vice
ordförande

AFN 2.3

Beslut om/yttrande över interkommunal
20 kap. 21 §
ersättning inom gymnasial vuxenutbildning Skollagen

Ordförande i
antagningsråd

Ersättare: vice
ordförande

AFN 2.4

a) Mottagande av elev till gymnasial
utbildning

20 kap. 22 §
Skollagen

Rektor

b) Antagning av elev till gymnasial
utbildning
Mottagande av elev till svenska för
invandrare

20 kap. 23 §
Skollagen
21 kap. 7§
Skollagen

Rektor

a) Mottagande av elev till särskild
utbildning för vuxna

21 kap. 7 §
Skollagen

Rektor

b) Antagning av elev till särskild utbildning
för vuxna
Beslut om vilka nationella kurser som ska
ges

21 kap. 7 §
Skollagen
2 kap. 9 §
Förordning för
vuxen-utbildning
2 kap. 4 §
Förordning för
vuxen-utbildning
3 kap 2 §
Förordning för
vuxenutbildning
20 kap. 24 §
Skollagen

Rektor

20 kap. 9 §
Skollagen

Rektor

AFN 2.5
AFN 2.6

AFN 2.7

AFN 2.8

Beslut om vilka kurser eller delkurser som
ska anordnas

AFN 2.9

Beslut om dispens avseende underåriga
sökande

AFN 2.10

Beslut om undantag från att utbildningen i
svenska för invandrare ska omfatta mindre
eller mer än 15 timmars undervisning
under en fyraveckorsperiod
Beslut om att utbildning på kursen ska
upphöra för elev

AFN 2.11

Ordförande i
antagningsråd

Verksamhetschef
vuxenutbildning
Verksamhetschef
vuxenutbildning
Ordförande i
antagningsråd

Ersättare: vice
ordförande

Rektor

AFN 2.12

Beslut om att låta elev återuppta studier
20 kap. 9 §
där beslut om att utbildningen ska upphöra Skollagen
efter beslut i enlighet med 2.9 eller efter
avstängning

Ordförande i
antagningsråd

AFN 2.13

Beslut om avgift för böcker och andra
lärverktyg

Rektor

20 kap. 7 § och
21 kap. 6 §
Skollagen

Ersättare: vice
ordförande

Ersättare: vice
ordförande
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Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

AFN 2.14

Beslut om att en person ska anses ingå i
målgruppen som kan ansöka om
studiestartsstöd

AFN 2.15

Upprätta plan mot kränkande behandling

6 kap. 6-8 §§
Skollagen

Verksamhetschef
vuxenutbildning

AFN 2.16

Utreda omständigheter och vidta åtgärder
avseende kränkande behandling

6 kap. 10 §
Skollagen

Rektor

Kommentar

Verksamhetschef
vuxenutbildning

3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL
AFN 3.1

Beslut om att utredning ska inledas

AFN 3.2

Beslut om försörjningsstöd enligt norm +
10 %

AFN 3.3

Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp
till 10 % av basbelopp

AFN 3.4

Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp
till 25 % av basbelopp

AFN 3.5

Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp
till ett basbelopp

AFN 3.6

AFN 3.7

AFN 3.8

AFN 3.9

AFN 3.10

AFN 3.11

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
1:e handläggare
Försörjningsstödshandläggare
Biståndshandläggare
SoL/psyk och
SoL/LSS
4 kap. 1 § SoL
Socialsekreterare
Försörjningsstödshandläggare
Särskild utsedd
handläggare
4 kap. 1-2 §§ SoL Socialsekreterare
Försörjningsstödshandläggare
Särskild utsedd
handläggare
4 kap. 1-2 §§ SoL 1:e socialsekreterare
1:e handläggare

4 kap. 1-2 §§ SoL Enhetschef
försörjningsstödsen
heten
Beslut om bistånd till livsföring i övrigt över 4 kap. 1-2 §§ SoL Verksamhetschef
ett basbelopp
försörjningsstödsen
heten
Beslut om återkrav av felaktigt utgivet
9 kap. 1 § SoL
Enhetschef
ekonomiskt bistånd
försörjningsstödsen
heten
Beslut om bistånd i form av förvaltning av 4 kap. 1 § SoL
Enhetschef
egna medel
försörjningsstödsen
heten
Undertecknande samt uppsägning av
Verksamhetschef
förstahandskontrakt av lägenhet i
administrativt stöd
serviceboende
Lokalsamordnare
Undertecknande samt uppsägning av
Boendesamordnare
andrahandskontrakt vid uthyrning av
*
lägenhet i gruppboende, serviceboende
samt gruppbostad och servicebostad
Beslut om bistånd i form av gruppboende
4 kap. 1 § SoL
Biståndshandläggare
och serviceboende
SoL/psyk och
SoL/LSS

I första hand
verksamhetschef
administrativt stöd
*även vid
driftsentreprenad
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Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Kommentar

AFN 3. 12

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
(s k boendestöd och personligt stöd)

4 kap. 1 § SoL

AFN 3.13

Beslut om kommunalt bostadstillägg enligt
kommunfullmäktigebeslut 22 juni 2015

Biståndshandläggare Utföraren sätter in
SoL/psyk och
akuta och
SoL/LSS
nödvändiga insatser
(även vak) som uppkommer under
obekväm arbetstid,
men runt
hemsjukvårdspatienter
godkänner
konsultsjuksköterska
under obekväm
arbetstid att akut
behov av vak sätts
in.
Särskild utsedd
handläggare

