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Allmänna riktlinjer för delegationsbeslut
Delegationsordningens syfte är att överlåta beslutanderätt till handläggare eller utskott
i ärenden som enligt lag ska beslutas av nämnden, det vill säga Individnämnden. Allt
som inte finns delegerat i delegationsordningen ska beslutas av Individnämnden, med
undantag för ärenden av verkställighetskaraktär.
Kommunstyrelsen är ansvarig för samordningen av arbetet i kommunens alla nämnder
och utskott. Kommunstyrelsen är ansvarig för de personuppgifter som den för och
förfogar över. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet, delvis tillsynsmyndighet,
huvudman för skolväsendet och anställningsmyndighet.
För att förenkla och tidseffektivisera handläggningen inom kommunen fattas
delegationsbeslut av anställd personal eller av kommunstyrelsens utskott, allmänna
utskottet, personalutskottet, barn- och utbildningsutskottet, stöd- och omsorgsutskottet
och minoritetsutskottet. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallag
(2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet med, och riktlinjer för, den
delegerade beslutsrätten.
Principiella beslut kan inte delegeras, vilket innebär att delegationsbeslut inte får fattas
i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet med mera
enligt 6 kap 38 § kommunallagen. I dessa ärenden beslutar nämnden. Delegerad
beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med
gällande lagar, avtal, mål och riktlinjer, anvisningar etc.
I övrigt gäller följande för utövande av delegerad beslutanderätt:
- överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla de ärenden som tillkommer

underordnad delegat vid dennes frånvaro, vilket innebär att beslut kan fattas vid den
ordinarie befattningshavarens frånvaro.
- delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta

ärendet till närmast överordnad tjänsteman eller Individnämnden. Möjligheten avgörs av
bedömning i det enskilda fallet.
- delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga

förhållanden eller där jäv enligt Förvaltningslagen 11–12 §§ föreligger.
- beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, dvs en uppdelning av ärendet får ej ske i

syfte att kringgå gällande delegation.
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Vad innebär delegation
Delegation enligt 6 kap 37–40 §§ kommunallagen innebär att rätten att besluta i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden, flyttas till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. 7 kap 5–8 §§
kommunallagen reglerar delegering av ärenden i förhållande till anställda.
Delegaten företräder Individnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens. Beslutet kan
överklagas genom laglighetsprövning. Delegaten har rättighet och skyldighet att besluta i de
ärenden som avses.
Beslutsrätten är knuten till den funktion som delegaten innehar. Med stöd av 7 kap 6 §
kommunallagen får förvaltningschef dock, om styrelsen bestämmer det, vidaredelegera sin
beslutanderätt.
Individnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget.
Individnämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte har
fattat något beslut.
Individnämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har det juridiska ansvaret. Det juridiska
ansvaret innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel eller till skadestånd om beslutet
är felaktigt.

Brådskande ärende
I ärenden, som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas, beslutar
utskottets ordförande, med vice ordförande som ersättare. Besluten anmäls vid utskottets
nästkommande sammanträde.
Individnämnden får, enligt 6 kap 39 § 1 m kommunallagen, uppdra till ordföranden eller annan
ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens/utskottets beslut inte kan
avvaktas. Det rör sig bara om ärenden som måste avgöras omgående, till exempel olika typer av
omhändertagande. Dessa ska anmälas vid nästkommande sammanträde enligt 6 kap 40 § in fine
kommunallagen.

Beslut av verkställighetskaraktär
En stor del av de beslut som fattas inom kommunen rör den dagliga löpande verksamheten och
innebär inte myndighetsutövning. I frågor som rör löpande drift av verksamheten, så kallade
verkställighetsfrågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här behövs ingen
uttrycklig delegation för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal,
attestregler och liknande. Hit hör till exempel en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i
drifts- och investeringsbudget och de flesta löpande personalärenden med flera. I och med att
nämnden inte har någon egen personal utan nyttjar personal anställd av kommunstyrelsen har
kommunstyrelsens delegationsordning en stor inverkan på personalens möjlighet till att fatta beslut i
frågor av verksamhetskaraktär.

Skillnaden mellan delegation och verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegationsordningen
ska bara beslut i kommunallagens mening finnas med. Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som
kräver delegation respektive vad som ska anses som verkställighet. Beslut i kommunallagens mening
kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för tolkningar eller alternativa lösningar, så att
den som ska fatta beslut måste göra en bedömning. De flesta sådana beslut kan överklagas genom
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.
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Observera att det inte är möjligheten att överklaga som avgör att man kan särskilja verkställighet från
beslut i kommunallagens mening. Ett yttrande, till exempel, kräver överväganden om innehållet och
en självständig bedömning. Delegation krävs för att kommunstyrelsen ska överlämna uppdraget om
yttrandet till någon annan, men själva innehållet kan normalt inte överklagas.

Ärenden i övrigt
Utöver delegationsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll,
korrespondens med mera där det är principiellt viktigt att nämndens ledamöter tar del av
informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under
sammanträdespunkten meddelanden.

Verksamhetsansvar
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska styrelser och nämnder inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och policys som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter och lagar
som gäller för verksamheten. Den ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.

Förutsättningar för Individnämndens rätt att delegera
Delegation inom Individnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige besluta
om ett reglemente för Individnämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som nämnden ska
hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. Sedan kan
Individnämnden besluta att delegera beslutande-rätten. De vanligast förekommande ärendena samlas
i nämndens delegationsordning, men nämnden kan också bestämma om delegation i en viss fråga
enligt särskilt beslut.

