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GENERELLA BESTÄMMELSER
Allmänt
Delegation innebär rätten att fatta beslut i annans ställe. Beslut fattat av delegat har samma
rättsverkan som socialnämndens egna beslut. I kommunallagen 6 kap. 33-38 §§ finns de
bestämmelser som reglerar delegering av ärenden.

Delegation avser endast beslut som det annars ankommer på socialnämnden att fatta. I
förvaltningen fattas löpande ett stort antal beslut som ett led i att verkställa det uppdrag
förvaltningen har. Sådana verkställighetsbeslut omfattas inte av delegationsordningen och
anmäls inte till socialnämnden.
Ett delegationsbeslut kan inte ändras av socialnämnden, däremot kan nämnden återkalla ett
delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för viss grupp av ärenden, för en viss
tjänsteman eller för visst ärende. Delegaten kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende
till socialnämnden om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det.
Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas beslutanderätten
av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning:
1. den som enligt förteckningen är ersättare för delegaten
2. den som vikarierar för delegaten
3. den som socialchefen utsett genom särskilt beslut
Delegats befogenheter är begränsade till det egna verksamhetsområdet och inom
verksamhetsområdets budgetram.
Den som erhållit beslutanderätt har även en skyldighet att i förekommande fall ansvara för att
förhandling och information enligt MBL i förhållande till de fackliga organisationerna sker.
Som delegat anges utskott, ordföranden, bestämda befattningshavare eller grupper av
befattningshavare. Grupperna av befattningshavare är förvaltningschefer och
enhetschef/rektor. Med enhetschef/rektor avses de chefer som inte är förvaltningschefer.
Delegationsförteckningen upptar de ärendegrupper i vilka socialnämnden delegerar
beslutanderätt. Socialnämnden kan också delegera beslutanderätt i enskilda ärenden. Dessa
finns inte med i delegationsförteckningen eftersom de endast avser ett enstaka beslut som
fattas vid ett tillfälle.
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Delegeringsförbud
I nedanstående slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras. Delegats befogenheter
omfattar således aldrig:






ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt,
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Vidaredelegation
Förvaltningschef medges rätt att vidaredelegera egen delegation.
Diarieföring
Många delegationsbeslut är av den karaktären att de inte ska registreras i diariet.
Handlingarna hålls istället systematiskt förvarade. För övriga ärenden gäller att registrering
görs på samma sätt som då beslut fattas av nämnden. Besluten dokumenteras av delegaten och
ärendena avslutas då beslutshandlingen registreras.
Anmälan av delegationsbeslut till nämnd
Delegationsbeslut skall anmälas till socialnämnden månadsvis på särskild blankett, där det
tydligt framgår vilket ärende det gäller. Beslut som fattas på grund av vidaredelegation skall
anmälas till förvaltningschefen och till socialnämnden.
Överklagan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av kommunallagen 10 kap. 1-15 § (s.k.
laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i resp. lag eller förordning (s.k.
förvaltningsbesvär).

Överklagande genom laglighetsprövning sker inom tre veckor från den dag då justering
tillkännagetts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid vilket
delegationsbeslutet anmäldes. Vid förvaltningsbesvär räknas överklagningstidens tre veckor
från det att klagande fått ta del av beslutet.
Brådskande fall
Utöver vad som framgår av nedan delegerar socialnämnden åt ordföranden, med vice
ordföranden som ersättare, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas restriktivt.
Sådana beslut skall anmälas vid socialnämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift
om att ärendet var brådskande.
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För socialnämndens delegationsordning skall även nedanstående
huvudregler gälla
1

Beslut som inte är upptagna i delegationsförteckningen är inte delegerade till
grupp av förtroendevalda eller enskild tjänsteman. Sådana beslut skall föras
till socialnämnden för avgörande.

2

Beslutsnivåerna i förteckningen utgör lägsta beslutsnivå och socialchef samt
ställföreträdande socialchef har vid frånvaro av ordinarie delegat, beslutsrätt
i samtliga ärenden där tjänsteman är delegat.
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Förkortningar
AFL

Lag om allmän försäkring

BrB

Brottsbalken

DSF

Dataskyddsförordningen

FB

Föräldrabalken

FvL

Förvaltningslagen

FäF

Fängelseförordningen

KL

Kommunallagen

LUL

Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen

SoF

Socialtjänstförordningen

SoL

Socialtjänstlagen

TF

Tryckfrihetsförordningen

ÄB

Ärvdabalken

ÄktB

Äktenskapsbalken

IVO

Inspektionen för vård och omsorg
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, SOCIALTJÄNSTLAGEN M.M.
(Överklaganden, yttranden m.m. se från sid 26).
Ärende
Beslut om försörjningsstöd

Lagrum

Delegat

– enligt riksnorm och riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Ekonomihandläggare
Integrationssamordnare

– över riksnorm och riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Områdeschef IFO

– under riksnorm och riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Områdeschef IFO

– med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder

4 kap. 4 § SoL

Ekonomihandläggare

– med vägran av fortsatt försörjningsstöd

4 kap. 5 § SoL

Ekonomihandläggare

– med nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

4 kap. 5 § SoL

Ekonomihandläggare

– enligt kommunens riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Ekonomihandläggare
Integrationssamordnare

– utöver kommunens riktlinjer
Beslut om bistånd i form av förmedling av egna
medel

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott
Ekonomihandläggare

1.3

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL

9 kap. 2 § SoL

Ekonomihandläggare

1.4

Beslut om bistånd till hyresskulder (mer än tre
månader).