4. Dödsbo
AFN 4.1

Dödsboanmälan

20 kap. 8 §
Ärvdabalken

Särskild utsedd
handläggare

AFN 4.2

Omhändertagande av dödsbo

18 kap. 2 §
Ärvdabalken

Enhetschef
försörjningsstödsen
heten
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Specifikt för Socialnämnden
Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

21 § Allmänna
ordningsstadgan

Enhetschef inom
mottagningsenhet,
utredningsenheten barn
och utredningsenheten
ungdom
Socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen
Jurist
Socialsekreterare
Familjerättssekreterare
Barnsekreterare
Socialsekreterare

Kommentar

1. Yttranden
SON 1.1

Yttrande angående undantag från
bestämmelserna om förbud för barn
under 15 år att medverka vid
offentliga tillställningar

SON 1.2

Yttranden i frågor om körkort,
trafikkort, flygcertifikat,
vapenlicens och hemvärnet

SON 1.3

Yttrande till polismyndigheten om
utfärdande av pass för barn under 18
år
Yttrande till allmän domstol om
överlämnande till särskild vård för
unga

3§
Passförordning

SON 1.5

Yttrande till åklagarmyndighet

Lag med
bestämmelser
om unga
lagöverträdare
11 §

Socialsekreterare

SON 1.6

Yttrande till allmän domstol då LVM
är aktuell

31 kap. 2 §
Brottsbalken

Socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen

SON 1.7

Yttrande till Inspektionen för vård och 2a kap. 10-12 §§
omsorg (IVO) och domstol efter beslut SoL
att inte ta emot ärende

Enhetschef myndighet

SON 1.8

Yttrande över ansökan om
bostadsbidrag till familj där barn
vistas i familjehem, bostadstillägg
till institution eller till hushåll där
någon familjemedlem har en
funktionsnedsättning

SFB 93 kap. 2 §
resp. 98 kap. 11
§

Socialsekreterare

SON 2.1

Beslut att socialnämnden i visst fall
ska uppbära barnbidrag

Socialsekreterare

SON 2.2

Beslut att polisanmäla misstanke om
brott rörande barn

16 kap. 18 §
Socialförsäkringsbalken
10 kap. 21 §
Offentlighetsoch
sekretesslagen

SON 2.3

Beslut att inte polisanmäla
misstanke om brott mot barn

SON 1.4

32 kap. 1 §
Brottsbalken

2. Övrigt

1:e socialsekreterare
Socialsekreterare efter
2 år i tjänst

Enhetschef handläggning

Denna punkt syftar
ej till orosanmälan.
Orosanmälan är alla
anställda skyldiga att
göra
Denna punkt syftar
ej till orosanmälan.
Orosanmälan är alla
anställda skyldiga att
göra
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Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Kommentar

S0N 2.4

Väcka talan om överflyttning
av vårdnad

Socialnämnd

Delegeringsförbud
enligt lag

SON 2.5

Beslut om framställning till annan
kommun om överflyttning av ärende
samt ansökan till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om
överflyttning av ärende
Beslut i fråga om mottagande av
ärenden från annan kommun
Beslut om bidrag (föreningsstöd) till
social verksamhet med insatser upp
till 50 % av basbelopp per år

6 kap. 7, 8, 8a
och 9 §§
Föräldrabalken
2a kap. 10-12 §§
SoL

2a kap. 10-12 §
SoL

Enhetschef handläggning

SON 2.6
SON 2.7

Enhetschef handläggning

Särskild utsedd
handläggare

3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL
SON 3.1

Beslut om att utredning ska inledas

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
1:e handläggare

SON 3.2

Beslut om att utredning inte ska
inledas

11 kap. 1 § SoL

SON 3.3

Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd

11 kap. 1 §

9 kap. 1 § SoL

Enhetschef
1:e socialsekreterare
1:e handläggare
Socialsekreterare inom
mottagningsenheten*
1:e socialsekreterare
1:e handläggare
Socialsekreterare inom
mottagningsenhet*
Socialsekreterare
Barnsekreterare
1:e socialsekreterare
1:e handläggare
Enhetschef inom
handläggning
1:e socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

SON 3.4
SON 3.5
SON 3.6
SON 3.7
SON 3.8

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd
upp till 10 % av basbelopp
Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd
upp till 25 % av basbelopp
Beslut om återkrav av felaktigt
utbetalt ekonomiskt bistånd
Beslut om återkrav av
felaktigt utgivet ekonomiskt bistånd
Beslut om bistånd med kontaktfamilj

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
9 kap. 1 § SoL

Enligt 11 kap. 1 a §
SoL ska en
omedelbar
skyddsbedömning
göras när anmälan
rör barn eller unga.
För nämndens
utredningsskyldighet
enligt 7 § LVM är det
tillräckligt att det
kan finnas skäl för
tvångsvård för att
en utredning ska
påbörjas, dvs. att
det kan antas att
förutsättningarna
är uppfyllda.

