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]_ BE§TÄMMELSER OlVI D.l!'.LEGER.lNG fi:NLl(-a' l,A<; 

1.1 Syfte 
Syftet med delegation är att styrelsen ska avlastas med ärenden av mer rutinartad karaktär och fä m~jlighcl att ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt frågor av ö-vergripande och principiell betydehe. Defegati(ln av he~luLshet<.>genheter ~wr ncksä ansetts vara ett viktigt 
medel för att förbättra servicen ocb effektiviteten inom den kommunala törvaltningen. 

Notera att det som är föreskrivet för nämnd en ligt kommunallagen i.ivet> ;zäller för k<.>mmunst.::,relscn. FPrt:--ättningsvi~ 1 denna 
delegedngsordning används begreppet styrelsen. 

Regler om delegering :firu1s i ko:n:nnunaHagen 6 kap. 1.3- i8 g. 

1.2 Delegation 
Med delegation. menas att styrelsen överför självständig bcslutanderätL, (ivs. ger någN1 i uppdrag att fatta bt::--lut ä styrdse.ns vägnar i vissa 
ärenden. Den som far beslutanderätten kallas dele;;;al. 

Kommunstyrelsebeslut får delegeras till: 

,. en utskott till styrelsen, t.ex. ett arbt:tsutskon (inte ti 11 -::n berednin~-: d lt:r eu pn:sidium) 

-e en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande 

• en anstä.Hd hos komn:mnen (Denne behöver inte nödvändigtvi:s van1 anställd ho~ kommunstyrelsen eller den nämnd som delegerar 
besluta.a7derätten) 

Det är dock inte tillåtet för styrelsen att delegera till en grupp an.ställda, en grupp i'i)rtrnende-\.alda (t.e\. (·11 beredning) eller till en grupp 
bestående av anställda och förtroende-valda att gemensamt fatta besJuL s .k. blandad delegation. 

Delegerade beslut gäller på sa.rnma sätt som om styrelsen själ" fattar dern Ni.it en delegat fattar be~lm ,i "t_yrelsens vägnar, har beslutet 
sai.11ma rättsverkan som om det fattats av styrelsen och kan därför i"~ver lda;,:as på <:>amma <:iitl. 

Delegaten har ansvar för ärendets beredning och be.slut. Otn dekgalen anser rlt:1 pak.alla1 av ::-ärskikfa .--,käl kan denne htinskjut.a ärendet til l 
styrelsen för avgörande samfällt. 
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Kommunstyrelsen kan när som he ls t återkalla en lämnad delegation. Det kan göras generellt men del kan I icbä göra~ i en särskilt ärende 
genom att själv ta över ärendet och besluta. Styrelsen har däremo1 in.te rätt att on1prö"a en redan fattat be~lul, dvs ett beslut som fattats 
med stöd av delegering kan inte ändras av styrelsen. 

1.3 Ddegationsförbud 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten intt: <lelq:~"'Tas: 

"' ärenden som avser verksamhetens mål, imiktnin~, omfattning ellt:1 k val1tet 

s framställningar eller yttranden till fu llmäktige liksom yttranden med s1n lcdn111g av att besJu1 ,i v --ayrclsen , dess hdhet eller av 
fullmäktige har överklagats, 

<!I ärenden som rör myndighetsutövning mot efök ilda, om dl.:' är av r,ri11cipidl beska!Jenhe1 eller annar~ av -:;lfirrc.: vikt, och 

t, vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Flera specialför:futtningar, t.ex. socialtjänstlagen, innehåller •.:icksä nttrycldiga defegationsförbud, som grunJa:-. på t:n bedömning av vissa 
ärendens principiella betydelse. I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden far be:3lutanderätten inte dekgera~ frår styre!seri. 

1.4 Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som har fattats med stöd av delegatic,n ska anmälas t i l l kommunstyrelsen, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Det finns 
två skäl för detta. För det första har styrelsen aJitid det övergripande answu-et för styrelsens verksamhd, styrelseansvaret sammanfaller 
också med revisionsansvaret . Kommunstyrelsen har all tså bäde r::iu och ... J,yldighet all kontrollera hur verksamheten bedrivs. För det andrE 
innebär det en rättssäkerhet för den som berörs av beslutet. 

När ett delegationsbeslut rapporteras tillbaka till styrelsen, la~ rapp(•rter, ti.11 pn1tok t>lkt. Först när prut, ,!q ,J kt är jusk:rat och anslaget på 
kommunens anslagstavla börjar överkJagandetjden att löpa. Dcna gälle1 dock in11;; m::vndighetsbe:-lu1 rneJ forvaltningsbesvär där tiden 
enligt forvaltningslagen alltid bö1::iar löpa frän dagen då deo enskilde fick d,d ;;iv heslutct. 
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1.5 Brådskande iirenden 
I ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande imc: kan avvak1.as, för :styrelsen up pdra äi ,ndJoranden eller en annan 
ledamot som styrelsen ha r utsett , att besluta på styrehens vägnar. Syfrd med en sådan kompletterande beslutanderätt är att det all.tid ska 
firu1a någon beslutsbehörig person an tillgå. Beslut i brådskande ärenden ska anmälas till kommunstyrdscn-- nästa sammanträde 

Någon begränsning av möjligheterna att delegera med hänsyn till ärendena~ art flons inte. Styrelsen kart d0ck begränsa och precisera 
uppdraget till vissa typer av ärenden. Styrelsen kan ocksä påkalla extra sammanträde med k(llllmunstyrelsen -;im1 alternan". 

1.6 Eirsättare 
Den som är delegai: har inte rätt att överlåta sin be~lutanderätl till nä3011 anfäu1 man styrelsens uttryckliga ti llatelse. Beslut som fattas av 
en delegat utan delegation i ärendet saknar laga verkan, dvs . det gäller inte. Om ett ~tidam beslut nverklaga-, kan beslutet komma att 
upphävas och återförvisas tiH styre!sen. 

Vid laoa fiörfa.ll får en ersättare överta beslutanderätten cl'-' orclinarit: dek1.n1r . b .,, ... ... 

Kommunstyrelsen har beslutat att följande struktur gäller Jör ersättare tör ordinarie cklegal: 

Vid förfaH av ordinarie delegat övertas beslutandertitteu enhgt fö ljande· 
t11 i första hand av den som förordnat~ 5(1m vikarie på delegatens ~iäns1 

• i andra hand av delegatens närmaste chef 

Ersät'tare för kommunstyrelsens ordförande ärv ice ordföranden och för ut~konsordförande utskottets vice 11rdförande 
Ersättare för kommunchef är elen som är ställföreträdande eller vikarierar .s<.Hll komrnunche[ 
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1.7 Vidaredeiegation 
För att underiätta utveckling av målstyrning av verbamt1ett:n c.i l..'.h smidig<1 lösmng,1r vid tillfälliga arbet~a1:h11pningc.1..r c:Her sjukdom m .m. 
finns en begränsad möjlighet t.i.ll vidarede legati<..1n: Styrelst:11 kan därige.n1,rn he'.)lula dl.l ~;l: knrntnuncht:J<::n (ti ll ika förval.lningschef) rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anstä 11 d. 

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ~ka arnt1älas ti l l k1_,nHrJ1rnd 1t:h:n 

1.8 Vediställighet 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som mäst.e delegera~ 0d1 be::;fut ~t·tn int1dJä1 ren v~rbtällighcl. < 1rj11,,d ragningeo me!l::in delegation 
och ren verkställighet är dock inte helt klar. J regd görs cu ätski.l.lnad rneHan •;;:u.l man bllar nämnd/ ... 1yrel~t·he<:: IL1t och förvaltningsbeslut. 
Känneteclmand.e for nämnd/styrelsebes lut är att det l<)religgcr ~trateg1c;k,1 frk'1.3~<:lä ll11i ngar pcb <:'mfottandc ~hc,111-1n:iskz, åtaganden och aci: 
beslutsfar.:aren måste göra v issa överväganden od1 bedömningar iVft-:d förval1ning,bcslut mena:,; vcrb1ällighetsbt;~Ju1 soo:.1 •ngår .i det 
dagliga arbetet som en del i tjänsteutövningen i att b l.and <1rttiat effekti vt v~r.k:-siälla _pe>li1ikens mål l1ch vi l ja 

2 DELE.GATION INOM DE.N KOMMUNALA ~OClAt.:r .Tr\NSTEN 

2.1 Sammanfattning 
Delegation inom socialtjänsl:en innebär E!rt :5ocialnämnden nied $löJ a v k,_1mm1.n1,dlagc11s regler frårlhämkr -.:it si11 beslutanderätt och 
bemyndigar utskott eller tjänsteman att besluta i \·i::,:- fräga. I praktiken ges v.i::;s befauningskatcgori dekgt'f'ad be:--lutanåeräi:. för vissa 
ärendetypel'. En delegerad beslutanderätt kan när St)tn helst ålerka lla~ och den nämnd s1.1m delegerat h(.;::-luiandertitter, kan också föregripa 
delega tens beslut i ett enskilt M.rende genom att själ v ta c•ver ä rendet och bE:sluta i 5akcn. En :-ocia lnämncl har varken stön·.e eller mindre 
möjligheter att ändra en delegats beslut än vad den har att äudra sina -::gna beslut. l~li. g_ynnancle hcslu1 HV nämnd eller dekgat ä, svårt att 
ändra, men inget hindrar en nämn d från att bev ilja bistånd tr·o1:::; <ttl ck:IE:f:,tr ~id1p:nre avslagit ::,ädant hbta11d . Vi::,::- möjlighet till SJälvrät1:else 
finns också vid uppenbara fel. 

