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DELEGATIONSORDNING FÖR ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock inte möjligt för nämnden att fatta
beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta
nämnden från att behöva fatta beslut. Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till
ett utskott, presidiet, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. En nämnds
rätt att besluta om delegation regleras dels i kommunallagen (2017:725), KL, dels i speciallagstiftning.

Beslutanderätt och delegation
Det ankommer på arbetsmarknadsnämnden att genom beslut avgöra förekommande ärenden inom det
ansvars- och kompetensområde som kommunfullmäktige har bestämt i reglementet för
arbetsmarknadsnämnden.
Enligt 6 kap 37-39 §§, och 7 kap 5 § kommunallagen har kommunstyrelsen och annan nämnd rätt att
delegera sin beslutanderätt till presidium, utskott, förtroendevalda och tjänstemän, då utom;






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

Delegation innebär att beslutanderätten i ett visst ärende, eller i en ärendekategori, förs över från en
nämnd till en delegat. Beslut som fattas med stöd av delegationsbemyndigande enligt denna
delegationsordning fattas således på arbetsmarknadsnämndens vägnar, och är att jämställa med beslut som
har fattats av arbetsmarknadsnämnden.
Arbetsmarknadsnämnden kan när som helst återkalla lämnade delegationsuppdrag, men har inte rätt att
ompröva ett redan fattat beslut.
Vid förfall eller hinder för ordinarie delegat, och visst beslut inte bör uppskjutas, övertas beslutanderätt
enligt denna delegationsordning av tjänsteförrättande eller tillförordnad ersättare. Om ingen sådan
ersättare finns, övertas tjänstemanna-delegats beslutanderätt av närmast överordnad chef. Vid förfall eller
hinder för ordföranden har 1:e vice ordförande, och 2:e vice ordförande, i nämnd ordning, att besluta i till
ordföranden delegerade ärendekategorier.
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Som villkor för rätt att med stöd av denna delegationsordning fatta beslut som innebär utgifter, gäller att
delegaten har säkerställt att det som planerat beslut innebär ekonomiskt för arbetsmarknadsnämnden kan
finansieras inom ramen för aktuell verksamhets budgetutrymme.
Delegationsbeslut ska vara skriftligt, och bl.a. innehålla uppgift om:





vilket beslut som har fattats och i de fall när så krävs enligt förvaltningslagen, eller eljest är
påkallat, även de skäl som ligger till grund för beslutet,
vem som har fattat beslutet,
uppgift om när beslutet har fattats, och om beslutet fattats enligt regler i speciallagstiftning även
uppgift om hur beslutet kan överklagas, och
enligt vilken punkt i delegationsordningen som beslutet har fattats.

Arbetsmarknadsnämnden har det yttersta ansvaret för sin verksamhet. Alla beslut som har fattas med stöd
av bemyndigande i denna delegationsordning ska alltid anmälas i arbetsmarknadsnämnden. Beslut enligt
vidaredelegationsuppdrag ska anmälas till den som lämnat uppdraget, och ska tillämpas reglerna i 7 kap 8 §
kommunallagen om sådana beslut ej anmäls i arbetsmarknadsnämnden.

Gränsdragning mellan beslut och verkställighet
I dagligt arbete görs vissa ställningstaganden vilka inte är att anse som beslut i egentlig mening, utan som
istället utgör ren verkställighet, eller som är att anse som rent förberedande åtgärder, vilka inte kan bli
föremål för överklagande.
Kännetecknande för ett beslut är att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra
vissa överväganden eller bedömningar, medan vid verkställighet enbart ska tillämpas fastställda regler
enligt författning eller enligt fattade beslut och utrymme således saknas för att göra olika
ställningstaganden i den aktuella angelägenheten. Verkställighetsåtgärder ska dokumenteras enligt de
rutiner som gäller för de olika verksamheterna.

Överklagande av beslut
Beslut går att överklaga om inte annat anges i författning.
Överklagbara delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens egna beslut, d.v.s.
antingen enligt bestämmelserna i kommunallagen om laglighetsprövning, eller på sådant sätt som anges i
den speciallagstiftning som är tillämplig i ärendet.
Laglighetsprövning, som enbart kan begäras av kommuninnevånare, innebär att besvärsmyndigheten
(förvaltningsrätten i första instans) endast prövar det överklagade beslutets laglighet, inte dess lämplighet.
Överklagande enligt specialförfattning kan normalt göras av den som berörs av det överklagade beslutet, varvid
förvaltningslagens bestämmelser tillämpas, vilket innebär bland annat att såväl beslutets laglighet som dess
lämplighet kan prövas.

Handläggning
Delegat ska bevaka att ett allsidigt beslutsunderlag tas fram. Vid behov ska samråd ske med
verksamhetsansvarig. Delegaten får varken handlägga eller besluta i ärende där han/hon är jävig. Ärendet
ska behandlas i ett sammanhang; det vill säga en uppdelning i delbeslut av ett ärende till exempel i syfte att
kringgå gällande bestämmelser får inte förekomma.
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FÖRKORTNINGAR
Lagar och föreskrifter
AML

Arbetsmiljölag (1977:1160)

BidrL
BFS
BrB

Bidragsbrottslag (2007:612)
Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46)
Brottsbalk (1962:700)

GDPR

Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016)

FL
FB

Förvaltningslag (2017:900)
Föräldrabalk (1949:381)

KL
KörL

Kommunallag (2017:725)
Körkortslag (1998:488)

LOU
LUL
LVM
LVU

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

NamnL

Lag (2016:1013) om personnamn

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PassF

Passförordning (1979:664)

RhjF
RhjL

Rättshjälpsförordning (1997:404)
Rättshjälpslag (1996:1619)

SamverkansL
SFB
SkolL
SkuldL
SmittL
SOSFS
SoF
SoL
StudieF

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Skollag (2019:800)
Skuldsaneringslag (2016:675)
Smittskyddslagen (2004:168)
Socialstyrelsen föreskrifter
Socialtjänstförordning (2011:937)
Socialtjänstlag (2001:453)
Studiestödsförordning (2000:655)

ÄB

Ärvdabalk (1958:637)
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1. FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
1.1 Ingående och tecknande av avtal
Nr
1.1.1

Beslut
Rätt att teckna avtal som
påkallas för verksamheten
och dess bedrivande.

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

1.1.2

Beslut om att ingå avtal
med HVB
Beslut om att ingå avtal
med familjehem (vuxna o
barn)

6 kap. 6 b § SoL

Enhetschef

6 kap. 6 b § SoL

Enhetschef

1.1.3

Kommentar
Gäller avtal som
inte upphandlas,
ex. samarbetsavtal,
avsiktsförklaringar i
gemensamma
frågor med
landstinget mm.
Om avtalen är av
principiell
beskaffenhet eller
påverkar
organisationens
politiska inriktning
måste de tas upp i
nämnd.

1.2 Allmänt
Nr
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Beslut
Rätt att vidaredelegera
ärenden
Beslut om ersättare för
förvaltningschef vid
tjänstledighet, sjukdom,
semester.

Lagrum
7 kap. 6 § KL

Delegat
Förvaltningschef

Kommentar

7 kap. 6 § KL

Förvaltningschef

Beslut om ersättare för
biträdande förvaltningschef
vid tjänstledighet, sjukdom,
semester.

