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Inledning
Vad är delegering
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen (2017:725) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller enligt
7 kap 5-8 §§ åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som har
fattats på uppdrag, delegation, ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till nämnden.
Beslut som har fattats på uppdrag, delegation, ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till nämnden. Om nämnden beslutar så kan
vissa beslut undantas. De beslut som är markerade med * i delegationsordningen behöver ej anmälas.
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen uppdra åt ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens
vägnar i ärenden som bedöms så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ärenden som inte får delegeras regleras i 6 kap. 38 § Kommunallagen. I följande ärendeslag får inte beslutanderätten delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätten att besluta om överklagan av beslut och domar som innefattar ändring av
delegatens beslut. Yttrande till besvärsinstans gällande överklagat beslut som fattats på delegation avges av respektive delegat.
Delgeringsordningens beslutsstruktur
Delegationsordningen anger beslutande tjänsteperson. Därutöver har överordnade chefer inom respektive verksamhetsområde rätt att fatta
beslut. Vid behov kan delegat närhelst den anser det nödvändigt lyfta beslut uppåt i delegationsstrukturen. När en delegat är frånvarande
övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänstepersonen
övergår delegationen till överordnad chef.
Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av
tjänstemän.
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En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegation. Detta kan bero på exempelvis missbruk av
delegeringsbefogenheten. Återkallelse av tjänstepersonens delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende.
För några typer av ärenden i delegeringsordningen anges ”Samråd ska ske med...”. Det betyder att delegat måste kontakta angiven
tjänsteperson före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges. Delegaten är alltid ansvarig för beslutet.
Vidaredelegering
I de ärenden då nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef även rätt att vidaredelegera beslutanderätten
om inget annat anges. Förvaltningschefs vidaredelegering får endast ske i två led. En förvaltningschefs vidaredelegering ska anmälas till
socialnämnden så snart det är möjligt. När en handläggare på grund av sjukdom, semester eller liknande inte kan fatta nödvändiga beslut
inom sitt område kan närmast överordnad chef fatta beslut i dennes ställe. Ett exempel på detta kan vara att en socialsekreterare är sjuk.
Gruppledare kan då fatta beslut i dennes ställe.
Då inte annat framgår av skrivning i delegationsordningen kan en handläggare alltid fatta beslut som innebär avslag på en begäran.
Genom en ändring i kommunallagen kan beslut numera delegeras till anställda i annan kommun genom avtalssamverkan, kommunallagen 9
kap 37 §. Det innebär att socialsekreterare i den avtalade socialjouren som utförs av Eskilstuna kommun utanför ordinarie arbetstid har
samma delegation i samtliga ärenden som socialsekreterare i Vingåkers kommun. Trygghetsjouren i Stockholms stad har enligt avtal
delegation utanför kontorstid motsvarande enhetschefer inom äldre- och funktionshinderomsorg.
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av fattade delegationsbeslut ska ske vid nästkommande sammanträde. Anmälan sker genom förteckning.
Överklagandetid
Överklagandetiden för ett delegationsbeslut börjar gälla från och med berörd sakägare har tagit del av beslutet och tre veckor framåt i
enlighet med förvaltningslagen (förvaltningsbesvär). Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) räknas tiden
för överklagande från den tidpunkt då protokollet från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes anslagits på kommunens
anslagstavla.
Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätten att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut. Yttrande till besvärsinstans gällande överklagat beslut som fattats på delegation avges av respektive delegat.
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Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde. Denna speciella delegation framgår av delegationsordningen.
Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 30-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende
där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för beslut.
Revidering
Delegationsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar delegationsordningen, t.ex. ändring i lagstiftning eller
organisation. Nämnden är ansvarig för att revidering sker och beslutar om ändring i delegationsordning. Förvaltningschefen beslutar om
ändrad vidaredelegering. En övergripande översyn av delegationsordning och verkställighetsuppgifter ska göras årligen.
Hänskjutning av beslut
En delegat ska hänskjuta beslut uppåt till det delegerande organet om beslutet, trots att det i formell mening kan sägas rymma inom
delegationen, innehåller sådana omständigheter att det av principiella eller politiska skäl bör fattas av det delegerande organet.
Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar tjänstepersoner på Vingåkers kommun så kallande verkställighetsbeslut.
Verkställighet betyder att åtgärden är en normal del av en tjänstepersons uppdrag i kraft av dennes tjänsteställning och innebär
tillämpning/verkställande av tidigare beslut, lag, instruktion eller befattningsbeskrivning. För att beslut ska kunna anses som verkställighet
krävs att det finns politiskt fastställda mål för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Kännetecknande för
verkställighetsbeslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. En stor del av de beslut som fattas på Vingåkers kommun
är av typen verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.
Kompletterande beslutanderätt
I vissa ärenden har socialnämndens möjlighet att delegera inskränkts helt eller delvis. Detta gäller vissa beslut utifrån Lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. I LVU och LVM finns det dock
direkt angivet möjlighet för nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden förordnat att i vissa fall fatta beslut då nämndens
beslut inte kan avvaktas, så kallad kompletterande beslutanderätt. En viktig skillnad mellan delegering enligt kommunallagen och
kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM är att nämnden vid delegering överlåtit beslutanderätten till delegaten. Beslut med stöd
av kompletterande beslutanderätt ska dock endast fattas i de fall nämndens beslut inte kan avvaktas.
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Socialnämndens ordförande och vice ordförande har så kallad kompletterande beslutanderätt. Socialnämnden har även utsett ersättare då
ordförande och vice ordförande är förhindrade att besluta. Kompletterande beslutanderätt avser följande ärende/ärendeslag:
-

Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år –
6 § 1 och 2 st LVU

-

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden –
11 § 1 och 2 st LVU

-

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden –
11 § 1 och 2 st LVU

-

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud –
27 § 2 st LVU

-

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
43 § 1 LVU

-

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU43 § 2 LVU

-

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare –
13 § LVM
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Förkortningar
BrB

Brottsbalk (1962:700)

FB

Föräldrabalk (1949:381)

FvL

Förvaltningslag (2017:900)

HVB

Hem för vård eller boende

IFO

Individ- och familjeomsorgen

IVO

Inspektionen för Vård och Omsorg

LASS

Lag (1993:389) om assistansersättning

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

Medicinsk ansvarig sjuksköterska

SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SKR

Sveriges Kommuner och Region

SoF

Socialtjänstförordning (2006:937)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

1.

Allmänna ärenden

1.2

Rätt att ingå och underteckna avtal
som inte är av principiell betydelse
eller i övrigt större vikt

Socialchef

1.3

Underteckna handlingar för
Socialnämnden

Ordförande

Vice ordförande

1.4

Utse ombud att föra kommunens
talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag

Socialchef

IFO-chef

1.5

Rätt att vid förfall för angivna
tjänstepersonsdelegeringar själv
utöva den delegerade
beslutanderätten

1.6

Beslut om att helt eller delvis avslå
enskilds framställan om utlämnade
av allmän handling eller beslut att
lämna ut den med förbehåll som
inskränker den enskildes rätt att
röja innehållet eller annars förfoga
över handlingen

RB 12 kap. 14
§

Kommentar

Får vidaredelegeras av socialchef

Avtal och andra handlingar som
beslutas av Socialnämnden.
Kontrasignering ska ske av
Socialchef

Överordnad chef

TF 2 kap. 1214 §§ OSL 10
kap. 14 §

Socialchef

IFO-chef

Den enskilde har rätt att få beslut
med besvärshänvisning.
Prövningen av utlämnandet ska
ske skyndsamt
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1.7

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

12 kap 6 §
SoL

Socialchef och IFOchef

1.8

Utlämnande av uppgifter enligt 12
kap 10 § 1-2 Socialtjänstlagen

12 kap 10 § 12 SoL

Socialchef

1.9

Besluta att utfärda fullmakt att
kvittera postförsändelser och andra
försändelser

1.10 Beslut i så brådskande ärenden att
nämndens beslut inte kan avvaktas

Socialchef

KL 6 kap. 39 §

1.11 Yttrande som ankommer på
Socialnämnden av ej principiell
betydelse eller av annan större vikt
och där tid ej medger
Socialnämndens behandling

Ordförande

Vice ordförande

Socialutskottet

Ordförande

1.12 Beslut om avvisning av för sent
inkommen överklagande

FL 24, 30 §§.

