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Allmänt om beslut med stöd av delegeringsbestämmelser i Vellinge
kommun
Innebörd
Genom att delegera beslutanderätten kan nämnden eller styrelsen avlasta de förtroendevalda i
rutinärenden och skapa utrymme för en mer omfattande politisk behandling av betydelsefulla och
principiella ärenden. Delegeringen möjliggör också att den politiska uppmärksamheten kan inriktas på
medborgardialog, målformulering, planering, uppföljning och kontroll. Delegeringen ger också en
effektivare och snabbare förvaltning och verksamhet genom kortade beslutsvägar och förenklad
handläggning.
Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser innebär att besluta på nämndens eller styrelsens
vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av högre instans efter överklagande i
lagstadgad ordning. Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra delegerat beslut som fattats av
delegat. Rätten för viss befattning att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser omfattar även
förordnad vikarie. Har vikarie inte förordnats och kan beslutet inte utan olägenheter avvaktas har
närmast överordnad rätt att fatta beslutet i stället för ordinarie delegat.
Anmälan
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegeringsbestämmelser alltid anmälas till
den nämnd eller styrelse som delegerat beslutanderätten. Anmälan har registrerings-, informationsoch kontrollsyfte. Genom anmälan i nämndens eller styrelsens protokoll kan tidsfristen för
överklagande genom laglighetsprövning börja löpa. Utgångspunkt är dagen då bevis om protokollets
justering anslogs på kommunens digitala anslagstavla.
Återkallande
Nämnden eller styrelsen kan när som helst återkalla lämnad delegering. Den kan också välja att ta
beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett beslut som är
taget med stöd av delegering. Likaså kan en delegat alltid föra tillbaka ett ärende till nämnden eller
styrelsen för beslut. Delegaten ska alltid föra tillbaka ärendet till nämnden eller styrelsen om ärendet är
av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas nämnden eller
styrelsen.
Vidaredelegering
Nämndens eller styrelsens uppdrag till avdelningschef att fatta beslut kan kompletteras med en rätt till
avdelningschefen att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. Beslut efter vidaredelegering ska
anmälas till avdelningschefen. Nämnden eller styrelsen bestämmer själv om avdelningschefen ska
vidareanmäla besluten till nämnden. Observera att rätt att besluta om vidaredelegering endast kan ges
till anställd med avdelningschefs ställning, normalt endast till en person inom nämndens eller
styrelsens verksamhetsområde.

Om den tjänsteman som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska avdelningschefen
göra det i dess ställe. Om det endast är avdelningschefen som har delegeringen och är förhindrad att
fatta beslut ska nämndens ordförande göra det i dess ställe.
Samråd
Om samråd anges som villkor för beslutanderätt ska resultatet av samrådet dokumenteras som
tjänsteanteckning i ärendehanteringssystemet. Har samråd inte ägt rum, eller inte dokumenterats, får
beslut inte fattas.
Förbud mot delegering
I principiella ärenden får beslutanderätten inte delegeras, nämligen:
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 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.
Begräsningar i övrigt
Om kommunfullmäktige, nämnden eller styrelsen fattat beslut om riktlinjer för verksamheten ska
dessa iakttas. Delegaten ska förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som kan
föranledas av beslutet. Vid beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild gäller regler enligt
lagar och förordningar.
Handläggningen
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 eller 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.
Gränsdragning mellan beslut och verkställighet
Nämnd eller styrelse avgör ärenden genom att fatta beslut. Fattade beslut verkställs av tjänstemän
inom nämndens eller styrelsens förvaltning. Verkställandet kan innefatta olika moment. Mellan de
anställda råder viss arbetsfördelning. I ärenden där nämnden eller styrelsen delegerat beslutanderätten
kan det vara samma tjänsteman som fattar beslutet och verkställer det.
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Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är svår att göra och det går inte att med stöd av
kommunallagen dra någon exakt gräns. Kännetecknande för ett beslut är att beslutsfattaren måste göra
vissa överväganden och bedömningar, att det finns en politisk dimension i ärendet eller ärendetypen,
samt att enskild kan ha intresse av att överklaga beslutet till högre instans.
Verkställighet innebär tillämpning/genomförande av ett tidigare fattat beslut. Det finns inte någon
enskild person som har intresse av att överklaga. Särskilt vid målstyrning råder stor frihet för
tjänstemännen att avgöra hur beslutet ska verkställas.
Åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas är verkställighet.
Arbetsfördelning mellan tjänstemännen styrs av organisation och tjänsteställning. Till viss befattning
är ofta knutet budgetansvar för viss verksamhet.
Exempel på verkställighet är:
-

avgiftsdebitering enligt taxa
tilldelning av barnomsorgsplats enligt klar turordningsprincip
beviljande av normal semesterledighet
deltagande i enstaka, kortare kurser och konferenser

Verkställighet ska inte anmälas till nämnden eller styrelsen. Vad som kan hänföras till beslut framgår
av följande delegeringsordning.
Attestreglementet
Beslutanderätt på delegation ska inte förväxlas med attesträtt. Attest innebär kontroll av ekonomiska
transaktioner och attesträtt är en behörighet att belasta viss verksamhet med kostnader eller utgifter.
Regler om attesträtt finns i attestreglementet för Vellinge kommun. I attestreglementet anges hur
attestering ska gå till. Vem som har attesträtt bestäms utifrån den attestberättigades arbetsuppgifter och
organisatoriska tillhörighet.
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Anvisningar för omsorgsnämnden
Beslut om vidaredelegering ska skriftligen anmälas till omsorgsnämnden, med uppgift om ärendetyp
samt till vem beslutanderätten vidaredelegerats, inom två månader eller närmast påföljande nämnd
efter det att beslut om vidaredelegerings har fattats.
Beslutet som fattas på delegation, inklusive beslut fattade med stöd av vidaredelegation, ska skriftligen
anmälas till omsorgsnämnden senast två månader efter beslutet.
Samma formregler gäller för delegationsbeslut som för de beslut som fattas av omsorgsnämnden. Det
innebär att alla delegeringsbeslut ska vara skriftliga, registreras och att varje beslutshandling ska
innehålla uppgift om ärendemening, beslutsinnehåll, vem som fattat beslutet, när beslutet fattats och
vem som delgivits beslutet.
Beslut i andra ärenden än de som anges i bifogad delegeringsordning, men där ärendena till sin art och
betydelse är jämförbara med de nedan angivna, får fattas av motsvarande delegat.
Kompletterande beslutanderätt enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Kompletterande beslutanderätt är inget delegeringsbeslut utan anges direkt i lag. Kompletterande
beslutanderätt enligt LVU och LVM ger ordförande rätt att fatta vissa beslut som direkt följer av lag
och får endast användas när nämndens beslut inte kan avvaktas.
Nämnden får dessutom besluta att förordna andra ordinarie ledamöter i nämnden att var för sig fatta
beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt direkt i lag. Ett sådant beslut ska innehålla namn på
den ledamot som förordnas. Det är alltså inte möjligt att som vid delegering endast ange befattning.
Endast ordinarie ledamöter kan förordnas och beslutanderätten får därför inte ges till ersättare i
nämnden. Beslutet ska även ange vilka beslut ledamoten får lov att fatta.
Bestämmelser om kompletterande beslutanderätt finns:
- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska inledas
- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud
- enligt 31 d § LVU om tillfälligt utreseförbud
- enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården
- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande
- enligt 45 § LVM om begäran om handräckning av
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården
Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
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A. Allmänna ärenden och rättsfrågor
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Föra talan
A.1

Rätt att utse ombud att föra nämndens talan i
förvaltningsdomstol och allmän domstol då ärendet
ligger inom omsorgsnämndens ansvarsområde.

Kommundirektör,
avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef, samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden.

Överklaga domstolsbeslut
A.2

Själv eller genom ombud överklaga förvaltningsrätts,
kammarrätts eller statliga myndigheters beslut, där
beslutet avser ärende inom omsorgsnämndens
ansvarsområde.

Kommundirektör,
avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef, samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden.
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

14 § FörvL

Avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef,
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden.