7 kap. 6 § KL

Biträdande
förvaltningschef

Beslut som fattas
under
ersättningstiden
anmäls till
förvaltningschef.
Beslut som fattas
under
ersättningstiden
anmäls till
biträdande
förvaltningschef.
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Ärende som är så
6 kap. 39 § KL
brådskande att ordinarie
nämnds- och
arbetsutskottsmötes
avgörande ej kan avvaktas
samt ordinarie delegats
beslut (jourtid).
Beslut om
a) förtroendevalds
deltagande i kurser,
konferenser och dylikt
b) ordförandens deltagande
i kurser, konferenser och
dylikt
Yttranden och remissvar till
myndigheter i ärenden som
är av icke principiell
beskaffenhet, då inklusive
att besluta om att avstå
från yttrande.
Besvarande av skrivelse i
ärenden som inte är av
principiell beskaffenhet.
Hantering av ärenden,
beslut om utredningar,
bistånd eller insatser eller
bedömningar om
arbetsuppgifter i övrigt som
avser vuxen person som
det enligt SÄPO finns
misstankar om eller dom
avseende terroristbrott,
brott mot mänskligheten,
krigsförbrytelser eller
annan brottslighet, samt
dennes make/maka och
barn.
Beslut om jäv - anställd
6 kap. 30 § KL
7 kap. 4 § KL
18 § FL
Beslut om jäv6 kap. 30 § KL
förtroendevald i
7 kap. 4 § KL
arbetsutskottet
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Ordförande eller
annan ledamot
enligt
kompletterande
beslutsrätt.

Ordförande

2:e vice
ordförande
Förvaltningschef

Förvaltningschef

Arbetsutskott

Överordnad chef

Arbetsutskottet

I enlighet med
kommunfullmäktiges
beslut (dnr 2019-KS379).
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1.3
Nr
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4
Nr
1.4.1

1.4.2

1.5
Nr
1.5.1

Ekonomiska frågor
Beslut
Beslut om utseende av
attestanter och
kontoansvariga.
Avskrivningar av fordringar,
medge betalningsuppskov,
godkänna ackord, förslag till
skuldsanering och andra
avtal om helt eller delvis
avstående från rätt till
fordran, liksom även
avyttring av lös egendom.
Omfördelning av i
internbudget anslagna
medel.

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Kommentar

Ordförande

Förvaltningschef

Överklaganden och yttranden
Beslut
Rättstidsprövning,
omprövning,
inhibitionsyrkande och
yttrande i ärende vari
beslut fattats med stöd av
delegationsuppdrag
Beslut om att överklaga
beslut av
domstol/myndighet

Lagrum
35-39 §§ samt
45- 46 §§ FL

Delegat
Den delegat som
fattat det
överklagade
beslutet

Kommentar

Den delegat som
fattat det
överklagade
beslutet

Om delegat beslutar
att inte överklaga ska
detta dokumenteras i
enlighet med
gällande
handläggningsrutiner.
Skäl till avstående
från överklagande
bör framgå.

Juridiska frågor
Beslut
Beslut om att föra talan i
ärenden eller mål vid allmän
domstol eller

Lagrum
10 kap. 2 § SoL

8
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Enhetschef med
rätt till
vidaredelegering
till 1:e socionom.

Kommentar
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7
1.5.8

förvaltningsdomstol i
individärenden.
Beslut om att befullmäktiga
ombud för nämnden i
ärende eller mål vid allmän
domstol eller allmän
förvaltningsdomstol
Förande av nämndens talan
inför domstolar och andra
myndigheter, liksom även
företräda nämnden vid
andra förrättningar när
kommunens rätt är i fråga,
och att då iaktta och bevaka
nämndens rätt, inklusive att
träffa förlikningar, samt att i
alla mål och ärenden
mottaga och kvittera
kommunen tillkommande
medel, delgivningar och
andra handlingar.
Beslut om befullmäktigande
av ombud att föra
nämndens talan i
civilrättsliga mål.
Överlämnande till tingsrätt
av sådan ansökan om
betalningsföreläggande som
svaranden har bestritt
Beslut att utge skadestånd
när skadefall inte omfattas
av tecknad
kommunförsäkring
Mottagande av delgivning
Utkvittens av
rekommenderad
försändelse

10 kap. 2 § SoL

Enhetschef

Förvaltningschef
Kommunjurist

Ordförande

Förvaltningschef

Ordförande

Förvaltningschef
Förvaltningschef
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Delegationen avser
civilrättsliga
tvister.
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1.6

Anmäla och upplysa

Nr
1.6.1

Beslut
Dödsboanmälan till
tingsrätt

Lagrum
20 kap. 8 a § ÄB

1.6.2

Beslut att nämnden utses
till dödsboförvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god man
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte längre
föreligger
Beslut om anmälan till
överförmyndare om
förhållanden beträffande
förvaltningen av
underårigs egendom
Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig
Beslut angående anmälan
av behov av offentligt
biträde
Anmälningsskyldighet
enligt smittskyddslagen
Beslut att lämna ut
uppgifter till
smittskyddsläkare
Beslut att polisanmäla
brott
- som rör nämndens
verksamhet
- som rör ekonomiskt
bistånd

18 kap. 2 § ÄB

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8
1.6.9

1.6.10

Delegat
Assistent
Samhällsvägledare
MBK
Enhetschef

5 kap. 3 § punkt 1
SoF

Socionom

5 kap. 3 § punkt 2
SoF

Socionom

5 kap. 3 § punkt 3
SoF

Enhetschef med
rätt till
vidaredelegering
till barnutredare

5 kap. 2 § SoF

Enhetschef med
rätt till
vidaredelegering
till barnutredare
Enhetschef

43 § RhjL
36 §
Rhjförordning
6 kap. 12 §
Smittskyddslagen
6 kap. 9 §
Smittskyddslagen

Enhetschef

12 kap. 10 § SoL
6 § Bidragsbrottslagen

Enhetschef
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1.6.11

1.6.12

1.7
Nr
1.7.1

1.7.2

1.8
Nr
1.8.1

1.8.2

1.8.3

Beslut att polisanmäla
respektive inte
polisanmäla misstanke om
brott som riktar sig mot
underårig, samt
polisanmäla vissa grövre
brott
Rapportering av ej
verkställda beslut till IVO,
kommunens revisorer
samt till
kommunfullmäktige.

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 20 § OSL

Enhetschef

16 kap. 6 § SoL

Enhetschef
Kvalitetsutvecklare

Överflyttning av ärenden
Beslut
Beslut om begäran
avseende överflyttning av
ärende till annan kommun
samt beslut i fråga om
mottagande av ärende
Ansökan till IVO om
överflyttning av ärende vid
tvist

Lagrum
2a kap. 10 §
SoL

Delegat
Enhetschef

2a kap. 11 §
SoL

Enhetschef

Kommentar

Offentlighet och sekretess
Beslut
Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet
samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild.
Beslut att lämna ut
uppgifter i personregister
till statliga myndigheter i
forskningssyfte
Beslut att sekretessbelägga
uppgift om anmälares
identitet.

Lagrum
2 kap. 14 § TF
6 kap. 2-3, 7 §§
OSL
10 kap. 14 § OSL
12 kap. 2 § OSL
30 kap. 20 § OSL

Delegat
Enhetschef

12 kap. 6 § SoL

Förvaltningschef

26 kap. 5 § OSL

Enhetschef
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Beslut att lämna
ut handling fattas
av den som har
handlingen i sin
vård.
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1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.9

Beslut att efter
sekretessprövning
sekretessbelägga uppgifter
för klienten
Beslut om sekretess till
skydd för underårig i
förhållande till
vårdnadshavare
Beslut om sekretess för
uppgift som behöver
skyddas när
åklagarmyndighet eller
polismyndighet uppdagar,
utreder samt beivrar brott
Beslut om
gallring/bevarande av
arkivhandlingar samt
samråd med
arkivmyndighet
Samråd med
arkivmyndigheten
angående överlämnande
av arkivhandlingar

10 kap. 3 § OSL
26 kap. 5 § OSL

Enhetschef

12 kap. 3 § OSL

Enhetschef

18 kap. 1 § SoL

Enhetschef

12 kap. 1-2 §§
SoL

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Enligt
kommunens och
nämndens
informationshant
eringsplan
Enligt
kommunens och
nämndens
informationshant
eringsplan

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR

Nr
1.9.1

Beslut
Beslut om att yttra sig till
Datainspektionen i ärenden
som rör dataskydd enligt
GDPR

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

1.9.2

Beslut om att anmäla
personuppgiftsincident till
Datainspektionen

Artikel 33
GDPR

Förvaltningschef

1.9.3

Beslut om att ingå och
teckna
personuppgiftsbiträdesavtal
med motpart

Artikel 28
GDPR

Förvaltningschef
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Kommentar
Om ärendet är av
principiell
beskaffenhet ska
nämnden yttra
sig.
Får vidaredelegeras
till medarbetare
med särskilt GDPRansvar på
förvaltningen.
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1.9.4

Beslut om att initiera
förhandsamråd med
Datainspektionen

Artikel 36
GDPR

Förvaltningschef

1.9.5

Beslut om att avslå begäran
om registerutdrag

Artikel 13-15
GDPR

Förvaltningschef

1.9.6

Beslut om åtgärder för att
säkerställa personuppgifter i
enlighet med kraven i GDPR

Artikel 32
GDPR

Enhetschef

Får vidaredelegeras
till medarbetare
med särskilt GDPRansvar på
förvaltningen.
Får vidaredelegeras
till medarbetare
med särskilt GDPRansvar på
förvaltningen.