Delegaten i
ursprungsärendet

1.13 Beslut om omprövning av
delegationsbeslut

FL 27 §

Delegaten i
ursprungsärendet

1.14 Yttrande över överklagat beslut

1.15 Tolkningsföreträde av Kommunens
arvodesreglemente för
förtroendevalda

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunens
arvodesreglem
ente

Ordförande
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Yttrande över överklagat beslut
som nämnden fattat i sin helhet
kan inte delegeras, KL 6 kap. 34
§.
Efter samråd med vice ordförande

1.16 Förordnanden enligt GDPR

Socialchef

1.17 Att rapportera ej verkställda beslut
till IVO

IFO-chef

ledningsstöd

1.18 Yttrande angående antagande av
hemvärnsmän.

IFO-chef

Socialchef
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Exempelvis anmälan om
personuppgiftsincident till
Datainspektionen

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

2.

Ekonomi

2.1

Ansökan om externa medel (inkl
EU-medel) för projekt och
utvecklingsarbete

Socialchef

2.2

Omdisponering av budget mellan
ansvar inom socialförvaltningen
- över enhetsgräns

Socialchef

2.3

Omdisponering av budget mellan
ansvar inom socialförvaltningen
- inom område

Områdeschef

2.4

Beslut om attestförteckning

Socialchef

2.5

Representation och uppvaktningar

Ordförande

2.6

Beslut om stipendium eller
stimulansersättning vid frivilliga
studier utöver antagen policy

Socialutskott
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Ersättare

Kommentar

Aktuell förteckning lämnas till
och förvaras på ekonomienheten.
1:e vice ordförande

Med beaktande av SKV:s regler
och kommunens gällande policy
och riktlinjer.

2.7

Beslut om ersättning för skador i
eget boende som orsakats av
personal till en kostnad på
högst 1000 kronor

Arbetsledare

över 1000 kronor

Socialutskott

2.8

Slutande av avtal längst ett år

Socialchef

2.9

Slutande av avtal längre än ett år

Närmaste chef

Gäller ej hyresavtal för
lokaler

med ett årligt värde upp till tio
basbelopp.

Socialchef

med ett årligt värde mer än tio
basbelopp

Socialutskott

2.10 Tecknande och uppsägning av
internhyresavtal för lokaler

Socialchef

2.11 Uthyrning av lokaler

Socialchef

2.12 Beslut om attestanter enligt
attestantreglemente

Socialchef

2.13 Rekvisition av statsbidrag

Socialchef

2.14 Anstånd med betalning av skuld
upp till tre veckor

Assistent

2.15 Beslut om avbetalningsplan upp till
tre månader

Assistent
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*

2.16 Akuta beställningar/inköp utanför
ordinarie kontorstid

Trygghetsjouren

2.17 Avskrivning av skulder
Upp till 50% av basbeloppet

Socialchef

Över 50% av basbeloppet

Socialutskott
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Enligt lista/avtal upp till
50 000 Kr.
Utom lista/avtal upp till
30 000 Kr.

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

3.

Upphandling

3.1

Teckna resp. säga upp
avtal/kontrakt/tilldelningsbeslut
som behövs för verksamheten och
som inte är av principiell betydelse
eller av annan större vikt
och som ryms inom budgetram

Budgetansvarig

3.2

Undertecknade av upphandlade
avtal som berör hela
socialförvaltningen

Socialchef

3.3

Tilldelningsbeslut

Ekonomichef
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Ersättare

Kommentar

Gäller ej Ramavtal gjorda av
Telge Inköp AB

Upphandlingssamordn
aren

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

4.

Personalärenden

4.1

Tillsvidareanställning av
socialchef

Kommunchef

HR-chef

4.2

Tillsvidareanställning av
områdeschefer

Socialchef

HR-chef

4.3

Tillsvidareanställning av övriga
chefer

Områdeschef

Socialchef

4.4

Tillsvidareanställning och
entledigande efter egen begäran
av annan personal än chefer

Arbetsledare

Närmaste chef

4.5

Beslut ändrad tjänstetitel

HR-chef

4.6

Anställning av personal för viss
tid, inom ramen för uppkomna
vakanser

Arbetsledare

Närmaste chef
Trygghetsjour ob
tid

4.7

Ansvar för arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagen m fl
författningar enligt separat
delegation

Arbetsledare

Närmaste chef

4.8

Uppvaktning av personal

Arbetsledare

Närmaste chef, enl
riktlinjer
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Kommentar

*

*
*

*

4.9

Ej avtals eller lagstadgad
ledighet, t.ex. för att pröva annat
arbete
- upp till 3 månader
- över tre månader

*

Arbetsledare
HR-chef

4.10

Semester och annan ledighet
enligt lag

Arbetsledare

Närmaste chef

*

4.11

Övriga lag- och avtalsreglerade
personalbeslut

Arbetsledare

Närmaste chef
Trygghetsjour obtid

*

4.12

Beställning av tjänster från
företagshälsovården

*
Närmaste chef

- 1:a besök

Arbetsledare

- Därefter

Personalstrateg

4.13

Beslut om tidsbegränsat
lönetillägg

HR-chef

4.14

Disciplinpåföljd

4.15

11 § AB 05

I samarbete med
närmaste chef
*

Socialchef

HR-chef

Uppsägning av personliga skäl
eller avsked

Socialchef

HR-chef

4.16

Förbud mot utövande av bisyssla

HR-chef

*

4.17

Beslut om omplacering vid
oenighet

HR-chef

*

15

*

4.18

Pensionsförmåner enligt avtal
och policy

HR-chef
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*

Facklig samverkan och
förhandling
4.19

Arbetsgivarföreträde i
samverkan eller förhandling
enligt 11-14 §§ och 38 § Lag
(1979:580) om
medbestämmande i arbetslivet
(MBL)

Socialchef

4.20

Arbetsgivarföreträde i
förhandling enligt 10 § MBL

HR-chef

Lön m.m.
4.21

Kollektivavtal, även
lönekollektivavtal

HR-chef

4.22

Beslut om lön vid nyanställning

HR-chef

4.23

Beslut om ny lön för
tillsvidareanställd i samband
med anställning på annan nivå

HR-chef

*

4.24

Beslut om lönetillägg (alltid
tidsbegränsad, restriktiv
tillämpning)

HR-chef

*
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Vidaredelegerat till
löneassistent för
kommunals område
och personalstrateg
för övriga

*

4.25

Lönesättning av underställd
personal vid lönerevision inom
ramen för kommunens
lönepolicy och kollektivavtal

Arbetsledare

4.26

Prövning av bisyssla

7-7c §§ Lag
(1994:260) om
offentlig
anställning
(LOA)

Socialchef

4.27

Uppsägning enligt Lag (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)

7 § LAS

Socialchef

4.28

Bibehållen lön vid frånvaro då
den anställde utsatts för våld, hot
eller misshandel i arbete