Kommentar

Avvisa ombud
A.3

Avvisande av ombud

Skadestånd
A.4

Beslut enligt skadeståndslagen att ersätta skada som
förorsakats av omsorgsnämnden, upp till högst femton
prisbasbelopp

Omsorgsnämndens ordförande

Överklagande
A.5

Beslut om avvisning av överklagande som kommit in
för sent, i ärenden om överklagande av
omsorgsnämndens beslut

45 § FörvL

Kommundirektör,
avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden.

A.6

Beslut om avvisning av överklagande som kommit in
för sent, i ärenden om överklagande av beslut som har
fattats av delegat

45 § FörvL

Delegaten i ursprungsbeslutet
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Index
A.7

Ärende
Avge yttrande med anledning av överklagande av
delegatens beslut

Lagrum
8 och 46 §§
FörvL

Delegat
Delegaten i ursprungsbeslutet

Kommentar
Om överklagandet inte avvisas
ska beslutsmyndigheten
skyndsamt överlämna
överklagandet och övriga
handlingar i ärendet till
överinstansen.
Om en myndighet ändrar ett
beslut som har överklagats, ska
den överlämna även det nya
beslutet till överinstansen.
Överklagandet ska anses omfatta
det nya beslutet.

Omprövning av beslut
A.8

Omprövning av beslut som har fattats på delegation

36-39 §§ FörvL

Delegaten i ursprungsbeslutet

Beslut får ändras enligt 36-37, 39
§§ FörvL och ska ändras enligt 38
§ FörvL.
Beslut som överklagats får enligt
39 § FörvL endast ändras i sådana
fall som avses i 38 § Förvaltningslagen och bara om överklagandet
och övriga handlingar i ärendet
ännu inte har överlämnats till den
högre instans som ska pröva
överklagandet.
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Yttranden
A.9

Avge yttranden till tillsynsmyndigheter

Kommundirektör,
avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
medicinskt ansvarig
sjuksköterska, vård- och
omsorgschef, individ- och
familjeomsorgschef samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden

Uppsägning av avtal
A.10

Uppsägning av avtal som har tecknats efter beslut av
Omsorgsnämnden

Delegeras inte

Om uppsägningen kan få stora
ekonomiska konsekvenser för
kommunen tas beslut av
kommunstyrelsens arbetsutskott

Stöd/bidrag till föreningar
A.11

Inom fastställd budgetram besluta i ärenden om
ekonomiskt stöd/bidrag till föreningar, organisationer
och institutioner inom omsorgsnämndens
ansvarsområde upp till sammanlagt ett prisbasbelopp
per förening

Omsorgsnämndens ordförande
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

6 kap 39 § KL

Omsorgsnämndens ordförande

Sådant beslut ska enligt 6 kap 40
§ 2 st anmälas till nämnden vid
nästkommande sammanträde

Brådskande ärenden
A.12

Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

A.13

Beslut om anmälan av personuppgiftsincident inom
nämndens personuppgiftsansvar till
Integritetsskyddsmyndigheten

Avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef,
avdelningschef
samhällsbyggnadsavdelningen,
miljöchef
samhällsbyggnadsavdelningen,
teknisk chef
samhällsbyggnadsavdelningen
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B. Ekonomiärenden
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Upphandling/anskaffning av vara
eller tjänst till ett belopp av högst
15 prisbasbelopp, inom givet
ansvarsområde och tilldelade
anslag, betraktas som
verkställighet.

Upphandling/anskaffning
B.1

Fatta anskaffnings- och tilldelningsbeslut/anta anbud
avseende vara eller tjänst inom givet ansvarsområde
och inom ramen för tilldelade anslag, till ett belopp
högre än 15 prisbasbelopp men högst 50
prisbasbelopp.

Kommundirektör,
avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden.

B.2

Fatta anskaffnings- och tilldelningsbeslut/anta anbud
avseende vara eller tjänst inom givet ansvarsområde
och inom ramen för tilldelade anslag, till ett belopp
högre än 50 prisbasbelopp men högst 100
prisbasbelopp.

Omsorgsnämndens ordförande

B.3

Fatta anskaffnings- och tilldelningsbeslut/anta anbud
avseende vara eller tjänst inom givet ansvarsområde
och inom ramen för tilldelade anslag, till ett belopp
överstigande 100 prisbasbelopp.

Delegeras inte

B.4

Förlängning av avtal enligt avtalsvillkor, vid
upphandling av omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens ordförande

B.5

Förlängning av avtal enligt avtalsvillkor, vid
upphandling av delegat i övrigt

Delegaten i ursprungsbeslutet
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Index
B.6

Ärende
Beslut om att delta i upphandlingar i samarbete med
andra kommuner, kommunalförbund,
kommunförbund, region eller annan samarbetspartner
inom statlig inköpssamordning och liknande. Fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal till följd av sådana
upphandlingar

B.7

Beslut om att godkänna ansökningar om att bli
leverantör av tjänster enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV) samt teckna avtal med
godkända leverantörer
Beslut om att avsluta eller säga upp avtal med
leverantör av tjänster enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV)

B.8

Lagrum

Delegat
Kommundirektör, avdelningschef
Omsorg, verksamhetscontroller
Omsorg, vård och omsorgschef,
individ- och familjeomsorgschef
samt verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden.

Kommentar

Vård och omsorgschef,
verksamhetschef kvalitet och
utveckling
Vård och omsorgschef,
verksamhetschef kvalitet och
utveckling

Hyresavtal
B.9

Tecknande av hyresavtal, med en hyrestid överstigande
två år

Delegeras inte

Tecknande av hyresavtal med en
hyrestid på högst två år betraktas
som verkställighet
Tecknande av hyresavtal utgör
även verkställighet i de fall ett
hyresavtals omfattning och
finansiering framgår av
underlaget till den ram nämnden
har fått efter beslut i
kommunfullmäktige

B.10

Uppsägning av hyresavtal

Delegaten i ursprungsärendet
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Försäljning/avskrivning av material, inventarier och fordringar
B.11

Försäljning och avskrivning av material och
inventarier till ett värde som överstiger ett
prisbasbelopp men är högst fem prisbasbelopp

Kommundirektör, avdelningschef
Omsorg, verksamhetscontroller
Omsorg, vård och omsorgschef och
individ-och familjeomsorgschef.

Försäljning och avskrivning av
material och inventarier till ett
värde av högst ett prisbasbelopp
betraktas som verkställighet

B.12

Beslut om avskrivning av kommunens
fordringar där omsorgsnämnden är
fordringsägare, i varje särskilt fall, för ett
belopp som överstiger ett prisbasbelopp men
är högst tre prisbasbelopp, då gäldenär saknar
tillgångar

Verksamhetschef individ- och
familjeomsorg och
verksamhetschef myndighet och
kommunalt utförande,
avgiftshandläggare vård och
omsorg.

Beslut om inkassering av
kommunens fordringar betraktas
som verkställighet.
Beslut om att bevilja anstånd med
betalning av kommunens
fordringar betraktas som
verkställighet.
Beslut om att avskriva
kommunens fordringar, i varje
särskilt fall, upp till högst ett
prisbasbelopp, betraktas som
verkställighet. Avskrivning av
löneskulder beslutas av
personaldirektören

B.13

Beslut om avskrivning av kommunens
fordringar där omsorgsnämnden är
fordringsägare, i varje särskilt fall, för ett
belopp som överstiger ett prisbasbelopp men
är högst tre prisbasbelopp, i övriga fall

Kommundirektör, avdelningschef
Omsorg, verksamhetscontroller
Omsorg, vård och omsorgschef,
individ- och familjeomsorgschef
samt verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Kommundirektör, avdelningschef
Omsorg, verksamhetscontroller
Omsorg, vård och omsorgschef,
individ- och familjeomsorgschef
samt verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden.