*efter 2 år i tjänst

*efter 2 år i tjänst
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Ärendetyp
SON 3.9

SON 3.10

Lagrum

Beslut om bistånd med kontaktperson
a) upp till 20 timmar/månad
4 kap. 1 § och
3 kap. 6 § SoL
b) utöver 20 timmar/månad
4 kap. 1 § SoL
3 kap. 6 § SoL
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning utöver
nämndens fastställda princip

Beslutsrätt
Socialsekreterare
Barnsekreterare
Enhetschef myndighet
Enhetschef
rekryteringsenheten

SON 3.11

Beslut om öppenvårdsinsatser i egen
regi för barn, ungdom och familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

SON 3.12

Beslut om utredningsplats på
Familjeboendet

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

SON 3.13

Beslut om förtur till bostad av sociala
skäl

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
boendeenheten

SON 3.14

Beslut om bistånd i form av
övergångsavtal

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
boendeenheten

SON 3.15

Beslut om anvisning av
övergångsbostad

SON 3.16

Beslut om bistånd i form av vistelse i
jourlägenhet

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
boendeenheten

SON 3.17

Beslut om bistånd i form av vistelse
på akutboende
Beslut om medgivande till vård och
sociala insatser
Beslut om förlängning
av utredningstid

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
boendeenheten
Myndighetsutskott

SON 3.18
SON 3.19

Kommentar

Enhetschef
boendeenheten

6 kap. 13a
Föräldrabalken
11 kap. 2 § SoL

Enhetschef handläggning

SON 3.20

Beslut om inskrivning, utskrivning och
avvisning på HVB och boendeenheter
i egen regi

Föreståndare för
hemmet/enhetschef
boendeenheterna

SON 3.21

Beslut om att ta ut ersättning (avgift)
från enskild biståndstagare

8 kap. 1–2 §§ SoL Avgiftshandläggare

SON 3.22

Fastställande av avgift från förälder i
samband med placering av barn

8 kap. 1 § SoL

Avgiftshandläggare

SON 3.23

Beslut om att nämnden ska
uppbära underhållsstöd

Avgiftshandläggare

SON 3.24

Framställning till Försäkringskassan
om ändring av mottagare för allmänt
barnbidrag

18 kap. 19 §
Socialförsäkringsbalken
16 kap. 18 §
Socialförsäkringsbalken

SON 3.25

Framställan till CSN om ändring av
mottagare för studiebidrag

Socialsekreterare
Familjehemssekreterare
Barnsekreterare
Socialsekreterare

4. Insatser för barn och ungdom
SON 4.1

Beslut om placering i familjehem och
HVB för
a) barn upp till 18 år

4 kap. 1 § SoL

Myndighetsutskott

b) personer över 18 år

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
utredningsenhet
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Medgivande för annat enskilt hem än 6 kap. 6 § SoL
vårdnadshavare/förälder att ta emot
underårig för stadigvarande vård och
fostran.
Beslut om att annat enskilt hem än
6 kap. 6 § SoL
vårdnadshavaren/förälder får ta emot
underårig för stadigvarande vård och
fostran.
Beslut om tillfällig placering i
4 kap. 1 § SoL
kontrakterat jourhem, släkting-/
nätverkshem

Beslutsrätt

Kommentar

Myndighetsutskott

Gäller vid
privatplaceringar

Myndighetsutskott

Gäller vid
socialnämndens
placeringar

Enhetschef inom
mottagningsenhet,
utredningsenhet barn,
utredningsenhet ungdom
och familjehemsenhet
Enhetschef inom
mottagningsenheten,
utredningsenheten barn,
utredningsenheten
ungdom och
familjehemsenheten
Myndighetsutskott

SON 4.5

Beslut om tillfällig placering i
upphandlade HVB

4 kap. 1 § SoL

SON 4.6

Beslut att godkänna kontrakterade
jourhem

6 kap. 6 § SoL

SON 4.7

Beslut om kostnader vid placering,
omplacering eller flyttning från
familjehem/institution, med högst 40
% av basbelopp
Beslut om övriga omkostnader till
familjehem för extra utrustning,
resekostnader med mera med högst
25 % av basbelopp per månad/barn

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Familjehemssekreterare

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Familjehemssekreterare

SON 4.9

Beslut om ersättning för förlorad
arbetsförtjänst till familjehem

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
familjehemsenheten

SON 4.10

Beslut om kostnad för personligt stöd
i skolan samt resekostnader i
samband med placering

4 kap. 1 § SoL
11 § LVU

Enhetschef myndighet

SON 4.11

Övervägande av vård

6 kap. 8 § SoL

Myndighetsutskott

SON 4.12

Övervägande av
vårdnadsöverflyttning

6 kap. 8 § 2 st
SoL

Myndighetsutskott

SON 4.13

Kostnader för skador som barn vållar i
familjehem och som ej ersätts av
hem- och ansvarsförsäkring, med
högst 25 % av basbelopp
Beslut om ersättning i familjehem upp
till högsta nivå inom SKL:s
rekommendationer
Beslut om resursfamilj för
familjehemsplacerade barn