1.10 Förvaltningslagen
Nr
1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

Beslut
Beslut om att underrätta en
part om att handläggningen
i ett ärende har försenats.
Särskilt beslut om att avslå
begäran om att avgöra ett
ärende i enlighet med FL 12
§
Beslut om att ombud ej får
medverka i ett ärende då
hen har bedömts som
olämplig
Beslut om att förelägga
ombud eller part att visa
upp fullmakt

Lagrum
11 § FL

Delegat
Delegat som fattat
beslutet

11 § 12 § FL

Den delegat som
fattat beslutet

14 § 2:a
stycket FL

Enhetschef

15 § 2:a
stycket FL

Beslut om att inom ramen
för utredningsuppdrag
begära yttrande från annan
myndighet eller enskild.

23 § FL

Enhetschef med rätt
till vidaredelegering
till handläggare
inom respektive
verksamhetsområde
Enhetschef

13

Kommentar

FÖRFATTNING 1.3.3
1.10.6

1.10.7

1.10.8

Beslut om rättidsprövning,
omprövning,
inhibitionsyrkande och
yttrande i ärende vari
beslut fattats med stöd av
delegationsuppdrag
Beslut om att överklaga
beslut av
domstol/myndighet
Beslut om att ge anstånd i
ett överklagande av ett
beslut

Den delegat som
fattat det
överklagade
beslutet

45 § 1:a
stycket FL

Den delegat som
fattat det
överklagade
beslutet
Delegat som fattat
ursprungsbeslutet

1.11 Lex Sarah
Nr
1.11.1

Beslut
Beslut att inleda utredning
enligt Lex Sarah

1.11.2

Beslut i fråga om det
förelegat missförhållanden
eller en påtaglig risk för
missförhållande inom
socialtjänsten.
Beslut i fråga om det
förelegat ett sådant allvarligt
missförhållande eller en
påtaglig risk för allvarligt
missförhållande som ska
anmälas till IVO.
Besluta om att yttra sig till
IVO vid begäran om
komplettering

1.11.3

1.11.4

Lagrum
14 kap. 6 §
SoL
SOSFS 2011:9
14 kap. 6 §
SoL
SOSFS 2011:9

Delegat
Enhetschef i samråd
med
kvalitetsutvecklare
Förvaltningschef

14 kap. 7 §
SoL

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef i
samråd med
kvalitetsutvecklare

14

Kommentar

FÖRFATTNING 1.3.3
1.12 Systematiskt kvalitetsarbete
Nr
1.12.1

Beslut
Besluta om att anta rutiner
inom ramen för det
systematiska
kvalitetsarbetet enligt
SOSFS 2011:9.

Lagrum
SOSFS 2011:9

Delegat
Förvaltningschef

Kommentar

Delegat

Kommentar

1.13 Yttrande och upplysningar
Nr
1.13.1

1.13.2

1.13.3

1.13.4

1.13.5

Beslut
Yttrande till allmän
domstol angående
överlämnande till vård då
den som begått en
brottslig gärning

Lagrum
31 kap. 1 § BrB

-är föremål för insatser
enligt SoL, LVU eller LVM
samt föreslås bli föremål
för insatser enligt SoL
alternativt ej bedöms vara
i behov av insatser

Enhetschef med
rätt till
vidaredelegation
till 1:e socionom

-föreslås bli föremål för
åtgärder enligt LVU eller
LVM
Yttrande till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet
Beslut om att bestämma
en arbetsplan och utse
handledare samt kontroll
av att handlingsplan följs
Underrättelse till
Åklagarmyndigheten
(återrapportering)
Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens
medgivande för barn
under 18 år

Arbetsutskott

11 § LUL

1:a Socionom

5 kap. 1 b §
2:a stycket SoL

Socionom

12 kap. 8 § SoL

Socionom

3 § 2:a stycket
PassF

Socionom

15
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1.13.6

Yttrande enligt namnlagen

1.13.7

Yttrande till Länsstyrelsen
eller domstol i
körkortsärenden
Yttrande beträffande
äktenskapsdispens
Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning
Yttrande i
personutredningar och
yttrande i luftcertifikat och
vapenlicensärende m.fl.
Upplysningar i
vapenärenden samt
yttranden angående
persons lämplighet att ingå
i hemvärnet
Beslut att avge yttrande i
tillsynsärende
Yttrande till
Migrationsverket om
ensamkommande barns
ålder
Återsökning av statlig
ersättning för insatser för
vissa utlänningar,
asylsökande m.fl.
Överklagande av beslut
gällande statlig ersättning
för insatser för vissa
utlänningar, asylsökande
m.fl.

1.13.8
1.13.9

1.13.10

1.13.11

1.13.12
1.13.13

1.13.14

1.13.15

45 § 46 §
Namnlagen
39 § 3:e stycket
Körkortslagen

Socionom

15 kap. 1 § ÄB

Enhetschef

43 § RhjL
36 §
Rhjförordning

Socionom

Enhetschef

Socionom

5§
Hemvärnsförord
ning (1997:146)

Socionom

13 kap. 2 § SoL

Arbetsutskott

17 kap. 1§
Utlänningslagen

Socionom

SFS 1990:927,
2002:1118,
2010:1112,
2017:193
SFS 1990:927,
2002:1118,
2010:1112,
2017:193

Enhetschef
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Enhetschef

FÖRFATTNING 1.3.3

2. IFO -VUXEN
2.1 Utredning
Nr
2.1.1

2.1.2

Beslut
Beslut om att utredning ska
inledas eller att utredning
inte ska inledas
Beslut om att inledd
utredning avslutas, läggs
ned, inte föranleder någon
åtgärd

Lagrum
11 kap. 1 § SoL

Delegat
Socionom

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 4 § SoL

Socionom

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Assistent

4 kap. 1 § SoL

Socionom

Kommentar

2.2 Ekonomiskt bistånd
Nr
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Beslut
Försörjningsstöd enligt
definition som anges i 4
kap 3 § SoL och enligt
riktlinjer
Över/under riksnorm
avseende personliga
kostnader och
gemensamma
hushållskostnader
Beslut om ansökan
avseende försörjningsstöd
avseende boende,
hushållsel, hemförsäkring,
arbetsresor, fack- och akassaavgift utöver riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

-Bifall

Enhetschef

-Avslag
Med villkor om praktik eller
kompetenshöjande
åtgärder
Vägran av eller nedsättning
av fortsatt
försörjningsstöd

4 kap. 4 § SoL

Socionom
Socionom

4 kap. 5 § SoL

Socionom
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2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

Beslut om kostnad
avseende läkarvård,
medicin, akut tandvård,
barnomsorg, färdtjänst,
glasögon, hemtjänst

4 kap. 1 § SoL

-Avslag

Assistent

-Godkännande enligt
riktlinjer

Assistent

- Godkännande utöver
riktlinjer
Beslut om kostnad
avseende husgeråd,
fickpengar, kortare
bussresor, bilkostnad,
umgängeskostnader