Beslut att teckna leasingavtal med
högst 36 månaders löptid
betraktas som verkställighet

Leasingavtal
B.14

Beslut om att teckna leasingavtal med mer än 36
månaders löptid

Utse beslutsattestanter
B.15

Beslut om att utse beslutsattestanter och utanordnare,
samt ersättare för dessa, enligt attestreglementet och
inom omsorgsnämndens ansvarsområde

Kommundirektör, avdelningschef
Omsorg, verksamhetscontroller
Omsorg

Stipendier & fonder
B.16

Utdelning ur sociala samfonden

Sociala utskottet

Bidrag till föreningar
B.17

Bidrag till föreningar inom socialtjänstens område
inom tilldelad ram.

Kommundirektör, avdelningschef
Omsorg, verksamhetscontroller
Omsorg, vård- och omsorgschef,
individ- och familjeomsorgschef.
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C. Ärenden avseende förtroendevalda
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Omsorgsnämndens ordförande

Beslut om studieresor etc., för
förtroendevalda, med en
sammanhängande varaktighet av
högst tre dygn betraktas som
verkställighet

Studieresor, konferenser m.m.
C.1

Beslut om deltagande i studieresor samt beslut om
deltagande i kurser, konferenser och studiebesök, för
förtroendevalda i Omsorgsnämnden, exklusive
ordföranden, med en sammanhängande varaktighet av
mer än tre dygn men högst sju dygn

Verkställighetsbeslut fattas av
ordföranden
C.2

Beslut om deltagande i studieresor samt beslut om
deltagande i kurser, konferenser och studiebesök, med
en sammanhängande varaktighet av mer än sju dygn,
för Omsorgsnämndens ordförande

Delegeras inte

Deltagande i studieresor m.m. för
omsorgsnämndens ordförande
med en sammanhängande
varaktighet av mer än sju dygn
beslutas av nämnden
Vid varaktighet av högst sju dygn
betraktas det som
verkställighetsbeslut och fattas av
ordföranden
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D. Socialtjänstlagen (SoL)
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Försörjningsstöd & ekonomiskt bistånd
D.1

Beslut i ärenden om försörjningsstöd, enligt riksnorm
och riktlinjer

4:1 & 4:3 §§ SoL

Socialsekreterare

D.2

Beslut i ärenden om försörjningsstöd, över riksnorm
och riktlinjer

4:1 & 4:3 §§ SoL

Enhetschef, verksamhetschef
IFO

D.3

Beslut i ärenden om försörjningsstöd, under riksnorm
och riktlinjer

4:1 & 4:3 §§ SoL

D.4

Beslut i ärenden om försörjningsstöd, med villkor på
praktik eller kompetenshöjande åtgärder

4:4 § SoL

Socialsekreterare,
Enhetschef, verksamhetschef
IFO
Socialsekreterare

D.5

Beslut i ärenden om försörjningsstöd, vägrande av eller
nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

4:4 § SoL

Socialsekreterare

D.6

Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd

9:2, 4:1 & 4:2 §§§
SoL

Socialsekreterare, enhetschef,
verksamhetschef IFO

D.7

Ekonomiskt bistånd utöver försörjningsstöd, enligt
riktlinjer

4:1 § SoL

Socialsekreterare

D.8

Ekonomiskt bistånd utöver försörjningsstöd, övrigt

4:1 § SoL

Enhetschef, verksamhetschef
IFO

D.9

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och
utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet samt
villkor om återbetalning

4:2 & 9:2 §§ SoL

Socialsekreterare
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Index
D.10

Ärende
Ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband
med placering, omplacering eller flyttning, enligt
riksnorm

Lagrum
4:1 & 4:3 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

D.11

Ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband
med placering, omplacering eller flyttning, enligt
kommunens riktlinjer

4:1 & 4:3 § SoL

Socialsekreterare

D.12

Ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband
med placering, omplacering eller flyttning, utöver
kommunens riktlinjer

4:1 & 4:3 § SoL

Enhetschef, verksamhetschef
IFO

4:1 § SoL

Bifall: Enhetschef,
verksamhetschef IFO,
socialsekreterare social jour
Avslag: Socialsekreterare,
socialsekreterare social jour

Bifall: Sociala utskottet
Avslag: socialsekreterare
Bifall: Enhetschef,
verksamhetschef IFO
Avslag: Socialsekreterare
Bifall: Enhetschef,
verksamhetschef IFO
Avslag: Socialskreterare

Kommentar

Bistånd i form av boende
D.13

Bistånd i form av tillfälligt boende. Exempelvis i form
av skyddat boende, träningslägenhet, jourboende etc.

Bistånd i form av vård
D.14

Bistånd åt barn och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i familjehem

4:1 § SoL

D.15

Bistånd åt barn och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende

4:1 § SoL

D.16

Bistånd åt barn och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i stödboende

4:1 § SoL

17

Index
D.17

Ärende
Tillfällig vistelse i jourhem för barn och ungdom

Lagrum
4:1 § SoL

D.18

Bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering), i familjehem

4:1 § SoL

D.19

Bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering), i HVB enskild plats

4:1 § SoL

Delegat
Bifall: 1:e Socialsekreterare,
socialsekreterare i social Jour
Avslag: Socialsekreterare
och socialsekreterare social
jour
Bifall: Verksamhetschefer
inom sina respektive
ansvarsområden
Avslag: Socialsekreterare
Bifall: Enhetschef,
Verksamhetschef IFO
Avslag: Socialsekreterare

Kommentar

Familjehem
D.20

Godkännande av familjehem enligt SoL och LSS

4:1 § SoL

Sociala utskottet

Bifall: Verksamhetschef IFO
Avslag: Socialsekreterare
Bifall: Enhetschef,
verksamhetschef IFO
Avslag: Socialsekreterare
Bifall: Enhetschef samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden
Avslag: Socialsekreterare
Familjehemssekreterare

Kontaktperson/-familj
D.21

Bistånd i form av kontaktperson/ -familj gällande barn

4:1 § SoL

D.22

Bistånd i form av kontaktperson/ - familj gällande
vuxen upp till tre månader

4:1 § SoL

D.23

Bistånd i form av kontaktperson/ - familj gällande
vuxen överstigande tre månader

4:1 § SoL

D.24

Förordnande och entledigande av kontaktperson
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Index
D.25

Ärende
Förordnande och entledigande av kontaktfamilj

D.26

Arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/ familj, enligt Sveriges kommuner och landstings
(SKL:s) riktlinjer

D.27

Arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/ familj, över Sveriges kommuner och landstings
(SKL:s) riktlinjer

Lagrum

Delegat
Familjehemssekreterare

Kommentar

Handläggare LSS,
socialsekreterare,
familjehemssekreterare,
enhetschef myndighet
VoO
Vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef, samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden

Öppenvårdsinsatser
D.28

Bistånd i form av interna öppenvårdsinsatser för
missbrukare

4:1 § SoL

Socialsekreterare

D.29

Bistånd i form av externa öppenvårdsinsatser för
missbrukare

4:1 § SoL

D.30

Bistånd i form av intern öppenvårdsinsats för barn och
ungdom, upp till 6 månader

4:1 § SoL

Bifall: Enhetschef och
verksamhetschef IFO
Avslag: Socialsekreterare
Socialsekreterare

D.31

Bistånd i form av intern öppenvårdsinsats för barn och
ungdom, utöver 6 månader

4:1 § SoL

D.32

Bistånd i form av extern öppenvårdsinsats för barn och
ungdom

4:1 § SoL

D.33

Bistånd i form av boendestöd

4:1 § SoL

Bifall: Verksamhetschef IFO
Avslag: Socialsekreterare
Bifall: Verksamhetschef IFO
Avslag: Socialsekreterare
Bifall: Verksamhetschef
IFO och enhetschef
Avslag: Socialsekreterare

Ersättning
D.34

Beslut om ersättning från föräldrar, vars barn är under
18 år och får vård i ett annat hem än det egna

8:1 § SoL

Socialsekreterare
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Index
D.35

Ärende
Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) vid
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller boende
eller i familjehem (vuxna)

Lagrum
8:1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

Beslut om framställning till försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag
samt studiehjälp
Beslut att underrätta försäkringskassa om att nämnden
ska uppbära folkpension och barntillägg

Lag om allmänt
barnbidrag

Socialsekreterare

Kungörelsen
(1962: 393) om
rätt i vissa fall för
kommun eller
annan att uppbära
folkpension