4 kap. 2 § SoL

Arbetsutskott

1.5

Beslut om bistånd till andra skulder

4 kap. 2 § SoL

1.1

Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till livsföring
i övrigt

1.2

-

upp till 25 % av prisbasbeloppet

Områdeschef IFO

-

därutöver

Arbetsutskott

1.6

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till
dödsfallet

4 kap. 2 § SoL

1.7

Beslut om att återkräva ekonomisk bistånd enligt 4 9 kap. 2 §, 2 st.
kap. 2 § SoL
SoL

Ekonomihandläggare

Områdeschef IFO
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1.8

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd som
utgått obehörigen eller med för högt belopp

9 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

1.9

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL

9 kap. 3 § SoL

Arbetsutskott

1.10

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
vård (placering/omplacering) i familjehem

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

1.11

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

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef barn o unga

1.12

Beslut om bistånd åt barn och ungdomar i form av
vård (placering/omplacering).

4 kap. 1 § SoL
Arbetsutskott

– i hem för vård eller boende med vilka
kommunen tecknat ramavtal

Arbetsutskott

– i övriga hem för vård och boende
1.13

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom 4 kap. 1 § SoL
i samband med placering, under placering samt vid
omplacering eller flyttning från familjehem eller
hem för vård eller boende
– enligt kommunens riktlinjer

Socialsekreterare

– utöver kommunens riktlinjer

Enhetschef barn o unga

1.14

Beslut om bistånd i form av tillfällig vård för
vuxna i hem för vård eller boende

4 kap. 1 § SoL

1.15

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård
(placering/omplacering).

4 kap. 1 § SoL

Områdeschef IFO

– i stödboende

Områdeschef IFO

- skyddat boende

Områdeschef IFO

– i familjehem

Arbetsutskott

– i hem för vård eller boende med vilka
kommunen tecknat ramavtal

Arbetsutskott
Arbetsutskott

1.16

– i övriga hem för vård eller boende
Beslut om ersättning till privat hem för vård eller
boende (arvode och omkostnadsersättning).

Arbetsutskott
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1.17

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning).
– enligt norm och riktlinjer

1.18

Socialsekreterare

– över norm och riktlinjer
Beslut om bistånd i form av kontaktperson/
kontaktfamilj

4 kap. 1 § SoL

1.19

Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj

1.20

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj

1.21

Socialsekreterare
Ekonomihandläggare

– enligt norm och riktlinjer

Socialsekreterare

– utöver norm och riktlinjer

Enhetschef barn o unga

Beslut om individuellt behovsprövad öppenvård
för vuxna i form av
 strukturerad dagvård
 personligt stöd och behandling
 boendestöd

4 kap. 1 § SoL

– utförd av extern vårdgivare eller utförd av
kommunen anställd extra personal

Områdeschef IFO
Socialsekreterare
Ekonomihandläggare
Behandlingsassistent

– utförd av kommunens ordinarie personal

1.22

1.23
1.24

Arbetsutskottet
Socialsekreterare
Ekonomihandläggare

Beslut om strukturerat öppenvårdsprogram för
barn och unga i form av
 vård och behandling
 sysselsättning/social träning
 personligt stöd
 lägervistelse

4 kap. 1 § SoL

– utförd av extern vårdgivare eller utförd av
kommunen anställd extra personal

Enhetschef barn o unga

– utförd av kommunens ordinarie personal

Socialsekreterare
Behandlingsassistent

Beslut om att bevilja öppna insatser till
barn över 15 år oavsett vårdnadshavares
samtycke
Beslut om bistånd i form av andrahandskontrakt
samt tecknande av hyresavtal

3 kap 6a § SoL
4 kap. 1 § SoL

Enhetschef barn och unga
Områdeschef IFO
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1.25

Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4
kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Ekonomihandläggare

1.26

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

4 kap. 1 § SoL

Resp. delegat

1.27

Medgivande att barn tas emot för stadigvarande
vård och fostran i enskilt hem, som inte tillhör
någon av barnets föräldrar eller annan
vårdnadshavare

6 kap. 6 § 1 st.
SoL

Arbetsutskottet

Medgivande att barn tas emot för adoption

6 kap. 6 och 12
§§ SoL

Arbetsutskott

Återkallelse av medgivande till adoption

6 kap. 13 § SoL

Socialsekreterare

Beslut att efter prövning ge samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

Socialsekreterare

Beslut att efter prövning inte ge samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

Arbetsutskott

1.28

Övervägande om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs

6 kap. 8 § SoL

Arbetsutskott

1.29

Övervägande om det finns skäl att ansöka om
vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § FB
Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är
under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna

6 kap. 8 § 2 st.
SoL
8 kap. 1 § 2 st.
SoL o 6 kap. 2 §
SoF

Arbetsutskott

1.31

Beslut om ersättning för vård när bistånd ges i
form av plats i hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna).