HÖK och
ÖLA

Socialchef

HR-chef

4.29

Arbetsbefrielse med bibehållen
lön, avslut av anställning med
förmåner utöver lag eller avtal

HR-chef

Trygghetsjour ob
tid

4.30

Beslut om att på grund av
förseelse tillfälligt ta arbetstagare
ur arbete

HR-chef

Socialchef
Trygghetsjour ob
tid

4.31

Flyttning av
arbetsgivarföreträdare inom
organisationen

Socialchef

Mot den flyttades vilja.
Obs arbetsrättsliga regler

4.32

Förflyttning av övrig personal
inom området

Områdeschef

Mot den flyttades vilja
arbetsrättsliga regler
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Närmaste chef

*

*

HR-chef

*

I regel brådskande
*

Obs
*

4.33

Förflyttning av personal mellan
områden

Socialchef

4.34

Ledighet för enskilda
angelägenheter

lönehandläggare

HR-strateg

4.35

Beslut om ledighet för fackligt
arbete och skyddsarbete

HR-chef

HR-strateg

4.36

Avgöra om tolkning och
tillämpning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess
arbetstagare

HR-chef
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HR-chef

Mot den flyttades vilja
arbetsrättsliga regler

Obs
*

5.

Ärendetyp
Socialtjänstlagen (2001:453)

5.1

Ekonomiskt bistånd

5.2

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd
- enligt fastställd norm/riktlinjer
- utöver fastställd norm/riktlinjer

5.3

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd
- med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd
- med vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar
Alla ansökningar om bistånd ska
oavsett ändamål prövas enligt 4
kap 1 § SoL för att den enskilde
ska ha möjlighet att få sin sak
rättsligt prövad. I vissa fall när
avslag ges enligt 4 kap 1 § SoL
kan så speciella omständigheter
föreligga att socialnämnden med
stöd av 4 kap 2 § SoL beviljar
bistånd. En individuell bedömning
ska alltid göras i biståndsärenden.

4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
Socialutskott
Socialsekreterare
4 kap 1 §, 4 §
SoL
4 kap 1 §, 5 §
SoL

5.4

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.5

Beslut om hyresskulder och
sanering av skulder

4 kap 1 § alt 2
§ SoL

Socialutskott
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5.6

Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader enligt
riktlinjer

4 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

5.7

Beslut om ekonomiskt bistånd i
övriga fall då rätt enligt 4 kap 1 §
ej föreligger

4 kap 2 § SoL

Socialutskott

5.8

Beslut om bistånd i form av s.k
socialt kontrakt på bostad

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.9

Tecknande av socialt kontrakt på
bostad

IFO-chef

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

9 kap 1 §, 2 §
SoL

Socialutskott

5.11 Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2
§ SoL

9 kap 2 §, 2 st
SoL

Socialutskott
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Avslag på bistånd till
begravningskostnader ges med
hänvisning till 4 kap 1 § SoL. I
åtskilliga fall visar det sig i
efterhand att tillgångar tillfaller
dödsboet t.ex. försäkring,
återbetalning av skatt m.m.
Begravningskostnader kan
återkrävas endast om den beviljas
med villkor om
återbetalningsskyldighet enligt 4
kap 2 § SoL.

Både kontrakt med hyresvärd och
klient

Återkrav får endast ske om
biståndet getts under villkor om
återbetalning.

5.12 Beslut om att underrätta
försäkringskassan om att
socialnämnden ska uppbära
ersättning enligt SFB som
ersättning för ekonomiskt bistånd
som utgivits som förskott på
förmån

107 kap 5 §
SFB, 9 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

5.13 Beslut om att föra talan om
ersättning hos Förvaltningsrätten
om återkrav enligt 9 kap 2 §, 8 kap
1 § SoL
5.14 Beslut att ej öppna utredning

9 kap 3 § 1 st
SoL

IFO-chef

11 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.15 Beslut att öppna utredning

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5.16 Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap
1 §, 9 kap §§ 1-2

9 kap 4 § SoL

Socialutskott

5.17 Beslut om akut ekonomiskt bistånd
för att undvika nödsituation
utanför ordinarie arbetstid

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

Socialsekreterare
i jour/beredskap

Avser gemensam socialjour

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

Placeringar av barn och ungdom
är så ingripande åtgärder oavsett
om de ges med stöd av SoL eller
LVU att de bör beslutas av
socialutskottet.

*

Barn och ungdom
5.18 Beslut om bistånd till barn och
ungdom i form av vård i
familjehem
(placering/omplacering)
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5.19 Beslut om tillfällig vistelse i annat
enskilt hem/jourfamiljehem eller i
HVB

4 kap 1 § SoL

IFO-chef

Socialsekreterare
i jour/beredskap

5.20 Beslut om bistånd till barn och
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i HVBhem ( hem för vård eller boende),
placering/omplacering

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

5.21 Beslut om bistånd till barn och
ungdom i form av
placering/omplacering på
stödboende

4 kap 1 § SoL
(6 kap 1 §
punkt3)

Socialutskott

5.22 Beslut om ekonomiskt bistånd till
barn och ungdom i samband med
placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem
för vård eller boende
enligt SKR:s riktlinjer,
basutrustning

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

Utöver SKR:s riktlinjer, extra
utrustning

IFO-chef
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Inte varaktig vård. Högst två
månader efter utredningens
avslutande.
Akut i avvaktan på IFO-chefs
beslut

5.23 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
enligt SKR:s riktlinjer

Gruppledare

utöver SKR:s riktlinjer

Socialutskott

5.24 Tecknande av avtal med
familjehem

6 kap 6 b §
SoL

Gruppledare

5.25 Beslut om upphörande av bistånd i
form av vård i hem för vård eller
boende eller i familjehem

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5.26 Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

Reglerar nämndens och hemmets
åtaganden för att ge barnen stöd
och skydd

Socialutskott

5.27 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.28 Beslut om bistånd i form av
komplementfamilj eller särskilt
kvalificerad kontaktperson

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.29 Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson och
kontaktfamilj

Uppdraget regleras genom avtal
med familjehemmet. Se aktuellt
cirkulär från SKR.

Socialsekreterare
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Tidsbegränsas

IFO chef

Tidsbegränsas

*

5.30 Beslut om insats utan båda

vårdnadshavarnas samtycke
1. psykiatrisk eller
psykologisk utredning eller
behandling som omfattas av
hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30),
2. behandling i öppna former
som ges med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453),
3. utseende av en
kontaktperson eller en familj
som avses i 3 kap. 6 b § första
stycket socialtjänstlagen eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5
eller 6 lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa
funktionshindrade”.
5.31 Beslut om ekonomiskt bistånd
under utredningstid för att
möjliggöra utredning etc.

6 kap. 13 a §
FB

Se Socialstyrelsens
meddelandeblad 10/2012

IFO-chef

Tex biljetter

Gruppledare

Uppdraget ska regleras enligt
avtal. Se aktuellt cirkulär från
SKR.

4 kap 1 §
SoL
3 kap. 6 §
tredje
stycket
SoL
9 § 4, 5 eller
6
LSS

4 kap 2 § SoL

5.32 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj
enligt SKR:s riktlinjer
utöver SKR:s riktlinjer
5.33 Beslut om insatser från
kommunens egna öppenvårdsteam

Socialutskott

Utskott
4 kap 1 § SoL

Gruppledare
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Tidsbegränsas

5.34 Beslut om bistånd i form av
externa strukturerade
öppenvårdsinsatser
upp till ett basbelopp

4 kap 1 § SoL

över ett basbelopp
5.35 Beslut om att förbjuda eller
begränsa möjligheterna för en
person som har sitt hem i
kommunen, att i hemmet ta emot
andras barn

IFO-chef

Tidsbegränsas

Socialutskott
5 kap 2 § SoL

i avvaktan på socialutskottets
sammanträde

Socialutskottet

Ordförande

5.36 Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i
enskilt hem som inte tillhör någon
av hans/hennes föräldrar eller
annan vårdnadshavare

6 kap 6 § SoL

Socialutskottet

Ett beslut om att bereda en
underårig vård i visst familjehem
är att betrakta som ett medgivande
enligt 6 kap 6 § SoL. Utredning
av familjehem ska alltid ske.