Vem kan nämnden delegera till?
Individnämnden kan enligt 6 kap 37 § kommunallagen lämna delegation till:
-

ett utskott

-

en ledamot eller ersättare i nämnden

-

en av kommunens anställda
det är inte tillåtet att delegera till:

-

en grupp av anställda

-

en anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering)

-

en anställd i kommunalt bolag.
I nämnden är vice ordförande ordförandens ersättare vid frånvaro, om inte annat anges i
delegationsordning eller särskilt beslut. Delad/ Blandad delegation är inte tillåten, det innebär att en
tjänsteman och en politiker inte får fatta ett gemensamt beslut. Två tjänstemän får inte heller fatta
gemensamt beslut.

Vad får inte delegeras?
Ärenden som kan få stora konsekvenser för kommunen eller avgörande politiska bedömningar,
kan inte delegeras från nämnden. Förutom de generella reglerna för vad som inte får delegeras, så
finns det också speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och plan- och bygglagen där
beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras.
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Ärenden som inte får delegeras, omfattas av delegeringsförbud enligt 6 kap 38 §
kommunallagen och omfattar:
- ärenden om kvalitet, mål, inriktning och omfattning,
- framställningar eller yttranden till fullmäktige och yttranden med anledning av att beslut av
nämnd eller fullmäktige överklagats,
- ärenden rörande myndighetsutövning mot enskilda av principiell beskaffenhet eller annars större
vikt,
- ärenden som väckts genom medborgarförslag/ medborgarinitiativ och som överlämnats till nämnd,
- ärenden som enligt annan lag än kommunallagen inte får delegeras.

Socialtjänstlagens regler om delegering av ärenden
I 10 kap. socialtjänstlagen (2001:453, SoL) finns bestämmelser gällande socialnämndens möjligheter att
delegera ärenden. Där framgår följande:
4 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av
ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a–13
§§ denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall.
Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om
att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.
5 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter
som anges i följande lagrum
– 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
– 2 kap. 1, 4–6, 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja
utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,
– 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
– 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycketföräldrabalken,
– 6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare
i nämnden,
– 6 kap. 15 c § tredje stycketföräldrabalken,
– 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende
eller umgänge,
– 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för
längre perioder än tre månader,
– 11 kap. 16 § andra stycketföräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor
som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 §
socialförsäkringsbalken.
6 § Bestämmelser om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialnämndens ställe finns i lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
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Delegaten
Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet. Vid förfall för delegat
gäller att beslutanderätten övertas av ställföreträdare, tillförordnad, vikarie eller närmast
överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av vice ordförande.
I Överkalix kommun finns, kommundirektör som är förvaltningschef, kommundirektör jämställes
med förvaltningschef enligt 7 kap 6 § kommunallagen. Kommunchefen kan enligt angivet lagrum ge
anställd inom kommunen rätt att fatta beslut enligt förvaltningschefens delegation. Dessa beslut
anmäls sedan av den anställde till förvaltningschefen.
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen, får delegat även besluta i frågor
som till art, vikt och omfattning är jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån
dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.

Hantering och anmälan av delegationsbeslut
Handläggare som anges i delegationsordning ska fatta beslut i ärende. Ärende får, om ärendets
beskaffenhet påkallar detta, överlämnas till nämnden. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut ska hänskjutas till nämnden för
avgörande.
När delegaten fattar beslut med stöd av delegation, ska beslutet och vilken punkt beslutande rätten
tillkommer i delegationsordningen, framgå av beslutet. Beslutet ska vara skriftligt och undertecknat.
Delegaten delger beslut och inkluderar besvärshänvisning enligt förvaltningslagen. Delegaten ansvarar
för att meddela kommunkansliet så snart ett delegationsbeslut är upprättat och överlämna det
skriftliga underlaget för anmälan till nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i
delegationsordningen.
Besluten vinner laga kraft tre veckor efter att kommunstyrelsens protokoll anslagits på kommunens
digitala och/ eller fysiska anslagstavla.
Ärenden som avgörs brådskande, ska också anmälas vid nämndens nästa sammanträde och är att
anse som ett beslut av nämnden.

Besvärsförfarande gällande beslut av delegat
När besvärsrätt råder avseende ett beslut som är fattat på delegation kan detta överklagas. Det är
delegaten och/ eller myndigheten som fattat beslutet som tar ställning kring huruvida beslutet ska
omprövas eller inte. Besvärsskrivelsen lämnas in till den myndighet som fattat beslutet. Om
omprövningen innebär att den klagandes önskemål bifalles helt, skickas ärendet inte vidare till nästa
besvärsinstans. Om ärendet endast delvis omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls,
ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande från delegaten om
skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.
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Förkortningsordlista
Förkortning

Utskrivet

FB

Föräldrabalk (1949:381)

FL

Förvaltningslag (1986:223)

FL

Förvaltningslag (1986:223)

FLL

Föräldraledighetslag (1995:584)

FSF

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa
funktionshindrade

KL

Kommunallag (2017:725)

LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

LVM

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

SF

Skolförordning (2011:185)

SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SL

Skollag (2010:800)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

TF

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

ViNR

Våld i Nära Relationer

ÄB

Äktenskapsbalk (1987:230)
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1. Övergripande
Regelverk
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Myndighetsutövning
inom socialtjänstens
område
Upprättande av och
beslut om
styrdokument som
berör myndighetsutövning inom
socialtjänstens
område
Beslut avseende
brådskande ärenden
inom socialtjänstens
område
Beslut att teckna avtal
om plats i hem för vård
och boende samt
stödboende
Kontraktering av
jourhem

Delegat

Anmärkning

Individnämnd

Detta gäller om
inte annat anges i
delegationsordningen

Individnämnd

Individnämndens
ordf.
Individnämndens
vice ordf.
Enhetschef IFO

LVU, LVM

Enhetschef IFO

2. Ekonomiskt bistånd
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Beslut i ärende om
ekonomiskt
bistånd, över och
under riksnorm
inklusive el- och
hyresskulder
- utöver norm, upp
till ½ prisbasbelopp
Begäran om praktik
mot ekonomiskt
bistånd
Beslut om vägrande av
eller nedsättning av
fortsatt ekonomiskt
bistånd
Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostnader
och utgifter i
omedelbar
anslutning till
dödsfallet
Jobbstimulans