8 kap. 1 § 1 st.
SoL o 6 kap. 1 §
SoF

Socialsekreterare

1.32

Beslut om framställning till försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag

4 § 3 st. Lag om
allmänt barnbidrag

Socialsekreterare

1.33

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att
1-3 §§ kungörel- Socialsekreterare
nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg sen (1962: 393)
om rätt att i vissa
fall för kommun
eller annan att
uppbära folkpension

Arbetsutskott

1.30

Socialsekreterare
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1.34

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att
barn med underhållsstöd placerats i familjehem
resp. återflyttat till boförälder

2 § förordnande
om
underhållsstöd

Socialsekreterare

1.35

Beslut om anmälan till försäkringskassa om att
3 kap. 15 § AFL
nämnden skall uppbära sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller
familjehem enligt SoL som ger vård och
behandling åt missbrukare av alkohol eller
narkotika

Socialsekreterare

1.36

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL

Socialsekreterare

1.37

Beslut om att föra talan om ersättning hos förvalt- 9 kap 3 § 1 st.
ningsrätt om återkrav enligt 9 kap. 2 § och 8 kap. 1 SoL
§ SoL

Områdeschef IFO

1.38

Beslut om eftergift (helt eller delvis) av ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 2 §, 9 kap. 1 § och 8
kap. 1 § SoL

9 kap. 4 § SoL

Arbetsutskott

1.39

Beslut om att inleda utredning (vuxna).

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Ekonomihandläggare

1.40

Beslut om att inleda utredning (barn).

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

1.41

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
11 kap. 1 § SoL
inledd utredning skall läggas ned (barn och vuxna).

Områdeschef IFO
Enhetschef barn o unga

1.42

Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL

Områdeschef IFO
Enhetschef barn o unga

1.43

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör
barn

11 kap. 2 § SoL

Enhetschef barn o unga

1.44

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun

2a kap. 10 § SoL

Områdeschef IFO
Enhetschef barn o unga

1.45

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

Arbetsutskott

1.46

Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av
ärende

Arbetsutskott

1.47

Beslut att överklaga IVO:s beslut om överflyttning 16 kap. 4 § 5p.
av ärende
SoL

17 kap. 1 § AFL
9 kap. 2 § SoL

2a kap. 11 § SoL

Arbetsutskott
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1.48

Teckna avtal med familjehemsföräldrar och barn
om att ansöka om överflyttning av vårdnad och att
besluta om ersättning till särskild förordnad
vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder

6 kap. 11 § SoL

Enhetschef barn o unga

1.49

Beslut att ingå avtal gällande arvode och
omkostnadsersättning till särskild vårdnadshavare
för ensamkommande barn

1.50

Beslut om uppföljning efter avslutad utredning

11 kap. 4 a § SoL Enhetschef barn o unga

1.51

Beslut om uppföljning efter att placering upphört

11 kap. 4 b § SoL Enhetschef barn o unga

1.52

Beslut om framställan till Centrala Studiestödsnämnden om ändring av betalningsmottagare för
studiehjälp i samband med placering av barn och
ungdom i enskilt hem eller HVB

Socialsekreterare

1.53

Beslut om att rapporterat missförhållande eller risk SOSFS 2011:5
för missförhållande enligt 14 kap. 3 § SoL är ett
missförhållande eller risk för missförhållande med
allvarlighetsgrad 1 och 2.

Enhetschef

1.54

Beslut om att rapporterat missförhållande eller risk SOSFS 2011.5
för missförhållande enligt 14 kap. 3 § SoL är ett
missförhållande eller risk för missförhållande med
allvarlighetsgrad 3 och 4.

Områdeschef

1.55

Beslut om att till IVO anmäla händelse som har
medfört eller hade kunnat medföra ett allvarligt
missförhållande (allvarlighetsgrad 3 och 4)

14 kap. 7 § SoL

Områdeschef

1.56

Ta emot information om lex Sarah-rapport från
enskild verksamhet (anmälningsärende)

14 kap. 5 § SoL

Socialchef

1.57

Ta emot information om lex Sarah-rapport från
Statens institutionsstyrelse (anmälningsärende)

SOSFS 2011:5

Socialchef

1.58

Ta emot information om lex Sarah-anmälan från
enskild verksamhet (anmälningsärende)

14 kap. 7 § SoL

Socialchef

1.59

Ta emot information om lex Sarah-anmälan från
Statens institutionsstyrelse (anmälningsärende)

SOSFS 2011:5

Socialchef

Socialsekreterare
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ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG, SOCIALTJÄNSTLAGEN M.M.
(Överklaganden, yttranden m.m. se från sid 26).

2.1

Ärende
Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Biståndshandläggare SoL

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

2.2

– utförd av anhörig utöver kommunens
riktlinjer för anhörigvård
Beslut om bistånd i form av särskild boendeform

4 kap. 1 § SoL

– boenden i Askersunds kommuns
regi

Socialchef
Arbetsutskott

2.3

– övriga boenden
Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap. 3 §
SoL om insatser enligt 4 kap. 1 § SoL

2 kap. 3 § och
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare SoL

2.4

Beslut om bistånd i form av korttidsvård
(avlastning, växelvård m.m.).