Socialsekreterare

D.38

Beslut om anmälan till försäkringskassan 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
av alkohol eller narkotika

AFL

Socialsekreterare

D.39

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

AFL, SoL

Socialsekreterare

Kommentar

Försäkringskassan
D.36

D.37

Föra talan om återkrav av ersättning
D.40

Föra talan om ersättning hos förvaltningsrätt om
återkrav

Enhetschef, verksamhetscghef
IFO

Eftergift av ersättningsskyldighet
D.41

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet

8:1 § SoL

Enhetschef, verksamhetschef
IFO
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

11:1 & 11:4 a, b,
c § SoL

Socialsekreterare, biståndshandläggare, handläggare LSS

Kommentar

Utredning
D.42

Besluta att inleda utredning

D.43

Beslut att genomföra utredning och behandling i
öppenvård

D.44

Beslut att utredning inte ska inledas eller att inledd
utredning ska avslutas utan insats

11:1 § SoL

D.45

Besluta att inleda utredning oavsett den enskildes
samtycke

11:2 § SoL

D.46

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn

11:2 § SoL

Verksamhetschef IFO

D.47

Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd

11:1 § SoL

Enhetschef, verksamhetschef
IFO

Enhetschef, verksamhetschef
IFO
1:e Socialsekreterare,
enhetschef,
Verksamhetschef
IFO,
Biståndshandläggare,
Handläggare LSS
Socialsekreterare, 1:e
socialsekreterare och
verksamhetschef IFO.

Överflyttning/mottagande av ärende till/från annan kommun
D.48

Framställning om överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun

2a kap SoL

Verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden

D.49

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan
kommun

2a kap SoL

Vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef, samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden
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Index
D.50

Ärende
Ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg om
överflyttning av ärende till annan kommun

Lagrum
2a:11 § SoL

Delegat
Vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef, samt
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden

D.51

Överklaga Inspektionen för vård och omsorgs beslut
angående överflyttning av ärende

16 kap 4 § p5 SoL Delegat i ursprungsbeslutet,

Kommentar

Överklagande och yrkande om inhibition
D.52

Beslut om överklagande och yrkande om inhibition
samt yttrande till Förvaltningsrätt eller Kammarrätt
eller Högsta Förvaltningsdomstolen.

SoL
Kommunallagen

Delegat i ursprungsbeslutet
Beslut i ärenden som är så
brådskande att delegats beslut
inte kan avvaktas är delegat
omsorgsnämndens ordförande

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
D.53

Beslut om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare

Familjehemssekreterare

Anmälan till överförmyndaren
D.54

Anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

SoF

Socialsekreterare, biståndshandläggare, handläggare LSS

D.55

Anmälan till överförmyndaren om att behov av god
man/förvaltare inte längre föreligger

SoF

Socialsekreterare, biståndshandläggare, handläggare LSS

D.56

Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig

SoF

Socialsekreterare
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Adoption m.m.
D.57

Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård
och fostran

6:6 § SoL

Sociala utskottet

D.58

Övervägande om fortsatt vård

6:8 § SoL

Sociala utskottet

D.59

Godkännande att utländsk myndighet placerar ett barn
i Sverige

6:11a § SoL

Sociala utskottet

D.60

Beslut att ta emot barn med hemvist utomlands i syfte
att adoptera

6:12 § SoL

Sociala utskottet

D.61

Beslut att återkalla medgivande att ta emot barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera

6:13 § SoL

Sociala utskottet

D.62

Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande

6:14 § SoL

Socialsekreterare

D.63

Beslut om vägran om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6:14 § SoL

Sociala utskottet

D.64

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
vid samtycke

SoL

Socialsekreterare

D.65

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
utan samtycke

SoL

Sociala utskottet

D.66

Beslut att utse utredare att yttra sig i adoptionsärende

FB 4 kap 14 §

Verksamhetschef
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Vid beslut om hemtjänst i form av
personligt utformat stöd gäller
krav på samråd med
verksamhetschef

Biståndsinsats omsorg
D.67

Hemtjänst

4:1 § SoL

Biståndshandläggare samt
handläggare LSS

D.68

Boendestöd

4:1 SoL

Socialsekreterare, samt
handläggare LSS

D.69

Hemtjänst, biståndsinsats för barn

4:1 § SoL

LSS-handläggare

D.70

Särskild boendeform inom kommunen

4:1 § SoL

Biståndshandläggare,
handläggare LSS

D.71

Särskild boendeform utanför kommunen

4:1 § SoL

D.72

Korttidsplats inom kommunen

4:1 § SoL

Verksamhetschef myndighet
och kommunalt utförande
Vård och omsorgschef,
Verksamhetschef Kvalitet och
utveckling, Enhetschef IFO
Biståndshandläggare,
handläggare LSS

Samråd skall alltid göras med
handläggare IFO och
Verksamhetschef myndighet och
kommunalt utförande. Fokus ska
vara barnets bästa och insats skall
inte ersätta vad som faller inom
föräldraansvaret. Sedvanlig
byggstensmodell gäller.
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Index
D.73

Ärende
Korttidsplats utanför kommunen enligt SOL

Lagrum
4:1 § SoL

Delegat
Biståndshandläggare

D.74

Plats i dagverksamhet

4:1 § SoL

Biståndshandläggare,
handläggare LSS

D.75

Kontaktperson

4:1 § SoL

Socialsekreterare

Kommentar
Krav på samråd med med
Verksamhetschef myndighet och
kommunalt utförande

Avgift
D.76

Beslut om jämkning av avgift för hjälp i hemmet,
service och omvårdnad samt boende

SoL

Vård och omsorgschef,
Verksamhetschef myndighet
och kommunalt utförande

D.77

Beslut om avgift till enskild vårdtagare inom vård och
omsorg

8:2 § SoL

Avgiftshandläggare

D.78

Beslut om återbetalning av hyra i vård- och
omsorgsboende vid dödsfall

SoL

Avgiftshandläggare
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Lex Sarah
D.79

Beslut om att utredning enligt Lex Sarah ska anmälas
till Inspektionen för vård och omsorg

14 kap 7 § SoL

Vård och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef,
verksamhetscontroller Omsorg,
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden

D.80

Mottaga information om lex Sarah-rapporter/utredningar samt lex Sarah-anmälningar

14 kap 5 § SoL
14 kap 7 § SoL

Kvalitetsansvariga IFO,
Upphandlings- och
utredningsansvarig,
verksamhetscontroller Omsorg
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E. Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

1 § LSS

LSS-handläggare

16 § LSS

LSS-handläggare

Kommentar

Personkretstillhörighet
E.1

Beslut om personkretstillhörighet
Förhandsbesked om rätt till biståndsinsats

E.2

Beslut om förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS
för person som inte är bosatt i kommunen
Biståndsinsats

E.3

Biträde av personlig assistent

7 § och 9 § 2 LSS

LSS-handläggare

E.4

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid
tillfälligt utökade behov

7 § och 9 § 2 LSS

LSS-handläggare

E.5

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistent

7 § och 9 § 2 LSS

LSS-handläggare

E.6

Beslut om ledsagarservice

7 § och 9 § 3 LSS

LSS-handläggare

E.7

Beslut om biträde av kontaktperson

7 § och 9 § 4 LSS

LSS-handläggare

E.8

Beslut om avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § 5 LSS

LSS-handläggare

Krav på samråd med
verksamhetschef innan beslut fattas,
gäller inte beslut om ersättning för
merkostnader vid ordinarie
assistents frånvaro
Krav på samråd med
verksamhetschef innan beslut fattas,
gäller inte beslut om ersättning för
merkostnader vid ordinarie
assistents frånvaro
Krav på samråd med
verksamhetschef innan beslut fattas,
gäller inte beslut om ersättning för
merkostnader vid ordinarie
assistents frånvaro
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Index
E.9

Ärende
Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Lagrum
7 § och 9 § 6 LSS

Delegat
LSS-handläggare

E.10

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

7 § och 9 § 7 LSS

LSS-handläggare

E.11

Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar

7 § och 9 § 8 LSS

LSS-handläggare

E.12

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

7 § och 9 § 8 LSS

LSS-handläggare

E.13

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild
service

7 § och 9 § 9 LSS

LSS-handläggare

E.14

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

7 § och 9 § 10
LSS

LSS-handläggare

E.15

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

11 § LSS

LSS-handläggare

LSS

LSS-handläggare

12 § LSS

LSS-handläggare

16 a § LSS

LSS-handläggare

Kommentar
Vid placering utanför kommunen
gäller krav på samråd med
verksamhetschef innan beslut fattas
Vid placering utanför kommunen
gäller krav på samråd med
verksamhetschef innan beslut fattas
Krav på samråd med
verksamhetschef innan beslut fattas
Krav på samråd med
verksamhetschef innan beslut fattas.
Krav på samråd med
verksamhetschef innan beslut fattas.