Nämnden kan i sin delegaifonsordnmg besluta att även dcl.egab 0verord nad under vij::,i:l förutsätt11ingar s!-.a ha delegerad beslutanderätt, 
men överordnad har ingen rätt att beordra delegat au fatta visst beslur. Orn en dcles;aL an~er sig hel t eller clelvi::- ::-akna erforderlig 
beslutanderätt för att bevilja bistånd som enskild kan an:ses ba lag::,t:aclga.d rätt till. ska delegaten inte fallc1 c:n av.;;lag~beslut utan 
prövningen ska underställas behörig bes lutsfatta re. 
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Från den kommunalrättsliga delegation ska ski\jas förfanmngsgrundad kompletterande: b"'slutanderätt ~\,1m ordförande rn t1 kan han ha . Ej 
heller delegering av viss uppgift inom hälso- och .;;_ju kvärden respektive lllOrn arbet:-.n1i ljöverksa.-nheten är an jämställa med den 
kommunalrättsliga delegationen. En delegat io.nsordning s;ka i görligastE: rnån vara tydlig. Konsekvensen kan annar~ bli att delegaten anses 
obehörig och vid överklagande kao ärendet äterförv1~as till nämnden Jör prövning. 

Vissa beslut fä.r inte delegeras eHer far endast delegeras till utskott. Kornrnunallagen lorhj uder bl a delegc1tio11 av bes.lut av rörande 
verksamhetens mål, inriktning eller omfattning, beslut av principiell k.arakrår och andra -..ärskilt vktiga beslut. Därutnver uppställer 
socialtjänstlagen begränsningar rörande delegation av de a llra mes1 ingnpande besluten en ligt LVli, LV iv1 nch FB samt vissa andra 
beslut. Inom den tiHåtna ramen är det socialnämnde.n c;0rri avg0r hur ()mfar.taode delegationen <:.ka vara. I nit:- att delegat .fått ~eslumnderätt 
lrn.n jäv förhindra att beslut&7derätten använd::,. 

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. l niassärenden '5kt:r dew1 i pn,iktihen i cnk la fr,mier. Närnnden kan Juck bestämma ,)m 
nännare granskning av vissa de!egationsbesl ut. 

2.2 D~Aegatio:n av be:3hd a.n.derätt 
I den offentliga förvaltningen avgörs dagligen en ston antal är~ndcn Av praktlsb:t skäl måste beslu tanderänen i många frågor överlåtas 
till lägr e besiutsnivåer inom respektive myndighet. Besl ut,mdcrätten ~äss sådana faJI vara delegerad. Dclcgatinn .innebär att en 
m yndighet frånhänder sig sin beslutanderätt ff,r v isst ärende eller - vilket är bet_y<lligl van l igare ·for en vi::;:-- L_yp av ärenden.. Mottagaren av 
delegai:ion brukar i praktiken inom socialtjänsten in te vara viss person utan v is':'- befauningskateg<:iri. Oni inge! annat sägs gäller 
delegationen även för vikarie på den ifrågavarande ht:fattningen (JO l 990N .I s 158) 

Den grundläggande be:fogen..1-:i.eten au delegera bes.lutanderlinen när det g}iller kc)n1r:nunal verksamhet finns i 6 kap 33 s kommunallagen 
(1991 :900), KL. Enligt detta lagrum :får en nämnd uppdra ät ett utskoH, åt en kd1m1ot elkr ersättare el ler fa en arman anställd hos 
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en vis~ grupp av ärenden. Enligt 6 kap 36 § KL f'ar en 
nämnd även uppdra åt ordföranden eller annan utsedd kdam,:il att besluta i ärenden s1_1rn är så brådskande att nämndens beslut inte kan 
avvaktas. Enligt 6 kap 37 § KL kan en nämnd som dekgerat bc~dutancleratt till en förvaltningschef ge denne rätt till så Kallad 
vidaredelegation . I övTigt fä:r inte vidaredelegation ~ke utan u11rycklig1 förtattnings'.{töd (JO 1990/91 , ,'.',8 l. 
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2.3 Åtei·l!ranlande av delegation/ä11dring av be~lut 

När delegation skett har- såvida inget annat bc::-täm~ den :-;0n1 n 10ua~it cldegal!qncn <delegaten) ensani hc5<Jutanderålt l den omfattning 
som angetts i delegationen. En delegerad be:-;lutanderätt kan d,)ck ntir srnn .hel:'<t Merkallas t 1cb den nämnd -,< 1rn delegerat beslutanderätten 
kan också föregripa delegatens beslut .i ett enskilt ärende genom att sjalv ta över Jrcndc1 <1ch besluta i ~aken. 

En socialnämnd har varken större eller mindre möjligheter att ändra en delegats bc-slu1 än vad den har all ~i11clrn sina egna beslut. Inget 
hindrar nämnden att ta upp en fråga på nyn och besluta <.\m biständ till enskild trots all delegat eller til l ocli med nämnden själv tidigare 
avslagit den enskildes ansök.an i samma fråga (JO 2002/0'.3 s 2 l 8). Detta i11.nebär formel 11 ink ändring av tidigi-tre beslut utan en Il/ 
prövning av saken. 

En myndighet har dessutom skyldighet att företa en ~åkallad ~iälvrätlel:sc med stöd :11,; 27 § förva!tnins::-la:;er1 I 1986:223), FL, 1; 1 

uppenbara fet om ändringen inte innebär nägon nackdel for enskild pan. fa1 säclm1 "kyldighet foreligger i princip även om beslutet inte har 
överklagats (prop 1985/86:80 s 77 ft). 

Utrymmet för att ändra ett gynmmde beslut !'-Om fattat~ av dc:-legat dkr närnnd är därem(lt titel (R.A 2000 ref I A ,. En sådan 
undantagssituation kan vara om den enskilde lämnat telaktiga eller vilseledande uppgifter (lex r6rande frirut~ättningama för ekonomiskt 
bistånd), tvingande säk.erhetsskäl (t ex en hNfull eller våldsam vårdtagare) e!kr orn fnrutsättningarna sedan beslutet fattades väsentligt har 
förändrai:s sedan beslutet (t ex vid fortlöpande hemtiänsty. 

2.4 Överordnades bdogenb.eter 
I de fall flera beslutsnivåer för viss fö:endetyp är angivna i dekgati,1ns1.1rdningen far dt.:I forntsätt as att tirt.:11dct n11rmalt avgörs på lägsta 
beslutsnivå. Nämnden kan bestämma att vid delegats frånvaro får överordnad tjänsteman fana beslut. Nämnden kan även bestämma om så 
katlad lägsta beslutandenivå innebärande att övemrdnad \iän::-teman 0<1vset1. ornsländigheterna är behfö·ig att f'attc1 be.slut i frågor där 
underordnad. tjänsteman har delegerad beslutanderäll e.ller 'bestämma 0rn att delegat ska samråda med ..:hcfvid behov. I överordnads 
arbetslednir1gsansvar ligger ett. ansvar för att genom råd <..>ch '>tfid ti l l medarbetarna skapa en enht:tlig cit.:h korrekt tillämpning av den 
delegerade beslutanderätten. En överordnad eller nämnder} kan dock aldrif:~ bc:ordra en delegat a lt fatta 1c.·t1 vi:--sr beslut. Delegaten fattar 
beslut genom socialnämndens bemyndi.gande och p;i <::gel nnsvar. 

Om en delegat anser sig he lt el.ler delvis sakna erfr1rclerlig heslutatidertitl fi'}r c:11.t bevil,ia bi.stånd ::-om cnskiicl kan anses ha lagstadgad rätt 
till, ska inte delegaten far1.<:1 ett avslagsbes.lm utan prövningen ska lJnc.krställa::; bd10rig hc:-;lut~fatwrc, 1 c,~ c1verordnad eller nämnd. Det kan 
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t ex gälla ekonomiskt bistånd utöver de riktli.rtjer som nämnden faststälil ()ch där rätt:::sprnx.is ändå klargj,in ,:tt rätt till bist.zmd föreligger. 

Ibland finns en regel om att tj änste.tnannadek gat ska ha rninst 1::tt vbsi antal månader:-: erfarenhet av arhet:c-uppgiften i kommunen såvida 
inte viss chef medger undantag. Om en sådan regel ·fiT1J1s är det viktigt atl det av clelegation~ordningen framgår vem ~oru har 
beslutanderätten om sådant undantag inte medges. 

2.5 K@mpletterande beslufanderätt, medicinsk delegering och arh~t.smiljödelcgcdng 
Begreppet delegation eller delegering förekommer i tlera samman.hang . Fråu den kommurwlrättsliga delegati<rnen bör s.kiJjas så kallad 
kompletterande beslutanderätt. Ordförande i socialnämnd el ler annan utsedd ledamnt får t ex. enhgt 6 § andra stycket iagen ( 1990:52) med 
särskilda bestfulll-nelser om vård av unga (LVU) besluta 0m omede]hart omhäodenagandc om nämndens ht:slut inte l<an avvaktas. Detta är 
en i förhållande till nämnden parallell beslutanderän, nämnden har inte frånhänt :',ig :sin be~kttanderän. Regler om kompJetterande 
beslutanderätt finns även i 11 § tredje stycket LVU (piaceringsbeslut rn r:n), 17 § andra ~tycker L VU (tillfälligt tlyttningsförbud) samt 43 § 
LVU (biträde av polismyndighet) och .l3 § lagen (1988:870) 0m vård av n1:1.s,"!br1Jkan,: i vi,"sa fäll (LVM) (rnncdelbart omhändertagande). 

I hälso- och sjukvårdssammanh~ng brukar man även an.vända J:iegreppe1 didegerinfL ibl<1nd benämnt mcdicin,k delegering Härmed avses 
ofta inte delegation av besluwnderätt. Det brnkar i stället vara fråga 0rn att en k3itirncra<l yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, till 
exempel en läkare eller sjuksköterska, överlåter en arbetsuppgifJ t il.l en person. sor:r s,iknar fonnell behörighet men som ändå har faktisk 
kompetens ( se SOSFS 1997: 14). 