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare SoL

2.5

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare SoL

2.6

Beslut om ledsagarservice

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare SoL

2.7

Beslut om bistånd i form av kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare SoL
och LSS

2.8

Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson

Enhetschef

2.9

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson

Enhetschef

2.10

Jämkning av avgift för hjälp i hemmet, service och 8 kap. 2 § SoL
omvårdnad samt boende

Socialchef

2.11

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från
skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och
handikappomsorgen

4 kap. 2 § SoL

Socialchef

2.12

Beslut om att inleda utredning

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare SoL

2.13

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
inledd utredning skall läggas ned

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare SoL

2.14

Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare SoL

2.15

Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning,
rehabilitering för personer med psykisk
funktionsnedsättning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare LSS
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2.16
2.17

Beslut om bistånd i form av boendestöd för
personer med psykisk funktionsnedsättning
Beslut om bistånd i form av bostad med särskild
service för personer med psykisk funktionsnedsättning.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare LSS

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

2.18

Beslut om att rapporterat missförhållande eller risk SOSFS 2011:5
för missförhållande enligt 14 kap. 3 § SoL är ett
missförhållande eller risk för missförhållande med
allvarlighetsgrad 1 och 2.

Enhetschef

2.19

Beslut om att rapporterat missförhållande eller risk SOSFS 2011:15
för missförhållande enligt 14 kap. 3 § SoL är ett
missförhållande eller risk för missförhållande med
allvarlighetsgrad 3 och 4.

Områdeschef

2.20

Beslut om att till IVO anmäla händelse som har
eller medfört eller hade kunnat medföra ett
allvarligt missförhållande
Ta emot information om lex Sarah-rapport från
enskild verksamhet (anmälningsärende)

14 kap. 7 § SoL
SOSFS 2011:15

Områdeschef

14 kap. 5 § SoL

Socialchef

Ta emot information om lex Sarah-anmälan från
enskild verksamhet (anmälningsärende)

14 kap. 7 § SoL

Socialchef

2.21
2.22

13
Page 13 of 31

LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU)
(Överklaganden, yttranden m.m. se från sid 26).

3.1

Ärende
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård
enligt LVU

Lagrum
4 § LVU

Delegat
Arbetsutskott

3.2

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

3.3

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om
förlängning av utredningstiden

8 § LVU

Socialnämndens
ordförande
Enhetschef barn o unga

3.4

Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU
skall upphöra

9

3.5

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

11 § 1 st. LVU

Arbetsutskott

3.6

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

11 § 2 st. LVU

Arbetsutskott

3.7

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

Socialsekreterare

3.8

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs

13 § 1 och 2 st.
LVU

Arbetsutskott

3.9

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU skall
upphöra

13 § 1 och 3 st.
LVU

Arbetsutskott

3.10

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 14 § 2 st. 1 p.
utövas
LVU

§ 3 st. 1.
LVU

– när överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren

Socialnämndens
ordförande

Arbetsutskott
Enhetschef barn o unga

– när överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan
på utskottets beslut
3.11

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st. 2 p.
LVU

Arbetsutskott
Enhetschef barn o unga

– i avvaktan på utskottets beslut
3.12

Övervägande om beslut om umgänge eller hem14 § 3 st. LVU
lighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 2 p
fortfarande behövs

Arbetsutskott
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3.13
3.14

Beslut om att vården skall upphöra
21 § 1 st. LVU
Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 22 § 1 st. LVU
kontaktperson eller behandling i öppna former

Arbetsutskottet
Arbetsutskott

3.15

Prövning av om beslut om förebyggande insats
skall upphöra att gälla

22 § 3 st. LVU

Arbetsutskott

3.16

Beslut om att förebyggande insats enligt 22 §
1 st. LVU skall upphöra
Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud
Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs
Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt
27 § LVU skall upphöra

22 § 3 st. LVU

Arbetsutskott

24 § LVU

Arbetsutskott

26 § 1 st. LVU

Arbetsutskott

26 § 2 st. LVU
27 § 1 st. LVU
30 2 st.
LVU

Arbetsutskott
Arbetsutskott
1. Socialnämndens
ordförande
2. Socialnämndens vice
ordförande

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

3.22

Beslut om den unges umgänge med förälder eller
31 § LVU
andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås

Arbetsutskott

3.23

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för läkarundersökningen

Socialsekreterare

3.24

Beslut att begära polishandräckning för att genom- 43 § 1 p. LVU
föra läkarundersökning

Områdeschef IFO
Socialchef

3.25

Beslut att begära polishandräckning för att genom- 43 § 2 p. LVU
föra beslut om vård eller omhändertagande med
stöd av LVU

Områdeschef IFO
Socialchef

32 § 1 st. LVU
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LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)
(Överklaganden, yttranden m.m. se från sid 26).
Ärende
Beslut om att inleda utredning om skäl för
tvångsvård

Lagrum
7 § LVM

Delegat
Socialsekreterare

5.2

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
påbörjad utredning skall läggas ned alternativt
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL

7 § LVM

Områdeschef IFO

5.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare samt 9 § LVM
plats för undersökningen

Socialsekreterare

5.4

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård
enligt LVM

11 § LVM

Arbetsutskott

5.5

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

Socialnämndens
ordförande

5.6

Beslut om upphörande av beslut om omedelbart
omhändertagande enligt 13 § LVM

18 b § LVM

Socialnämndens
ordförande

5.7

Beslut om att begära polishandräckning för att föra 45 § 1 p. LVM
en missbrukare till läkarundersökning