5.37 Övervägande om vård i annat hem
än det egna fortfarande behövs

6 kap 8 § SoL

Socialutskott

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
socialnämnden minst en gång var
sjätte månad är skyldig att
överväga om vård enligt SoL
fortfarande behövs. Den är
tillämplig vid både SoL-placering
och privata placeringar.
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5.38 Särskilt övervägande om ansökan
om överflytt av vårdnad

6 kap 8 § SoL
6 kap 8 § FB

Socialutskott

Ska göras vid 3 års placering i
samma hem

5.39 Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
vård i ett annat hem än det egna
-att ej ta ut avgift

8 kap 1 § 2 st
SoL, 6 kap 2 §
SoF

Socialsekreterare

Se cirkulär från SKR.

Gruppledare

Tidsbegränsas
Vid särskilda skäl

5.40 Beslut om framställning till
Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för allmän
barnbidrag

16 kap 18 §
SFB

Gruppledare

5.41 Begära att Försäkringskassan
utbetalar allmänt barnbidrag till
familjehemsförälder

106 kap 6 §
SFB

Socialsekreterare

5.42 Framställan till försäkringskassan
att underhållsstöd skall utbetalas
till nämnden eller annan

18 kap 19 §
SFB

Gruppledare

Synnerliga skäl

5.43 Begära hos Försäkringskassan att
föräldrapenning till förälder under
18 år ska utbetalas nämnden eller
annan

11 kap 17 §
SFB

Gruppledare

Synnerliga skäl

5.44 Begära hos Försäkringskassan att
bostadsbidrag ska utbetalas till
nämnden eller annan

98 kap 11 §
SFB

Gruppledare

Synnerliga skäl
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5.45 Underrättelse till
Försäkringskassan om att barn med
underhållsstöd placerats i
familjehem eller HVB-hem
respektive återflyttat till boförälder

2 § Förordningen om
underhållsstöd,
jämfört med 11
§ Lagen om
underhållsstöd

Socialsekreterare

5.46 Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att inledd utredning
ska läggas ner

11 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.47 Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 SoL

Socialsekreterare

Nämndens befogenheter och
skyldigheter vid barnutredningar
regleras i 11 kap 2 § SoL.
*

5.48 Omedelbar Skyddsbedömning

11 kap 1 a §
SoL

Gruppledare

Ska göras genast

5.49 Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd

11 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.50 Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn, upp till 2
månader

11 kap 2 § SoL

IFO-chef

Se särskilda skäl.
Rapportering till utskott/nämnd

5.51 Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn, över 2
månader

11 kap 2 § SoL

Socialutskott

Se särskilda skäl.
Rapportering till utskott/nämnd
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5.52 Beslut om uppföljning efter
avslutad utredning eller placering

11 kap 4 a,b §
SoL

Gruppledare

5.53 Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder

6 kap 11 § SoL

Socialutskott

5.54 Framställan till domstol om behov
av målsägandebiträde för
underårig

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

5.55 Beslut om innehåll i arbetsplan vid
ungdomstjänst

5 kap 1 b §
SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

Vuxen
5.56 Beslut om bistånd till vuxna i form
av vård i hem för vård eller
boende, eller i familjehem utöver
öppet intag
(placering/omplacering)
upp till 3 månader
över 3 månader
5.57 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
enligt SKR:s riktlinjer
utöver SKR:s riktlinjer

IFO-chef

Särskilt avtal ska ingås mellan
socialnämnden och de nya
vårdnadshavarna.

Observera Lag (1992:1528) om
offentlig upphandling, men också
kravet på individuell bedömning i
biståndsärenden.

Socialutskott
Socialsekreterare

Socialutskott
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Uppdraget ska regleras genom
avtal med familjehemmet. Se
aktuellt cirkulär från SKR.

5.58 Beslut om upphörande av bistånd i
form av vård i hem för vård eller
boende, eller i familjehem

4 kap 1 § SoL

5.59 Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

Socialsekreterare

Socialutskott

Tidsbegränsas

Gruppledare

Tidsbegränsas

5.61 Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj

Gruppledare

*

5.62 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj
enligt SKR:s riktlinjer

Gruppledare

Uppdraget ska regleras genom
avtal. Se aktuell cirkulär från
SKR.

5.60 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj

4 kap 1 § SoL

utöver SKR:s riktlinjer

Utskott

5.63 Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet/jourlägenhet upp
till 3 månader

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5.64 Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet/jourlägenhet över
3 månader

4 kap 1 § SoL

Gruppledare
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Tidsbegränsas

5.65 Beslut om insatser från
kommunens egna öppenvårdsteam

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

Tidsbegränsas

5.66 Beslut om bistånd i form av
externa strukturerade
öppenvårdsinsatser
upp till ett basbelopp

4 kap 1 § SoL

IFO-chef

Tidsbegränsas

över ett basbelopp

Socialutskott

5.67 Beslut om ersättning för
missbruksvård i form av plats i
hem för vård eller boende, eller i
familjehem

8 kap 1 § 1 st
SoL och 6 kap
1 § SoF

Socialsekreterare

5.68 Beslut om anmälan till
Försäkringskassan om att
socialnämnden ska 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.

106 kap 13 §
SFB

Socialsekreterare

-att ej anmäla till FK

Tidsbegränsas

Gruppledare

5.69 Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5.70 Beslut att ej inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Gruppledare
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*

5.71 Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd

11 kap 1 § och
4 § SoL

Gruppledare

5.72 Tecknande av överenskommelse
med regionen om samarbete i
missbruksfrågor

5 kap 9 a §
SoL

Socialchef

5.73 Beslut om behörighet att utföra
myndighetsutövning gällande barn
och unga

HSLF-FS
2017:79

IFO-chef

Gemensamma riktlinjer i länet.
Samråd med personalchef

10 kap 2 § SoL

Socialchef
IFO-chef

Gäller i regel IFO ärenden

5.75 Anmälan till IVO om
missförhållanden i kommunens
egen verksamhet

14 kap 7 § SoL

Socialchef

Lex Sarah
Gäller även äldre- och funktionshinderomsorg

5.76 Anmälan till IVO om
missförhållanden i enskild
verksamhet

13 kap 5 § SoL

Socialutskott

5.77 Beslut om polisanmälan angående
brott mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter, hot
eller våld mot tjänsteman etc.)

12 kap 10 §
SoL
10 kap 2 §
Offentlighetsoch
sekretesslagen

Socialchef

Övrigt
5.74 Beslut att föra talan och utse
ombud i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
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5.78 Beslut om polisanmälan angående
vissa brott mot underårig samt
vissa grövre brott

12 kap 10 §
SoL

IFO-chef

5.79 Yttrande till IVO eller
Förvaltningsdomstol i ärende
angående särskild avgift

16 kap 6 a §
SoL

Socialutskott

5.80 Överklagan av
Förvaltningsdomstols beslut om
särskild avgift

16 kap 6 a §
SoL

Socialutskott

5.81 Begära överflyttning av ärende till
annan kommun

2 a kap 10 §
SoL

Socialutskott

5.82 Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun

2 a kap 10 §
SoL

Socialutskott

5.83 Beslut om att ansöka hos IVO om
överflyttning av ärende

2 a kap 11 §
SoL

Socialutskott

5.84 Beslut att överklaga IVO:s beslut
om överflyttning av ärende

2 a kap 11 §,
16 kap 4 § SoL

Socialutskott
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Avser även ärenden enligt LVU
och LVM.