Upphörande av insats
E.16

Beslut om upphörande av insats enligt LSS
Återbetalningsskyldighet

E.17

Beslut om återbetalningsskyldighet
Behov och insats för enskild på tillfälligt besök

E.18

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

Ärende

Lagrum

Delegat

20 § LSS

LSS-handläggare
Avgiftshandläggare

51 kap SFB

LSS-handläggare

Kommentar

Avgift för föräldrar
E.19

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

E.20

Anmäla behov av ersättning för personlig assistent till
försäkringskassa
Anmälan till överförmyndare

E.21

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

LSS-handläggare

E.22

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

LSS-handläggare

Överklagande och yrkande om inhibition
E.23

Beslut om överklagande och yrkande om inhibition
samt yttrande till Förvaltningsrätt eller Kammarrätt
eller Högsta Förvaltningsdomstolen

LSS,
Kommunallagen

Delegat i ursprungsbeslutet
Beslut i ärenden som är så
brådskande att delegats beslut
inte kan avvaktas är delegat
omsorgsnämndens ordförande
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Samma som SoL

Lex Sarah
E.24

Mottaga information om lex Sarah-rapporter/utredningar samt lex Sarah-anmälningar

24 d § LSS
24 f § LSS

Upphandlings- och
utredningsansvarig,
verksamhetscontroller Omsorg

E.25

Beslut om utredning enligt Lex Sarah ska anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg

24 f § LSS

Vård och omsorgschef,
verksamhetscontroller Omsorg
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F. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

4 § LVU

Sociala utskottet

Sociala utskottet

Kommentar

Ansöka om vård
F.1

Beslut att ansöka om vård
Omedelbart omhändertagande

F.2

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

F.3

Beslut som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas

6 § 2 st LVU

Är inget delegeringsbeslut utan anges
direkt i lag.
Kompletterande beslutanderätt ger
ordförande rätt att fatta beslut som
direkt följer av lag och får endast
användas när nämndens beslut inte kan
avvaktas.
Förutsatt att nämnden beslutat att utse
förordnade ledamöter enligt LVU och
LVM, får dessa namngivna ledamöter
också fatta beslut med stöd av
kompletterande beslutanderätt som
direkt följer av lag.
Beslutet ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Sociala utskottet

Kommentar

Vistelse under vårdtiden m.m.
F.4

Beslut om hur vården av den unge skall ordnas och var
han eller hon skall vistas under vårdtiden

11 § 1 st LVU

F.5

Beslut som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas

11 § 3 st LVU

Är inget delegeringsbeslut utan
anges direkt i lag.
Kompletterande beslutanderätt ger
ordförande rätt att fatta beslut som
direkt följer av lag och får endast
användas när nämndens beslut
inte kan avvaktas.
Förutsatt att nämnden beslutat att
utse förordnade ledamöter enligt
LVU och LVM, får dessa
namngivna ledamöter också fatta
beslut med stöd av
kompletterande beslutanderätt
som direkt följer av lag.
Beslutet ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Sociala utskottet

Kommentar

Vistelse i eget hem
F.6

Medgivande att den unge vistas i sitt eget hem

11 § 2 st LVU

F.7

Beslut som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas

11 § 3 st LVU

Är inget delegeringsbeslut utan
anges direkt i lag.
Kompletterande beslutanderätt ger
ordförande rätt att fatta beslut som
direkt följer av lag och får endast
användas när nämndens beslut
inte kan avvaktas.
Förutsatt att nämnden beslutat att
utse förordnade ledamöter enligt
LVU och LVM, får dessa
namngivna ledamöter också fatta
beslut med stöd av
kompletterande beslutanderätt
som direkt följer av lag.
Beslutet ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde

Fortsatt vård
F.8

Övervägande om fortsatt vård

13 § LVU

Sociala utskottet

21 § LVU

Sociala utskottet

Upphörande av vård
F.9

Beslut om upphörande av vård
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Enhetschef, 1:e socialsekreterare
och socialsekreterare i Social
Jour samt verksamhetschef IFO

Kommentar

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården
F.10

Begäran om handräckning av Polismyndighet eller
Kriminalvård för att beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU ska kunna genomföras

43 § LVU

F.11

Beslut som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

43 § 1 st p.2 LVU

Är inget delegeringsbeslut utan
anges direkt i lag.
Kompletterande beslutanderätt ger
ordförande rätt att fatta beslut som
direkt följer av lag och får endast
användas när nämndens beslut inte
kan avvaktas.
Förutsatt att nämnden beslutat att
utse förordnade ledamöter enligt
LVU och LVM, får dessa
namngivna ledamöter också fatta
beslut med stöd av kompletterande
beslutanderätt som direkt följer av
lag.
Beslutet ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Utse juridiskt ombud att föra nämndens talan
F.12

Beslut att utse juridiskt ombud att föra nämndens talan
vid mål i förvaltningsrätt och kammarrätt, där målet
avser ärende inom omsorgsnämndens ansvarsområde

Avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
individ- och
familjeomsorgschef,
verksamhetschef IFO

Den unges personliga förhållanden
F.13

Beslut rörande den unges personliga förhållanden vad
gäller kortare vistelser utom familjehemmet samt
samråd med hem för vård och boende

11 § 4 LVU

Socialsekreterare

Hur rätt till umgänge med den unge ska utövas
F.14

Beslut hur rätt till umgänge med den unge ska utövas
när överenskommelse ej kan nås med föräldrar eller
vårdnadshavare

14 § 2 p.1 LVU

Delegeras inte.
Förbud mot delegering enligt KL
6:38 p.3. Jämför med ärende om att
ej röja vistelseort.
Yttrande med anledning av
överklagande av nämndens beslut
ska avges av nämnden. Förbud mot
delegering enligt KL 6:38 p.2.
I ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan
avvaktas finns möjlighet till
delegering enligt KL 6:39, se
”Brådskande ärende” under avsnittet
”Allmänna ärenden och rättsfrågor”
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Index
F.15

Ärende
Övervägande om fortsatt umgängesbegränsning

Lagrum
14 § 3 LVU

Delegat
Sociala utskottet

Kommentar
Sociala utskottet överväger
nämndens beslut om
umgängesbegränsning.

Ej röja vistelseort
F.16

Beslut att den unges vistelseort ej ska röjas för
föräldrar eller vårdnadshavare

14 § 2 p.2 LVU

Delegeras inte.
Förbud mot delegering enligt KL
6:38 p.3. Se beslut i Högsta
förvaltningsdomstolen 2016-11-08
mål nr 6529-15.
Yttrande med anledning av
överklagande av nämndens beslut
ska avges av nämnden. Förbud mot
delegering enligt KL 6:38 p.2.

F:17

Övervägande om att ej röja vistelseort

14 § 3 LVU

Sociala utskottet

22 § LVU

Sociala utskottet

24 § LVU

Sociala utskottet

I ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan
avvaktas finns möjlighet till
delegering enligt KL 6:39, se
”Brådskande ärende” under avsnittet
”Allmänna ärenden och rättsfrågor”
Sociala utskottet överväger
nämndens beslut om att ej röja
vistelseort.