SON 4.8

SON 4.14

SON 4.15

SON 4.16

Beslut gällande umgängesresor efter
vårdnadsöverflytt till tidigare
familjehem

SON 4.17

Beslut om bistånd i form av
stödboende

Säkerhetssamordnare

Familjehemssekreterare
inom rekryteringsenheten
och familjehemsenheten
Familjehemssekreterare
inom rekryteringsenheten
och familjehemsenheten
Familjehemssekreterare

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
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Beslutsrätt

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
utredningsenheten vuxen
Enhetschef
utredningsenheten vuxen
Enhetschef
utredningsenheten vuxen
Socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen

Kommentar

5. Insatser för vuxna
SON 5.1

SON 5.2
SON 5.3

SON 5.4

Beslut om bistånd i form av
a) familjehem
b) HVB

4 kap. 1 § SoL

Beslut om anhörigvecka till en
4 kap. 1 § SoL
kostnad av maximalt 15 000 kr/tillfälle
Beslut om bistånd i form av
4 kap. 1 § SoL
stödboende
Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet
Beslut om bistånd i form av
tillsynsboende

4 kap. 1 § SoL

SON 5.6

Beslut om bistånd i form av
öppenvård

4 kap. 1 § SoL

SON 5.7

Beslut om placering i skyddat boende

4 kap. 1 § SoL

SON 5.5

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
utredningsenheten vuxen
Enhetschef
utredningsenheten vuxen
Socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen
Enhetschef
utredningsenheten vuxen

6. Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU
SON 6.1

Beslut om ansökan till förvaltningsrätt 4 § LVU
om vård enligt LVU

Myndighetsutskott

SON 6.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande

6 § LVU

Myndighetsutskott

SON 6.3

Beslut om omedelbart
omhändertagande då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas
Beslut om omedelbart
omhändertagande

6 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

6a § LVU

Myndighetsutskott

Beslut om omedelbart
omhändertagande då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas
Begäran om förlängd utredningstid
vid 6 § LVU

6a § LVU

Ordförande i
socialnämnden

8 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra
Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas
Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra

9 § LVU

Myndighetsutskott

9 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

9a § LVU

Myndighetsutskott

Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas

9b § LVU

Ordförande i
socialnämnden

SON 6.4
SON 6.5

SON 6.6

SON 6.7
SON 6.8

SON 6.9
SON 6.10

Delegeringsförbud

Kompletterande
beslutsrätt

Kompletterande
beslutsrätt

Kompletterande
beslutanderätt, vid
eget beslut enligt 6 §
LVU

Kompletterande
beslutanderätt, vid
eget beslut enligt 6a
§ LVU
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Beslutsrätt

Begäran om förlängd utredningstid
vid 6a § LVU
Beslut om hur vården ska ordnas och
om var den unge ska vistas

9a § LVU

Myndighetsutskott

11 § 1, 2 st LVU

Myndighetsutskott

Beslut om hur vården ska ordnas och
om var den unge ska vistas då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas
Beslut rörande den unges
förhållanden i den mån beslutet ej är
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU

11 § 3 st LVU

Ordförande i
socialnämnden

11 § 4 st LVU

SON 6.15

Övervägande av vård med stöd av 2 §
LVU

13 § 1 st LVU

Socialsekreterare inom
utredningsenheten barn
och utredningsenheten
ungdom
Myndighetsutskott

SON 6.16

Övervägande av
vårdnadsöverflyttning
Omprövning av vård med stöd av 3 §
LVU
a) Beslut om rätt till umgänge eller
beslut om att vistelseort inte ska röjas
för vårdnadshavare
b) I brådskande fall då nämndens
beslut ej kan avvaktas

13 § 3 st LVU

Myndighetsutskott

13 § 2 st LVU

Myndighetsutskott

14 § 2 st LVU

Socialnämnd

14 § 2 st LVU

Ordförande i
socialnämnden

Övervägande av beslut beträffande
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort
Beslut om att vård enligt LVU ska
upphöra
Beslut om
- särskild kontaktperson
- deltagande i öppenvårdsbehandling
Beslut att utse och entlediga
kontaktperson

14 § 3 st LVU

Myndighetsutskott

21 § LVU

Myndighetsutskott

22 § 1, 2 st LVU

Myndighetsutskott

22 § 1, 2 st LVU

Ansökan hos förvaltningsrätt
om flyttningsförbud
Övervägande av om flyttningsförbud
fortfarande behövs

24 § LVU

Socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten barn
och utredningsenheten
ungdom
Myndighetsutskott

26 § LVU

Myndighetsutskott

SON 6.25

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Myndighetsutskott

SON 6.26

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

SON 6.27

Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra
Beslut om den unges umgänge med
vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

30 § 2 st LVU

Myndighetsutskott

31 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

SON 6.11
SON 6.12
SON 6.13

SON 6.14

SON 6.17
SON 6.18

SON 6.19

SON 6.20
SON 6.21

SON 6.22

SON 6.23
SON 6.24

SON 6.28

Kommentar

Kompletterande
beslutanderätt till
SON 6.12

Kompletterande
beslutanderätt till
SON 6.25
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Beslutsrätt