Regelverk
4 kap 1-3 §§ SoL

Delegat
Socialsekreterare
Enhetschef
arbetsmarknad och
integration

Anmärkning

- Enhetschef IFO
4 kap 4 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 5 § SoL

4 kap 1-2 §§ SoL

Socialsekreterare
Enhetschef
arbetsmarknad o
integration
Socialsekreterare

4 kap 1 b § SoL

Socialsekreterare

3. Egna medel
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3.1

Beslut om förmedling
av egna medel

Regelverk
4 kap 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

Anmärkning

4. Ersättning, eftergift och återkrav
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd,
som utgått obehörigen
eller med för högt
belopp
Beslut att återkräva
ekonomiskt bistånd
som enskild erhållit
som förskott på förmån
eller liknande
Beslut om att från
Försäkringskassan
begära att retroaktivt
beviljad ersättning ska
utbetalas direkt till
nämnden.
Beslut om att väcka
talan om ersättning hos
förvaltningsrätt
Beslut om hel eller
delvis avskrivning av
skuld avseende återkrav
för ekonomiskt bistånd
enligt 9 kap 1 och 2 §
SoL
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 8 kap 1 § 1 och 2
st SoL
Beslut om nedskrivning
av skuld avseende
debiterad avgift inom
äldre- och LSS-området

9 kap 1 § SoL

Enhetschef IFO
Enhetschef
Arbetsmarknad och
integration

9 kap 2 § SoL

Enhetschef IFO
Enhetschef
Arbetsmarknad och
integration

107 kap 5 § SFB

Socialsekreterare

9 kap 3 § SoL

Individnämnden

9 kap 4 § SoL

Individnämnden

9 kap 4 § SoL

Socialsekreterare

Avser Missbruk
och Barn och
Familj

8 kap 6 § SoL
Jämkning
eller eftergift

Verksamhetschef

Se även KS delegation

10

5. Beslut om stödinsatser till barn och vuxna
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

Beslut om att inleda
utredning
Beslut om bistånd i
form av sysselsättning,
för personer med
psykisk
funktionsvariation
Beslut om bistånd i
form av boendestöd
för personer med
psykisk
funktionsvariation
Beslut om bistånd i
form av
öppenvårdsinsatser
för missbrukare
Beslut om bistånd i
form av jourlägenhet/
tillfälligt boende
Beslut om insatser
avseende föräldrastöd
Borgensåtagande,
avseende socialt
kontrakt i andra hand
och hyresgaranti
Beslut om bistånd i
form av kontaktperson
och kontaktfamilj
Beslut om upphörande
av kontaktperson och
familj
Beslut om förordnande
och entledigande av
kontaktperson och
kontaktfamilj

Regelverk
11 kap 1 § SoL

Delegat
Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef IFO

4 kap 1, 2 § SoL

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL
9 § p 4 LSS

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef Omsorgen

Anmärkning

Ersättningar uppdragstagare
5.11

5.12

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
till kontaktperson och
kontaktfamilj, enligt
rekommendationer
från SKR
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
till kontaktperson och
kontaktfamilj, utöver
rekommendationer
från SKR

Cirkulär med
rekommendation
er från SKR

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef Omsorgen

Cirkulär med
rekommendation
er från SKR

Enhetschef IFO
Enhetschef Omsorgen
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5.13

Beslut om ersättning
till familjehem, arvode
och omkostnadsersättning. Enligt
norm och riktlinjer

Cirkulär med
rekommendation
er från SKR

Socialsekreterare
Enhetschef Omsorgen

5.14

Beslut om ersättning
till familjehem, arvode
och omkostnadsersättning. Över norm
och riktlinjer

Cirkulär med
rekommendation
er från SKR

Individnämnden

Regelverk
6 kap 6 § 4 st SoL

Delegat
Enhetschef

6 kap 6 § SoL

Individnämnden

5 kap 2 § SoL

Individnämnden

Avseende
vistelseförud

6 kap 8 § SoL

Individnämnden

Övervägande är
inte ett beslut,
bestämmelsen
innebär att
nämnden minst en
gång var 6:e
månad är skyldig
att överväga om
vård enligt
socialtjänstlagen
fortfarande behövs.

5.15

5.16

5.17

5.18

Beslut om tillfällig
vistelse i jourhem
eller akuthem för
barn eller
ungdom i högst
två månader
Beslut eller
medgivande att barn
tas emot för
stadigvarande vård
och fostran i enskilt
hem som inte tillhör
någon av barnets
föräldrar eller annan
vårdnadshavare
Beslut att förbjuda
eller begränsa
möjligheterna för
person boende i
kommunen att ta
emot andras barn
Övervägande om
vård i annat hem än
det egna fortfarande
behövs

Enhetschef vid akuta
placeringar

Är ersättningstrappa
enligt förslag 2017
beslutat?

Anmärkning
Avser bistånd
enligt 4 kap 1 §
SoL
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5.19

Ansöka om
överflyttning av
vårdnad och/ eller
överflyttning av vård

6 kap 7-8 §§ FB

Individnämnden

5.20

Föra nämndens
talan i domstol om
överflyttning av
vårdnad

6 kap 7-8a §§ FB

Enhetschef IFO

5.21

Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i
form av vård,
placering eller
omplacering, i
familjehem hvb eller
stödboende enligt 6
kap 1 § SoL
Beslut om bistånd till
barn och ungdom i
form av vård,
placering eller
omplacering, i
familjehem, hvb och
stödboende om
nämndens beslut inte
kan avvaktas, max två
månader
Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård
(Placering/omplacerin
g) i hem för vård eller
boende, stödboende
eller i familjehem
Beslut om upphörande
av bistånd i form av
vård i hem för vård
eller boende,
stödboende eller i
familjehem
Avtal, avgifter och
ersättningar i samband
med placeringar av
barn och vuxna

Regelverk
4 kap 1 § SoL

Delegat
Individnämnden

4 kap 1 § SoL

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL

Enhetschef Ifo

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5.22

5.23

5.24

5.25

När barnet varit
placerat i samma
familjehem under
tre år från det att
placeringen
verkställdes ska
nämnden särskilt
överväga om det
finns skäl att
ansöka om
överflyttning av
vården.