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

6.

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

6.1

Beslut om ansökan hos
Förvaltningsrätt om vård enligt
LVU

4 § LVU

Socialutskott

6.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år

6 § 1 st LVU

Socialutskott

6.3

Begäran om förlängd tid för
ansökan om vård

8 § LVU

Gruppledare

6.4

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
ska upphöra

9 § 3 st LVU

Ordförande, vice
ordförande, eller annan
ledamot som nämnden
förordnat

Se även kompletterande
beslutanderätt

6.5

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

11 § 1 st LVU

Socialutskott

Se även kompletterande
beslutanderätt
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Möjlighet att fatta beslut om
omedelbart omhändertagande
enligt 6 § 1-2 st LVU finns även
för ordförande eller annan
ledamot som nämnden förordnat
att fatta sådant beslut, då
socialnämndens beslut inte kan
avvaktas (kompletterande
beslutanderätt)

6.6

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

11 § 2 st LVU

Socialutskott

Se även kompletterande
beslutanderätt

6.7

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

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare

Till exempel kortare vistelse utom
familjehemmet eller hemmet för
vård eller boende.

6.8

Övervägande om vård med stöd av
2 § LVU fortfarande behövs

13 § 1-2 st
LVU

Socialutskott

6.9

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

13 § 1 och 3 st
LVU

Socialutskott

14 § 2 st 1
LVU

Socialutskott

6.10 Beslut om hur rätt till umgänge
med den unge ska utövas
när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller
vårdnadshavare

Gruppledare

i avvaktan på socialutskottets
beslut

Socialsekreterare
i jour
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Beslutet ska fastställas av
socialutskottet.

Utanför ordinarie arbetstid

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

14 § 2 st 2
LVU

i avvaktan på socialutskottets
beslut

Socialutskott

Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot som
socialnämnden
förordnat

6.12 Övervägande om beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st 1 och 2
fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

Socialutskott

Bestämmelserna innebär att
socialnämnden minst en gång var
tredje månad är skyldig att
överväga om ett beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort fortfarande behövs.

6.13 Beslut om att vården ska upphöra

21 § 1 st LVU

Socialutskott

Beträffande kvarstående ansvar
för kommunen se Socialstyrelsens
meddelandeblad 17/88.

6.14 Beslut om regelbunden kontakt
med särskild utsedd kontaktperson
eller behandling i öppna former

22 § 1 st LVU

Socialutskott

6.15 Prövning av om beslut om
förebyggande insats ska upphöra
att gälla

22 § 3 st LVU

Socialutskott

6.16 Beslut om att förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU ska upphöra

22 § 3 st LVU

Socialutskott
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Bestämmelsen innebär att
socialnämnden minst en gång var
sjätte månad ska pröva om
insatsen fortfarande behövs.

6.17 Ansökan hos Förvaltnings-rätten
om flyttningsförbud

24 § LVU

Socialutskott

6.18 Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 1 st LVU

Socialutskott

6.19 Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra

26 § 2 st LVU

Socialutskott

6.20 Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 1 st LVU

Socialutskott

6.21 Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 § LVU
ska upphöra

30 § 2 st LVU

Ordförande, vice
ordförande, eller annan
ledamot som nämnden
förordnat

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

31 § LVU

Socialutskott

6.23 Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökning

32 § 1 st LVU

Socialsekreterare

Länsgemensam överenskommelse

6.24 Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

43 § 1 st LVU

Socialutskott

Se även kompletterande
beslutanderätt
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Jämför 25 § LVU.

Se även kompletterande
beslutanderätt

6.25 Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av
LVU

Ärendetyp

43 § 2 st LVU

Socialutskott

Lagrum

Delegat

Se även kompletterande
beslutanderätt

Ersättare

Kommentar

7.

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

7.1

Beslut om att inleda utredning om
det finns skäl för tvångsvård

7 § LVM

Gruppledare

7.2

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

7 § LVM

Gruppledare

7.3

Beslut om läkarundersökning samt
utse läkare för undersökning

9 § LVM

Socialsekreterare

7.4

Beslut om ansökan hos
Förvaltningsrätt om vård enligt
LVM

11 § LVM

Socialutskott

7.5

Beslut om att verkställa
Förvaltningsrättens dom om
omedelbart omhändertagande

12 § LVM

Socialsekreterare

Skriftlig rapport till
socialutskottet.

7.6

Beslut om omedelbart
omhändertagande

13 § LVM

Socialutskott

Se även kompletterande
beslutanderätt
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7.7

Beslut om att begära
polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning

45 § 1 LVM

Ordförande, vice
ordförande, eller annan
ledamot som nämnden
förordnat

7.8

Beslut om att begära
polishandräckning för inställelse
vid LVM-hem eller sjukhus

45 § 2 LVM

Ordförande, vice
ordförande, eller annan
ledamot som nämnden
förordnat

7.9

Beslut om ersättning från den
enskilde till kommunen för
missbruksvård i form av plats vid
hem för vård eller boende, eller i
familjehem

8 kap 1 § SoL
och 6 kap 1 §
SoF

Socialsekreterare

46 § LVM

Socialsekreterare

Lagrum

Delegat

1 kap 4 § 1 st
FB

Assistent och
socialsekreterare

7.10 Yttrande till Åklagarmyndigheten
vid åtalsprövning

Ärendetyp
8.

Föräldrabalken (1949:381)

8.1

Faderskap
Godkännande av
faderskapsbekräftelse
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Ersättare

Kommentar

Se Socialstyrelsens allmänna råd
1988:6 Att fastställa faderskap.
Utredning ska anses inledd när
socialnämnden fått
födelseanmälan eller rätten
förklarat en man inte vara far
enligt 1 kap 2 § FB.

8.2

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

2 kap 1 § FB

IFO-chef

8.3

Beslut om att återuppta nedlagd
utredning

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

8.4

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

2 kap 9 § 1 st
FB

Socialsekreterare

8.5

Beslut att väcka och föra talan i
mål om faderskap

3 kap 5 § 2 st,
6 § 2 st FB

IFO-chef

Vårdnad, boende och umgänge
Beslut att godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 6 § 2 st,
14 a § 2 st, 15
a § 2 st FB

Socialsekreterare

Se cirkulär 1998:174 från SKR

Beslutet kan ej överklagas.

8.6

8.7

Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 6 §, 14 a
§ 2 st, 15 § FB

Gruppledare

8.8

Lämnande av upplysningar till
Tingsrätten i vårdnads- boendeoch umgängesmål

6 kap 19 § FB

Socialsekreterare
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Beslut att inte påbörja utredning
eller att lägga ned en påbörjad
utredning ligger på
socialnämnden

8.9

Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i Tingsrätt
beträffande vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 20 § FB

Socialsekreterare

8.10

Beslut att utse utredare i vårdnadsoch umgängesärenden

6 kap 19 § 2 st
FB

Gruppledare

*

8.11

Godkänna avtal om att
underhållsstöd ska betalas för
längre perioder än tre månader

7 kap 7 § 2 st
FB

Socialsekreterare

Se SKR:s cirkulär 1996:167
angående kommunernas uppgifter
med anledning av ny lagstiftning
om underhållsstöd till barn m.m.
Avtal eller dom om underhåll
kommer endast att ha betydelse
om underhållet kommer att
överstiga underhållsstödet och i
de fall föräldrarna själva är
överens om underhållet och inte
kommer att söka underhållsstöd
samt i de fall när förlängt
underhållsstöd inte utgår. Detta
gäller barn till såväl gifta som
ogifta föräldrar. Har talan om
underhållsbidrag väckts före
ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser i fråga om
socialnämndens rätt att föra talen
för barnet.
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

9.