SON 6.24

Beslut om läkarundersökning, läkare
och plats för läkarundersökning

32 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

SON 6.29

Beslut om biträde av polis för att
genomföra läkarundersökning

43 § 1 st LVU

Ordförande i
socialnämnden

SON 6.30

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

43 § 2 st LVU

Särskild utsedd
tjänsteman
enligt bilaga 1

Kommentar

7. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
SON 7.1

Beslut om att inleda utredning då
man fått kännedom om att det kan
finnas skäl att bereda någon
tvångsvård

Beslut om att ansöka om
tvångsvård enligt LVM
Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

11 § LVM

1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen
Socialsekreterare inom
utredningsenheten vuxen
och mottagningsenheten
1:e socialsekreterare
utredningsenheten vuxen
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen
Socialsekreterare inom
utredningsenheten vuxen
Myndighetsutskott

SON 7.2

Beslut att avsluta LVM-utredning utan 7 § LVM
åtgärd
Beslut om läkarundersökning och utse 9 § LVM
läkare för undersökning

13 § LVM

Myndighetsutskott

Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas
Beslut om upphävande av
omedelbart omhändertagande

13 § LVM

Ordförande i
socialnämnden

18 b § LVM

Myndighetsutskott

Beslut om upphävande av
omedelbart omhändertagande då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas
Samråd och planering av vården

18 b § LVM

Ordförande i
socialnämnden

26, 28 §§ LVM

Socialsekreterare

SON 7.10

Beslut om begäran av biträde av polis
för genomförande av
läkarundersökning

45 § 1 st LVM

1:e socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen

SON 7.11

Beslut om begäran om biträde av
polis för inställelse till vårdinstitution

45 § 2 st LVM

1:e socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen

SON 7.12

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

1:e socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen

SON 7.13

Yttrande till allmän domstol då den
som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård

31 kap. 2 §
Brottsbalken

1:e socialsekreterare
1:e handläggare inom
utredningsenheten vuxen

SON 7.3

SON 7.4
SON 7.5
SON 7.6

SON 7.7
SON 7.8

SON 7.9

7 § LVM

Kompletterande
beslutsrätt till SON
7.5

Kompletterande
beslutsrätt till SON
7.7
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Beslutsrätt

Beslut om egenavgift vid placering i
HVB

8 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SFS

Avgiftshandläggare

Kommentar

8. Familjerättsärende
SON 8.1

Yttranden enligt namnlag

45 § Namnlagen

Familjerättssekreterare

SON 8.2

Godkännande av bekräftelse av
faderskap/föräldraskap

1 kap. 4, 9 §§
Föräldrabalken

Familjerättssekreterare
Familjerättsassistent

SON 8.3

Inleda och avsluta faderskaps-/
föräldraskapsutredning

2 kap. 1, 4–6, 8-9 Familjerättssekreterare
§§
Familjerättsassistent
Föräldrabalken

SON 8.4

Beslut att väcka och föra talan i mål
om faderskap/föräldraskap

3 kap. 5-6, 8 §§
Föräldrabalken

Familjerättssekreterare

SON 8.5

Godkänna avtal om underhållsbidrag
för framtiden om betalningsperioder
överstiger 3 månader (ej
engångsbelopp)
Godkänna avtal om vårdnad, boende
och umgänge

7 kap. 7, 11 §§
Föräldrabalken

Familjerättssekreterare

6 kap. 17a §
Föräldrabalken

Familjerättssekreterare

SON 8.7

Beslut att utse utredare i mål och
ärende om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap. 19 §
Föräldrabalken

Enhetschef
familjerättsenheten

SON 8.8

Beslut om kontaktperson för stöd och 4 kap. 1 § SoL
hjälp i vårdnads- och
3 kap. 6 § SoL
umgängesärende
5 kap. 1 § SoL

Familjerättssekreterare

SON 8.9

Beslut om samarbetssamtal

Familjerättssekreterare

SON 8.10

Beslut om överflyttning av
faderskapsärende till annan kommun
Beslut att inte påbörja utredning eller
att lägga ned påbörjad
utredning om faderskap

4 kap. 1 § SoL
5 kap. 3 § SoL
6 kap. 18 §
Föräldrabalken
2 kap. 3 § 2 st
Föräldrabalken
2 kap. 7 §
Föräldrabalken
6 kap. 14 § SoL

Familjerättssekreterare

6 kap. 12 § SoL

Myndighetsutskott

4 kap. 14 §
Föräldrabalken

Enhetschef
familjerättsenheten

8 kap. 2 §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 8.6

SON 8.11

SON 8.12
SON 8.13
SON 8.14

Samtycke till att adoptionsförfarandet
får fortsätta
Medgivande att ta emot utländskt
barn för adoption
Beslut att utse utredare att
genomföra en adoptionsutredning

Socialnämnd
Socialnämnd

9. Alkohollag
SON 9.1

Nytt permanent tillstånd till
allmänheten och slutna sällskap vid
nytt serveringsställe

SON 9.2

Permanent tillstånd för ny restauratör 8 kap. 2 §
inom befintligt serveringsställe
Alkohollag

Myndighetsutskott

SON 9.3

Ansökan från konkursförvaltare om
9 kap. 12 §
serveringstillstånd vid serveringsställe Alkohollag
som försatts i konkurs

Alkoholhandläggare
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Beslutsrätt