Förebyggande insatser
F.18

Beslut om förebyggande insatser
Flyttningsförbud

F.19

Beslut att ansöka om flyttningsförbud
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Index
F.20

Ärende
Övervägande om fortsatt behov av flyttningsförbud

Lagrum
26 § LVU

Delegat
Sociala utskottet

F.21

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Sociala utskottet

F.22

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas

27 § 2 st LVU

Kommentar

Är inget delegeringsbeslut utan
anges direkt i lag.
Kompletterande beslutanderätt ger
ordförande rätt att fatta beslut som
direkt följer av lag och får endast
användas när nämndens beslut
inte kan avvaktas.
Förutsatt att nämnden beslutat att
utse förordnade ledamöter enligt
LVU och LVM, får dessa
namngivna ledamöter också fatta
beslut med stöd av
kompletterande beslutanderätt
som direkt följer av lag.
Beslutet ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde

F.23

Beslut att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra

30 § LVU

Sociala utskottet

F.24

Beslut om umgänge med förälder eller vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

31 § LVU

Enhetschef, verksamhetschef
IFO
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Utreseförbud
F.25

Beslut att ansöka om utreseförbud

31 b § LVU

Sociala utskottet

F.26

Beslut om tillfälligt utreseförbud

31 d § LVU

Sociala utskottet

F.27

Beslut om tillfälligt utreseförbud som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas

31 d § 2 st LVU

Är inget delegeringsbeslut utan
anges direkt i lag.
Kompletterande beslutanderätt ger
ordförande rätt att fatta beslut som
direkt följer av lag och får endast
användas när nämndens beslut
inte kan avvaktas.
Förutsatt att nämnden beslutat att
utse förordnade ledamöter enligt
LVU och LVM, får dessa
namngivna ledamöter också fatta
beslut med stöd av
kompletterande beslutanderätt
som direkt följer av lag.
Beslutet ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde

F.28

Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud för
en viss resa

31 i § LVU

Sociala utskottet
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Läkarundersökning
F.29

Beslut om läkarundersökning, val av läkare samt plats
för läkarundersökning

32 § LVU

Socialsekreterare

F.30

Beslut om överklagande och yrkande om inhibition
samt yttrande till Förvaltningsrätt eller Kammarrätt i
LVU-ärenden

SoL,
Kommunallagen

Delegat i ursprungsbeslutet.
Beslut i ärenden som är så
brådskande att delegats beslut
inte kan avvaktas är delegat
omsorgsnämndens Ordförande
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G. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Utredning
G.1

Beslut att inleda utredning

7 § LVM

Socialsekreterare

G.2

Beslut att inte inleda utredning eller nedläggning av
inledd utredning

7 § LVM

Individ- och
familjeomsorgschef,
verksamhetschef IFO,
enhetschef IFO

9 § LVM

Socialsekreterare

13 § LVM

Sociala utskottet

Läkarundersökning
G.3

Beslut om läkarundersökning, val av läkare samt plats
för undersökningen
Omedelbart omhändertagande

G.4

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt
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Index
G.5

Ärende
Beslut som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas

Lagrum
13 § 2 st LVM

Delegat

Kommentar
Är inget delegeringsbeslut utan
anges direkt i lag.
Kompletterande beslutanderätt ger
ordförande rätt att fatta beslut som
direkt följer av lag och får endast
användas när nämndens beslut
inte kan avvaktas.
Förutsatt att nämnden beslutat att
utse förordnade ledamöter enligt
LVU och LVM, får dessa
namngivna ledamöter också fatta
beslut med stöd av
kompletterande beslutanderätt
som direkt följer av lag.
Beslutet ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde

Ansökan om tvångsvård
G.6

Ansöka hos förvaltningsrätt om tvångsvård

11 § LVM

Sociala utskottet
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

45 § LVM

Socialsekreterare

Kommentar

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården
G.7

Begäran om handräckning av Polismyndighet eller
Kriminalvård för att föra missbrukare till
läkarundersökning
Yttrande till åklagarmyndighet/åklagare

G.8

Yttrande till åklagarmyndighet enligt LVM

Socialsekreterare

Egenavgift LVM-hem
G.9

Egenavgift vid placering i LVM-hem

8:1 § SoL

Socialsekreterare

SoL,
Kommunallagen

Delegat i ursprungsbeslutet

Överklagande och yrkande om inhibition till domstol
G.10

Beslut om överklagande och yrkande om inhibition
samt yttrande till Förvaltningsrätt eller Kammarrätt i
LVM-ärenden

Beslut i ärenden som är så
brådskande att delegats beslut
inte kan avvaktas är delegat
Omsorgsnämndens ordförande

Upphörande av vård
G.11

Beslut om upphörande av vård enligt LVM, då
vårdbehovet är tillgodosett

20 § LVM

Socialsekreterare
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H. Offentlighets- och sekretesslagen m.m.
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

6 kap 3 § OSL
samt tillämpligt
lagrum i TF eller
OSL

Vård- och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef,
verksamhetschefer inom sina
respektive ansvarsområden

Beslut att lämna ut allmän
handling är verkställighet och
fattas av registrator eller den som
förvarar handlingen

Utlämnande av handling
H.1

Beslut att avslå begäran om att lämna ut handling eller
del av handling

Vid beslut om avslag med
anledning av att handlingen inte
är allmän ska hänvisning göras
till tillämpligt lagrum i 2 kap TF
Vid beslut om avslag med
hänvisning till sekretess ska
hänvisning göras till tillämpligt
lagrum i OSL

H.2

Beslut att lämna ut allmän handling med förbehåll som
inskränker sökandes rätt att yppa dess innehåll eller
annars förfoga över den, enligt TF och OSL

6 kap § 3 samt 10
kap 14 § OSL

Beslut om avslag kan
överklagas enligt 6 kap 7 § OSL
Vård- och omsorgschef, individ- Beslut om avslag kan överklagas
enligt 6 kap 7 § OSL
och familjeomsorgschef,
verksamhetscontroller Omsorg
samt verksamhetschefer inom
sina respektive ansvarsområden.
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Index
H.3

Ärende
Beslut om avvikelse från reglerna att ta ut avgifter för
avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar

Lagrum

Delegat
Vård- och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef,
verksamhetscontroller Omsorg
samt verksamhetschefer inom
sina respektive ansvarsområden.

H.4

Beslut om att fastställd avgift för avskrifter, kopior
m.m. av allmänna handlingar i ett enskilt fall, ska
betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian
lämnas ut

6 kap 1a § OSL

Vård- och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef,
verksamhetscontroller Omsorg
samt verksamhetschefer inom
sina respektive ansvarsområden.

Beslut om att avslå begäran från enskild att
själv få använda tekniska hjälpmedel för
automatiserad behandling som myndigheten
förfogar över för att ta del av upptagningar
för automatiserad behandling
Beslut om sekretess för uppgift till skydd för underårig
i förhållande till dennes vårdnadshavare

6 kap 6 § OSL

Beslut om att inte lämna ut en
allmän handling eftersom
förskottsbetalning inte gjorts kan
överklagas enligt 6 kap 7 § OSL.
Vård- och omsorgschef, individ- Beslut om avslag kan överklagas
enligt 6 kap 7 § OSL
och familjeomsorgschef,
verksamhetscontroller Omsorg
samt verksamhetschefer inom
sina respektive ansvarsområden.