Anmärkning

Enligt 6 kap 1 § p 1-3.

Enhetschef IFO
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5.26

Godkännande av att
6 kap 11 a-b § SoL
utländsk myndighet
placerar ett barn i
Sverige samt beslut om
placering av barn i ett
annat land

Individnämden
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6. Insatser till äldre med flera
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

Beslut om bistånd i
form av hjälp i hemmet
Beslut om ledsagare
Beslut om anhörigstöd
till personer som vårdar
en närstående som är
äldre, långvarigt sjuk
eller har en
funktionsvariation
Beslut om bistånd i
form av korttidsplats,
avlastningsplats &
växelvård
Beslut om bistånd i
form av särskild
boendeform
Beslut om förenklad
biståndsbedömning

Regelverk
4 kap 1 § SoL

Delegat
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 2a § SoL

Biståndshandläggare
Administratör
Social handläggare

Anmärkning
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7. Avgifter och ersättningar i samband med placeringar av barn och vuxna
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är
under 18 år och får
vård i ett annat hem
än det
egna
Underrättelse till
Försäkringskassan om
att barn med
underhållsstöd
placerats i familjehem
eller HVB- hem
respektive flyttat
till boendeförälder
Beslut om framställan
till Försäkringskassan
om ändring av
betalningsmottagare
för allmänt barnbidrag
eller underhållsstöd
när barn är placerade
utom hemmet
Beslut om ersättning
från den enskilde till
kommunen för
missbruksvård i form
av plats vid hem för
vård eller boende eller
i familjehem
Beslut om anmälan till
Försäkringskassan att
nämnden skall uppbära
del av 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
eller narkotika
Beslut om avgift från
föräldrar vars barn är
under 18 år och får
omvårdnad i ett annat
hem än det egna
Beslut om
Återbetalningsskyldighet

Regelverk
8 kap 1 § 2 st SoL,
6 kap 2 § SoF

Delegat
Socialsekreterare

Förordning
1993:1036 om
underhållsstöd 2 §

Socialsekreterare

106 kap 6–7 §§ SFB

Individnämnden

8 kap 1 § SoL och
6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

3 kap 15 § AFL

Socialsekreterare

20 § LSS,
5 § LSSförordningen

12 § LSS

Anmärkning

Avseende vuxna

Socialchef

Individnämnden
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8. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7

8.8

8.9

8.10

Beslut om
förhandsbesked om
rätt till insats enligt
LSS för person som
inte är
bosatt i kommunen
Beslut om att utreda
behoven för enskild
på tillfälligt besök i
kommunen och
besluta om insatser
enligt LSS, kan
användas vid akuta
situationer
Beslut om
personkretstillhörigh
et

Beslut om biträde av
personlig assistent
Beslut om
ledsagarservice
Beslut om biträde av
kontaktperson
Beslut om
avlösarservice
i hemmet
Beslut om
korttidsvistelse
utanför
det egna hemmet
Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
utanför det egna
hemmet i anslutning
till skoldagen samt
under lov
Beslut om boende i
familjehem för barn
och ungdomar

Regelverk
16 § 2 st LSS

Delegat
Biståndshandläggare

16 § 3 st LSS

Biståndshandläggare

1 och 7 §§ LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 2 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 3 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 4 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§§ 5 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 6 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 7 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 8 p LSS

Individnämnden

Anmärkning

Beslut om
personkretstillhörigh
et fattas inte särskilt
utan är en del av
beslut om insats
enligt 9 § LSS. Beslut
om
personkretstillhörigh
et kan inte heller
överklagas särskilt.
I samråd med
enhetschef Ifo
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8.11

8.12

8.13

8.14

Beslut om boende i
bostad med särskild
service för barn och
ungdomar, inom
kommunens boenden
eller inom boenden
som drivs av annan
Beslut om boende för
vuxna i bostad med
särskild service eller
annan särskilt
anpassad bostad för
vuxna, inom
kommunens boenden
eller inom boenden
som drivs av annan
Beslut om att utbetala
ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
personlig assistans till
annan person än den
som är berättigad till
insatsen
Beslut om daglig
verksamhet, inom
kommunens eller
annans verksamhet,