Ä ven i a:rbetsmi.ljösammanhang används begreppet de legering. Del ät· fräga orn att deleg<::ra ansvaret Wr vis:- arbel~mi.ijöuppgi:ft. Sådan 
delegering kan självfallet även förekomma inom den kommunaJa !sOcialrjän:3ten, nien det är clä inte fraga nm kommunalrättslig delegation 
i den mening som avses i 6 kap 33 § KL 

2.6 Tydlighetskravet 
För att en delegation ska anses giltig, krävs i praxi<. en t~ml igen hög grad av tydlighet. K()llsekvensen av att en delegation av beslutande
rä tten blivit otydligt formulerad kan dels skapa svårigheter i den praktiska tillämpningen. Vid över klagande av delegationsbeslut kan 
dessutom domstolen anses att det överklagade beslutet inte tillkomrnit i behörig <)rdn ing <•ch återförvisa ärendet till nämnden som då - om 
inte delegationsordningen ändras - tvinga-s behand la frågan i full~<!lt nämnd. 
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Ett vanligt förekommande otydlighet är att vid angivande av ärendetyp utan ur~killning använda umyckct "he::: lrn orn .. ;,_ Om det tex är 
fråga om en ärendetyp där såväl avslag som bifall kan förekomma, är del bättn-: att anv~inda fommleri 1grn " 11eslut i :fråga om _ .. ;,_ I en 
kommun hade i delegationsordn ingen en chef gett~ befogenhet an "besluta ,:ini 1.Hlämmrnde av al .. lrnän handling" . Bdbgenhet ansågs 
endast befogenhet att bevilja en begäran om att fä ta del av al lrnän handl 10g, inte befpgcnhet att avslå kgjr:rn (KamR i Sundsvall 2002-
05-22. mål nr 1074-2002). 

I praxis har även förekommit att kommun i delegati<}nsordningen gen soc,abekreterarc hefogenhet an he,lut (lm för~örjningsscöd. Detta 
har domstolen .inte ansetts ge behörighet an besluta om ekonomi-;kt bbtänd ti ll livsföringen i öv1igt, det vi ll säga utgit tsposter som inte 
omfattas av riksnorrnen (se tex KamR i Jkpg 2003-1 1-1 3, rnäl nr .3 13 /-)l)0L 1 1 . .3)::. 2002 och J 460-200 1 , F:'.o bättre fonnulering är 
antingen att använda det bredare uttrycket ekonornbkt bi.stånd el ler att onr,tirnodH :·-J1väl H"rs(n:iriing5~1<id --.nm annat ekonomisKt bis-cånd. 

2 .7 Kommunala be§Jut som iot~ får d~kgcra~ 
Möjligheterna att delegera beslutanderätten hegränsa:::; på <..>lika nh,äer. J första hand hcgrän~as delq.;atiPn:sriitten genom t:n aUrnän 
begränsningsregel (6 kap 34 § Kl.) i. beslutaoderärten o}ir de, gäl li . .:: r 
1. ärenden som avser verksamhete.ris rnäl, inriktn ing omfattJ1i,1g dkr !,,•,alitel 0 

2. framställningar eller yttranden till föl!rn}iklige liborn. ytti:andc:1.1 JJH::d anii::dni11k!. av au beslut uv nåtnndcri i dcs~ hdhet eller av 
fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövni.ng mot ensk ilda, Qf:rt de är av principiell beskaflenhct elkr annar--. ~n ...;t,)rTe vikt, och 
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

2.8 Beslut enligt SoL, L VU eller L VM som endast får delegeras till utsk9tt 
Utöver detta finns särskilda begränsningsregler fö r socialtjän-.ten. Av I (l tap 4 § s(•cial~jänstlagen (2 211 I ·4"'- ' }, :--,_.T_., framgår att delegation 
endast far ske tiH utskott beträffande fö ljande ärenden enligt :---or.., LVU och l.VM . 
" 6 kap 6 § SoL (medgivande till mottagande av barn i enskil: 11ern/placerin1s i fo.n1il_iehcm: besh.11 om h ,rtvarig placering i familjehem kan 
dock delegeras, se JO 1988i89 s 164 samt JO 1995/96 5 2 79) 
" 6 kap 8 § SoL (övervägande rörande färniljehem svärd) 
"6 kap 12 § SoL (medgivande till mnttagande a\· bani 'vid internal iom:11 ack•plion) 
.. 6 kap 13 § SoL (återkallande av medgivat1de 1i ll adopricm) 
.. 4- § L VU ( ai.,sökan om vård) 
• 6 § LVU (omedelbart omhru1der1.agande) 
"' 11 § första stycket LVU (placenngsbeslut) 

10 
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• 11 § andra St?cket LVU (vård i eget hem) 
" B § LVU (omprövning av respektive övervägande om t<:ntsan vtird) 
"' 14 § tredje stycket LVU (umgängesbegrä:nsning, hernh,s v1stelse0 rt_l 

" 21 § LVU (upphörande av vård) 
"' 22 § LVU (kontaki.person/öppenvård utan samtyckt:, det s k rnellanl v8ni;:et) 
" 24 § LVU (an.sök.an om förbud mot fl-yttning fråu fämi ljehem) 
"' 26 § LVU (övervägande om :fortsatt flyttningsförbud) 
" 27 § LVU (tilHalligt flyttningsförbud) 
" 43 § LVU (biträde av polismyndighet) 
"' 11 § L VM ( ansökan om vård) 
• 13 § L VM ( omedelbart omhän.dertagande) 

Viss oklarhet har ansetts råda humvida begränsnings.reglerna i In kap 4 § SoL även begränsar den i 6 kar J6 s Kl angivna 
delegationsmöjligheten till ordförande e.!ler annan lllsedd ledamol. J() har dock anst:tt an S{~I .:s regler exempel vis föfhmdrar att man riH 
ordföranden delegerar regelbundna omprövningar av vård enl igt I J § tVlJ (se JO 200\106 ~ 25 l). 

2. 9 Vfasa andra beslut §Om inte fär deJegen1s alb 
Följande beslut får enligt 10 kap 5 § andra stycket ~oL inte delegeras. -.ä lede!'< inre en'.'-. till utskott. 
.. 5 kap 2 § SoL (förbud att mottaga vistelsebarn) 
.. 16 kap. 18 § Socialförsäkri:ngsbalken (SFB 201 0: 1 I 01 Om det finns .;;ärs!<.:i Ida ::;käl tä r barnbidrage t i stä ll CL for vad som framgfa av 2-17 
§§, på begäran av socialnämnden, betalas ut lill den andra av lci.räldrarna, någon anrian lämplig person eller nämnden an användas för 
barnets bästa. 

• 18 kap. 19 § SFB om det finns synnerliga skäl fär underhällsst0det, 1 stället fö r vad --.01n framgär av I 5- l r- §9, pii hegäran av 
socialnämnden betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämndetj an använda~ fo r barnets hästa. 

2.10 Delegation av beslut ~nligt F'.B 
I 10 kap 5 § SoL a..7.ges vissa beslut enHgt föräldrabalken (FB) där heslutanderäuc:n får delegera~, vil ket irmehär an övriga beslut enligt FB 
inte fä.r delegeras överhuvudtaget 

Beslut som fä.r delegeras 
" 1 kap 4- § FB (godkännande av fä.derskapsbekräf'telse) 
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., l kap 9 § FB (godkfu117ande av fäderskapsbekräftelse vid 1n~em inatinn) 
" 2 kap-4 § FB (genomförande av fädetskapsutreclnin.g) 
.. 2 kap 5 § FB ( anmodan att bekräfta fäderskl'lp) 
., 2 kap 6 § FB (initiativ till blodimde,sök.ning) 
"2 kap 8 § FB (dokumentation av fäderskapsutredning) 
" 2 kap 9 § FB (inleda faderskapsutredning vid ifrågasan faderskapspre::;um,i(mJ 
" 3 kap 5 § FB (fäderskapstaian rörande barn utom äktenskap) 
"3 kap 8 § FB {:ingivande av faderskapsutredning till rätten) 
" 6 kap 6 § FB (godkännande a:v vårdnadsavtal) 
" 6 kap 14 a § andra stycket FB (godkännande av boendeavt<tl) 
"6 .kap 15 a § t redje stycket FB (godkänn~nde av 1.1rngängesavtal l 
" 6 kap 19 § FB (utseende av vårdnadsu1redare~ denne .sv::irar siälv for fonsättnirisen, ~( 1cialnämnden är nur:nera frikopplad från 
vårdnads utredningar) 
" 7 kap 7 § FB (godkänn.an.de a.-v underhållsavtal med E:ngängsbdopp <.:-:.Uer bdL'PI-' fdr m~r äu 3 män) 
., 11 kap J6 § FB (ymande tiH domstol oro gc,d man eller J-crvaltare) 

Beslut som inte :far delegeras 
" 2 kap 9 § FB (beslut att lägga ned eller att E:) inleda fadersk.aps1.1trednjn.g vid ifrng.:1~att fadtcr"ikapspre~ttmtinn) 
" 4 kap 10 § FB (yttrande tHl domstol i adoptionsärende) 
" 6 kap 8 § FB (talan om överflyttning av vårdnad röran.de barn S()rn rc_1tat~ i en:-:Jilt hem eller i fom.iljehern,1 
" 6 kap 8 a § FB (talan om överflyttning av värdnad då en eller båda f<:,rälcln:trna är förhindrade au ulfiva v6rdnaden) 
" 6 kap 9 § FB (talm1 om överflyttning av vårdnad då en e ller h.äda foräldr::i.rrn:1 är df>da) 
" 6 kap 10 § FB (taJ.an. om överflyttning av vårdnad från sär5kilt förordnad vf.irdnacbh.ivare_) 

Inom det tillåtna området avgör därefter respektive nämnd, vilken utsträckning man ,k,oi um:yt~ja de dd< . .:gati,1nsrnöjl.igheter som !agen 
n:1edger. Om nämnden med stöd av 6 kap 37 § KL utser torvaltni11g~chefs(m1 ddegat, l?tr nämnden överläw åt förvaltningschefen att i sin 
tur delegera beslutanderätten tili annan anställd. Den beslutanderätt so.rn hesl:fönH nv socialnärnndeo angt..·::-i ; de.!egationsordningen. 
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2.11 Aimmäbm av be§lut 
Av 6 kap 35 § KL frai.11går at t delegat.ionsbeslut ska anmälas till nämnden som be.stänJmer i vilken ordning Jetta ska ske. Ett av syftena 
med denna bestämmelse är att nämn.den ska kunna kontrollera hur de bdogenheter :-:som delegerats, tex till tjän~temän el.kr utskott, 
utnyttjas. 