Enhetschef barn o unga
Socialsekreterare

5.8

Beslut om att begära polishandräckning för
inställelse vid vårdinstitution

Enhetschef barn o unga
Socialsekreterare

5.1

45 § 2 p. LVM
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FÖRÄLDRABALKEN
Ärende
Godkännande av faderskapsbekräftelse

Lagrum
1 kap. 4 § FB

Delegat
Assistent vid individoch familjeomsorgen
Socialsekreterare

7.2

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

2 kap. § 1 FB

Socialsekreterare

7.3

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

2 kap. 1 § FB

Socialsekreterare

7.4

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

2 kap. 9 § 1 st.
FB

Socialsekreterare

7.5

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

3 kap. 5 § 2 st.
och 6 § 2 st. FB

Socialsekreterare

7.6

Lämna upplysningar till tingsrätt i ärende eller mål 6 kap. 19 § FB
om vårdnad, boende och umgänge

Socialsekreterare

7.7

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

6 kap. 19 § FB

Enhetschef barn o unga

7.8

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt
beslut i tingsrätt om vårdnad, boende eller
umgänge

6 kap. 20 § FB

Socialsekreterare

7.9

Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall
betalas för längre perioder än tre månader

7 kap. 7 § 2 st.
FB

Socialsekreterare

7.10

Beslut att godkänna av avtal om vårdnad

6 kap. 6 § FB

Socialsekreterare

7.11

Beslut att inte godkänna avtal om vårdnad

6 kap. 6 § FB

Enhetschef barn o unga

7.12

Beslut att godkänna av avtal om boende

6 kap. 14 a § FB

Socialsekreterare

7.13

Beslut att inte godkänna avtal om boende

6 kap. 14 a § FB

Enhetschef barn o unga

7.14

Beslut att godkänna av avtal om umgänge

6 kap. 15 a § 3 st. Socialsekreterare
FB

7.15

Beslut att inte godkänna avtal om umgänge

6 kap. 15 a § 3 st. Enhetschef barn o unga
FB

7.16

Beslut att lämna yttrande till tingsrätten ang.
umgängesstöd och beslut om att utse person att
medverka vid umgänge

6 kap. 15 c § FB

7.1

Socialsekreterare
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7.17

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse

7.18

Beslut i ärenden som gäller medgivande till en
åtgärd till stöd för barn mot en av vårdnadshavarnas vilja

1 kap. 4 och 9 §§ Socialsekreterare
FB
6 kap. 13 a § FB Arbetsutskott
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LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE
(LSS) (Överklaganden, yttranden m.m. se från sid 26).
Ärende
Beslut om personkretstillhörighet

Lagrum
1 och 7 §§ LSS

Delegat
Biståndshandläggare LSS

8.2

Beslut om personlig assistans eller ekonomiskt
stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till
den del behovet av stöd inte täcks av beviljade
assistanstimmar enl. 51 kap. SFB

9 § 2 p. LSS

Arbetsutskott

8.3

Beslut om personlig assistans eller ekonomiskt
stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till
den del behovet av stöd inte täcks av beviljade
assistanstimmar enl. 51 kap. SFB – vid tillfälligt
utökade behov enligt 9 § 2 p. LSS

9 § 2 p. LSS

Arbetsutskott

8.4

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
9 § 2 p. LSS
för personlig assistans, till den del behovet av stöd
inte täcks av beviljade assistanstimmar enl. 51 kap.
SFB – merkostnader i samband med ordinarie
personlig assistents sjukfrånvaro

Biståndshandläggare LSS

8.5

Beslut om ledsagarservice

9 § 3 p. LSS

Biståndshandläggare LSS

8.6

Beslut om biträde av kontaktperson

9 § 4 p. LSS

Biståndshandläggare LSS

8.7

Beslut om avlösarservice i hemmet

9 § 5 p. LSS

Biståndshandläggare LSS

8.8

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 § 6 p. LSS

8.1

-

i kontaktfamilj/stödfamilj

Biståndshandläggare LSS

-

lägervistelse

Arbetsutskottet

-

i kommunens korttidsboende

Biståndshandläggare LSS

-

8.9
8.10
8.11

korttidshem/korttidsboende i annan
kommun
Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 9 § 7 p. LSS
år utanför hemmet
Beslut om boende i familjehem för barn och
9 § 8 p. LSS
ungdomar
Beslut om boende i bostad med särskild service för 9 § 8 p. LSS
barn och ungdomar

Arbetsutskott
Biståndshandläggare LSS
Arbetsutskott
Arbetsutskott
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8.12

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild
service

9 § 9 p. LSS

– boenden i Askersunds kommuns
regi
8.13

Biståndshandläggare LSS

– övriga boenden
Beslut om daglig verksamhet
-

Arbetsutskott
9 § 10 p. LSS

i Askersunds kommuns regi

Biståndshandläggare LSS

8.14

- övrig dgv
Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 11 § LSS
person än den som är berättigad till insatsen

Arbetsutskott
Områdeschef
Funktionsstöd

8.15

Beslut om upphörande av insats enligt LSS

Resp. delegat

8.16

Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig
eller för hög assistansersättning

12 § LSS

Områdeschef
Funktionsstöd

8.17

Anmälan till överförmyndare att person som
omfattas av LSS är i behov av förmyndare,
förvaltare eller god man