7 och 9 §§ 8 p LSS

Biståndshandläggare

7 och 9 §§ 9 p LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

11 § LSS

Enhetschef

7 § 9 § 10 p LSS

Biståndshandläggare

8.15

Beslut om upphörande 9 § 2–10 p LSS
av samtliga LSS-insatser

Biståndshandläggare

8.16

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

20 § LSS, 5 § LSSförordningen

Biståndshandläggare

8.17

Beslut om att anmäla
behov av
assistansersättning till
Försäkringskassan

51 kap SFB

Biståndshandläggare

8.18

Beslut att ingå avtal
med vårdgivare

17 § LSS

Individnämnden

För personer i
yrkesverksam ålder
som saknar
förvärvsarbete och
inte utbildar sig
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9. LVU – Lagen om omhändertagande av ungdom
Observera delegationsförbud avsnitt Socialtjänstlagens regler om delegering av ärenden
Regelverk
Delegat
Anmärkning
9.1
Beslut om omedelbart 6 § LVU
Individnämnden
Beslut av ordförande
omhändertagande av
ska anmälas vid
barn och ungdom
nästkommande
under 20 år
nämndsammanträde
Individnämndens
ordf.
- Om nämndens beslut
Individnämndens v.
ej kan avvaktas
ordf.
9.2
Beslut om upphörande 9 § LVU
Individnämnden
av omedelbart
omhändertagande av
barn och ungdom
under 20 år
9.3
Beslut att till
8 § LVU
Enhetschef
1:e socialsekreterare
förvaltningsrätten
begära om förlängd
tid för ansökan av
vård enligt LVU efter
beslut om
omedelbart
omhändertagande.
Beslut att hos
9.4
4 § LVU
Individnämnden
förvaltningsrätten
ansöka om vård
enligt LVU
9.5
Beslut om hur vården
11 § 1 st LVU
Individnämnden
11 § 2 st LVU
skall ordnas och var
den unge skall vistas
under vårdtiden
Beslut om att den unge 11 § 3 st LVU
får vistas i sitt eget
hem under vårdtiden
- Individnämndens
- Beslut som inte kan
ordf.
avvaktas, gällande 11 §
Individnämndens
1 och 2 st
vice ordf.
9.6
Beslut om omprövning 13 § 2 st LVU
Individnämnden
av vård enligt 3 § LVU
9.7
Övervägande om
13 § 1 st LVU
Individnämnden
Inget formellt
vård enligt 2 § LVU
beslut fattas,
övervägandet
läggs till
handlingarna.
9.8
Beslut om att
21 § 1 st LVU
Individnämnden
vården skall
upphöra
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9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Beslut att begära
biträde av polis för att
bereda läkare tillträde
till den unges hem eller
för att inställa sig till
Läkarundersökning
- om nämndens beslut
ej kan avvaktas
Beslut att begära
biträde av polis för att
genomföra beslut om
vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU
- om nämndens beslut
ej kan avvaktas
Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare, samt plats
för undersökningen
Beslut rörande den
unges personliga
förhållanden

43 § 1 st 1 p LVU

43 § 1 st 2 p LVU

Individnämnden

Ska anmälas vid
nämndens
nästkommande
sammanträde.

- Enhetschef Ifo
32 § 1 st LVU

Socialsekreterare

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare

Beslut om att
omedelbart
omhändertagande
enligt 6 § LVU skall
upphöra
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
- om utskottets beslut
ej kan
avvaktas.

9 § 3 st LVU

Individnämnden

27 § LVU

Individnämnden

Beslut om att ett
tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU
skall upphöra
Beslut att ansöka
hosförvaltnings-rätten
om flyttnings- förbud

30 § 2 st LVU

Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs

Ska anmälas vid
nämndens
nästkommande
sammanträde.

- Enhetschef Ifo

Exempelvis frågor
om medicinsk vård,
behandling, rätt för
den unge att resa
eller påbörja
anställning.

- Individnämndens
ordf.
Individnämndens vice
ordf.
Enhetschef
1:e socialsekreterare

24 § LVU

Individnämnden

26 § LVU

- Individnämndens
ordf.
Individnämndens vice
ordf.
Individnämnden

- om nämndens beslut
ej kan avvaktas
9.17

Individnämnden

Övervägande ska
ske var tredje
månad
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9.18

9.19

9.20

Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra
Beslut om den unges
umgänge med förälder
eller annan
vårdnadshavare efter
beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när
överenskommelse inte
kan nås
Beslut om att den
unges vistelseort inte
skall röjas för
föräldern eller
vårdnadshavaren
- om nämndens beslut
ej kan avvaktas

26 § 2 st LVU

Individnämnden

31 § LVU

Individnämnden

14 § 2 st LVU

Individnämnden

- Individnämndens
ordf.
Individnämndens vice
ordf.
Individnämnden

9.21

Beslut om hur umgänge 14 § 2 st LVU
med den unge skall
utövas, när
överenskommelse inte
kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren.

9.22

Övervägande av om
umgängesbegränsning
enligt 14 § 2 st LVU
fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

Individnämnden

9.23

Beslut om regelbunden
kontakt med särskilt
utsedd kontaktperson
eller behandling i
öppna former
Beslut om att
förebyggande insats
enligt 22 § LVU skall
upphöra
Prövning inom sex
månader av om beslut
om förebyggande
insats skall upphöra
att gälla

22 § 1 st p 1 och p 2
LVU

Individnämnden

23 § LVU

Enhetschef Ifo

22 § 3 st LVU

Individnämnden

9.24

9.25

Ska ske minst en
gång var tredje
månad.
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10. LVM – Lagen om missbrukare i vissa fall
Observera delegationsförbud avsnitt Socialtjänstlagens regler om delegering av ärenden
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Beslut om att inleda
utredning om det har
kommit till nämndens
kännedom att det kan
finnas skäl att bereda
någon tvångsvård
Beslut om att utredning
inte skall inledas eller
att påbörjad utredning
skall läggas ned
alternativt övergå i en
utredning enligt 11 kap
1 § SoL
Beslut att hos
förvaltningsrätten
ansöka om vård enligt
LVM
Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen, om
undersökning inte är
uppenbart obehövlig
Beslut om att begära
biträde av
polismyndigheten för
inställelse till
läkarundersökning
Beslut om att begära
polishandräckning för
inställelse vid LVMhem eller sjukhus
Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare samt
beslut om upphörande
härav
- om nämndens beslut
ej kan avvaktas

Regelverk

Delegat

7 § LVM

Enhetschef Ifo

7 § LVM

Enhetschef Ifo

11 § LVM

Individnämnden

9 § LVM

Enhetschef Ifo

45 § punkt 1 LVM

Socialsekreterare

45 § punkt 2 LVM

Socialsekreterare

13 §, 18 b § LVM

Individnämnden

Anmärkning

- Individnämndens
ordf. Individnämndens
vice ordf.
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11. Dödsboärenden
11.1