Enhetschef
4 kap. 1 § SoL

-Avslag

Socionom

-Godkännande enligt
riktlinjer

Socionom

- Godkännande utöver
riktlinjer
Kostnad avseende
kosttillägg, badkort,
telefon, TV, bredband

Enhetschef
4 kap. 1 § SoL

-Avslag

Socionom

-Enligt riktlinjer

Socionom

-Utöver riktlinjer

Enhetschef

Kostnader avseende
tandvård, rättshjälp,
spädbarnsutrustning enligt
riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

-upp till 10 % av
basbeloppet/ansökan

Socionom

-upp till 50 % av
basbeloppet/ansökan

Enhetschef

- över 50 % av
basbeloppet/ansökan

Arbetsutskott
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2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

Ersättning för barns
kostnader för
fritidsaktiviteter.
Kostnader för begravning,
magasinering, rekreation,
hemutrustning,
stughyrning, uteätartillägg,
försäkring

4a kap. 1 § SoL

Socionom

4 kap. 1 § SoL

-Enligt riktlinjer

Socionom

-Utöver riktlinjer
Kostnader i samband med
flytt
-upp till 10 % av
basbeloppet/ansökan

Enhetschef

-över 10 % av
basbeloppet/ansökan
Övrigt ekonomiskt bistånd

4a kap. 1 § SoL
Socionom
Enhetschef
4 kap. 1 § SoL

-upp till 10 % av
basbeloppet/ansökan

Socionom

-upp till 30 % av
basbelopp/ansökan

Enhetschef

-över 30 %av
basbelopp/ansökan

Arbetsutskott

2.3 Skulder
Nr
2.3.1

Beslut
Bevilja skuld

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat

-upp till 1 månad och/eller
10% av basbeloppet

Socionom

-upp till 4 månader och/eller
sammanlagt 30% av
basbeloppet

Enhetschef

-övriga skulder

Arbetsutskott
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2.4 Återkrav
Nr
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

Beslut
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4
kap 1 § SoL
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4
kap 2 § SoL

Lagrum
9 kap. 2 § 1:a
stycket SoL

Delegat
Socionom

9 kap. 2 § 2:a
stycket SoL

-upp till 30 % av
basbelopp/år

Enhetschef

-över 30 % av basbelopp/år
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL som utgått
obehörigen eller med för
högt belopp
Beslut om att föra talan om
ersättning hos
förvaltningsrätt avseende
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
om återkrav enligt 9 kap. 2 §
SoL
Beslut om att föra talan om
ersättning hos
förvaltningsrätt avseende
beslut enligt
4 kap. 2 § SoL om återkrav
enligt 9 kap. 2 SoL

9 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott
Arbetsutskott

9 kap. 3 § SoL

Enhetschef

9 kap. 3 § SoL

-upp till 30 % av
basbelopp/år

Enhetschef

-över 30 % av basbelopp/år
Beslut om att föra talan om
återkrav hos förvaltningsrätt
för ekonomiskt bistånd enl.
9 kap. 1 § SoL
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
avseende beslut enl. 4 kap.
1 § SoL om återkrav enligt 9
kap. 2 §

9 kap. 3 § SoL

Arbetsutskott
Arbetsutskott

9 kap. 4 § SoL

Enhetschef
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2.4.8

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
avseende beslut enl. 4 kap 2
§ SoL om återkrav enligt 9
kap 2 SoL

9 kap. 4 § SoL

-upp till 30 % av
basbelopp/år

Enhetschef

-över 30 % av basbelopp/år

Arbetsutskott

2.5 Annat ekonomiskt bistånd
Nr
2.5.1

2.5.2

Beslut
Beslut om bistånd enl. 4 kap
2 § socialtjänstlagen

Lagrum
4 kap. 2 § SoL

Delegat

-upp till 30 % av
basbelopp/år

Enhetschef

-över 30 % av basbelopp/år

Arbetsutskott
Enhetschef

Beslut om bistånd avseende
kostnad för tillfälligt boende
på hotell, vandrarhem eller
motsvarande

4 kap. 1 § SoL

Kommentar

2.6 Öppenvård och stödinsatser för vuxna
Nr
2.6.1
2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

Beslut
Beslut om bistånd i form av
öppenvård i intern regi
Beslut om
öppenvårdsinsatser, även
eftervård, externa behandlare
upp till 10 % av
basbelopp/månad
Beslut om
öppenvårdsinsatser, även
eftervård, externa behandlare
upp till 1500 kr/dag
Beslut om
öppenvårdsinsatser, även
eftervård, externa behandlare
över 1500kr /dag.
Beslut om
kontaktfamilj/kontaktperson/

Lagrum

Delegat
Socionom

4 kap. 1 § SoL

Socionom

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

4 kap. 1 § SoL

Socionom
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2.6.6

2.6.7

2.6.8
2.6.9
2.6.10

kvalificerad kontaktperson
Beslut om ekonomiskt bistånd
i samband med utredningsoch öppenvårdsinsatser
-upp till 30 % av
basbelopp/år
Beslut om ekonomiskt bistånd
i samband med utredningsoch öppenvårdsinsatser
-över 30 % av basbelopp/år
Beslut om bistånd avseende
boende i jourlägenhet
Beslut om bistånd i form av
boende med socialt kontrakt
Bistånd i form av hjälp vid
skuldsaneringsansökan

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

1 § Skuldsaneringslagen

Socionom/
budgetrådgivare

2.7 Placering utanför hemmet för vuxna
Nr
2.7.1

2.7.2
2.7.3

Beslut
Beslut om beredande av vård i
familjehem eller hem för vård
eller boende
Beslut om bistånd i form av
HVB (vuxna)
Beslut om bistånd till vuxna i
form av vård i familjehem

Lagrum
4 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoL

Delegat
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
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2.8 LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall
Nr
2.8.1
2.8.2

2.8.3

2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7

2.8.8

2.8.9

Beslut
Beslut att inleda utredning
Beslut att ej inleda utredning
eller att inledd utredning ska
läggas ned, alt. övergår i 11
kap 1 § SoL
Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för
undersökning
Beslut att ansöka om vård hos
Förvaltningsrätten
Beslut att återkalla ansöka om
vård hos Förvaltningsrätten
Beslut om omedelbart
omhändertagande
Beslut om omedelbart
omhändertagande när
arbetsutskottets beslut inte
kan avvaktas
Beslut att begära biträde av
polis
- för att föra en missbrukare
till beslutad
läkarundersökning
- för att föra den som ska
beredas vård eller som är
omedelbart omhändertagen
till ett LVM-hem eller sjukhus
Yttrande till
åklagarmyndigheten
beträffande den som vårdats
enligt LVM

Lagrum
7 § LVM
7 § LVM

Delegat
Enhetschef
Enhetschef

9 § LVM

Socionom

11 § LVM

Arbetsutskott

11 § LVM

Arbetsutskott

13 § LVM

Arbetsutskott

13 § 2:a
stycket LVM

Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot

45 § punkt 1
LVM
45 § punkt 2
LVM

Socionom

46 § LVM

Enhetschef
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3. IFO BARN OCH UNGDOM
3.1 Utredning
Nr
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Beslut
Beslut om att utredning ska
inledas eller att utredning inte
ska inledas avseende barn och
ungdom vid egen ansökan
samt vid begäran om yttrande
av annan myndighet
Beslut om att utredning vid
anmälan avseende barn och
ungdom ska inledas
Beslut om att utredning vid
anmälan avseende barn och
ungdom inte ska inledas
Omedelbar skyddsbedömning
vid anmälan som rör barn och
ungdom
Beslut att avsluta utredning
avseende barn och ungdom

Lagrum
11 kap. 1 §
SoL

Delegat
Socionom

11 kap. 1 §
SoL

Socionom

11 kap. 1 §
SoL

1:e socionom

11 kap. 1 a §
SoL

Socionom

11 kap. 1 och
4 §§ SoL

-till interna
öppenvårdsinsatser

3.1.6

3.1.7

-i övriga fall
Beslut att inleda utredning
oavsett den enskildes
samtycke
Beslut att höra barn utan
vårdnadshavares samtycke