Kommentar

8 kap. 2 §
Alkohollag
SON 9.4

Serveringstid efter kl. 01.00 till
tillfälliga tillstånd för slutna sällskap
Ändring av serveringstid inom den
lagstadgade tiden, kl. 11.00 – 01.00

8 kap. 19 §
Alkohollag
8 kap. 19 §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten
Enhetschef
tillståndsenheten

SON 9.6

Ändring avseende högre valör på
alkoholdryck

8 kap. 2 §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 9.7

Ändring avseende utökad/förändrad
serveringsyta
Avskrivning av ärende och beslut i
ärende som inte föranleder
sanktioner
Beslut om tillfälliga tillstånd till
allmänheten upp till 2 dagar
Beslut om tillfälliga tillstånd till slutna
sällskap
Beslut om stadigvarande tillstånd för
slutna sällskap vid
cateringverksamhet
Godkännande av lokal vid catering

8 kap. 14 §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten
Alkoholhandläggare

8 kap. 2 §
Alkohollag
8 kap. 2 §
Alkohollag
8 kap. 4 §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten
Alkoholhandläggare

SON 9.5

SON 9.8

SON 9.9
SON 9.10
SON 9.11

SON 9.12

Enhetschef
tillståndsenheten

8 kap. 4 §
Alkohollag
Beslut om permanent tillstånd för
8 kap. 14 § 2 st
servering på gemensam serveringsyta Alkohollag

Alkoholhandläggare

SON 9.14

Beslut om tillfälligt tillstånd för
8 kap. 14 § 2 st
servering på gemensam serveringsyta Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 9.15

Beslut om särskilt tillstånd,
permanent, för provsmakning vid
tillverkningsställe
Beslut om särskilt tillstånd, tillfälligt,
för provsmakning vid
tillverkningsställe
Beslut om tillfälligt tillstånd för
provsmakning vid arrangemang

8 kap. 7 § 2 st
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten

8 kap. 7 § 2 st
Alkohollag

Alkoholhandläggare

SON 9.13

SON 9.16

SON 9.17
SON 9.18

Enhetschef
tillståndsenheten

8 kap. 6 § 1 st 2 p Enhetschef
Alkohollag
tillståndsenheten

Meddelande av villkor för
stadigvarande serveringstillstånd
Meddelande av villkor för tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten

Enhetschef
tillståndsenheten
Enhetschef
tillståndsenheten

SON 9.20

Meddelande av villkor för tillfälligt
serveringstillstånd till slutet sällskap

Alkoholhandläggare

SON 9.21

Anvisningar och information om lag
och föreskrifter

8 kap. 9 §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 9.22

Beslut om nedsättning av avgifter i
vissa fall
Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd på
tillståndshavarens begäran
Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd på grund av att den

8 kap. 10 §
Alkohollag
9 kap. 18 § 1 st
1 p Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten
Alkoholhandläggare

9 kap. 18 § 1 st
1 p Alkohollag

Alkoholhandläggare

SON 9.19

SON 9.23

SON 9.24
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Beslutsrätt

9 kap. 18 § 1 st
1 p Alkohollag

Alkoholhandläggare

9 kap. 18 § 1 st
2–3 p Alkohollag

Myndighetsutskott

Kommentar

tillståndspliktiga
serveringsverksamheten upphört
SON 9.25

SON 9.26
SON 9.27

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd på grund av att
nytt serveringstillstånd meddelats för
samma serveringsställe
Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd i övriga fall

9 kap. 17 §
Alkohollag
Beslut om försäljningsförbud av folköl 9 kap. 19 §
Alkohollag
Beslut om erinran
9 kap. 17 §
Alkohollag
Infordrande av uppgifter, bokföring
9 kap. 13–15 §§
med mera
Alkohollag

Myndighetsutskott

SON 9.31

Begäran om att få tillträde till lokal

9 kap. 13, 15 §§
Alkohollag

Alkoholhandläggare
Restauranginspektör

SON 9.32

Begäran om polishandräckning

9 kap. 9 §
Alkohollag

Alkoholhandläggare
Restauranginspektör

SON 9.33

10 kap. 1 §
Alkohollag
10 kap. 1 §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten
Enhetschef
tillståndsenheten

10 kap. 1 §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 9.37

Överklagande av domar från
förvaltningsrätt/kammarrätt
Omprövning av ärende jämlikt § 27
Förvaltningslagen efter överklagande till förvaltningsrätt/
kammarrätt
Yttrande till Förvaltningsrätt och
Kammarrätt med anledning av
överklagande, när yttrandet ligger i
linje med det överklagade beslutet
Beslut att polisanmäla vid misstanke
om brott mot alkohollagstiftningen
Beslut om förlängd handläggningstid

SON 9.38

Beslut om kontrollköp

5 § Alkoholförordning
9 kap. 15 a §
Alkohollag

Enhetschef
tillståndsenheten
Enhetschef
tillståndsenheten
Enhetschef
tillståndsenheten

SON 9.28
SON 9.29
SON 9.30

SON 9.34

SON 9.35

SON 9.36

Beslut om varning

Myndighetsutskott
Enhetschef
tillståndsenheten
Alkoholhandläggare

10. Lotterilag
SON 10.1
SON 10.2

Avge yttrande till Lotteriinspektionen
i tillståndsärenden
Göra polisanmälan vid misstanke om
brott mot lotterilagen