15 § 6 p. LSS

Biståndshandläggare LSS

8.18

Anmälan till överförmyndare att förmyndare,
förvaltare eller god man inte längre behövs

15 § 6 p. LSS

Biståndshandläggare LSS

8.19

Beslut om att utreda behoven för enskild på
tillfälligt besök i kommunen och besluta om
insatser enligt LSS

16 § 3 st. LSS

Biståndshandläggare LSS

8.20

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för
person som inte är bosatt i kommunen

16 § 2 st. LSS

Biståndshandläggare LSS

8.21

Beslut om ersättning till kontaktperson

8.22

-

enligt norm

Enhetschef

-

utanför norm

Arbetsutskott

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning) samt till stödfamilj/
kontaktfamilj vid korttidsvistelse
- enligt norm och riktlinjer
-

8.23

Enhetschef

utanför norm och riktlinjer

Arbetsutskott

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

Enhetschef
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8.24

Beslut om att anmäla behov av ersättning för
personlig assistent till Försäkringskassa

8.25

Beslut om att rapporterat missförhållande eller risk SOSFS 2011:5
för missförhållande enligt 24 b § LSS är ett
missförhållande eller risk för missförhållande med
allvarlighetsgrad 1 och 2.

Enhetschef

8.26

Beslut om att rapporterat missförhållande eller risk SOSFS 2011:5
för missförhållande enligt 24 b § LSS är ett
missförhållande eller risk för missförhållande med
allvarlighetsgrad 3 och 4

Områdeschef
Funktionsstöd

8.27

Beslut om att till IVO anmäla händelse som har
medfört eller hade kunnat medföra ett allvarligt
missförhållande (allvarlighetsgrad 3 och 4)

24 f § LSS
SOSFS 2011.5

Områdeschef
Funktionsstöd

8.28

Akut tillfällig utökning av korttidsvistelse för barn
och ungdomar utanför det egna hemmet

9 § 6 p. LSS

-

15 § LSS

korttidshem/korttidsboende i annan
kommun

LSS-handläggare

Områdeschef
Funktionsstöd

8. 29 Ta emot information om lex Sarah-rapport från
enskild verksamhet (anmälningsärende)

24 d § LSS

Socialchef

8. 30 Ta emot information om lex Sarah-anmälan från
enskild verksamhet (anmälningsärende)

24 f § LSS

Socialchef
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Patientsäkerhetslagen
10.1

10.2

Ärende
Beslut om att till IVO anmäla händelse som har
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada

Lagrum
2 kap. 5 §
patientsäkerhetslagen

Delegat
Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för
rehabilitering

Beslut om anmälan till IVO om legitimerad
personal som varit eller är verksam hos
vårdgivaren kan utgöra en fara för
patientsäkerheten

3 kap. 7 §
patientsäkerhetslagen

Socialchef
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OFFENTLIGHET- OCH SEKRETESSLAGEN
(Ang. överklaganden, yttranden m.m. se från sid 26).

11.1

11.2

Ärende
Beslut att inte lämna ut allmän handling eller
uppgift ur sådan till enskild eller annan myndighet
samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande

Lagrum
Delegat
2 kap. 14 § TF,
Socialchef
6 kap. 2,3 och 7
§§, 10 kap. 4 och
14 §§ samt 12
kap. 2 § OSL

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till
statliga myndigheter i forskningssyfte

12 kap. 6 § SoL

Socialchef
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ALKOHOLLAGEN, TOBAKSLAGEN, LAGEN OM ELEKTRONISKA
CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE M.M.
12.1

Ärende
Beslut om serveringstillstånd till allmänheten
under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka
tillfälle

Lagrum
8 kap. 2 §

Delegat
Alkoholhandläggare

12.2

Beslut om särskilt tillstånd för utökad serveringstid 8 kap. 2 §
vid enstaka tillfälle för innehavare av permanent
serveringstillstånd

Alkoholhandläggare

12.3

Beslut om utökat serveringstillstånd till
allmänheten

8 kap. 2 §

Alkoholhandläggare

12.4

Beslut om serveringstillstånd till förening, företag
eller annat slutet sällskap under en enstaka
tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle

8 kap. 2 §

Alkoholhandläggare

12.5

Beslut om att ej meddela tillstånd till slutet
sällskap

8 kap. 2 §

Alkoholhandläggare

12.6

Beslut om att ej meddela särskilt tillstånd för
utökad serveringstid vid enstaka tillfälle för
innehavare av permanent serveringstillstånd

8 kap. 2 §

Alkoholhandläggare

12.7

Beslut om begränsning av serveringstillståndets
giltighet till viss tid

8 kap. 2 §

Alkoholhandläggare

12.8

Beslut om att utfärda tidsbegränsat tillstånd under
högst två månader i avvaktan på utredning av
ansökan om permanent tillstånd

8 kap. 2 §

Socialnämndens
ordförande

12.9

Beslut om särskilt medgivande för ombyggnad av
serveringsställe som medför väsentlig förändring
av serveringslokalerna