3.1.8

Beslut om förlängning av
utredningstid i ärende som rör
barn

3.1.9

Beslut om att inleda
uppföljning samt avsluta
uppföljning av barns situation
då utredning avslutats utan
insats

Socionom
1:e socionom
11 kap. 1 och
2 §§ SoL

1:e socionom

11 kap. 2 och
10 §§ SoL
6 kap 7-8 §§
FB
11 kap. 1 §
SoL
11 kap. 2 §
SoL
11 kap. 4 a
och 4 c §§
SoL

Enhetschef
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Förvaltningschef

Enhetschef

Kommentar

FÖRFATTNING 1.3.3
3.2 Öppenvård och stödinsatser för barn och unga
Nr
3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

Beslut
Beslut om bistånd i form av
öppenvård i intern regi
Beslut om öppenvårdsinsatser,
externa behandlare upp till 10
% av basbelopp/månad
Beslut om öppenvårdsinsatser,
externa behandlare upp till
1500kr/dag.
Beslut om öppenvårdsinsatser,
externa behandlare över
1500kr/dag
Beslut om öppenvårdsinsats
till barn över 15 år utan
vårdnadshavares samtycke

Lagrum
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

Delegat
Socionom

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef

4 kap. 1 §
SoL

Arbetsutskott

3 kap. 6 a §
SoL

Beslut om
kontaktfamilj/kontaktperson/k
valificerad kontaktperson till
barn över 15 år utan
vårdnadshavares samtycke
Beslut om bistånd med
kontaktperson/kontaktfamilj
samt entledigande av den
samma, enligt utarbetade
riktlinjer
Beslut om bistånd som
behandlingsinsats i form av
koloni- och lägervistelse,
stughyra eller liknande upp till
20% av basbelopp/år
Beslut om bistånd som
behandlingsinsats i form av
koloni- och lägervistelse,
stughyra eller liknande upp till
30 % av basbelopp/år och
ärende

3 kap. 6 b §
SoL

Enhetschef med
rätt till
vidaredelegation
till 1:e socionom
Enhetschef

Enhetschef

4 kap. 1 §
SoL
3 kap. 6 § 3:e
stycket SoL

1:e socionom

4 kap. 1 §
SoL

1:e socionom

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef
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3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

Beslut om bistånd som
behandlingsinsats i form av
koloni- och lägervistelse,
stughyra eller liknande över 30
% av basbelopp/år och
ärende
Beslut om bistånd i samband
med utrednings- och
öppenvårdsinsatser upp till 10
% av basbelopp/år
Beslut om bistånd i samband
med utrednings- och
öppenvårdsinsatser upp till 30
% av basbelopp/år
Beslut om bistånd i samband
med utrednings- och
öppenvårdsinsatser över 30 %
av basbelopp/år
Beslut om att vidta
stödåtgärder eller medicinsk
behandling för ett barns bästa
då enbart en av två
vårdnadshavare samtycker
Beslut om upphörande av
biståndsinsats enligt 4 kap 1 §
SoL

4 kap. 1 §
SoL

Arbetsutskott

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef

4 kap. 1 §
SoL

Arbetsutskott

6 kap. 13 a §
FB

Arbetsutskott

4 kap. 1 §
SoL

Socionom

3.3 Placering utanför hemmet barn och unga
Nr
3.3.1

3.3.2

3.3.3

Beslut
Medgivande att ta emot barn
för stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem
(s.k. privatplacering)
Beslut om godkännande av
sådant enskilt hem som tar
emot barn för tillfällig vård
och fostran (jourhem)
Beslut om att inte inleda
familjehems-/
jourhemsutredning

Lagrum
6 kap. 6 § 1:a
stycket SoL

Delegat
Arbetsutskott

6 kap. 6 § 3:e
stycket SoL

Arbetsutskott

6 kap. 6 § 2:a
och 3:e
stycket SoL

Socionom
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3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8
3.3.9

3.3.10
3.3.11

3.3.12

Beslut om att bevilja f.d.
familjehem fortsatt råd och
stöd (efter
vårdnadsöverflyttning)
Beslut om bistånd till barn och
ungdom i form av ej
stadigvarande vistelse i
jourhem under
utredningstiden och högst två
månader efter att utredning
enligt 11 kap 2 § SoL avslutats
Tidsbegränsad förlängning av
placering i jourhem utöver två
månader efter avslutad
utredning

4 kap. 1 §
SoL

Socionom

4 kap. 1 §
SoL
6 kap. 4 §
SoL

Enhetschef

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef

Beslut om stadigvarande vård
i av nämnden utsett
familjehem, konsulentstött
familjehem
(familjehemsutredning biläggs
barnets utredning och
vårdbeslutet innebär
samtidigt godkännande av
familjehemmet)
Beslut om placering i hem för
vård eller boende
Beslut om placering i
stödboende för barn och unga
16-18 år
Övervägande om fortsatt
vård
Särskilt övervägande om det
finns skäl att ansöka om
överflyttning av vårdnaden
Beslut om att inleda
uppföljning samt att avsluta
uppföljning av barns situation
efter att placering upphört

4 kap. 1 §
SoL
6 kap. 2 §
SoL

Arbetsutskott

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

Arbetsutskott

6 kap. 8 § 1:a
stycket SoL
6 kap. 8 § 2:a
stycket SoL

Arbetsutskott

11 kap. 4 b §
SoL
11 kap. 4 c §
SoL

Enhetschef med
rätt till
vidaredelegation till
1:e socionom

6 kap. 6 §
4:e stycket
SoL
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Arbetsutskott

Arbetsutskott

FÖRFATTNING 1.3.3
3.3.13

3.3.14

3.3.15

Beslut att godkänna att en
utländsk myndighet placerar
ett barn i familjehem eller
HVB i Sverige
Beslut att placera ett barn i
familjehem eller HVB i ett
annat land
Begäran hos CSN om ändring
av betalningsmottagare för
studiehjälp.

6 kap. 11 a §
SoL

Arbetsutskott

6 kap. 11 b §
SoL

Arbetsutskott

2 kap 33 §
andra stycket
studiestödsförordningen

Socionom

3.4 LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Nr
3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Beslut
Beslut att ansöka om vård i
Förvaltningsrätten
Beslut att återkalla ansöka om
vård i Förvaltningsrätten
Beslut om omedelbart
omhändertagande av ungdom
under 20 år

Lagrum
4 § 1:a
stycket LVU
4 § LVU
21 § LVU
6 § 1:a

Delegat
Arbetsutskott

2:a stycket
LVU

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn
under 18 år när svensk
domstol inte
är behörig att besluta om
beredande av vård

6a § 1:a
respektive
2:a stycket
LVU

Då beslutet ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot
Arbetsutskott

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enl. 6 §
LVU ska upphöra

9 § 3:e
stycket LVU

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

11 § 1:a
respektive
3:de stycket
LVU

respektive

28

Arbetsutskott
Arbetsutskott

Då beslutet ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot
Arbetsutskott
Då beslutet ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot
Arbetsutskott
Då beslutet ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot

Kommentar
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3.4.7

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

11 § 2:a
respektive
3:de stycket
LVU

3.4.8

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

13 § 1:a
respektive
2:a stycket
LVU

3.4.9

Prövning av om vård med
stöd av 3 § LVU fortfarande
behövs

Arbetsutskott

3.4.10

Beslut i brådskande fall
gällande:
- hur umgänge ska utövas
då överenskommelse med
barnets förälder eller
vårdnadshavare ej är möjlig
- att ej röja barnets
vistelseort för föräldrar eller
vårdnadshavare
Beslut om att vården ska
upphöra