Alkoholhandläggare
Enhetschef
tillståndsenheten

11. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
SON 11.1

Rapportera brister till
Läkemedelsverket

21 § lag om
Alkoholhandläggare
handel med vissa
receptfria
läkemedel
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SON 11.2

Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

Beslut om kontrollköp

21 a § lag om
Enhetschef
handel med vissa tillståndsenheten
receptfria
läkemedel

Kommentar

12. Tobakslag
SON 12.1

12 c § Tobakslag

Alkoholhandläggare

SON 12.2

Infordra och ta emot anmälning
från försäljningsställe
Debitera tillsynsavgift enligt taxa

19 b § Tobakslag

Alkoholhandläggare

SON 12.3

Jämka tillsynsavgift

19 b § Tobakslag

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 12.4

Meddela föreläggande och förbud
samt vite
a) upp till 50 000 kronor

20 § 2 st
Tobakslag
20 § 2 st
Tobakslag
20 a § Tobakslag

Enhetschef
tillståndsenheten
Myndighetsutskott

21 § Tobakslag

Alkoholhandläggare

b) över 50 000 kronor
SON 12.5
SON 12.6

Meddela försäljningsförbud och
varning
Omhändertagande av tobaksvaror

Myndighetsutskott

SON 12.7

Begära tillträde till lokaler med mera
för undersökning

23 § Tobakslag

Alkoholhandläggare

SON 12.8

Infordra uppgifter som behövs för
tillsynsverksamheten

22 § Tobakslag

Alkoholhandläggare

SON 12.9
SON 12.10

Begära handräckning från polis
Överklagande av dom från
förvaltningsrätt

23 b § Tobakslag
25 § 1 st
Tobakslag

Alkoholhandläggare
Enhetschef
tillståndsenheten

SON 12.11

Överklagande av dom från
kammarrätt
Omprövning av beslut efter
överklagande av motpart

25 § 1 st
Tobakslag
25 § 1 st
Tobakslag

Enhetschef
tillståndsenheten
Enhetschef
tillståndsenheten

25 § 1 st
Tobakslag

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 12.14

Yttrande till förvaltningsrätt med
anledning av överklagande när
yttrandet ligger i linje med det
överklagade beslutet
Yttrande i övriga fall

25 § 1 st
Tobakslag

SON 12.15

Beslut om avskrivning av ärende

Enhetschef
tillståndsenheten
Alkoholhandläggare

SON 12.16

Beslut om polisanmälan vid misstanke
om brott mot tobakslagen

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 12.17

Beslut om kontrollköp

SON 12.12
SON 12.13

22 a § Tobakslag

Enhetschef
tillståndsenheten

5 kap. 1 § Lag om
tobak och
liknande
produkter
5 kap. 1 § Lag om
tobak och

Enhetschef
tillståndsenheten

13. Lag om tobak och liknande produkter
SON 13.1

Beviljande av tillstånd att bedriva
detaljhandel eller partihandel med
tobaksvaror

SON 13.2

Meddelande av villkor för
detaljhandelstillstånd samt

Enhetschef
tillståndsenheten
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SON 13.3

SON 13.4

SON 13.5

SON 13.6

SON 13.7

SON 13.8

SON 13.9

SON 13.10

SON 13.11

SON 13.12

SON 13.13

SON 13.14

SON 13.15

Ärendetyp

Lagrum

partihandelstillstånd

liknande
produkter

Avslå ansökan om tillstånd att bedriva 5 kap. 1 § Lag om
detaljhandel eller partihandel med
tobak och
tobaksvaror
liknande
produkter
Återkallelse av tobakstillstånd på
7 kap. 10 § p 1
tillståndshavarens begäran
Lag om tobak
och liknande
produkter
Återkallelse av tobakstillstånd på
7 kap. 10 § p 1
grund av att den tillståndspliktiga
Lag om tobak
försäljningsverksamheten upphört
och liknande
produkter
Återkallelse av tobakstillstånd på
7 kap. 10 § 1 p
grund av att nytt tobakstillstånd
Lag om tobak
meddelats för samma
och liknande
försäljningsställe
produkter
Återkallelse av tobakstillstånd i övriga 7 kap. 10 § 2–4 p
fall
Lag om tobak
och liknande
produkter
Beslut om varning
7 kap. 11 § Lag
om tobak och
liknande
produkter
Beslut om förbud att sälja
7 kap. 13 § Lag
elektroniska cigaretter och
om tobak och
påfyllnadsbehållare
liknande
produkter
Infordra uppgifter som behövs för
7 kap. 17 § Lag
tillsynsverksamheten
om tobak och
liknande
produkter
Begära tillträde till lokaler med mera 7 kap. 18 § Lag
för undersökning
om tobak och
liknande
produkter
Begära handräckning från polis
7 kap. 19 § Lag
om tobak och
liknande
produkter
Beslut om kontrollköp
7 kap. 22 §
Lag om tobak
och liknande
produkter
Nedsättning av avgifter i vissa fall
8 kap 1-2 § Lag
om tobak och
liknande
produkter
Avskriva ärende samt beslut i ärende
som inte föranleder sanktion