Förvaltare/god man

9.1

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

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare/Bistå
ndshandläggare/enhetsche
fer/IFO-chef

9.2

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

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare/
Biståndshandläggare

9.3

Beslut om anmälan till
överförmyndarnämnden om
förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs
egendom

5 kap 3 § SoF

Gruppledare

9.4

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

15 § 6 LSS

Socialsekreterare/
Biståndshandläggare

9.5

Anmälan till
överförmyndarnämnden att
förmyndare, förvaltare/god man
inte längre behövs

15 § 6 LSS

Socialsekreterare/
Biståndshandläggare
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Ersättare

Kommentar

Ansökan om överflyttning av
vårdnaden beslutas av
socialnämnden.

9.6

Yttrande i ärenden om förordnande
av god man eller förvaltare för
någon som har fyllt 16 år

Ärendetyp

11 kap 16 § 2
st FB

Gruppledare

Lagrum

Delegat

10.

Adoption

10.1

Medgivande att ta emot ett barn
för adoption

6 kap 6 §, 12 §
SoL

Socialutskott

10.2

Återkallelse av medgivande att ta
emot adoptivbarn

6 kap 13 §
SoL

Socialutskott

10.3

Prövning av samtycke för fortsatt
adoptionsförfarande
samtycke

Socialsekreterare

ej samtycke

Socialutskott
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Ersättare

Kommentar

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

11.

Färdtjänst

11.1

Beslut om tillstånd för färdtjänst

Färdtjänstlagen 6 och 7
§§

Biståndshandläggare

11.2

Beslut om att tillstånd ska gälla
även för ledsagare

Färdtjänstlagen 8 §

Biståndshandläggare

11.3

Beslut om tillstånds varaktighet
samt om föreskrifter och villkor

Färdtjänstlagen 9 §

Biståndshandläggare

11.4

Beslut om ändring av föreskrift
eller villkor som innebär
inskränkning

Färdtjänstlagen 12 §

Biståndshandläggare

11.5

Beslut om återkallelse av
tillstånd

Färdtjänstlagen 12 §

Biståndshandläggare

11.6

Beslut om tillstånd för
riksfärdtjänst

Riksfärdtjänstl
agen 4 och 5
§§

Biståndshandläggare

11.7

Beslut om att tillstånd ska gälla
även för ledsagare

Riksfärdtjänstl
agen 6 §

Biståndshandläggare

11.8

Beslut om tillstånd får förenas
med föreskrifter om färdsätt

Riksfärdtjänstl
agen 7 §

Biståndshandläggare

11.9

Beslut om återkallelse av
tillstånd

Riksfärdtjänstl
agen 9 §

Biståndshandläggare
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Ersättare

Kommentar

Ärendetyp
12.

Äldreomsorgen

12.1

Beslut om bistånd i form av
hemtjänst
inom riktlinjer

Lagrum

Delegat

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

Ersättare

Kommentar

Eventuell tidsbegränsning vid
första beslut ska övervägas.
Tidsbegränsas

utanför riktlinjer
12.2

Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform
inom riktlinjer

Socialutskott
4 kap 1 § SoL

Socialutskott

utanför riktlinjer

Socialutskott

12.3

Teckna hyresavtal för särskilt
boende efter beslut om bistånd

Enhetschef

12.4

Beslut om bistånd i form av
korttidsboende
(avlastningsplats/växelvård)
Inom riktlinjer

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

utanför riktlinjer

Socialutskott

akut utanför kontorstid

Sjuksköterska
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*

12.5

Beslut om bistånd i form av plats
i dagverksamhet
inom riktlinjer

4 kap 1 § SoL

utanför riktlinjer
12.6

Beslut om ledsagning
inom riktlinjer

Socialutskott
4 kap 1 § SoL

utanför riktlinjer
12.7

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson
inom riktlinjer

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

Socialutskott
4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

Socialutskott
utanför riktlinjer
12.8

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj

12.9

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson

12.10

Biståndshandläggare

Uppdraget ska regleras genom
avtal. Se aktuell cirkulär från
SKR.

enligt SKR:s riktlinjer

Biståndshandläggare

utöver SKR:s riktlinjer

Utskott

Beslut att bevilja boende i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

*

4 kap 1 § SoL

Socialutskott
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Tidsbegränsas

12.11

Beslut om anhörigstöd

5 kap 10 §
SoL

Biståndshandläggare
och socialsekreterare

Tidsbegränsas

12.12

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 §
SoL

Biståndshandläggare

*

12.13

Beslut om bistånd i form av
egenvård

SOSFS 2009:6

Biståndshandläggare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

13.

Funktionshinderomsorgen

13.1

Beslut om boendestöd

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

13.2

Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

13.3

Teckna hyresavtal för
gruppbostad efter beslut om
bistånd

13.4

Beslut om bistånd i form av
korttidsboende
(avlastningsplats/växelvård)
Inom riktlinjer
utanför riktlinjer

4 kap 1 § SoL

Ersättare

Kommentar

Tidsbegränsas

Enhetschef

*

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

Socialutskott
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13.5

13.6

Beslut om bistånd i form av plats
i dagverksamhet

4 kap 1 § SoL

inom riktlinjer

Biståndshandläggare

utanför riktlinjer

Socialutskott

Beslut om bistånd i form av
sysselsättning/daglig verksamhet

4 kap 1 § SoL

Förlängning vid oförändrad
situation
13.7

13.8

13.9

Tidsbegränsas

Beslut om ledsagning

Socialutskott

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Tidsbegränsas

inom riktlinjer

Biståndshandläggare

utanför riktlinjer

Socialutskott

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap 1 § SoL

Tidsbegränsas

inom riktlinjer

Biståndshandläggare

utanför riktlinjer

Socialutskott

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj

Biståndshandläggare
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*

13.10

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson

Uppdraget ska regleras genom
avtal. Se aktuell cirkulär från
SKR.

enligt SKR:s riktlinjer

Biståndshandläggare

utöver SKR:s riktlinjer

Utskott

13.11

Beslut att bevilja boende i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

Tidsbegränsas

13.12

Beslut om anhörigstöd

5 kap 10 §
SoL

Biståndshandläggare
och socialsekreterare

Tidsbegränsas

13.13

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 §
SoL

Biståndshandläggare

*

13.14

Tecknande av överenskommelse
med regionen om samarbete om
personer med psykisk
funktionsnedsättning

5 kap 8 a §
SoL

Socialchef

13.15

Beslut om bistånd i form av
egenvård

SOSFS 2009:6

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.16

Beslut om personkretstillhörighet

1 §, 7 § LSS

Biståndshandläggare

Beslut om personkretstillhörighet
fattas ej särskilt utan är en del av
beslut om insats enligt 9 § LSS.
Beslut om personkrets kan
följaktligen ej heller överklagas
särskilt.
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13.17