Dödsboanmälan

Regelverk
20 kap 8 a §
Ärvdabalken

Delegat
Administrativ
handläggare
Socialsekreterare

11.2

Provisorisk
dödsboförvaltning

18 kap 2 §
Ärvdabalken

Enhetschef

11.3

Beslut om att ordna
gravsättning

5 kap 2 §
Begravningslag

Enhetschef

Anmärkning
Skatteverket skall ha
tillgång till
delegationsbeslut
från
individnämnden
Kommunen har
ansvar att vårda
dödsboets egendom
samt eftersöka
eventuella
dödsbodelägare
Kommunen har rätt
till ersättning för
kostnader av
dödsboende
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12. Familjerätt
Observera delegationsförbud avsnitt Socialtjänstlagens regler om delegering av ärenden

Fader- och föräldraskapsärenden
12.1

12.2

12.3

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Godkännande av
skriftlig bekräftelse av
faderskap oberoende
om parterna varit
sammanboende under
konceptionstiden och är
övertygade om att
barnet är deras
gemensamma
Beslut om att inleda
och genomföra
faderskapsutredning då
faderskap kan
ifrågasättas
Beslut om att fastställa
faderskap efter
genomförd utredning
Beslut om att
återuppta nedlagd
faderskapsutredning
Beslut om att inleda
utredning om någon
annan man än den som
är gift med barnets
moder misstänks vara
far till barnet, förutsatt
att vårdnadshavaren,
någon av
vårdnadshavarna eller
annan man begär detta
Beslut om att inleda
föräldraskapsutredning då kvinna
ska anses som förälder

Regelverk
1 kap 4 § FB

Delegat
Administrativ
handläggare inom ifo

Anmärkning

Socialsekreterare

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

2 kap 9 § FB

Socialsekreterare

2 kap 8 a § FB

Socialsekreterare

Beslut att utse utredare 6 kap 19 § FB
i mål och ärenden om
vårdnad, boende och
umgänge
Besluta att väcka, och
3 kap 5–6 §§ FB
föra talan i mål om
faderskap
Beslut att begära
2 kap 4 § FB
biträde av annan
kommun vid

Avseende ärenden
då insemination
utförts på modern
efter samtycke av en
kvinna som var
moderns maka,
registrerade partner
eller sambo

Enhetschef IFO

Enhetschef IFO

Socialsekreterare
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faderskapsutredning

12.11

Beslut att begära att
blodundersökning
genomförs i
samband med
faderskaps
utredning.

2 kap 6 § FB och 1 §
lag om
blodundersökning

Socialsekreterare

Vårdnad, boende, umgänge och underhåll
12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

Beslut att godkänna
eller inte godkänna
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och
umgänge
Utse viss person för
uppdrag som
umgängesstöd
Beslut om utlämnande
av upplysningar i
samband med ett
interimistiskt beslut i
mål eller ärenden om
vårdnad, boende eller
umgänge
Underrättelse till
Skatteverket,
Försäkringskassan,
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Beslut att utse utredare
i vårdnads-, boendeoch umgängesärenden
Godkänna avtal om att
underhållsbidrag skall
betalas för längre
perioder än tre
månader, eller som
engångsbelopp

Regelverk
6 kap 17 a § FB

Delegat
Socialsekreterare

6 kap 15 c § 3 st FB

Socialsekreterare

6 kap 20 § 2 st FB

Socialsekreterare

Gäller snabbyttrande

6 kap 17 b § FB

Socialsekreterare

CSN underrättas
om barnet är över
15 år

6 kap 19 § 2 st FB

Enhetschef Ifo

7 kap 7 § 2 st FB

Socialsekreterare

Anmärkning
Beslutet får inte
överklagas

Delegationsförbud enligt
10 kap 5 § SoL avseende
avtal om undehållsbidrag
i form av engångsbelopp

14. Adoption
14.1

Regelverk
Beslut om samtycke till 6 kap 14 § SoL
fortsatt
adoptionsförfarande

Delegat
Socialsekreterare

Anmärkning
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14.2

14.3

14.4

14.5

Medgivande att ta emot
barn för stadigvarande
vård och fostran i hem
som inte tillhör
vårdnadshavare eller
förälder
Medgivande att ta emot
barn för adoption från
ett annat land
Återkallelse av
medgivande att ta emot
barn för adoption
Vägran att samtycka till
att doptionsförfarande
får fortsätta

6 kap 12 § SoL

Individnämnden

6 kap 6 § SoL

Individnämnden

6 kap 13 § SoL

Individnämnden

6 kap 14 § SoL

Individnämnden
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15. Yttranden, kontrakt och underrättelser
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7
15.8

15.9

15.10
15.11
15.12

15.13

Yttrande till allmän
domstol då den som
begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM
Yttrande till allmän
domstol när den som
begått brottslig
gärning kan bli
föremål för LVMvård
Yttrande till åklagare
om åtalsprövning
gällande person som
beretts vård enligt LVM
Yttrande till allmän
domstol om
överlämnande av vård
enligt LVU
Yttrande beträffande
äktenskapslicens för
minderårig
Yttrande i ärende
avseende
äktenskapsskillnad vid
giftermål som ingått
mot en parts vilja.
Yttrande till
Åklagarmyndigheten
Yttrande till
Åklagarmyndigheten
med anledning av ev.
utredning beträffande
misstänkt under 15 år
Yttrande i ärenden
avseende förordnande
av god man eller
förvaltare för någon
som fyllt 16 år
Yttrande gällande
namnbyte
Yttrande gällande byte
av efternamn
Yttrande i
körkortsärenden
Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass
utan
vårdnadshavarens

Regelverk
31 kap 2 § Brb

Delegat
Socialsekreterare

31 kap 2 § 1 st BrB

Socialsekreterare

46 § LVM

Socialsekreterare

Anmärkning

31 kap 1 § Brb

15 kap 1 § ÄB

Socialsekreterare

5 kap 5 § 3 st ÄB

Socialsekreterare

11 § LUL

Socialsekreterare

31 § och 33 § LUL

Enhetschef Ifo

11 kap 16 § FB

Socialsekreterare

44 § lag om
personnamn
45 § lag om
personnamn
5 kap 2 §
Körkortsförordningen
3 § 2 st SoL

Enhetschef Ifo

Gäller minderåriga

Enhetschef Ifo

Gäller minderåriga

Minderåriga, äktenskap
med tvång, släktskap
m.m.