Beslutsrätt

Kommentar

Myndighetsutskott

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Myndighetsutskott

Myndighetsutskott

Myndighetsutskott

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Enhetschef
tillståndsenheten

Enhetschef
tillståndsenheten

Alkoholhandläggare
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Ärendetyp

Lagrum

Beslutsrätt

SON 13.16

Meddela föreläggande och förbud
utan eller med vite upp till 50 000 kr

Enhetschef
tillståndsenheten

SON 13.17

Myndighetsutskott

SON 13.18

Meddela föreläggande och förbud
med vite över 50 000 kr
Överklaga dom från förvaltningsrätt

SON 13.19

Överklaga dom från kammarrätt

SON 13.20

Omprövning av beslut efter
överklagande av motpart

SON 13.21

Yttrande till förvaltningsrätt eller
kammarrätt med anledning
av överklagande när yttrandet ligger i
linje med det överklagade beslutet
Göra polisanmälan vid misstanke om
brott mot lag om tobak och liknande
produkter

SON 13.22

9 kap. 1 § Lag om
tobak och
liknande
produkter
9 kap. 1 § Lag om
tobak och
liknande
produkter

Kommentar

Enhetschef
tillståndsenheten

Enhetschef
tillståndsenheten

Enhetschef
tillståndsenheten
9 kap. 1 § Lag om Enhetschef
tobak och
tillståndsenheten
liknande
produkter
Enhetschef
tillståndsenheten
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Specifikt för Socialjouren
Delegerat av Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
Ärendetyp

Lagrum

Beslutanderätt

10 kap. 21 §
offentlighetsoch
sekretesslagen
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
socialjouren

Kommentar

1. Socialtjänstlagen, SoL
SJ 1.1

Beslut att polisanmäla misstanke om
brott rörande barn

SJ 1.2

Beslut i fråga om: försörjningsstöd
enligt norm + 10 %

SJ 1.3
SJ 1.4

Beslut i fråga om övrigt bistånd upp till 4 kap. 1 § SoL
10 % av basbelopp
Beslut om förvaltningens egna boenden 4 kap. 1 § SoL

SJ 1.5

Beslut om att utredning ej ska inledas

11 kap. 1 § SoL

SJ 1.6

Beslut om tillfällig placering i
jourhem/nätverkshem
Beslut om akut placering i HVB

4 kap. 1 § SoL

SJ 1.7

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
socialjouren
Socialsekreterare
socialjouren
Socialsekreterare
socialjouren
Socialsekreterare
socialjouren
Socialsekreterare
socialjouren
Socialsekreterare
socialjouren

2. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
SJ 2.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande

6 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

SJ 2.2

Begäran om förlängd utredningstid vid
6 § LVU

8 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

SJ 2.3

Beslut om omedelbart
omhändertagande då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas

6a § LVU

Ordförande i
socialnämnden

Kompletterande
beslutsrätt

SJ 2.4

Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra då
myndighetsutskottets beslut ej kan
avvaktas

9b § LVU

Ordförande i
socialnämnden

Kompletterande
beslutanderätt

SJ 2.5

Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra

9 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

Vid eget beslut
enligt 6 § LVU

SJ 2.6

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

11 § 3 st LVU

Ordförande i
socialnämnden

32

SJ 2.7

Beslut rörande den unges förhållanden i 11 § 4 st LVU
den mån beslutet ej är att hänföra till
11 § 1 och 2 st LVU

Socialsekreterare
socialjour

SJ 2.8

Beslut om rätt till umgänge eller beslut
om att vistelseort ej ska röjas för
vårdnadshavare då nämndens beslut ej
kan avvaktas
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

14 § 2 st LVU

Ordförande i
socialnämnden

27 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

Beslut om den unges umgänge med
vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

31 § LVU

Ordförande i
socialnämnden

SJ 2.9

SJ 2.10
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Ärendetyp

Lagrum

Beslutanderätt

SJ 2.9

Beslut om läkarundersökning, utseende 32 § LVU
av läkare samt bestämmande av plats
för läkarundersökning

Ordförande

SJ 2.10

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

43 § 1 st LVU

Ordförande

43 § 2 st LVU

Särskild utsedd
tjänsteman
enligt bilaga 1

SJ 2.11

Kommentar

3. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
SJ 3.1

Beslut om att inleda utredning
då man fått kännedom om att det kan
finnas skäl att bereda någon tvångsvård

SJ 3.2

Beslut om att inledd utredning ska
7 § LVM
läggas ned
Beslut om läkarundersökning samt utse 9 § LVM
läkare för undersökning

Enhetschef socialjour

SJ 3.4

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

13 § LVM

Ordförande

SJ 3.5

Beslut om upphävande av omedelbart
omhändertagande

18 b § LVM

Ordförande

SJ 3.6

Beslut om begäran av biträde av polis
för genomförande av
läkarundersökning

45 § 1 st LVM

Socialsekreterare
socialjouren

SJ 3.7

Beslut om begäran om biträde
45 § 2 st LVM
av polis för inställelse till vårdinstitution

Socialsekreterare
socialjouren

SJ 3.3

7 § LVM

Socialsekreterare
socialjouren

Socialsekreterare
socialjouren
Kompletterande
beslutsrätt till SJ 3.3
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