I rnassä:renden, tex beslut om ekonomiskt bistånd eller hemtjänst, <sker anJuäln1r1g::ifrirtarandet oftasl j starkt förenklade fo1mer, tex 
gen.om att delegationsHstor - oftast genererade via en datasystem hMlc, tiHgänghga vid nämndens sammanträde. I 
sammanträdesprotokollet brukar anges någon allmän formulering, tex att delegatinnshe~lut fattade av vis~ (\rganisatorisk enhet eller av 
viss typ under viss tidsperiod anmäldes vid sammanträdet. Ofta brukar dett.a .fö-rettklade anmälningsförfanmde k(impletteras med en 
närmare granskn.ing av ett mindre antal ärenden. En vanligt sätt är an etr visst antal ~irencle11 lottas och red1 iv isa~ närmare för nämnden. 

Har nfu.11nden gett förvaltningschef rnöjlighet t.ill vidarede.legatim1 fnul1~år ~.tv 6 kap 3 7 s KL an anmälan av he~lut med stöd av 
vidaredelegation ska aru11äias till chefen. 

2.12 ._fäy 
Regler om jäv finns för kommunala myndi.gheter i 6 kap A-n §§KL. Motsvarande regler för statliga rnyndit-;heter finns i l 1-12 §§ 
förvalti,ingslagen (1986:223), FL 

Enligt 6 kap 24 § KL får den som är jävig i ett ärende h<-15 en nämnd inte d.du1 e ller närvara vid handläggning av ärender. Denna får dock 
vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan ol.äglig1 uppskc:,v .. Den ::30m känner till en oms1ändigbe1 sPm kan antas utgöra jäv mot 
honom, ska självmant ge det tiH känna. Denna regel förhindrar inte bara dt~legaten frän att utnyttja sin ddeg1..:rade heslutanderätt, utan 
även från att i övrigt handlägga ä,--:-e ndet, tex att gt:nom/<:Sra utredninf-: i ärendet 

De situationer som utgör j äv anges i 6 kap 25 § KL. Det ge.men:-.antrna för jävs~:nm<lerna är ai.1 det är fräga , ,n1 omständigheter som kan 
rubba förtroendet för handläggarens opartisk.het För social\Jän::<tens vtdl,ornrnande tr.,rck de vanliga~te _jäv-sgrunderna vara släktskapsjäv 
och ini.ressejäv (p 1) samt delikatessjäv eller graru1lagenhetsjäv (r 5). 

Det finns anledning att ha god säkerhetsmarginal vid ifrågasall jäv. iVlao bör l1<.':ll 1c ::iv~tä frän h.:rndläggning en gång för mycket än en 
gång för litet. 
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3 KOMMUNSTYREL SENS REGLER .FÖR REGlSTRERJNG OCH ,0\NM/.\I_A f"I AV OJ(Lfi:(;ERJNGSBESLUT 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäl1er följande n,:gkr t<:ir be:dut fattade med st<id av de.lc~aUPn::,11rdnin~en. . . ~ .... , 

• Beslutsdolmm.entation och •·egistrering 

Delegaten noterar sitt beslut på den blank.en eller handling -:,<.ml utgör unc:krla:-'. ti,r heslutt:L 5ak .. na:-s ,t1danr dokume.nr ska en handli:n.g 
upprättas där beslutet noteras. Av notering ska -följande frarng3: 
• ärendebeskrivning 
• vad som beslutats 
• när beslutet meddelas 
• vem som fattat beslutet 
• vilka som delgivits beslutet 

• Rapportering och anmälan 

Respektive deiegat ska lämna en föncckning över de beslut som tagit~ med stöd av dekgering frän kommunstyrelsen till 
kormrru:nledningskontoi.'et. Rapporteringen ska ornfatt.:1 de beslut S(1rn fattats :it:dan föregående ,tyrd-;c;-;arnrnamräde. Delegaten bör 
rapportera delegationsbesluten en g.ång · månaden. 

Utöver vad som är :föreskrivet enUgt lag om att beslut fa.ttack: pf, vidartdel1;:;~ati11n ska anmäla~ till k.1.imrnurk:hd:eo/frJr.valtningschefen, 
har kommunstyrelsen fastställt ntt kornrnunch~fen! förvattningschefen i ~in Ull' anmäler ärendet t ill <.tyrd:--c:n <c:nligt ovan. 
Beslut fattade av kommtms1.yreisens ordförande i ärenden .::;1:im är så brådskande a~ .>t:y rd~er1~ avgr,rande inte kan av vaktas, ska 
anmälas till kommunstyrelsens näsr.a sai.,nnantr3de 

För de beslut som tillkommer anställda med :stöd av författninr~ dkr ,lf: beslu! 1 ö,,rigt. som fatt.:1'.'- i1H1111 ramen för verkställighet, finns 
inget formellt krav på anmälan och åte mtpp~11teri11;:: iill '-tyrd3en 

Ersättare för kommunchef är dem som är -stiillf'<:ireträdande eller ·,ik..arierar '>nnt k, 11nrnunchef. 
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4 FÖRKORT~TN'GAR 

ik·}L....., - . ·: .; .. k:rmg 
'-.I I~ Snciall~1r-;äl-.ringshal1'-:n 'Ulll· J() , 
AL A!k:ehB~Hl+H: l-6:=.21 

BrB = Brottsbalken 
FB = Föräldrabaiken 
FvL = Förvaltningslag (1986:223) 
HVB = Hem för vård eller boende 
IFO = Individ- och familjeomsorg 
JO = Justitieombudsmannen 
b-.A&S - L ag era aoois:te~rst.Hmmg-{~ ½h-~-t..:~l 
LSS = Lag (1993:387) om stöd oc.b '3ervice 1ill vissa fi.tnktion:shilldrade 
LVM = Lag {1988:870) om vård av missbmlrnre .1 vi~~a J-all 
LVU = Lag (1990:52) m ed särskilda bestämmelser ,-1m vård a v unga 
MA.S = Medicinskt ansvarig ~juksköterska 
MAR = Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
KL = Kommunallag ("199 f:900) 
OSL = Offentlighets- och <:sekretesslag (2!J09"400) 
Prop = Proposition 
RÅ = Regeringsrä.t,~ens årsbok 
SoF = Socialtjänstförordning (2001 :9J 7) 

SoL = Socialtjänstlag (2001:453) 
SOSFS = Socialstyrelsens Författning<;!--amlini'. 
TF = Tryckfrihetsförordning (SFS 1949: l 05_) 
+L Tobakslag ( 1993 : 5 81) 
ÄB = Alctenskapsbatken 
Äe-H Al<lre --ee-h-hfl~DDOrrtf"<Ofg€fl 
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5 DELEGATIONSFÖRTECKNING 

Nr Ärende 

6 BESLUT SOM ENLIGT 10 kap. SoL KAN 
DELEGERAS TILL UTSKOTT MEN 1~ l' •,. 
TILL T J,\N§TEIVIAN 

6.1 Medgivande att barn tas emot 'för 
stadigvarande fostran i enski It hem sorn 
inte tillhör någon av hans föräklrar e ller 
annan vårdnadsb::rvare 

6.2 Övervägande om vård i annat hc:m än det 
egna fortfarande behö ve;. 

6.3 

6.4 

Medgivande att ta emot e tt barn .för 
adoption 

Återkallelse av medgiw.mde an ta ~rn0t 

adoptivbarn 

La~rum 

6 k.ap. 6 ~ S('l. 

6 kap. t; ~ '.:k 1L 

t , kap. 1 ; :~ :30L 

6 kap. U ,j '-t•L 

l>.ekg;tt 

l J1.sk(ltl :=-(11t1 be"-lar av 

ledamöter "·I kr ersät Lan,'. 1 

n~i rt11 1de n 

Aomärkuiug 

F·:u. a rbetsut~kott ska bestå av 
minst tre ledamöter eller 
c:r::<äi tare 

Ln beslut om at t bereda en 
underärig•1ård och 1ård i ett 
\· isst fomiijeherr är aa bt trakta 
,um ett medgivande enligt 6 
kar 6 § Utredning a , 
fam iljehemmet ska aUti<l ske. 

('ivervägande är inte ett beslut. 
l~k stämmelsen innebär att 
nfönnden t.n.inst en gång var 6:e 
•ntmad är skyldig att överväga 
l •nl vård eu!ig: 
'!<>c 1al tjän~t..iagen fortfan mde 
f)t.·hfrv~. Den är ti.llärnpl-i.g vid 
håde ~ot pJaceringw: och 
privata ph,c~r.1ogar 
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Nr 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

Ärende 

Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarande får fortsätta. 

Beslut om att föra talan i förvaltning~rät1 
om återkrav enligt 9 kap. l § 

Beslut om ansökan hos förva.ltnim~::.-rätt 
om vård enligt L VU 

Beslut om omedeioart omhändertagande 
av barn och ungdom under 20 år 

Beslut om .hur vården ska ordnas nch var 
d.en unge ska vistas under vårdtid1c.:n 

Beslut om att den unge får vistas i $111 

eget hem under vå.rdtiden 

Övervägai,de om vård med stöd a" 2 § 
L VU fortfarande behövs 

Prövning av om vård med ::stöd av 3 ~ 
L VU ska upphöra 

L:\grnm 

6 kap. l4 ~Sot 

9 kap . .3 ~ Sol 

4 ~ l Vl_,1 

6 ·S 1 en L\tl i 

11 ~ l st f.V l.J 

I I § ~ st L V I_ 1 

13 § I och 2 -:.t 
1.. VU 

U § 1 och .3 -,1 

t.VlJ 

Odt.:g:;1 1. Anmärkning 

~t: jvcn 2.1 ang. möjlighet för 
, ,rd l<,randen eller annan som 
nämnden förordnat att fatta 
'-t'tdant bc:slut 

.I fr 7. /. och 7. 3 

Jfr. 7.:.. ocb 7.3 

.lir. 6 .2 
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Nr 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

6.18 

6.19 

6.20 

Ärende 

Övervägande om bes l.ut om umgänge: 
eller heml.ighållan.de a" vistelseort enligt 
14 § 2 st 1. och ?.. fortfärnnde bdiöv') 

Beslut om an vården ska upphöra 

Beslut om regelbunden kontakt rned 
särskild utsedd kontaktperscm e I ler 
behai.1dling i öppna :former. 