13 § 1:a
respektive
3:e stycket
LVU
14 § 2:a
stycket,
punkt 1 och
2

21 § 1:a
stycket LVU

Arbetsutskott

3.4.11

3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.4.15
3.4.16
3.4.17

Beslut om kontaktperson
eller öppen behandling
enligt 22 § 1 st 1, 2 LVU
Prövning om beslut enligt
22 § LVU fortfarande
behövs
Beslut om att förebyggande
insats enligt 22 § LVU ska
upphöra
Ansökan hos
Förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud fortfarande
behövs
Beslut om att
flyttningsförbud ska
upphöra

22 § 1:a
stycket LVU

Arbetsutskott
Då beslutet ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot
Arbetsutskott

Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot

Då beslutet ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot
Arbetsutskott

22 § 3:e
stycket LVU

Arbetsutskott

22 § 3:e
stycket LVU

Arbetsutskott

24 § LVU

Arbetsutskott

26 § 1:a
stycket LVU

Arbetsutskott

26 § 2:a
stycket LVU

Arbetsutskott

29

Att ändra, återkalla
eller upphäva ett
redan fattat beslut
ska fattas på samma
delegationsnivå som
ursprungsbeslutet.
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3.4.18

3.4.19

3.4.20

3.4.21

3.4.22

3.4.23

3.4.24

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
- då beslut ej kan avvaktas
- beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud ska
upphöra

27 § 1:a
respektive
2:a stycket
LVU

Beslut om begäran om
biträde av polis för att
bereda läkaren tillträde till
den unges hem eller för att
inställa den unge till
läkarundersökning,
och/eller beslut om begäran
om biträde av polis för att
genomföra
läkarundersökning
Beslut om begäran om
biträde av polis för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande
med stöd av LVU
Beslut om att hos
Förvaltningsrätten ansöka
om förlängning av
utredningstiden
Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i
den mån beslutet ej är att
hänföra till 11 § 1, 2 st LVU
(t ex kortare vistelser utom
familjehemmet eller
hemmet för vård eller
boende)
Beslut om den unges
umgänge med förälder eller
vårdnadshavare efter beslut
om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om
läkarundersökning, utse
läkare samt plats för
läkarundersökningen

43 § punkt 1
LVU

Arbetsutskott
Då beslutet ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot
Arbetsutskott
Då beslutet ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot

43 § punkt 2
LVU

Särskilt förordnade
tjänstepersoner

8 § LVU

Enhetschef

11 § 4:e
stycket LVU

Socionom

31 § LVU

Enhetschef

32 § LVU

Enhetschef

30
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3.4.25

3.4.26

Beslut om att ansöka om
utreseförbud till
förvaltningsrätten

31 b § LVU

Beslut i brådskande fall
gällande tillfälligt
utresebeslut om:
- det är sannolikt att ett
utreseförbud behövs, och
- rättens beslut om
utreseförbud inte kan
avvaktas med hänsyn till
risken för att den unge förs
utomlands eller lämnar
Sverige.

31 d § LVU

Arbetsutskott

Då beslut ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt
förordnad
ledamot
Arbetsutskott

Då beslut ej kan
avvaktas:
Ordförande eller
särskilt förordnad
ledamot

4. VÅRDKOSTNADER IFO
Nr
4.1

4.2

Beslut
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj/
kvalificerad kontaktperson

Lagrum

Delegat

enligt SKR:s
rekommendationer

Socionom

Utöver SKR:s
rekommendationer
Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
familjehem, samt f.d.
familjehemsföräldrar där
vårdnaden är överflyttad,

Enhetschef
6 kap. 11 §
SoL

enligt SKR:s
rekommendationer

Socionom

Utöver SKR:s
rekommendationer

Enhetschef
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4.3

4.4

4.5

Beslut om vårdkostnader i
form av plats vid hem för vård
eller boende, stödboende
samt konsultentstött
familjehem

4 kap. 1 §
SoL

- upp till 5000 kr/dygn

Enhetschef

- i övriga fall
Beslut om ersättning till
särskild förordnad
vårdnadshavare

Arbetsutskott
12 kap. 16 §
FB

-enligt kommunens riktlinjer

Socionom

-över kommunens riktlinjer
Beslut om bistånd till
kostnader inför placering,
omplacering eller flyttning
från familjehem, stödboende
eller hem för vård och boende

Enhetschef
4 kap. 1 §
SoL

- upp till 20 % av
basbelopp/tillfälle

1:e Socionom

- upp till 50 % av
basbelopp/tillfälle

Enhetschef

- i övriga fall
4.6

Beslut om särskilda kostnader
under HVB- eller
familjehemsplacering, stödboende

4 kap. 1 §
SoL

Arbetsutskott

- upp till 50% av basbelopp/år
och ärende

Enhetschef

- i övriga fall

Arbetsutskott
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5. AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
Nr
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Beslut
Beslut om ersättning från
förälder vars barn är underårig
och får vård i ett annat hem
än det egna
Beslut om ersättning för
uppehälle (egenavgift) i
samband med bistånd i form
av HVB-plats eller familjehem
(vuxen)
Beslut om anmälan till
Försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära
sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem för
vård eller boende eller
familjehem enligt SoL som ger
vård och behandling åt
missbrukare
Beslut om framställan till
Försäkringskassa om att
nämnden ska erhålla
retroaktiv utbetalning av
ersättning
Beslut om framställan till CSN
om ändring av
betalningsmottagare för
studiebidrag
Beslut om framställan till
Försäkringskassa om ändring
av mottagare för
bostadsbidrag
Beslut om att föra talan om
ersättning hos förvaltningsrätt
avseende beslut om återkrav 8
kap 1 § SoL
Beslut om eftergift av
återbetalningsskyldighet
avseende beslut enligt 8 kap 1
§ SoL

Lagrum
8 kap. 1 § 2:a
stycket SoL
19 kap SFB

Delegat
Socionom

8 kap. 1 § 2:a
stycket SoL

Socionom

106 kap. 13 §
SFB
106 kap. 3839 §§ SFB

Socionom

107 kap. 5 §
SFB
9 kap. 2 §
SoL

Socionom

2 kap. 33 §
Studiestödsförordningen

Socionom

98 kap. 11 §
SFB

Socionom

9 kap. 3 §
SoL

Enhetschef

9 kap. 4 §
SoL

Enhetschef
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6. FAMILJERÄTT
Nr
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Beslut
Beslut om godkänna/
icke godkänna avtal mellan
föräldrar avs. gemensam eller
ensam vårdnad av barnet
Beslut om att godkänna/icke
godkänna avtal mellan
föräldrar om vårdnad, boende
och umgänge

Lagrum
6 kap. 6 § FB

Delegat
Socionom

6 kap. 6 § FB
6 kap. 14 a §
2:a stycket
FB
6 kap. 15 a §
3:e stycket
FB
6 kap. 15a §
3:e stycket
FB

Socionom

6 kap. 19 §
3:e stycket
FB

Enhetschef

1 kap. 4 § FB
1 kap. 9 § FB

Assistent
Socionom

1 kap. 4 § FB
1 kap. 9 § FB

Assistent
Socionom

1 kap. 4 § FB
2 kap. FB

Socionom

Beslut om att inleda och
bedriva utredning om
fastställande av faderskap/
föräldraskap

2 kap. 1 § FB
2 kap. 4-6 §§
FB
2 kap. 8 § FB
2 kap. 8 a §
FB

Enhetschef

Beslut om att återuppta
nedlagd
faderskapsutredning

2 kap. 1 § FB

Enhetschef

Beslut om att godkänna/icke
godkänna avtal mellan
föräldrar avseende barnets
umgänge
Beslut att utse utredare i
ärenden som rör vårdnad,
boende eller umgänge.
Beslut om att godkänna
faderskapsbekräftelse/
föräldraskapsbekräftelse
Beslut om att godkänna
faderskapsbekräftelse/
föräldraskapsbekräftelse när
föräldrarna sammanbor
Beslut om godkännande av
faderskapsbekräftelse i