9 kap. 11 §

Alkoholhandläggare

12.10

Beslut att låta konkursbo fortsätta serveringsrörelse 9 kap. 12 §

Alkoholhandläggare

12.11

Beslut att omedelbart återkalla serveringstillstånd

9 kap. 18 §

12.12

Beslut att meddela en erinran

9 kap. 17 §

Socialnämndens
ordförande
Alkoholhandläggare

12.13

Beslut att meddela en varning

9 kap. 17§

Socialnämndens
ordförande

12.14

Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan
tillsynsmyndighet

9 kap. 8 §

Alkoholhandläggare
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12.15

Framställan till tillståndsinnehavare om tillträde till 9 kap. 13 §
driftställe, tillhandahavande av handlingar som rör
verksamheten, biträde vid tillsyn, utlämnande av
varuprover och tillgång till
verksamhetsredovisning

Alkoholhandläggare

12.16

Begäran om biträde av polismyndigheten för
utövande av tillsyn

9 kap. 9 §

Alkoholhandläggare

12.17

Beslut om att anföra besvär över beslut av
besvärsmyndighet

23 § FvL

Alkoholhandläggare

12.18

Avvisning av för sent inkommen överklagande

24 § FvL

Alkoholhandläggare

12.19

Yttrande till förvaltningsdomstolarna över
överklagat beslut samt överlämnande av handlingar i ärendet

25 § FvL

Alkoholhandläggare

12.20

Omprövning av överklagat beslut

27 § FvL

Alkoholhandläggare

12.21

Beslut om att begära inhibition

29 § FvL

Alkoholhandläggare

12.22

Kontroll av efterlevnad avseende lag och föreskrift 26 § Lag om
gällande 5-10, 14, 17-18, 20, 23 §§ lag om
elektroniska
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
cigaretter och
påfyllningsbehållare
Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning.
5 kap. 3§

Alkoholhandläggare

12.24

Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning
efter ansökan från konkursbo.

5 kap. 9§

Alkoholhandläggare

12.25

Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning

7 kap.10§ 1 p. Alkoholhandläggare

12.23

Alkoholhandläggare

när tillståndet inte längre nyttjas.
12.26

Beslut att återkalla tillstånd för
7 kap.10§ 2,3,4 Socialnämnden
tobaksförsäljning när tillståndshavaren inte
p.
längre uppfyller de krav som gällde för
tillståndsmeddelande, det förekommit brottslig
verksamhet på försäljningsstället med
tillstånds havarens vetskap eller tillståndshavaren meddelats varning utan att
förhållanden som föranlett varningen rättats
till.

12.27

Beslut att meddela varning avseende
tobaksförsäljning.

7 kap. 11§

Alkoholhandläggare
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12.28

Beslut att meddela förbud avseende
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

12.29

Beslut att meddela varning avseende
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

7 kap. 13 §

.
Begäran att få in upplysningar, handlingar,
varuprover och liknande.

7 kap. 17 §

12.30

7 kap. 13 §

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare

Punkterna 12.17, 12.18, 12.20 och 12.21 gäller endast i ärenden där delegaten fattat det ursprungliga
beslutet.

26
Page 26 of 31

ÖVERKLAGANDE, YTTRANDE OCH ANMÄLAN M.M. TILL DOMSTOL,
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER
13.1

Ärende
Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller förvaltningsdomstol

Lagrum
10 kap. 2 § SoL

Delegat
Socialchef
Områdeschef IFO

13.2

Beslut att utse ombud att föra nämndens talan

10 kap. 2 § SoL

Socialchef
Områdeschef IFO

13.3

Beslut huruvida omprövning skall ske samt
omprövning av beslut och yttrande i ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av delegat

27 § FvL

Delegat i ursprungsbeslutet

13.4

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
24 § 1 st. FvL
avvisning av överklagande som kommit in för sent

13.5

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens
beslut och detta beslut ursprungligen fattats av
delegat samt avgivande av yttrande i SoL-, LVUoch LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av
delegat

10 kap. 1-2 §§
Delegat i ursprungsSoL, 3 kap. 10 §, beslutet
6 kap. 33 § och
34 § 3 p. KL

13.6

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens
beslut och detta beslut ursprungligen fattats av
delegat samt avgivande av yttrande i LSS-ärenden

27 § LSS, 6 kap. Delegat i ursprungs33 § och 34 § 3 beslutet
p. KL

13.7

Överklagande, yrkande om inhibition samt
10 kap. 1-2 §§
Socialnämndens
yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL- SoL, 6 kap. 36 § ordförande
, LVU- och LVM-ärenden när ursprungsbeslutet
KL
fattats av nämnd eller utskott

13.8

Överklagande, yrkande om inhibition samt
27 § LSS, 6 kap. Socialnämndens
yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i LSS- 36 § KL
ordförande
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av nämnd

13.9
13.10

Avvisande av ombud
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

13.11

Yttrande till åklagarmyndighet och polismyndighet 11 § LUL

Socialsekreterare

13.12

Yttrande till åklagarmyndighet med anledning av
ev. utredning betr. Misstänkt under 15 år

33 § jfr med
31 § LUL

Enhetschef barn o unga

13.13

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan

37 § LUL

Enhetschef barn o unga

13.14

Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 6 § Lag om
till åklagare, domstol och frivårdsmyndighet
särsk. personut-

9 § FvL
46 § LVM

Delegat i ursprungsbeslutet

Arbetsutskottet
Områdeschef IFO
Enhetschef barn o unga

Socialsekreterare
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redning i brottmål m.m.
13.15