Prövning av beslut om förebyggande 
insats ska upphöra an gäl!a. 

Ansökan hos förvaitn.ingsrätten (lltl 

t1ytiningsförb ud 

Övervägande om t1yttniogsförh,uJ 
fortfarande behövs 

Beslut om att flyttnings-förbud ska 
upphöra 

Beslut om tillfälligt fiyttningsf6rbud 

Lagrom ~ 

4 § , SI LVU 

-~ I ~ I :-,I. '·· " u 
;) ; l ':>l. L.Vl .1 

·~2 § -~ "3t. J.VU 

24 f r_ .vu 

)6 § I -:;1. LVt1 

26 § -~ )1 LVI.I 

;7 ~ I s;L I_ V I i 

Aumfö·kniiug 

f kslämmelsen innebär att 
ntirrwdt:n minst en gång var 
Ln:djt: månM ät .skyldig att 
<"iverväga om ett beslut om 
tm1gfö1ge e.Uer .hemlighåHande 
av \ · i!>tt:le;eort fortfärarn:te 
ht::hi'.•\· <,. T fr I') L 

H...:-;tämmelsen innebär att 
11ämnden minst en gång var 6:e 
månad ska pröva om insatsen 
I (>rtfarande behövs 

Jn .,_ ? LVlJ . 

J ir ~ 2. 

.lfr. 7.4 
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N ir 

6.21 

6.22 

Ä iren.de 

Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning 

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

Lagrom 

43 ~ 1. T.V l.J 

43 § 2. Lv( J 

6.23 Beslut om ansökan hos förvaltning5rätkn I l § LV M 
om vård enligt L VM 

6.24 Beslui: om omedelbart omhändenagande 
av missbrukare 

U § L V iVI 

n~•~g.at Amnärkning 

.I fr. 7.5 

J t'r. 7.6. 

Beträffande kompletterande 
bc~lutanderätt se7.7. 

l9 



19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

N.r Ärende Lagrum 
-~----- --· •· ---~-- -- --- . ·- -····"'·--·· --

7 BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG (s.k 
kompletterande be§h~t~ncl~riitt) 

7.1 Beslut om omede lbart omhändertaganck 
av ungdom under 20 år 

6 ? { 'JCh '; f_\ 
I_.Vl ; 

7.2 Beslut om hur värden ska ordn.a:s och var l l. § I (1cb -~ '<I . 

7.3 

7.4. 

den unge ska visi2.s under vf1rdtiden L Vl J 

Beslut om att den unge får -vista~ 1 si ll 
eget hem under vårdtiden 

Beslut om tillfälligt flytt.ningsforbud 

I I § 2 c•ch .3 st 
LVU 

J.7 S -~ -:1_. l .v U 

~ 

Nhmndcn~ nrdf, 
nämnden~ vice (>rdf 
::in.nan ledamot c;r,m 
na.inndt:rt f<in)rdnar 

N~imndcn~ < ,rdL 
nämnden-, vice 0rclf 
art11an ledamN som 
nämnden lc_iroi:-dnar 

i"-.lämn<len::- ordf. 
näntrKft:ns vice (• rd{ 
an1Ja11 led:rn1N som 
ni:ifm1dcn t}irordnar 

N Flrn_nck-:n~ <•rdf., 
11ärr111r.k,:n, v 1ce ordf 
arwan kdamnt ~<)fl) 

11årt1nden ff,r,1rd11ar 

Anmärkl•ing 
---~- -

Hes! utanderätteu fär användas när 
nnmndens beslut inte kan avvaki:as. 
Nämnder, bör i bes.lut ange vem 
:--<Hll •.;ct varje delpunkt har att fatta 
beslut, i angiven ordning. Beslut 
~ka anmäla~ vid nfänndens nästa 
sarnrnant.räde. 

Se 7. I Heträffäode umgänge se 
ä'v1.m 6.g, h.9 och I 0.4. 

20 



f9i9l LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

N1r Ärende L::1grum J)ef()f Hf. 
- - ·--. ------ -·--- -- -·--- -·· - --· · ..... ____ __ .,. __ 

7.5 

7.6 

7.7 

Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarund..e:rsök.ning 

Beslut an begära polishandräckning l0r 
att genomföra besiui: om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

Beslut om omedelbart omhändertagande 
av missbrukare 

4.} ~ I. tVU 

43 § 2 f::> . L Vlj 

I~~: LVM 

Nämnden'.':- c_irdf. c•ch 
nan-rnden5 vice (rrdf. 

Ni:mind~nc; 1 •rdf. 
nfönnd(;;n~ vice ordf 
an.nan lecla1uot sorr_1 
nämnden förordnar 

f\iäm11den<; ordf, 
nämndens v ice ordf, 
<10.nao ledctnlC>l. som 
n~nind.en forordnar 

Amnär.kJJiog 

Ol3St He:sluumderätten kan inte 
delegera::: til l annan ledamot. 

Bc::slutet ska dokumenteras och 
skrivas under av beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör endast 
fnre!wmma i ~åctana akuta 
situationer när dokumentat10n och 
under:skrift inte kan avvaktas. 
'Sa.dana beslut dokumenteras i 
efterhand. 

21 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr X.rende 

3 §OCHALTJlNSTLAGEN M.M. 
Förnörjnings§töd 

8.1 Rätten tm bistånd (försörjningsstöd): 

a) Enligt norm och rikt! injer 

b) Över norm och r iktli njer 

8.2 Bfatå:o.d tm skuJd ~r= 

a J l I pp 1 i Il ,() 1' ,, a, h;i-:hc:h 1ppc 

b) (hl'J 1( /"ocl\ h;1,hL·l1 1pjk' ' 

c) J l:i,Tl·;-;:-;kuld upp t il trl ; i 1 

mi111adL·1 

Lagrum 

4 kap. I s· 'So!. 

4 bp. I § '3()L 

4 k<1r . l '.~ s.;o f 

4 kap. ~~ ~ :)0( 

,, ,11 "" 

l)d,q;~t 

s, 1c 1 al sekreterare 

Enhetschef l:Fc...) 

F nhetschef fFO 

I j;~knll 

1-:nhetschef I FO 

/\nm~rk.n.i~ 

A I la ansökningar om bistånd ska 
1)av-;e1t ändamål, prövas enligt 
4· I 'SoL for att den enskilde ska 
ha rnöj lighet att fä sin sak 
rättsligt prövad. ! vissa fafl när 
avslag ges enligt 4: l kcm sä 
::-peciella omständigheter 
fördigga an socialnämnden med 
s10d av 4:2 beviljar bistånd. 

l.11 ind ividuell bedömning ska 
al I tid göras i biståndsärenden. 

·1 .<;,'.)<, , hyra el. elskuld. lk--du1 1>11 1 

villko r om å t~rhetalninl-! ..;h.: , 
fatta~ samband med 
0eslu1sfattände. 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Nr 

8.3 

8.4 

-~-:rende 

Ekonomiskt loistlnd tm 
begrnvningskostnader 

:11 lk·slu1 ,1111 d;u11nm1sk1 lw·,tand 
1ill bcgr:1, ningskostnmkr urr 
lill 10 °o .1, h:1shcinppd 

h l H~..'sl u1 llll1 d,un111111sk t (,1s1and 

till hcgrn,ni11gsk11sl11.td..:r '"'--' 

~(l "" ,I\ h:1sh1.:h1ppL'l 

l•:konomiskt histänd till 
tl_\ llkostm1dt·1· 

:1) I l;'llk1)s\11;1d upp till I"",, :, 
h:JShL•l1 )j)pl.'1 

hi l·l~11k,1sm:1d11ppull ,tl" .. ·1, 

hash1..·l11p11L·l 

L) 1-'lyllktl~liJ,td \)\o("I" ~() 11 
[, .J\ 

hashcl1 'Pi)d 

Lagrum 

4 kap. l ~ Sol., 

4 kap. I ~ Sot 

...,,, 

Ode~ 

Enhetschef rro 

l ltskott 

Social sekreterare 

l:nhctschef [FO 

l ltskott 

Aumä,·kning 

n lia ut fal.ler s.katteåterbäring 
senare: under året. Bevilja en, L! 
kap § I SoL mt:d villkor om 
tilerhctalning en ligt 9 kap § 2 
Se_,( 

,..,~ ~_, 



~ LJUSNARSBERGS 
. KOMMUN 

Nr 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

l !·eo.de 

IS:konomiskt histan<l till 
tandv:tnlskostnadl·r 

;il Lutd\ardskus111:td 11pP till 1,' 

;t\ h;1:-.h1.:l11pp..:1 

h) l\111kviud~k,ist11,1d upp ttll in", 
m hashdPppl'I 

l' 1 I and, ardsko..,111.id ()\ ... , ;, , 1 !\ 

hasht: 11 ·•r,Pl'! 

I .ag.rum 

._,t. ' I , • '>ul . 

Beslut om bistånd i form av förmedling 4 kap I § Sof. 
av egna medel 

Budget- och skuld.råd.givning 3 kap. I Sol. 
4 kap .~ ~o l 

Tedmai, de av hyreskontrakt för 4 kap. J. § ~ol 
uthyrning i a.i,dra. hari.d 

Försörjningsstöd med vill.kor om praktik 4 kap. 4 s ;'.:;oL 
eller kompetenshöjande åtgärd 

Vägran.de av eller nedsättning av 4 kap .. \ § Sol. 
fortsatt försörj ningsstöd 

O~kg:1.t 

~ oc ial sekreterare 

Enhetschef 1 FO 

d tskot1 

<:;, icialsekreterare 

::;1 ,cialsekreterare 

Enhetschef JF() 

"i 1..:ial~t:kreterart: 

~\1cia lsckreterare 

.i\.umärk.uing 

Budget- och skuldrädgi vning 
fotn::, i Lindesbergs kommun 
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19191 l JUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr 

8.11 

.Ärend~ 

a) Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd beviljat enl 
4 kap§ 1 

b) Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd beviljat cnl 
4kap§ 2 

Lagrum 

9 kap. i s Snl nch 
9 kap. 2 ; 'So .. 