12 kap 3 § OSL

Socialsekreterare

18 kap 1 § OSL

Socialsekreterare

H.5

H.6
H.7

Beslut om sekretess för uppgifter som hänför sig till
förundersökning i brottmål

Kommentar

Beslut om förskottsbetalning kan
inte överklagas.
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Index

Ärende

I. Föräldrabalken
Lagrum
Delegat

Kommentar

Faderskap/föräldraskap
I.1

Beslut om godkännande av faderskapsbekräftelse

4 § FB

I.2

Beslut om godkännande av föräldraskap

9 § FB

I.3

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

2 kap 1-9 § § FB

Socialsekreterare,
familjerättssekreterare,
handläggare Vellinge Direkt
och assistent IFO
Socialsekreterare,
familjerättssekreterare,
handläggare Vellinge Direkt
och assistent IFO
Verksamhetschef IFO

I.4

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

2 kap 1-9 § § FB

Verksamhetschef IFO

I.5

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

2 kap 1-9 § § FB

Verksamhetschef IFO

I.6

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

3 kap 6 § FB

Verksamhetschef IFO

Vårdnads- och umgängesärenden
I.7

Lämnande av upplysningar och yttrande till tingsrätt i
vårdnads- och umgängesmål

Socialsekreterare,
familjerättssekreterare

I.8

Beslut om att utse utredare i vårdnads- och
umgängesärenden

Individ- och
familjeomsorgschef, samt
verksamhetschef IFO
45

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Godkänna avtal
I.9

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

I.10

Godkänna alternativt icke godkänna avtal mellan
föräldrar gällande barns vårdnad, boende och umgänge

Socialsekreterare,
familjerättssekreterare
6 kap 6 § FB

Socialsekreterare,
familjerättssekreterare

Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare
I.11

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

Socialsekreterare,
familjerättssekreterare,
bistånds- och
LSS-handläggare inom sina
respektive ansvarsområden

Föra nämndens talan
I.12

Beslut om att utse ombud att föra nämndens talan i
förvaltningsdomstol och allmän domstol

Individ- och
familjeomsorgschef, samt
verksamhetschefer IFO
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J. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhet, Patientdata, Smittskydd m.m.
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Socialsekreterare,
biståndshandläggare,
medicinskt ansvarig
sjuksköterska, Handläggare
LSS
Socialsekreterare,
biståndshandläggare,
medicinskt ansvarig
sjuksköterska, Handläggare
LSS

Kommentar

Smittskydd
J.1

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

Smittskyddslagen 6
kap 9 §

J.2

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

Smittskyddslagen 6
kap 12 §

Utreda och anmäla händelser till IVO
J.3

Utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till
Inspektionen för vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen, Medicinskt ansvarig
Lex Maria
sjuksköterska

Utse ansvarig för basläkemedelsförråd
J.4

Utse namngiven sjuksköterska som ansvarig för
basläkemedelsförråd

HSL

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Patientsäkerhetslagen

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Kommentar

Patientsäkerhetsberättelse
J.5

Upprätta och publicera Patientsäkerhetsberättelse
Patientjournal

J.6

Menprövning och utlämnande av patientjournal

Verksamhetschef
Kvalitet och
Utveckling, medicinskt
ansvarig sjuksköterska
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K. Familjehem
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare

Följ SKL:s rekommendationer

Arvode och omkostnad
K.1

Arvode för familjehem inklusive icke kontrakterade
jourfamiljehem

Sociala utskottet beslutar vid
arvoden som överstiger 10% av
SKL:s rekommendationer
K.2

Arvode för kontrakterade jourfamiljehem

Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare

Max 10% utöver SKL:s
rekommendationer

Tomplatsersättning ska utgå enligt
SKL

Sociala utskottet beslutar vid
arvoden som överstiger 10% av
SKL:s rekommendationer
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Index
K.3

Ärende
Arvode och omkostnad efter vårdnadsöverflyt till
familjehemmet

Lagrum

Delegat
Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare
Vid rättegångskostnader
gällande max 0,5 basbelopp
verksamhetschef IFO och
enhetschef

Kommentar
Mellanskillnad upp till SKLs
rekommendationer betalas ut som
omkostnadsersättning till
familjehemmet
Arvodet och
omkostnadsersättningen är icke
förhandlingsbara

Avtal tecknas enligt SKLs
rekommendationer och max
10% därutöver
Sociala utskottet beslutar vid
arvoden som överstiger 10% av
SKL:s rek
K.4

Omkostnadsersättning

Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare

Enligt SKLs rekommendationer

Ersättningar som överstiger
procentsatserna som anges i
”Riktlinjer vid ersättning till
familjehem” On 2015/61
delegeras till sociala utskottet
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Index
K.5

Ärende
Maxbelopp vid extrautbetalningar

Lagrum

Delegat
Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare

Kommentar

Ersättningar som överstiger
procentsatserna som anges i
”Riktlinjer vid ersättning till
familjehem” On 2015/61
delegeras till sociala utskottet
K.6

Reducering av ersättning

Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare

K.7

Milersättning

Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare

K.8

Kostnader för större bil eller bostad

Sociala utskottet

K.9

Försäkringar/ersättning för skador

Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare vid
självriskkostnader
Sociala utskottet vid kostnader
av skador som inte täcks av
försäkringar

Inkomstbortfall
K.10

Kompensation för inkomstbortfall, upp t.o.m. 3
månaders inkomstbortfall

Verksamhetschef IFO

K.11

Kompensation för inkomstbortfall, över 3 månaders
inkomstbortfall

Sociala utskottet
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Uppflyttning i åldersgrupp
K.12

Uppflyttning i åldersgrupp

Verksamhetschef IFO,
enhetschef,
familjehemssekreterare

Upphörande av vård
K.13

Upphörande av vård

Verksamhetschef IFO,
familjehemssekreterare

K.14

Upphörande av vård enligt LVU

Sociala utskottet
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L. Alkohol, tobak och elektroniska cigaretter

Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Serveringstillstånd m.m.
L.1

Meddelande av stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten eller slutna
sällskap

AlkL 8:2

Sociala utskottet

L.2

Beslut om cateringtillstånd

AlkL 8:4

Sociala utskottet

L.3

Beslut att godkänna lokal för catering

AlkL 8:4

Tillstånds-/miljöinspektör

L.4

Beslut rörande gemensam serveringsyta

AlkL 8:14

Sociala utskottet

L.5

Ändring av tidigare meddelat
serveringstillstånd avseende dryckesslag

AlkL 8:2

Tillstånds-/miljöinspektör

L.6

Beslut om ändring av serveringstid inom
normaltiden (11:00-01:00)

AlkL 8:19

Tillstånds-/miljöinspektör

L.7

Beslut om ändring av serveringstid utöver
normaltiden

AlkL 8:19

Sociala utskottet

L.8

Beslut om ändring av serveringsyta, ändring i
lokal, uteservering och dylikt

AlkL 8:2

Tillstånds-/miljöinspektör

L.9

Beslut om godkännande av nya bolagsmän,
HB, KB och AB

AlkL 8:12

Sociala utskottet

L.10

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd
om tillståndet inte längre utnyttjas

AlkL 9:18, p 1

Tillstånds-/miljöinspektör
53

Index
L.11

Ärende
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd
för gemensam serveringsyta

Lagrum
AlkL 9:18, andra stycket

Delegat
Sociala utskottet

L.12

Beslut om meddelande av varning

AlkL 9:17

Sociala utskottet

L.13

Beslut om meddelande av erinran

AlkL 9:17

Tillstånds-/miljöinspektör

L.14

Beslut att inte meddela tillstånd pga. sökandes
personliga vandel och/eller restaurangens
tjänlighet

AlkL 8:12

Sociala utskottet

L.15

Beslut att inte meddela tillstånd pga.
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
eller särskild risk för människors hälsa

AlkL 8:17

Sociala utskottet

L.16

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten

AlkL 8:2

Ordförande
omsorgsnämnden

L.17

Beslut rörande provsmakning tillfälligt till
allmänheten

AlkL 8:6, p 2

Ordförande
omsorgsnämnden

L.18

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna
sällskap

AlkL 8:2

Tillstånds-/miljöinspektör

L.19

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i
avvaktan på att ansökan om permanent
tillstånd ska behandlas i sociala utskottet

Alkl 8:2

Miljöchef

L.20

Beslut att inte meddela serveringstillstånd till
slutet sällskap

AlkL 8:12

Tillstånds-/miljöinspektör

L.21

Besluta om nedsättning av avgift

L.22

Beslut att förbjuda detaljhandel med eller
servering av folköl

AlkL 9:19

Sociala utskottet

L.23

Beslut att meddela varning till den som
bedriver detaljhandel med eller servering av
folköl

AlkL 9:19

Sociala utskottet

Kommentar

Tillstånds-/miljöinspektör
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Index
L.24

Ärende
Bevilja tillstånd till servering av
alkoholhaltiga drycker vid enstaka tillfälliga
arrangemang som arrangeras av annan
kommunal nämnd