Biträde av personlig assistent

7 §, 9 § 2 LSS

Förlängning vid oförändrad
situation

Socialutskott

Tidsbegränsas

Biståndshandläggare

13.18

Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov

7 §, 9 § 2 LSS

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.19

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent

7 §, 9 § 2 LSS

Socialutskott

Tidsbegränsas

Förlängning vid oförändrad
situation

Biståndshandläggare

13.20

Ledsagarservice

7 §, 9 § 3 LSS

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.21

Biträde av kontaktperson

7 §, 9 § 4 LSS

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.22

Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson

Biståndshandläggare

*

13.23

Avlösarservice i hemmet

7 §, 9 § 5 LSS

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.24

Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet
Förlängning vid oförändrad
situation

7 §, 9 § 6 LSS

Socialutskott

Tidsbegränsas

Biståndshandläggare
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13.25

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

7 §, 9 § 7 LSS

-Enligt riktlinjer

Biståndshandläggare

-Utöver riktlinjer

Utskott

13.26

Beslut om boende i familjehem
för barn och ungdomar

7 §, 9 § 8 LSS

13.27

Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdomar

7 §, 9 § 8 LSS

13.28

13.29

Tidsbegränsas

Socialutskott

Tidsbegränsas

inom kommunens boenden

Socialutskott

inom boenden som drivs av
annan

Socialutskott

Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service

Tidsbegränsas

7 §, 9 § 9 LSS

inom kommunens boenden

Socialutskott

inom boenden som drivs av
annan

Socialutskott

Tidsbegränsas

Teckna hyresavtal för
gruppbostad efter beslut om
bistånd

Enhetschef

*
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13.30

Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig

7 §, 9 § 10
LSS

Förlängning vid oförändrad
situation

Socialutskott

Personkrets 1 och 2.

Biståndshandläggare

13.31

Beslut om medgivande till
bistånd i form av
öppenvårdsinsats,
samtalskontakt, kontaktperson
eller kontaktfamilj utan båda
vårdnadshavarnas samtycke

9 § 4, 5 eller 6
LSS
6 kap. 13 a §
FB

Socialutskott

13.32

Beslut om att utbetala
assistansersättning till annan
person än den som är berättigad
till insatsen

11 § LSS

IFO-chef

13.33

Beslut om upphörande av insats
enligt LSS

13.34

Beslut om
återbetalningsskyldighet

12 § LSS

IFO-chef

13.35

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

16 § 2 st LSS

Socialutskott

13.36

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

16 § 3 st LSS

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
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Se Socialstyrelsens
meddelandeblad 10/2012

13.37

Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare enligt 17 a § LSS

13.38

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

Socialutskott

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

Att ej ta ut avgift

Biståndshandläggare

Gruppledare

13.39

Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till
Försäkringskassan

5 § 2 st LASS

Biståndshandläggare

13.40

Medgivande för stadigvarande
vård och fostran i enskilt hem

6 kap 6 § SoL

Socialutskott

13.41

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

13.42

enligt SKR:s riktlinjer

Socialsekreterare

utöver SKR:s riktlinjer

IFO-chef

Tecknande av överenskommelse
med regionen om samarbete om
personer med psykisk
funktionsnedsättning

Beslutet är inte överklagbart.

5 kap 8 a §
SoL

Socialchef
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Gäller under förutsättning att den
enskilde ansökt om personlig
assistans enligt LSS, inte enligt
SoL.

13.43

13.44

13.45

Anmälan till IVO av allvarliga
missförhållanden i enskild
tillståndspliktig verksamhet

11 § LSSförordningen
(1993:1090)

Socialutskott

28 § LSS

Socialutskott

Överklagan av
Förvaltningsdomstols beslut om
särskild avgift

28 § LSS

Socialutskott

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Övrigt
Yttrande till IVO eller
Förvaltningsdomstol i ärende
angående särskild avgift

14.

Patientsäkerhetslag
(2010:659)

14.1

Beslut om anmälan till IVO av
vårdskada

Patientsäkerhetslagen
3 kap 5 §

Verksamhetschefen
och MAS

14.2

Beslut om anmälan IVO av
annan skada än vårdskada

PatientSäkerhetslagen
3 kap 6 §

Verksamhetschefen
och MAS

14.3

Anmäla till IVO att legitimerad
personal kan utgöra en fara för
patientsäkerheten

PatientSäkerhetslagen
3 kap 7 §

Verksamhetschefen
och MAS
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.

Dessa ärenden bör inte delegeras
till tjänsteman

Ersättare

Kommentar

Vårdgivaren ansvarar för att Lex
Maria-anmälan görs.

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

15.

Brottsbalk (1962:700)

15.1

Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för vård enlig
lagen om vård av missbrukare

31 kap 2 §
BrB

Gruppledare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

16.

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

16.1

Yttrande till åklagarmyndighet

11 § LuL

Gruppledare

16.2

Yttrande till åklagare med
anledning av eventuell utredning
beträffande den som är under 15
år

31 och 33 §§
LuL

Gruppledare

16.3

Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan

38 § LuL

Gruppledare
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Ersättare

Ersättare

Kommentar

Kommentar

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

17.

Lag (1996:1620) om
offentligt biträde

17.1

Anmälan om behov av offentligt
biträde

3 § Lagen om
offentligt
biträde

Socialsekreterare

*

17.2

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

3 § Lagen om
offentligt
biträde och 7 §
Förordningen
om offentligt
biträde

Gruppledare

*
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

18.

Integration

18.1

Överenskommelse om placering
av ensamkommande barn i annan
kommun än den anvisade

3 § 3 st 1
LMA

IFO-chef

18.2

Återsökning av statsbidrag för
asylsökande och nyanlända för
de delar som avser
socialnämndens
verksamhetsområde

LMA
Förordning
2017:193 om
statlig
ersättning för
asylsökande
mfl.
Förordning
2010:1122 om
statlig
ersättning för
insatser för
vissa
utlänningar

Socialsekreterare
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Ersättare

Kommentar

Både placering i Vingåker och i
annan kommun

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

19.

Namnlag (1982:670)

19.1

Yttrande till domstol enligt
namnlagen

45-46 §§
Namnlagen

Socialsekreterare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

20.

Körkortsförordning
(1998:980)

20.1

Yttrande till Länsstyrelsen eller
domstol i körkortsärenden

3 kap 8 § och
5 kap 2 §
Körkortsförordningen

Socialsekreterare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

3 § 2 st
Passförordningen

IFO-chef

21.

Passförordningen
(1979:664)

21.1

Yttrande till Polismyndigheten
vid utfärdande av pass till barn
under 18 år utan
vårdnadshavares medgivande
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Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

22.

Äktenskapsbalk (1987:230)

22.1

Yttrande beträffande
äktenskapsdispens

15 kap 1 §
Äktenskapsbalken

IFO-chef

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

23.

Lotterilag (1994:100)

23.1

Yttrande till Lotteriinspektionen
avseende värdeautomatspel

44 §
Lotterilagen

Gruppledare för
utredningsgrupp barn
och familj

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

20 kap 8 a §
Ärvdabalken

Handläggare

24.

Ärvdabalk (1958:637)

24.1

Dödsboanmälan till Skatteverket
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Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Handläggning görs av
Katrineholms kommun

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

25.

Begravningslag (1990:1144)

25.1

Beslut att ordna gravsättning

5 kap 2 §
Begravningslagen

IFO-chef

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

26.

Yttrande i kommunens
planprocesser

26.1

Avge yttrande till
Samhällsbyggnadsnämnden i
Vingåkers kommun i samband
med samråd och utställning av
detaljplaner

Ärendetyp
27.