•i kap. ,1 § 2 -:,l. :--,)I . 

Dd~g3t 

Lnhetschef I FO 

I 'l:skon 

Aomä rlming 

Alerkrav fär endast ske om 
histåndet givits under villkor om 
,1k·rb-:talning. 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr. ,~rende 

Bmm oclm fami lj 

8.12 

8.13 

8.14 

8.15 

8 .16 

Bc--du111111 bt-.;talld I torn1 _, , 
,:ippe nvardsi 11s:H:--c1 , 11 Hl ·f'll 

, 1.TksamhL'l 

l k:-; lut 0111 b1-;taml I h>n11 m 
i)pp1.·11\:tr(bin..;a1..;c:r 1 1.''\ lc'rn 
, \.·rk::.:,unhl.'I 

u1 I lpp 1ill 1r~· (~, manad ... • 

hi P\l.'.r lrl , ; 1111::111.1de1 

Beslut om bistånd i form av 
k.ontaktperson/- fami lj 

Beslut om upphörande av 
kontak tperson/ familj 

Beslut om föro1:d .nande 0ch 
entledigat7.de av konta!.,lper~on/

familj 

Lagrum n~kt'2.! .<\ 111nifrknin~ 

Il ~ ~\I I Socialsekreterare 

" ..... , 

Enhetschet I FO 

I 'tskott 

,1 kap. I § S(,I :-:>c1ci:1isckrctt.:rare 

4 kap. l § S n l ,'iocialsekrcterare 

~<.>cialsd.Jcterare 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr 

8.17 

8.18 

8.19 

8.20 

8.20.1 

8.20.2 

I nm.d~ 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-fämilj 

a) eniigt norm och riktlinjer 

b) utöver norm och .riktlh\jer 

Lagrum 

Beslut om bistånd åt barn och 4 kap. I ~ '>(1f.. 
ungdom i form av -värd 
(place:ring/omplacering) i familjehem 

Beslut om tillfä.l.lig viste.!se i jourhem 4 kap. l S: .;;;of 
eller akuthem för barn och ungd0m 

Beslut om bistånd åt bam och 4 kap. l r; S() I. 
ungdom i form av " ård 
(placering/omplacer ing) i hem för 
vård eller boende. 

Beslut om inskrivning på .HVl3 
Bergsgården 

Beslut om utskrivning från HVB 
Bergsgården 

.1 kap. § I I Sof 

.3 kaps 14 Sof 

[h:ic~~t 

'-<Jcial::;cl< J\::ltT<1re 

t_; t~k<.)ll 

I it~_kott 

Fnbclschef TFO 

Nämnden:-; ordf,. 
nt\mnden:::- vice ordf, 
,utnan ledarnot som 
nämnden förordr1ar 

Frihebch~f 
Bergsgärden 

f·.rthebcher 
Bergsgftrden 

Anmädrni.n~ 

U ppdragct ska :regleras 
genom avtal. Se aktuellt 
.;,;irkulär från "Ersättningar till 
kornakt!-amiljer och 
k<.111tuktpcrsoner eniigt SoL" 

Jfr. 6. i. placeringar av barn och 
ungdom är ::;å ingripande 
ätgärder oavsett om de ges med 
stöd av Sol eller LVl.; att de 
hör beslutas av 1.1tskott 

Inte varaktig vård_ högst två 
månader. 

Vid akuta fäll fär delegat skriva 
uuder, i normala fall tar 
ut~kPtte-c beslutet 

27 



f9l9l LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr 

8.21 

8.22 

8.23 

lrende Lagrum 

Beslut om ekonomiskt bi~tåod ät 4 kap. I s ;yJt 
barn och ungdorn i samband med 
placering, omplacering eller flyttning_ 
från familj ehem eller hem för värd 
eHer boende 

a) enHgt kommunens riktlinjer 

b) över kommunens riktlinjer 4 kap. l § s,,j 

Beslut om bist.ånd åt vuxna i .forn.i av 4 kap. I ; '-;ql 

vård (placeriug/omp.iaceri.ng) i h1::rn 
för vård eller boende eller i 
familjehem 

l·kslul lllll b1sta11d, lurm :1, :-J .. ,d'1,1t 
h,l .. :!1di: 

,11 t 'PP till t, • ,·m111,1dt·, 

h 1 (.)\ c r t, .i 1nana1.k1 

,, I ' -..;, ,t 

o~kgat 

Socialsekreterare 

i ;isknrt 

!_ iJ$k.Plt 

l:.nhetschel I FO 

Utskott 

Anmärkning 

I .öpande kostnader regleras i 
:lVlc.det. 

Uhscrvera lagen ( l 992:] 528) 
om 1 1ffcntlig upphandling, men 
1..>..:kså kravet på individuell 
bedömning i biståndsärenden. 
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f9l9I LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr 

8.24 

8.25 

8.26 

8.27 

8.28 

8.29 

8.30 

8.31 

Ä:re:o.de 

Beslut om upphörande av bistånd 1 

fom1 av vård i hem för vård e l ler 
boende eller j familjehem 

Beslut om köp av p lats i anmm 
kommun eller hos annan vårdgh,are 

Lagrum 

4 kap. 1 ~ :--,oJ.. 

4 kap .I § So l. 

Beslut om bistånd i form av försöks- 4 kap. 1 ~ ">oL 
/jourlägenhet 

Besiut om bi.stånd -i form av ·t kap. J s Sol. 
öppenvårdsinsatser för mi~~brn.k.are 

Besiut om avgift från föräldrar vars 
barn är under .l 8 år och fär vård i en 
annat hem än det egna . 

Beslut om ersättning för 
missbruksvård i form av plats i hem 
för vård eller boende eller i 
familj ehem (vuxna) 

Beslut om framställning till 
försäkringskassan oro ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barn .. bidrag 

Beslut om att underrätta 

~ kap. 1 § 2 ~1 :-:;oL 
och 6 kap 2-4 §§ 
SoF 

8 kap l § I st. Sol. 
och 6 kap I § Sof-

Oh k 11 <1-;:; "' B 

I H1 k.!f . ' ' ' p 
försäkringskassa om an nfunnden ska "' 1 

uppbära folkpension och ba1111illägg 

.Dd<~g;i,t 

~oc i ahekrc terare 

I_ r1sk<>tt 

Ubk0tt 

~oci a l sekreterare 

'3ocialsek..retcrare 

Si)c iabekreterare 

'--;<_ic ials....:krctcrarc 

:Social~t:krcterare 

Anmärkning 

Observera lagen om offentlig 
Lrpphandljng 

Egenavgift 
Gäller vuxna missbrukare både 
'i<.>I uch LVLV{ vård 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr 

8.32 

8.33 

8.34 

8.35 

8.36 

Ärende 

Beslut om ,..,..._ ..:iir , u l 1 

försäkringsks..ssa1 ,111 1111 ,.Hn ,1ll 

11..· ilj iL, , • ..._ .I ,·, :r:-;iilllllll:;! -.J....a 
h,:l:tla:-- ut till 11iimndc1' L'Illi!.!1 -.;1 -P. 

Beslut om att föra talan oni 
ersättning hos förvaltningsrätl om 
återkrav enligt 9 kap 2 ~ och 8 kap. 
§ SoL 

Beslut om eftergjft av 
ersättningsskyldighet eol igt 9 kap. : 
§, 9 kap. 1 § och 8 kar. I ~ 

8esiut om att i.n!eda utredning 
(vmma) 

Beslut om an utredning inte -:ka 
inledas dler att inledd utredning sk,, 
iäggas ned (b~rn och vuxna) 

l.~grnm 

;t} ,,q, "\ ~ '-,J,li 

() kap. ) § ::-;(,t, 

<.i kap . 3 § ':>i. ½,_,l 

Q kap. 4 9 S,)I 

I l kap I tj Sol 

11 k,,p. l i; ::-.ol. 

8.37 Beslut om att in leda utrednin2 (barn_) 1 l kar. I § Sc•l 

8.38 Beslut om att utredning inte ~k,1 
föranleda åtgärd 

11 kap. I ~ Snl 

Od~:g~it 

s ,·,ci:tl~ekrt:teran.: 

I :J-:,k.t1tl 

l 1i .:;ko11 

\oeial::,ekreterare 

[· nhctschef I FO 

:::,,_,~ial-..ck rt::terate 

Samordnan: I FO 

Anmärkning 

i'-l tinindens bdog'"'-lhek:r och 
~ky ldisheter vid 
barnavårdsutredningar r.::glt:ras i 
I I kap. ,; § Sot 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Nr 

8.39 

8.40 

8.41 

8.42 

8.43 

8.44 

8.45 

Ärende 

, ·,vL'.n·ä~,llllk ,,rn ..,kill l<ir au ,m;.;,,k, 
11m vardnad!--?•'. crll \'!I 

Förlängning av utredningst id i 
ärenden som rör barn 

a) I avvaktan på beslut. av 
utskottet 

Beslut om :framställning om 
överflyttning av ärendt: till anJJan 
kommun 

Beslut i fråga om mottagande av 
ärende från annan kommun 

Beslut om ersättriing till särski lt 
förordnad vårdnadshav?1re som 
tidigare varit farn iljehems.för/:ilder 

Beslut om anm ~ilan t i Il 
överförmyndaren om beh0v av god 
man/förvaltare 

Besiut om an.t1,ährn ti ll 
överförmyndaren om att behQv av 
god man/förvalt8re ink längn:: 
föreligger . 

l.agrum 

< l\.tfl X ~ 'lt\l 1!1 (, 

h.,1r- 1'-, k,tl" l H 

I I kap. 2 ~ Sol. 