Socialsekreterare

Socialsekreterare
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medgivande
15.14

Yttrande till
tillsynsmyndighet

13 kap 2 § SoL

Individnämnden

15.15

Begäran hos åklagare
om förande av
bevistalan

37 § LUL

Enhetschef Ifo

15.16

Beslut att underrätta
12 kap 8 § SoL
åklagaren om vård el
andra åtgärder enligt
upprättad vårdplan inte
uppfylls

Enhetschef IFO

15.17

Besluta om innehållet i 32 kap 2§ 1 st Brb
ungdomstjänst
5 kap 1 b 2 st SoL

Socialsekreterare

15.18

Upprättande av
ungdomskontrakt

Socialsekreterare

11 § 3 st LUL

Vårdplan enligt 11 §
LUL

Jfr 32 kap 1 § Brb
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16. Handläggning och förvaltningsrätt
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Beslut att inleda
barnavårdsutredning
med anledning av
ansökan, anmälan
eller
annat sätt
Beslut att inleda
utredning
gällande
vuxen
Beslut att inleda
utredning oavsett
den
enskildes samtycke
Beslut om att
utredning inte skall
inledas eller att inledd
utredning skall läggas
ned gällande
barn och vuxna
Beslut att avsluta
utredning utan
insats
Förlängning av
utredningstid i
ärende
som rör barn
Beslut om att själv
eller genom ombud
föra talan i ärenden
eller mål vid allmän
domstol eller
förvaltningsdomstol i
mål eller ärenden
inom
socialtjänstens område
Återkallande av
anhängiggjort ärende vid
rättslig instans.

Regelverk
11 kap 1 § SoL

Delegat
Enhetschef
1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggar
e

11 kap 1 § SoL
11 kap 2 § SoL

Enhetschef
1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Enhetschef
1:e Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Enhetschef
1:e socialsekreterare

11 kap 2 § SoL

Individnämnden

10 kap 2 § SoL

Socialchef

Anmärkning

Enhetschef IFO
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17. God man, förvaltare och förmyndare
17.1

17.2

17.4

Regelverk
Beslut om anmälan
5 kap 3 § SoF, 15 §
punkt 6 LSS
till överförmyndare
om behov av god
man, förvaltare eller
Förmyndare
- samt beslut när behov
ej längre föreligger.
Beslut om anmälan till 5 kap 3 § SoF
överförmyndaren om
förhållanden
beträffade
förvaltningen av
underårigs egendom
Ansökan om god man
för ensamkommande
barn

Delegat
Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Verkställande
enhetschef

Anmärkning

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

Avser all slags
egendom och
inkomster
inklusive
tilläggspension

3 § lag om god man för Socialsekreterare
ensamkommande barn

18. Den enskildes ombud samt rättshjälp
Regelverk
5 kap 2 § SoF

Delegat
Socialsekreterare
Biståndshandläggare

18.1

Framställan till
domstol om behov av
målsägandebiträde
för
minderårig

18.2

Anmälan om behov av
offentligt biträde för
enskild

3 § Lagen om offentligt Socialsekreterare
Biståndshandläggare
biträde

18.3

Avvisande av ombud

9 § 2 st FL

18.4

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

3 § Lagen om
Enhetschef IFO
offentligt
biträde
7 § Förordningen om
offentligt biträde

Anmärkning

Enhetschef

19. Polisanmälan
19.1

Beslut om
polisanmälan
angående vissa brott
mot minderårig samt
vissa grövre brott

Regelverk
12 kap 10 § SoL

Delegat
Enhetschef IFO
Enhetschef
Arbetsmarknad och
integration

Anmärkning
Avser misstanke om
brott enligt 3,4 och 6
kap BrB samt
misstanke om brott
för vilket inte är
föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två
år

30

20. Upplysningar
20.1

Upplysningar i
vapenärenden

20.2

Lämnande av
upplysningar och
förslag på åtgärder till
åklagaren, domstol eller
frivårdsmyndighet

Regelverk
3 § Vapenlagen

Delegat
Socialsekreterare
Biståndshandläggare

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

Socialsekreterare

Anmärkning
Samtycke från enskild
krävs för utlämnande av
uppgift

21. Omprövning av beslut och överklagande
21.1

21.2

21.3

Beslut om att ompröva
tidigare fattat beslut

Regelverk
27 § FL

Vid beslut av
indivdnämnd enligt 14 2
sp 2 p § LVU, beslut av
ordförande enligt 11 §
LVU
Prövning om
24 § 1 st FL
överklagande
inkommit i rätt tid
samt beslut om
avvisning av
överklagande som
inkommit för sent
Vid beslut av
individnämnd, beslut av
ordförande enligt 11 och
14 2 st 2 p §§ LVU
Överklagande inkl.
yrkande om inhibition
samt yttrande till
förvaltningsrätt och
kammarrätt gällande
SoL-, LSS-, LVU- och
LVM
ärende

27 § LSS,
10 kap 2 § SoL,
6 kap 3334, 36 §§ KL

Delegat
Delegaten i
Ursprungsbeslutet
Ordförande

Anmärkning

Obs! avser beslut att
ompröva, själva
omprövningen sker av
delegat.