Lagrum
AlkL 8:1

Delegat
Ordförande
omsorgsnämnden

Kommentar

Tobak och elektroniska cigaretter
L.25

Beslut om stadigvarande detaljhandelstillstånd

LTLP 5:3

Sociala utskottet

L.26

Beslut om ändring i stadigvarande
detaljhandelstillstånd

LTLP 5:3

Sociala utskottet

L.27

Beslut om tillfälligt detaljhandelstillstånd

LTLP 5:3

Ordförande
omsorgsnämnden

L.28

Beslut om partihandelstillstånd

LTLP 5:3

Sociala utskottet

L.29

Beslut om förbud upp till en månad

LTLP 7:9

Tillstånds-/miljöinspektör

L.30

Beslut om förbud och föreläggande upp till 6
månader

LTLP 7:9

Sociala utskottet

L.31

Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd

LTLP 7:10 p. 1

Tillstånds-/miljöinspektör

L.32

Beslut om varning

LTLP 7:11

Sociala utskottet

L.33

Beslut om förbud upp till en månad

LTLP 7:12

Tillstånds-/miljöinspektör

L.34

Beslut om förbud och föreläggande upp till 6
månader

LTLP 7:12

Sociala utskottet

L.35

Beslut om att förbjuda försäljning upp till en
månad

LTLP 7:13

Tillstånds-/miljöinspektör

L.36

Beslut om att förbjuda försäljning upp till sex
månader

LTLP 7:13

Sociala utskottet

L.37

Meddelande av varning

LTLP 7:13

Sociala utskottet

L.38

Besluta om nedsättning av avgift

LTLP 8:1 & 8:2

Tillstånds-/miljöinspektör
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Index
L.39

Ärende
Begära upplysningar, handlingar, varuprover
och liknande

Lagrum
LTLP 7:17

Delegat
Tillstånds-/miljöinspektör

L.40

Beslut att lämna klagomål avseende rökfri
miljö utan åtgärd

LTPL kap 6 och 7

Miljöchef
Miljöinspektör

L.41

Beslut om föreläggande och förbud (utan vite)
med stöd av tobakslagen gällande rökfria
miljöer.

LTPL 7:9

Miljöchef
Miljöinspektör

L.42

Prövning om överklagande har kommit in i
rätt tid, och beslut om avvisande av ett
överklagande som inkommit för sent.

FörvL § 45

Miljöchef
Tillstånds-/miljöinspektör

Kommentar

Gäller alla beslut enligt
AlkL och LTPL.
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M. Färdtjänst

Index
M.1

Ärende
Beslut om ekonomiskt stöd för mobilitetsstöd
som komplement till färdtjänst

Lagrum

Delegat
Vård och omsorgschef,
verksamhetschef
myndighet och
kommunalt utförande

M.2

Beslut om Färdtjänst

Färdtjänstlagen
(1997:736)

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

M.3

Beslut om Riksfärdtjänst

Lag (1997:735) om
riksfärdtjänst

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

M.4

Rikskuponger för färdtjänstresa i annan kommun

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

M.5

Beslut om överklagande och yttrande till
Förvaltningsrätt eller Kammarrätt i beslut
avseende Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

Kommentar
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N. Övriga lagar m.m.
Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

Yttranden över planer, program m.m.
N.1
N.2

Avge yttrande över översiktsplaner och fördjupade
översiktsplaner
Avge yttrande vid programsamråd standardförfarande

N.3

Avge yttrande vid plansamråd - standardförfarande

N.4

Avge yttrande vid granskning – standardförfarande

N.5

Avge yttrande vid programsamråd – utökat
förfarande

N.6

Avge yttrande vid plansamråd - utökat förfarande

N.7

Avge yttrande vid granskning - utökat förfarande

Omsorgsnämndens arbetsutskott
Kvalitetsansvariga IFO,
Upphandlings- och
utredningsansvarig,
verksamhetscontroller Omsorg
Kvalitetsansvariga IFO,
Upphandlings- och
utredningsansvarig,
verksamhetscontroller Omsorg
Kvalitetsansvariga IFO,
Upphandlings- och
utredningsansvarig,
verksamhetscontroller Omsorg
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Kvalitetsansvariga IFO,
Upphandlings- och
utredningsansvarig,
verksamhetscontroller Omsorg
Kvalitetsansvariga IFO,
Upphandlings- och
utredningsansvarig,
verksamhetscontroller Omsorg

Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden
Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden
Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden
Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden
Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden
Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden
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Index
N.8

Ärende
Avge yttrande vid programsamråd – samordnat
förfarande

N.9

Avge yttrande vid plansamråd - samordnat förfarande

N.10

Avge yttrande vid granskning - samordnat förfarande

Lagrum

Delegat
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Kvalitetsansvariga inom respektive
ansvarsområde,
verksamhetscontroller Omsorg
Kvalitetsansvariga inom respektive
ansvarsområde,
verksamhetscontroller Omsorg

Kommentar
Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden
Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden
Yttrande och planhandlingar
skickas som meddelande till
omsorgsnämnden

Övriga yttranden
N.11

Yttrande till åklagarmyndigheten

LUL

Socialsekreterare

N.12

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

Brottsbalken

Socialsekreterare

N.13

Yttrande enligt namnlagen

Namnlagen

Socialsekreterare

N.14

Yttrande i körkortsärende

Körkortslagen

Socialsekreterare

N.15

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass
utan vårdnadshavares medgivande

Passförordningen

Socialsekreterare

N.16

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

Äktenskapsbalken

Socialsekreterare

LUL

Socialsekreterare

Förande av bevistalan
N.17

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Lag (1991:204) om
särskild
personutredning i
brottmål

Socialsekreterare

Äktenskapsbalken

Socialsekreterare

Kommentar

Upplysningar m.m. till domstol m.fl.
N.18

Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder
till åklagare, domstol och frivårdsmyndigheten

Dödsboanmälan
N.19

Dödsboanmälan
Polisanmälan

N.20

Beslut om att göra polisanmälan angående
misstanke om vissa brott mot underårig samt
vissa grövre brott

Avdelningschef Omsorg, vårdoch omsorgschef, individ- och
familjeomsorgschef,
verksamhetschef inom respektive
ansvarsområde, 1:e
socialsekreterare

N21

Beslut om att inte göra polisanmälan angående
misstanke om vissa brott mot underårig samt
vissa grövre brott

Avdelningschef Omsorg, vårdoch omsorgschef, individ- och
familjeomsorgschef,
verksamhetschef inom respektive
ansvarsområde, 1:e
socialsekreterare
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Index
N.22

Ärende
Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna
verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgift mm)

Lagrum

Delegat
Avdelningschef Omsorg,
verksamhetscontroller Omsorg,
vård- och omsorgschef, individoch familjeomsorgschef samt
verksamhetschef inom respektive
ansvarsområde

Kommentar

Verkställighet till kronofogden
N.23

Beslut om att begära verkställighet till kronofogden
gällande avhysning

Socialsekreterare

Kommunkatalogen
N.24

Beslut om förändringar i Kommunförbundet Skånes
Kommunkatalog Komkats organisationsträd

Utsedd huvudadministratör för
Komkat

Ekonomiskt stöd till asylsökande
N.25

Beslut i ärenden om ekonomiskt stöd enligt LMA,
dagersättning enligt FMA

17 § LMA

Socialsekreterare

FMA – Förordning (1994:361)
om mottagande av asylsökande
m.fl.

N.26

Beslut i ärenden om ekonomiskt stöd enligt LMA,
särskilt bidrag

18 § LMA

Socialsekreterare

LMA – Lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl.

Parkeringstillstånd
N.27

Beslut i ärenden om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Handläggare
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Index

Ärende

Lagrum

Delegat

Lotterilag (1994:1000)

Verksamhetschef Fritid

Lag (2020:616) om
verkställighet av
ungdomsövervakning.

Individ- och familjeomsorgschef,
samt verksamhetschef IFO

Kommentar

Lotteri & värdeautomatspel
N.28

Yttrande angående värdeautomatspel
Särskild handläggare vid ungdomsövervakning

N.29

Beslut att utse en särskild handläggare under
verkställigheten av ungdomsövervakning
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