övriga fall
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Socionom

Delegationsförbud
enligt 10 kap. 5 §
SoL e.c. för beslut
enligt 2 kap. 7 §
FB om att inte
påbörja utredning
eller att lägga ned
en påbörjad
utredning
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6.10

Beslut om att inleda och
bedriva utredning om någon
annan än äkta mannen ska
anses vara förälder till barnet

2 kap. 9 § 1:a Socionom
stycket FB

6.11

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

Enhetschef

6.12

Medgivande att i
adoptionssyfte ta emot barn
för stadigvarande vård och
fostran
Beslut att återkalla
medgivande till adoption av
utländskt barn
Samtycke till att
adoptionsförfarandet får
fortsätta
Beslut att inte ge samtycke till
att adoptionsförfarandet får
fortsätta
Beslut att utse utredare i
adoptionsärenden

3 kap. 5-12
§§ FB
3 kap. 14 §
2:a stycket
FB
6 kap. 6 och
12 §§ SoL

AU

Kan inte delegeras
till tjänsteman

6 kap. 13 §
SoL

AU

Kan inte delegeras
till tjänsteman

6 kap. 14 §
SoL

Socionom

6 kap. 14 §
SoL

AU

4 kap. 14 §
FB
6 kap. 14 §
SoL
4 kap. 15 §
FB

Enhetschef

6 kap. 14 §
SoL

Socionom

6 kap. 15 c §
3:e stycket
FB

Socionom

6 kap. 18 §
FB

Enhetschef

6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

Beslut om samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande

6.18

Utredning/yttrande till
domstol i ärende om
adoption
Beslut att den tid inom vilket
ett samtycke ska lämnas får
förlängas
Yttrande till allmän domstol
gällande umgängesstöd och
beslut om att utse viss person
att medverka vid umgänget
(umgängesstöd)
Beslut om att utse
handläggare för
samarbetssamtal

6.19

6.20

6.21

35

Socionom
Enhetschef

Delegationsförbud
enligt 10 kap. 5 §
SoL för beslut
enligt 2 kap. 9 §
FB om att inte
påbörja utredning
eller att lägga ned
en påbörjad
utredning

Kan inte delegeras
till tjänsteman
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6.22

Lämna upplysningar till
domstol i ärende om vårdnad,
boende och umgänge

6.23

Lämna upplysningar till
domstol inför interimistiskt
beslut

6.24

Beslut om att godkänna avtal
om underhållsbidrag för
längre period än tre månader
Yttrande vid behov från
arbetsmarknadsnämnden till
allmän domstol i ärende om
godmanskap och
förvaltarskap
Beslut att hos tingsrätt göra
framställan om behov av att
vidta åtgärd i fråga om
vårdnad, boende eller
förmyndarskap för ett barn.
Yttrande till allmän domstol
beträffande namnbyte

6.25

6.26

6.27

6.28

Lämna upplysningar och
yttrande till allmän domstol
beträffande
äktenskapsskillnad, vilken
avser äktenskap som ingåtts
av underårig

6 kap. 19 §
2:a stycket
FB
6 kap. 20 §
2:a stycket
FB
7 kap. 7 § FB

Socionom

11 kap. 16 §
2:a stycket,
andra
meningen
FB
5 kap. 2 §
SoF

Socionom

Socionom

Socionom

Arbetsutskott

45 §
Socionom
namnlagen
46 § 2:a
stycket
namnlagen
5 kap. 5 § 3:e Socionom
stycket
äktenskapsbalken
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7. VUXENUTBILDNING OCH SFI
Nr
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Beslut
Mottagande av ansökan
om att få deltaga i
grundläggande
vuxenutbildning samt
vidarebefordrande av
ansökan med yttrande.
Mottagande av ansökan
om att få deltaga i
gymnasial
vuxenutbildning samt
vidarebefordrande av
ansökan med yttrande.
Mottagande av ansökan
om att få deltaga i Särvux
samt vidarebefordrande
av ansökan med
yttrande.
Beslut om att
undervisningen för elev
skall upphöra samt att
eventuellt på nytt beredas
undervisning.
Beslut att uppdra åt annan
att anordna SFI

Lagrum
20 kap. 13 –
14 §§. SkolL

Delegat
Enhetschef med rätt till
vidaredelegering till
handläggare inom
verksamhetsområdet

20 kap. 21
§§ SkolL

Enhetschef med rätt till

21 kap. 7 §
SkolL

Enhetschef med rätt till
vidaredelegering till
handläggare inom
verksamhetsområdet

20 kap. 21 §
SkolL
21 kap. 9 §
SkolL

Enhetschef med rätt till
vidaredelegering till
handläggare inom
verksamhetsområdet

23 kap. 2 §
SkoL

Förvaltningschef
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vidaredelegering till
handläggare inom
verksamhetsområdet.
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8. UPPHANDLING
Vid minst två tillfällen varje år ska de upphandlingar vars respektive värden överstiger vid varje tid
gällande tröskelvärde för varor och tjänster i tillämplig upphandlingslagstiftning, och som kan förväntas
inledas under kommande halvår redovisas för arbetsmarknadsnämnden, som då tar ställning till i vilka av
dessa ärenden som arbetsmarknadsnämnden själv ska besluta.
Arbetsmarknadsnämndens ordförande ska fortlöpande informeras om de planerade upphandlingar vars
värden uppskattas överstiga vid varje tillfälle gällande gräns för direktupphandling men understiga vid
varje tid gällande tröskelvärde för varor och tjänster i tillämplig upphandlingslagstiftning.
Nr

Beslut

Delegat

8.1

För de upphandlingar överstigande tröskelvärden som omsorgs har
beslutat inte ska föranleda politisk behandling (se ovan);
Godkänna förfrågningsunderlag, efter upphandling fatta
tilldelningsbeslut, ingå nödvändiga avtal, och vidta andra åtgärder vid
upphandlingen, teckna eventuella avtalsförlängningar samt besluta om
uppsägningar och hävning av avtal som ingåtts med stöd av detta
bemyndigande
Beslut om deltagande vid upphandling av ramavtal som ska genomföras
av annan upphandlande myndighet, alternativt beslut som medför
avropsberättigande från ramavtal upphandlat av inköpscentral
avseende varor/ tjänster inom arbetsmarknadsnämndens
verksamhetsområde samt att i förekommande fall fatta
tilldelningsbeslut, ingå nödvändiga avtal, och vidta andra åtgärder vid
upphandlingen, teckna avtalsförlängningar, samt besluta om
uppsägningar och hävning av avtal som har ingåtts med stöd av detta
bemyndigande
För de upphandlingar som har ett uppskattat värde understigande vid
varje tillfälle gällande tröskelvärden i tillämplig
upphandlingslagstiftning;
Godkänna förfrågningsunderlag, efter upphandling fatta
tilldelningsbeslut, ingå nödvändiga avtal, och vidta andra åtgärder vid
upphandlingen, teckna eventuella avtalsförlängningar samt besluta om
uppsägningar och hävning av avtal som har ingåtts med stöd av detta
bemyndigande.
För de upphandlingar som har ett uppskattat värde understigande vid
varje tillfälle gällande gräns för direktupphandling;
Beslut att genomföra direktupphandling, efter eventuell
konkurrensutsättning beslut att anta offert, ingående av nödvändiga
avtal, och vidta andra åtgärder vid upphandlingen, tecknande av
eventuella avtalsförlängningar samt besluta om uppsägningar och
hävning av avtal som har ingåtts med stöd av detta bemyndigande.