11 kap.;~ ."lid . 

,' f1 ka{' . I<) ~ ~oL 

; a kap. 10 § ."::-ol. 

6 kap. 1 I ~ S0L 

5 kap . .3 :~ S<_1 F• 

5 kap. ~ § S<Jf· 

lkkg~it 

• 
1tskon 

1 ft::sl-.nn 

bnhctschef I f0 

l ! t:>.kllil 

l !t::;kntt 

I :tskoU 

Fnhetschef IF() 

~1 ,cir1l~ck rd~ran.: 

Anmärkning 

.'\ v~cr även ärenden enligr L VlJ 
1,d1! .VM 

;:,var iflnm 1 månad 2 ci kap I] § 
St•l 

Sär:-kilt avtal bör ingås mellan 
nämnden och d~ nya 
värdr1adshavarna 

OHS ! L\.11:::ökan om ö verflyttning 
av v:"trdnaclen beslutas av 
'iOl~tal nämnden. 
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f9l9l LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Nr Ärende Lagrum 

8.46 Framställan till domstol om beht)v av 5 kap 2 ~ Snl 
målsägandebiträde for unde rårig 

8.47 

8.48 

8.49 

Beslut om återbetalning av ert,ållel 
bidrag I 

H,.:-;1111 1llll h1 -;1~111d tunn .i, arhL'k 

sy:-...;d:<ill11111.,! rch.ihil1tt'nng 1,,, 
psyki :-b'. l li.11 1k11u11-;lrn1dralk 

l.k slu t l •ll1 hr-;Hmd · ti,rm 1, 

h1>L·ntk:-ti\d ilir p:-vkr,k' 
l"llllK{ i1 IJbhi lldl"~Jdl 

17 § La~ om 
hos1adsa11pa:::::-· 
ninµ,shidr.ag 
i" I ()92: I ) 74) 

' '-,1 

', p 

Ddcgat 

s.;ncial-;ckrelerare 

l:l,1rllllägg;:1rt·. 
Sa.mhäl Is byggnad 
Bergslagen 

Soc I al sekreterare 
Bi standshandläggare 

S l)C ial sekreterare 
B iständshandläggare 

Aumärlo Jing 

3) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr Ärende 

9 vA.Jm ENLIGT LVU 

9.1 

9.2 

Begäran om. förlängd tid för ansökan om 
vård 

Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU ska 
upphöra 

Lagrum 

)) § LVI ; 

\J83s;1 . LVli 

{)dega t 

I nhctschef lJ.-.·O 

Ordf.. vice ordf. eller 
annan ledamot som 
11tlnmden -fc>rc,rdm11 au 
fatta beslut urn 
ornedelban 
nrn händertagande 

9.3 Beslut rörande den unges personliga I I § 4 :-st l.Vt; Soe1al:so::kretcrare 

9.4 

förhållanden j den män beslutet inte är att 
hänföra till 1 l § 1 och 2 st L V U 

Beslut om hur rätt till umgänge med den 
unge ska utövas 

a) när överenskommelse i_nk kan 
nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

b) när överenskommelse inte k:cui 
nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren ocb i av vaktan 
på utskottets bes lut 

14 -~; ::;t. I. I Vl J I Hskott 

14 <? 2 "il. ! . LV{) f·nhetschef [FO 

A nmärl.::ning 
·----···--·------ ·- ··--

~t: även avsnitt 6 och7. 

r.c~. k(irta.re vistelse utom 
tarniJjehemmet eller hemmet för 
värd eller boende 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

N1r Xrnnde Lagrum 
-------------------- - - - ----- -·---·-- . - - ·-

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Beslut om att den unge::, vistelseon inte 
ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren 

a) i avvaktan på utskottets bes lut 

Beslut om att ett tiUfälUgt 
flyttningsförbud enJigt 27 § LV U ska 
upphöra 

14 S; Si 1. 1.V( j 

14~ , <,;l.,: . I.VI, 

\(J f 2 st. I Vl.; 

Beslut om den unges umgänge med .' l ~ L. \' i_, 

förälder eller andra vfudnad~havare efter 
beslut om fJyn.ningsfötbud el ler tillfäll ig l 
flyttni:ngsförbud när överenskor:nme!::;c 
inte kan nås 

Beslut om läkarundersökning, an utse ;2 !5 I st LVlJ 
läkare samt plats för läkarundersökn ingen 

Od~@! 

U lSk.Oti. 

i:" nhetschef JFO. 
Jou,per-:;1 inal 

l_iLskou. 1..irdf . vict.: 
urdf. annan ledam{it 
~,)fl J nämnden 
for0rdna1 all fan<, 
be:~lut t •in 

fly ttni ng:--tnrhud 

I Jtskou 

~nc ialsekrelerare 

Anmärkning 

Jfr. 7.4 
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N1r l.rende 

10 VÅRD.AV MISSBRUKARE ENLIGT LVM 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

Beslut om att inleda utredning om skäl 
för tvångsvård 

Beslut om ait utredn1ng inte ska in ledas 
eHer att påbörjad utredning ska läggas 
ned aitemativt öw rgå i en utredning 
enligt 11 kap. 1 § SoL 

Beslut om läkarundersökning samt ut!'-e 
läkare för un.dersökningen 

Beslut om att begära polishandräck.ning 
för att föra w missbrukare ti l I 
läkarundersökning 

Beslut om att begära poJishandräck.ning 
fö:r inställelse vid vårdinstitution 

Beslut om ersättning till kommunen när 
bist.ånd ges för missbruksvård i fnrm av 
plats vid hem for vård eller boendt> eller 1 

familjehem (vu.,'<na) 

lagi·um Delegat 

7 s ·1 VM r.nhetschef rro 

7 :~ l. \ i'vl t· nhctschef l ~· 0 

1.> (> I.VM ~o..:1alsek.rei.crare 

4 "5 1:: I . I , V i'vi ,; . ·- l:nhc:tschef I FO 

45 ·2 7 I VM Lnhetschef lf'O 

0 kap I ': '-1 d ~q..:iahek rt~lt:rarc 
och f> kap . ::; <...; \..,1: 

Aon.lärkning 
·--· ·-·--·------------- --

Se::· ävt·n ,:1vsnin 6 och 7. 

Beslut om läkarundersökning ska 
fatta:--- nrn ,ådan .inte är uppenban 
< )beh0v lig 

Egenavgift 
Gälli.::r vul<.na både SoL och LVM 
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Nr l i·ende 

H lFÖRÄLDRABALKEN, FB 

1 L 1 

11.2 

Godkän:na...7.de av fäderskapsbekräftc lst.' 

Beslut om att inleda utredning c1m 
:fastställande av faderskap när dc)m eller 
bekräftelse finns och faderskapet kan 
ifrågasättas 

Lagrum lkkg~t 

I kap. 4 ~ l <;l FH A.ss1stent 

2 kat) l ~ FH Socialsekreterare 

11.3 Beslut om att å teruppta nedlagd utre<lninf.' ,~ kap. I § f•H So<.:ialsekreterare 

11.4 

11.5 

11.6 

Besiut om att inleda lltredning om någon 
.annan man är1 de:n som är gift med 
barnets moder kan vara far ti ll barnet 

Besiut att väcka. och fö ra talan i mäl om 
faderskap 

Beslut att godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

,~ k:tp. 9 ~ 1 s;;1, F n Socialsekreterare 

3 kap. 5 § 2 ~t 

(\Ch 6 § ·2 <;I. J·H 

6 kap. 6 §, I 4 <t § 
-~ st. i 5 a '* 2 -:;i. 
F'R 

SP<.:ial~ck.n:tcrare 

~oc1al'>ekrckrare 

Anmärkning 
- - · ----·------------ - -- - - -

.1 ti'. 1(1 kap::-§ Sol 

"..: ~11c1,tlstyrdsens a!lmänna råd 
198~:t, "Att fasbtäila faderskap" 
Utredning ska anses inledd när 
nämnden fän .födelseanmäian eller 
rän\.'.n fhrklarat en man .inte kan 
v:1n1 frtr enljgt l kap. 2 § FB. 

fk---dw at1 inte påbörja u tredning 
dkr an lägga ned en påbörjad 
ulrcdning ligger på socialnämnden. 
tk:--.l u td fär överklagas 

:--.c cirkulär 1998: ] 74 
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Nw 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

11.11 

11.12 

11.13 

ÄJ·~mfo Lagrum Dekg~t 

Beslut an inte godkänna .föräldrars avta.I 

om vårdnad och uxngänge 
6 kap. 6 s, 14 a §, Utskc•n 
-~ st, 15 S f B 

Lämnande av uppl.ysningar till tingsr.:itt i 6 kap. I<) ~ F13 
vårdnadsboende och umgängesmål 

Lämnande av upplysningar .inför h har , -~O ~ f· B 
interimistiskt beslut i tingsrätt beträf!a..11cle 
vårdnad, boende eller umgänge 

Lämnande av upplysningar inför be:-lut i 6 kap 19 § l-- B 
tingsrätt beträffä.1.1de vård11ad, boende 
eller umgänge 

Beslut om samtycke till fortsatt 6 kap.14 s '.--,,o l . 
adoptionsförfärande 

Beslut om anmälari tiU överförmyndaren 5 kap. _-:. s SoF 
om behov av god man/förvaltare 

Beslut om an,.--nälan ti ll överförmyndaren 
om att behov av förvaltare inte längre 
:föreligger 

:5 kap. J s S,Jf-

S,::,..:ial~ckrclerare 

S<_1c1a l~ckrel 1::'.rarc 

:-:;<)c1.i. lsekrcteranc 

~<.icialsek reterare 

~ocial~ek relerare 

~ oc,al~ekretera re 

Anmädming 

Bc:<lutt't kan inte överklagas 
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Nr 1.\re:nde 

12 OMSORG OlVI 1LDRF. OCH Pt<:RSOi'iER 
1\11 Fil Fl IN KflO!\iSNFDSJ\TT''HN( ;AR. 
§AMT HÄLSO- OCH s .n JKVARD 

(Ang. överklagande, yttranden rn. m. se avsniu /.1) 

§odaRtjä:n§tfageP-? §oL 

12.1 

12.2 

12.3 

12A-

12.5 

12.6 

12 .7 

Beslut om att inleda utredning 

Beslut om bistånd i form av herntiänst 
enligt riktlinjer 
- över riktlinjer 

Beslut om bistånd i fonn av qär-;ki lcl 
boendeform 

Beslut med anledning av ansökan om 
förhandsbesked 

Beslut om bistånd i form av 
av lastningsplats/vfö,;eh, ård n.1. n.i. 