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Enhetschef IFO

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Ordförandebeslut i
de fall nämndens
beslut inte kan
avvaktas.
Ärenden av
principiell karaktär
prövas av
individnämnden.
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22. Överflyttning av ärenden till annan kommun m.m.
22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

Beslut om att utfärda
en skriftlig begäran
om överflyttning av ett
ärende till en annan
kommun
Beslut att ansöka hos
Inspektionen för vård
och omsorg om
avgörande av
ansvarsfråga i ett
ärende om
överflyttning
till en annan kommun
Meddela inställning
till att överta, eller att
inte överta, ett ärende
efter begäran från
annan
kommun
Beslut att lämna ut
sekretessbelagd
uppgift till annan
kommun som
övertagit ärende efter
begäran om
överflyttning
Beslut om köp av
insatser från
annan kommun
eller hos
annan vårdgivare

Regelverk
2 a kap 10 § SoL
2 a kap 10 § 2 st SoL

Delegat
Individnämnden

2 a kap 11 § SoL

Individnämnden

2 a § kap 10 3 st SoL

Individnämnden

2 a kap 12 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

2 kap 5 § SoL

Enhetschef

Anmärkning

Gällande
uppgiftsskyldighet
med företräde
framför intressen
som offentlighetsoch sekretesslagen
skyddar
Föregås av samråd med
verksamhetschef
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23. Offentlighets- och sekretesslagen OSL
23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

Beslut att lämna ut,
eller beslut att inte
lämna ut, uppgifter till
enskild med
uppställande av
villkor
Beslut att lämna ut
uppgifter ur
personregister till
statliga
myndigheter i
forskningssyfte
Beslut att lämna ut
uppgifter ur
personregister till
statliga
myndigheter i
forskningssyfte
Beslut att lämna ut
uppgifter ur
personuppgifter till
Socialstyrelsen för
angelägna
statistiska
ändamål
Beslut att på begäran
av annan myndighet
lämna uppgifter till
denna om utbetalad
ekonomisk hjälp med
syfte att undvika
felaktiga
utbetalningar
Beslut att underrätta
Åklagarmyndigheten
om att det kan antas
finnas förutsättningar
för åtgärd enligt 30 b §
lagen med särskilda
bestämmelser om vård
av unga lagöverträdare
eller 32 kap 4 §
Brottsbalken

Regelverk
10 kap 13–14 §§ OSL

Delegat
Verksamhetschef
sociala
omsorgsutskottet

Anmärkning
Utlämnande av
allmän handling
föregås av
sekretessprövning

6 kap 3 § OSL, 15 a
§ LSS

Verksamhetschef
sociala
omsorgsutskottet

Utlämnande av
allmän handling
föregås av
sekretessprövning

12 kap 6 § SoL

Verksamhetschef
sociala
omsorgsutskottet

Utlämnande av
allmän handling
föregås av
sekretessprövning

12 kap 5 § SoL

Enhetschef IFO

Utlämnande av
allmän handling
föregås av
sekretessprövning

12 kap 7 § 1 st SoL

Socialsekreterare

Utlämnande av
allmän handling
föregås av
sekretessprövning

12 kap 8 § SoL

Enhetschef IFO
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23.7

23.8

23.9

23.10

23.11

23.12

23.13

Beslut att anmäla
misstankar om vissa
brott som begåtts
mot unga till
säkerhetspolisen,
polismyndighet,
åklagarmyndighet
eller annan som kan
ingripa mot brottet

10 kap § 21 OSL
Enhetschef IFO
12 kap 10 § SoL 2-3 st

Regelverk
10 kap 2 § OSL
12 kap 10 § SoL

Delegat
Individnämnden

12 kap 10 § 1 st 1 m
SoL
10 kap 2 § OSL

Enhetschef IFO

Beslut att anmäla
12 kap 10 § 1 st 1 m
vissa brott mot
SoL
underårig samt vissa
10 kap 2 § OSL
6§
grövre brott, hot mot
Bidragsbrottslagen
anställda,
misstanke
bidragsbrott
Beslut att uppgift som 10 kap 22 § OSL
angår misstanke om
12 kap 10 SoL
överlåtelse av
narkotika eller
dopingsmedel eller
icke ringa fall av
olovlig försäljning eller
anskaffning av
alkoholdrycker till
underårig lämnas till
åklagare eller polis
Beslut att lämna
10 kap 23 § OSL
uppgift som angår
12 kap 10 § SoL
misstanke om brott,
för vilket inte är
föreskrivet lindrigare
straff än fänglese i två
år, till åklagarmyndighet eller
polismyndighet
Beslut om
12 kap 3 § OSL
sekretesskydd för barn
gentemot dess
vårdnadshavare

Enhetschef IFO

Beslut att anmäla brott
mot den egna
verksamheten
Beslut att anmäla
brott som hindrar
individnämndens
verksamhet

Avser: brott mot liv och
hälsa, misshandelsbrott,
brott mot frihet, olaga
frihetsberövande, olaga
tvång, sexualbrott,
könsstympning

Anmärkning
Brådskande
ärenden;
ordförande

Enhetschef IFO

Verksamhetschef
sociala
omsorgsutskottet,
Enhetschef IFO

Verksamhetschef
sociala
omsorgsutskottet
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23.14

Beslut om rätt
för anmälare att
vara anonym

26 kap 5 § OSL

Verksamhetschef
sociala
omsorgsutskottet

Regelverk
6 kap 10 och 12 §§
Smittskyddslagen
6 kap 9 §
Smittskyddslagen
16 kap 12 §
Smittskyddslagen

Delegat
Enhetschef

24. Smittskyddslagen
24.1
24.2
24.3

Anmälan enligt
smittskyddslagen
Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare
Anmälningsskyldighet

Anmärkning

MAS
MAS
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