Alkohollag (2010:1622)

27.1

Serveringstillstånd
Beslut om att bevilja eller avslå
ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd

Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Socialutskott

Lagrum

Delegat

8 kap 2, 4 och
7 §§
Alkohollagen

Socialutskott
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Handläggning av ärenden enligt
alkohollagen görs av Katrineholms
kommun

27.2

Beslut i ärenden rörande
stadigvarande tillstånd för
cateringverksamhet till slutna
sällskap

8 kap 2 § och
4§
Alkohollagen

Socialutskott

27.3

Beslut om att bevilja eller avslå
ansökan om tillfälligt tillstånd
för servering under enstaka
tidsperiod eller enstaka tillfälle

8 kap 2 § och
8 kap 6 §
punkt 2
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.4

Beslut om tillfälligt tillstånd i
avvaktan på beslut om
stadigvarande tillstånd

8 kap 2,4 och
7 §§

Alkoholinspektör

27.5

Beslut om godkännande av
tillfällig lokal för
cateringverksamhet vid
stadigvarande serveringstillstånd

8 kap 4 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.6

Beslut i ärenden rörande
stadigvarande tillstånd för
provsmakning

8 kap 2 §, 6-7
§§
Alkohollagen

Socialutskott

27.7

Beslut om särskilt tillstånd för
provsmakning

8 kap 2 § och
7§
Alkohollagen

Socialutskott

27.8

Beslut om gemensamt
serveringsutrymme

8 kap 2 § och
14 §
Alkohollagen

Socialutskott

27.9

Beslut om ändring av
stadigvarande tillstånd avseende
serveringsyta, tid eller dryck

8 kap 2,4,14
och 19 §§

Socialutskott
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Avser även komplettering med
catering och gemensam
serveringsyta

27.10

Beslut om tillfällig ändring av
stadigvarande tillstånd avseende
serveringsyta, tid eller dryck

8 kap 2,4,14
och 19 §§

Alkoholinspektör

27.11

Beslut avseende ombyggnad av
serveringsställe

8 kap 14 §
9 kap 11 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.12

Beslut om, med anledning av
ansökan från konkursbo, att
driva rörelsen under tiden för
konkurs

9 kap 12 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.13

Beslut att godkänna förändring
som är 50 % eller mer i
tillståndshavarens
driftsförhållande

8 kap 12 §
9 kap 11 §
Alkohollagen

Socialutskott

27.14

Beslut att godkänna förändring
som är mindre än 50 % i
tillståndshavarens
driftsförhållande

8 kap 12 §
9 kap 11 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.15

Beslut att meddela
tillståndsinnehavaren erinran

9 kap 17 §
Alkohollagen

Socialchef

27.16

Beslut om att meddela
tillståndsinnehavaren varning

9 kap 17 §
Alkohollagen

Socialutskott

27.17

Beslut om återkallelse då
serveringstillståndet inte
utnyttjas längre

9 kap 18 § 1 st
Alkohollagen

Alkoholinspektör
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Avser även komplettering med
catering och gemensam
serveringsyta

27.18

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd

Socialnämnd

27.19

Beslut om omedelbar återkallelse
av serveringstillstånd

9 kap 18 §
punkt 2 och 3
Alkohollagen

Socialnämndens ordf.

27.20

Beslut om återkallelse av
tillfälligt serveringstillstånd

9 kap 18 §
Alkohollagen

Socialchef

27.21

Beslut om avskrivning av
tillsynsärende

27.22

Beslut om återbetalning av avgift

27.23

Beslut om övriga ändringar i
befintliga serveringstillstånd
efter anmälan eller ansökan från
tillståndshavaren

27.24

Beslut om rätt att utföra
kunskapsprov

8 kap 12 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.25

Beslut om undantag

8 kap 12 §
Alkohollagen

Socialchef

27.26

Beslut om tillsynsplan

9 kap 2 §
Alkohollagen

Socialutskott

Socialchef

8 kap 10 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

Alkoholinspektör
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I avvaktan på nämndens beslut

27.27

Övrigt
Beslut om att avvisa överklagan
samt beslut om överklagande till
Kammarrätt/regeringsrätt samt
avge yttranden till dessa och
begära inhibition

10 kap 1 §
Alkohollagen

Socialutskott

27.28

Anmälan om brott mot
Alkohollagen

9 kap 8 §
Alkohollagen

Socialchef

27.29

Beslut att begära biträde av
Polismyndighet

8 kap 7 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.30

Yttrande till annan myndighet

8 kap 8 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

28.

Förvaltningslag (2017:900)

28.1

Avslag på begäran från enskild
att ärende ska avgöras efter 6
månader

12 § FvL

Enhetschef/
gruppledare

28.2

Avvisande av ombud

14 § FvL

Socialutskott

28.3

Begäran att ombud ska styrka sin
behörighet

15 § FvL

Handläggare

*

28.4

Förelägga en enskild att avhjälpa
brist i framställan

20 § FvL

Handläggare

*
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28.5

Ändring av beslut

38 §
Förvaltningslagen

Delegat som fattat
aktuellt beslut

28.6

Pröva att överklagande inkommit
i rätt tid samt avvisa för sent
inkommet överklagande i
ärenden där nämnden inte
beslutat

45 §
Förvaltningslagen

Delegat som fattat
aktuellt beslut.
Då beslut fattats av
utskott är ordförande
delegat

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

29.

Kurser, konferenser m.m.

29.1

Förtroendevaldas deltagande i
kurser, konferenser och liknande

Ordförande

29.2

Kompetensutveckling för
socialnämndens ledamöter

Ordförande

29.3

Socialchefs deltagande i
utbildning, konferens, kurs,
liknande över två dagar

Kommunchef
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Ersättare

Kommentar

29.4

Personals deltagande i
utbildning, kurser, konferenser
eller liknande

Utbildning som finansieras externt
t.ex. med statsbidrag ses som att de
sker inom budget.

Inom tilldelad budget och enligt
nämndens utbildningspolicy

Arbetsledare

Utanför tilldelad budget eller
nämndens utbildningspolicy

Förvaltningschef

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

30.

Arbetsmiljölag (1977:1160)

30.1

Yttrande till Arbetsmiljöverket

7 kap 3 §
Arbetsmiljölagen

Socialutskott

30.2

Yttrande till Förvaltningsdomstol
angående vite enligt
arbetsmiljölagen

8 kap 7 §
Arbetsmiljölag

Socialutskott

30.3

Överklagande av beslut enligt
Arbetsmiljölagen

9 kap 3 §
Arbetsmiljölag

Socialutskott
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Utbildningar som sker som resultat
av politiska beslut om t.ex. mål,
inriktning eller prioriteringar ses
som att de sker enligt
utbildningspolicyn

Ersättare

Kommentar

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

31.

Övrigt

31.1

Överklaga samt yrka om
inhibition av beslut och domar
som innefattar ändring av beslut
fattat på delegation.

Delegat som fattat
aktuellt beslut

31.2

Avge yttranden till
besvärsinstans gällande
överklagat beslut som fattats på
delegation

Delegat som fattat
aktuellt beslut

31.3

Yttrande till tillsynsmyndighet

Socialutskott

31.4

Överenskommelser om
samverkan med andra
myndigheter då dessa ej är av
principiell natur

Socialchef

30.5

Överenskommelser med
föreningar som erhåller
föreningsbidrag från
socialnämnden

Socialchef

30.6

Anmälan till IVO om bedrivande
av verksamhet

7 kap 1 § SoL

Ersättare

Tillsynsmyndighet är
Socialstyrelsen, JO, DO och JK. I
första hand bör socialnämnden avge
yttrande på grund av ärendets
principiella betydelse.

Ledningsstöd
*

67

Kommentar

30.7

Anmälan till
Folkhälsomyndigheten om nya
medel för missbruksändamål

12 kap 10 §
SoL

IFO-chef

30.8

Lex Sarah anmälan till IVO

§4 kap 7 §
SoL

Socialchef
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