Förvaltningschef

8.2

8.3

8.4

38

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Enhetschef inom
berört
verksamhetsområde.
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9. SAMMANFATTNING
I de fall det ovan har angivits författningsbestämmelser i anslutning till delegerad beslutanderätt, har
delegationsbemyndigandena fortsatt giltighet även i det fall angivna regler överförs med oförändrat
innehåll till andra lagrum eller till andra författningar.
Åt befattningshavaren arbetsmarknadschef, vilka i Staffanstorps kommuns tjänstemannaorganisation är
förvaltningschef, överlåts att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i dennes ställe.
Av arbetsmarknadsnämndens delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell beskaffenhet
eller eljest av större vikt.
Ärenden vari beslutanderätt har delegerats får delegaten, om ärendets beskaffenhet påkallar detta,
överlämna till arbetsmarknadsnämnden för avgörande.
Varje beslut med stöd av denna delegationsordning ska delegaten anmäla skriftligen till
arbetsmarknadsnämnden vid dess nästkommande ordinarie sammanträde.

9.1 Undertecknande av arbetsmarknadsnämndens handlingar
I de fall inget annat är föreskrivet tecknar arbetsmarknadsnämndens ordförande arbetsmarknadsnämndens
firma.
Avtal och andra handlingar som av arbetsmarknadsnämnden ordförande ska undertecknas för
arbetsmarknadsnämndens räkning kan kontrasigneras av förvaltningschef alternativt av en berörd
handläggare.
______________________________________________________________________
Förklaringar till vissa förkortningar ovan:
FL=Förvaltningslagen
LSO=Lag om skydd mot olyckor.
OSL=Offentlighets och sekretesslagen
TF=Tryckfrihetsförordningen
KL=Kommunallagen

____________________________________________________
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10. DELEGATIONSORDNING FÖR HANDLÄGGARE I SOCIALA JOUREN
SYD
Delegeringsordningen gäller handläggare som är anställda av Staffanstorps kommun för
tjänstgöring vid sociala jouren syd enligt aktuell upprättad förteckning i vilken förordnade
personer är namngivna av Arbetsmarknadsnämnden i Staffanstorps kommun.
Beslut som fattas av delegat ska anmälas till Arbetsmarknadsnämnden i Staffanstorps kommun
enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.

10.1 Ekonomiskt bistånd
Nr
Ärende
10.1.1 Beslut om försörjningsstöd

samt ekonomiskt bistånd till
livsföring vid akuta behov;
till exempel husrum,
reducerad norm för mat och
hygien, billigaste möjliga
transport till hemkommun
etc.
Biståndet avser täcka det
mesta akuta och nödvändiga
till närmaste vardag,
ordinarie kontorstid.

10.1.2

Ang. husrum, i möjligaste
mån ska den enskilde själv
komma med förslag på
lämpligt och billigt boende
och därefter ansöka om
kostnaden för detta.
Undantag om den enskilde
uppenbarligen inte har
förmåga att själv ta
behövliga kontakter och
bedömning har gjorts att
vederbörande kan ha rätt till
biståndet. Social jour tar
kontakt med boende som
kan vara relevanta utifrån
behovet.
Avslag på ansökan om
försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd.

Lagrum

Delegat

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare Beslutet med
i social jour besvärshänvisning
administreras till klienten av
handläggare i kommunen
under ordinarie kontorstid.

4 kap. 1
och 3 §§
SoL
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Anmärkning

Handläggare Aktuell akutnorm/reducerad
i social jour norm är densamma för alla
kommunerna, som jouren
räknar fram inför varje
kalenderår.

FÖRFATTNING 1.3.3
10.2 Barn och ungdom – upp till 18 år (i vissa fall upp till 20 år)
Nr
10.2.1

Ärende
Vid anmälan rörande barn
och unga göra omedelbar
skyddsbedömning.

Lagrum
11 kap. 1 a
§ SoL

10.2.2

Beslut att inleda utredning

11 kap. 1 §
SoL

10.2.3

Vid behov ta behövliga
kontakter ang. den unge
efter att utredning har
inletts.
Beslut att begära
handräckning av
polismyndighet, för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande
enligt LVU.
Tillfällig
placering/omplacering
utanför det egna hemmet i
jourhem, konsulentstött
jourfamiljehem, annat
enskilt hem, stödboende
hem godkänt av nämnden.
Konsulentstött familjehem,
hem för vård eller boende
(HVB), vilket omfattas av
upphandlad vård av
Kommunförbundet Skåne.
Beslut om polisanmälan
angående vissa brott som
riktas mot underårig, vissa
grövre brott som hindrar
nämndens verksamhet.

11 kap. 2 §
SoL

Delegat
Anmärkning
Handläggare Skriftlig anmälan och
i social jour bedömning ska efter
genomförande översändas
kommunen för vidare
handläggning. Vid akut
skydd där LVU övervägs av
handläggare ska ordförande
kontaktas.
Handläggare I ärende där;
i social jour - LVU tillämpas under
jourtid,
- beslut om polisanmälan
ang. vissa brott mot
minderårig,
- placering/omplacering
samt vid - hembesök där
familjen inte tagit initiativ
till besöket.
Handläggare Utredning jml 11 kap 1 § ska
i social jour ha inletts.

43 § punkt
2 LVU

Handläggare
i social jour

4:1 § SoL

Handläggare Beslutet avser placering till
i social jour närmaste vardag, ordinarie
kontorstid.
Om plats inte finns hos av
nämnden godkänt
vårdgivare eller
Kommunförbundet, får
jouren anlita vad som finns
tillgängligt till närmaste
vardag.

12 kap. 10
§ SoL
10 kap. 21
§ OSL

Handläggare Gäller i akuta fall som inte
i social jour kan vänta till närmaste
vardag, ordinarie kontorstid.
Beslut att inleda utredning
jml 11 kap 1 § SoL ska fattas.

10.2.4

10.2.5

10.2.6
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FÖRFATTNING 1.3.3
10.2.7

10.2.8

10.2.9

Beslut rörande den unges
personliga förhållande i den
mån beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1-2 st LVU
(ex kortare vistelse utom
familjehemmet eller utanför
HVB)
Beslut om
läkarundersökning alt utse
läkare samt plats för
läkarundersökning
Beslut om sekretess för
uppgift till skydd för
underårig i förhållande till
dennes vårdnadshavare

11 § 4:e
stycket LVU

Handläggare
i social jour

32 § 1:a
stycket LVU

Handläggare Beslut att utredning jml 11
i social jour kap 1 § SoL ska inledas.

12 kap. 3 §
OSL

Handläggare
i social jour

Delegat
Anmärkning
Handläggare Blir det aktuellt med beslut
i social jour av ordförande om
omedelbart
omhändertagande ska social
jour samma dygn skicka
underställan till
Förvaltningsrätten.
Handläggare Beslut att inleda utredning
i social jour om skäl för tvångsvård kan
föreligga

10.3 Vuxna - missbruk
Nr
10.3.1

Ärende
Beslut att inleda utredning
om skäl för tvångsvård kan
föreligga

Lagrum
7 § LVM

10.3.2

Beslut om
läkarundersökning alt utse
läkare samt plats för
läkarundersökning

9 § LVM

10.3.3

Ansökan om plats på LVMhem el sjukhus vid
omedelbart
omhändertagande

19 § LVM

Handläggare
i social jour

10.3.4

Beslut att begära
handräckning av
polismyndighet, för att föra
en missbrukare till
läkarundersökning el för att
föra personen till ett LVMhem el sjukhus då beslut
fattats om LVM

45 § punkt
1-2 LVM

Handläggare
i social jour

Lagrum

Delegat

10.4 Våld i nära relationer
Nr

Ärende
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Anmärkning

FÖRFATTNING 1.3.3
10.4.1

Beslut om bistånd åt vuxna i
form av tillfällig placering på
skyddat boende. Är den
vuxne vårdnadshavaren för
minderåriga barn kan de
omfattas vid behov av
biståndet. Vid behov
ekonomiskt bistånd för
transport till boendet om
det inte går att lösa på annat
sätt.

4 kap 1 §
SoL
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Handläggare Jouren använder först och
i social jour främst hotellboende till
närmaste vardag om
ärendet inte kräver särskilt
stöd och trygghet för den
utsatta,
Gäller i akuta fall som inte
kan vänta till närmaste
vardag, ordinarie kontorstid.