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

31 kap. 2 § 1 st.
BrB

13.16

Anmälan om behov av offentligt biträde

3 § lagen om
Socialsekreterare
offentligt biträde

13.17

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

3 § lagen om
Områdeschef IFO
offentligt biträde Enhetschef barn o unga
och 7 §
förordningen om
offentligt biträde

13.18

Yttrande enligt namnlagen

45 och 46 §§
namnlagen

Socialsekreterare

13.19

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

6 kap. 12 §
smittskyddslagen

Socialchef

13.20

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

6 kap. 11 §
smittskyddslagen

Socialchef

13.21

Dödsboanmälan

20 kap. 8 a § ÄB Administratör

13.22

Beslut att ordna gravsättning

5 kap. 2 §
begravningslagen

Områdeschef IFO

13.23

Yttrande till tillsynsmyndighet

13 kap. 2 § SoL

Arbetsutskott

13.24

Beslut om polisanmälan ang. bidragsbrott

6 § bidragsbrottslagen

Arbetsutskott

13.25

Beslut om polisanmälan
– ang. brott mot den egna verksamheten (ek
bistånd, avgifter m.m.)

12 kap. 10 § SoL
och 10 kap. 2,
Arbetsutskott
20, 21, 22, 23
och 25 §§ OSL
Enhetschef barn o unga

– ang. vissa brott mot underårig samt vissa grövre
brott
13.26

Yttrande i körkortsärenden

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

13.27

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 3 § 2 st. passutan vårdnadshavares medgivande
Förordningen

Områdeschef IFO

Socialsekreterare

Enhetschef barn o unga
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13.28

Yttrande betr. Äktenskapsdispens

15 kap. 1 § ÄktB Socialsekreterare

13.29

Yttrande i ärende om förordnande av god man eller 11 kap. 16 § 2 st. Socialsekreterare
förvaltare för någon som har fyllt 16 år
FB

13.30

Yttrande ang. värdeautomatspel

13.31

Upplysningar i vapenärenden

Socialsekreterare

13.32

Yttrande till kommunstyrelsen över socialstyrelsens ansökan till förvaltningsrätten om att kommunen ska åläggas att betala särskild avgift med
stöd av 16 kap. 6 a § SoL

Arbetsutskott

13.33

Yttrande till kommunstyrelsen över socialstyrelsens ansökan till förvaltningsrätten om att kommunen ska åläggas att betala särskild avgift med
stöd av 28 c § LSS

Arbetsutskott

13.34

Yttrande till kriminalvården avseende att intagen
har spädbarn hos sig

44 § lotterilagen

FäF 11 §

Alkoholhandläggare

Enhetschef barn och
unga
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ÖVRIGT
14.1

Ärende
Beslut om fördelning av fondmedel under
nämndens förvaltning efter antagna riktlinjer

Lagrum

Delegat
Arbetsutskott

14.2

Beslut om ersättning till arbetstagare för skadad
personlig egendom enligt kommunens riktlinjer

Enhetschef

14.3

Beslut om att ersätta enskild person för
3 kap. 2 §
egendomsskada vid myndighetsutövning som
skadeståndsförorsakats av personal upp till ett belopp av 5 000 lagen
kronor alternativt självriskbelopp

Områdeschef
Enhetschef

– belopp högre än 5 000 kronor

Arbetsutskott

14.4

Beslut om anmälan till överförmyndare om behov
av god man/förvaltare

5 kap. 3 § SoF

Enhetschef
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

14.5

Beslut om anmälan till överförmyndare om att
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger

5 kap. 3 § SoF

Enhetschef
Biståndshandläggare
SoL och LSS

14.6

Beslut om anmälan till överförmyndaren om
förhållanden talar för att en förälder inte kommer
att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande
sätt

5 kap. 3 § SoF

Enhetschef

14.7

Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig

5 kap. 2 § SoF

Socialsekreterare

14.8

Beslut att under löpande år utse besluts- och
behörighetsattestanter för socialnämndens
verksamheter, när komplettering behövs

Socialchef

14.9

Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och
konferenser

Arbetsutskott

14.10

Ansvara för upphandling av transporter
(servicetrafik för pensionärer, dagvårdsresor m.m.)

Socialchef
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14.11

14.12

14.13

Ansvara för upphandling vid inköpssamverkan i
länet
– vård och behandling för vuxna missbrukare

Områdeschef IFO

– institutionsvård, barn och ungdomar

Områdeschef IFO

– sjukvårdsmaterial

Enhetschef HSL

– inkontinensartiklar

Enhetschef HSL

– omvårdnadshjälpmedel
Beslut om att försälja/avyttra utrangerade
inventarier, maskiner och fordon enligt anvisningarna beslutade i KS § 148, 1998

Arbetsterapeut
Resp. arbetsledare

Beslut om bostadsanpassningsbidrag

Lag om bostadsanpassningsbidrag

-

upp till en kostnad av 100 000 kronor i
varje enskilt ärende

-

överstigande en kostnad av 100 000 kronor
i varje enskilt ärende

Administratör som handlägger bostadsanpassning
Arbetsutskott

14.14

Beslut om registrerads rättigheter enligt
dataskyddsförordningen

Art. 12.5 och 15- Socialchef
21 DSF

14.15

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Art. 28 DSF

Socialchef

14.16

Beslut om anmälan av personuppgiftsincident

Art. 33 DSF

Socialchef
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