Beslut om bist#.ind i förrn a'v p lat::-
a) i dagrehabiHtedng 
b) dagverksa.m het m.ed social 

inriktning 
,;;) dagverksamhe t demen~inriktnin~ 

L.ag ru01 

t.J kap , I '.~ Sn[ 

4 kaTJ. i < :Sol 

4 kap. l § ~ni 

·J. kap .. 1 s ~o f 

,~ k:af_'. I -~ (..;<'i_ 

.HSt 
4 b1J). I ~ Snl 
4 k::ip. 1~ ~nL 

Delegat 

f ~ i -.,1är11..bhandläggare 

Bi s lä nd ~handläggare 

l it:),nn 

Bi3tånd:-:handläggare 

Ui·,lt'ind':lhandläggarc 

Hi«1c1nd<::handläggare 

!· nbt'.bchcr rehab 
H i ')Lfn1d5handläggare 
H i Ji ånd~handläggare 

Anmärkning 

Om bifall gt:s till 
mrband~besk:ed prövas biståndet 
~nligt tl. i Sol. 

Hc:--lut <Hn häl::-v- och 
si uk vfmbinsatser ges med stöd 
av 1-ISI. !2nr rnte att överkla!;m. 

" . ~ - · ~ 
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Nr Äremfo Lagrum 
----------- --- ----------- ····- --- --------- -- ----- -· ----- · 

12.8 

12.9 

12.10 

12.11 

12.12 

12.13 

12.14 

12.15 

12.16 

12.17 

Beslut om bislånd i form av arbete, 4 kap. I ~ ')o l. 
sysselsättning rehabilitering för psykiskt_ 
fu:n . .ktionshindrn.de 

Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kar. l ~ Suf 
för psykiskt funktionshindrade 

Beslut om ledsagarserv .ice 4 kap. l ~ S(d .. 

Beslut om bistånd i förrn av 4 kap. l ~ '-.oL. 
kontaktperson 

Beslut om avgift eriligt gällande taxa :-i kar. 2 ,-· '.i<.11 

Jämkning av avgift för hemtjänst, service ~ kap. 2 ~ SnL 
och omvårdnad samt boende 

Beslut om nedskrivning av eller befrielse 4 kap. -~ ~ S-:.1l 
från skuld avseen<le debiterad cJvgi ft 
inom äldre- och handik.appområdet 

Beslut om köp av boendeplats I annan 
kommun eller hos annan vårdgivare. 

Beslut om anmälan till överförmyndar~n .5 kap , § S,)f 
om behov av god man/förvaltare 

Beslut om ail.tuälan till överförmyndaren S kap . . ' ~ SnF 
om att behov av god man/ förvaltare inre 
.längre föreligger 

Dd~gat 

~ociabd<. retcrare 
Biståndshandläggare 

~oc 1a l ::.ek reterare 
Bi slåndshandläggare 

H1stf.ind~:handläggan: 

B isi ånd::handläggare 

A \·!;i ft:-handläggare 

H i <::låndshandläggare 
A vgiftt-handliiggare 

1 ilsh.,n 

l i fc;k, 1tt 

Bi sl.aiJJ~handläggare 

Hi:c<l.ånd~handläggare 

Aumiirkning 

< >HS I Lagen om offentlig 
upphand ling_ 
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Nir 1-\.rnnde Lagn.tm Od.egat 
- - ------------ ---- - - ---- --·-··-·- .. ·--- .. . - - -

12.18 

12.19 

12.20 

12.2 1 

12.22 

12.23 

12.24 

12.25 

Stöd och §ervkc till vis3a 
fonktiom~hindrade, LSS 

Beslut om pe:rsonkrei:sti11hörighel 

Biträde av personlig assistent 

Ekonomiskt stöd för att beko;-;ta 
personlig assistent vid tillfalligt utök<ld <:: 
behov 

<.>Ch 7 §§ l_,'3<:; I .~S-handläggare 

7 ~ nc!1 11 ,: ] . T S"i . :,, ,_ . U1·:d<1)tt 

7 ~ n...:h 9 ~ 2 I . .'3::,; t.SS-handläggare 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 7 § oeh 9 s J.. T -~~ 1··.' nh e h chcJ- LSS 
för personlig assl.stent 

Ledsagarservice : s e>ch 9 1 3 i_.:::;:--:; I ,SS-handläggare 

Biträde av kontaktperson ·~ § och 9 ~ 4. I .S::--. l ~S-handläggare 

Avlösarservice i hemmet 7 § PL'h (1 § j_ f .S;::; LSS-handläggare 

Korttidsvisteise utanför det egn~1 hernmt:1 -: s och Q ~ h . 1,:::;s I_H::;k oll 

Anmärkning 

Hc::; l ut oni 

personk.retstillhörighet fattas 
i1 1tc: särskilt ucan är en del av 
be,dut om insats en ligt 9 § LSS. 
He-.,lul cm1 person.krets-
til l hnrighet kan följaktligen inte 
bel kr överklagas särskilt. 

(lver t:n vecka: utskott. 

40 



f9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Nr 

12.26 

12.27 

12.28 

12.29 

12.30 

12.31 

X.r ende 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 
år utanför det egna hemmet i ans I utning 
till skoldagen samt under tov 

Beslut om boende i fami.lj ehem för barn 
och ungdomar 

Beslut om boende med särskild service 
för barn och ungdomar 

a) Köp av boendeplals som driv '.':- av 

annan fu7. kommunen 

Beslut om boende för vuxua i bostad 
med särskild service etc. 

a) inom kommunens boendc11 

b) inom boenden som drivs av 
mmai7. 

Beslut om upphörande av insat::- enligt 
LSS 

Bes.lut o m återbei:alningsskyldighet 

Lagr·um ~ 

7 s (Jch \l s 7. l.SS Handlägg;;. av 
.-,ko la1ban10ms1Jrg 

7 § i)Ch 'I ~ 8.1.S~ I i b k.P lf 

7 § \)Ch l,l s 8. L:s.:::, I j bk<)l1 

l _i1 s knll 

7 ~ och '> ~ <>. LS8 LSS-handläggare 

Fnher~chef LSS 

ltskott 

LSS-handJäggare 

I _;~ 1. '--.~ l_: l:-!k.Qli 

A o mä .-lo-. ing 

O B~ i 1.ae:en om offentfoz . "-' . ....,;.; 

uprhandling 

()BS ! Lagen om off entiig 
11pphandl ing 
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Nr 

12.32 

12.33 

12.34 

12.35 

12.36 

Arende Lagl'nm 

Förhandsbesked orn rär till insats enligt 16 § 2 ,;i_ L s::-, 
LSS för person som inte är bosatt i 
korrununen 

Beslut om att utreda och fatta beslul oru 16 § 4 -:,t. ::i~ 
insatser enligt LSS "icl akuta behov för 
person på tillfälligt besök i_ konnnunen. 

Beslut om att ingå avtal .med ;11111;11 

vård givare 

Beslut om avgift från föräldrar v;:ir s barn 
är under l 8 år och får omvårdnad i ett 
ai.,nat hem än det e3na 

Beslut om att anmäla behc1v av 

assistansersättning iill Fö r5äkringskassa 

17 ~ L 5S 

2(> § I --,:---- _ 5 § 1_.S'S

fön,rdnin.:;_en. 
t, 1-.ap 2 ~ ~oF 

15 S 8 LS~ 

Ddtc,::!a l 

l SS-handläggare 

LSS-handläggare 

l_'i::-k , ,u 

A vgi ftshandläggare 

I SS-handläggarc: 

,,\ 11märkl>iu1' 

Information till 11tsl-..11n 

St· <..;ocialstynJsens 
1111:.,-dddandebiad .3i201 \ 

lk:.s. lu1el går inte: an (iverKlaga. 

< räl ler un<.it:r förutsättning au 
den cnski Ide .ansökt om 
pcr,onlig assistem enligt LSS 
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Nir 

12.37 

12.38 

Äir~m:l~ 

Beslut om ersättning till 
konta.ktfamilj/konti1ktpers0n (H!'v• ,de och 
omkostnadsersättning) 

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

l.agrum 

15 § f) l 5'.'s 

12.39 .Anmälan till överförmyndare att 15 ~ (, . t SS 

12.40 

förmyndare, förvaltare eller god man inte 
längre behövs 

Beslut anmälan till Inspektionen :ti")r Vård 
och Omsorg (IVO) av aJJvarlig skada 
eller sjukdom i samband med 'vård, 
behandling eller undersökning elJer risk 
för aUvarlig skada. 

Patientsäkcrhetslaa~'.ll 
. ·~ 

20 I (l:fl:59 

{)d egat 

Enhetschef LSS 

LSS-handläggare 

I .SS-handläggare 

1'vJ .'.\ '-; 

!Vi "\R 

Anmärkning 

;-,(; aktuellt cirkulär 15:39 från 
:---veriges Ko mm uner och 
I .and.sting 

V~u-dgivaren ansvarar för att 
l.xx Maria-anmälningar görs . 
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~KOMMUN 

N~· 1h enifo 

ll3 OFJFENTLIGHETS~OCH 
§EiffiETE§§LAGEN (OSL) 

(Ang. överklagande; yttranden m.m. se avsmfl J 4) 

13.1 

13.2 

Beslut om avsiag på begäran om 
utlämnande av ailmäo handling t ill 
enskikl eller annan mvndilzheL ~aml 

.; ~-
uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande tiU enskild 

Beslui: att i.ämna ut uppgifter ur 
person.register till stat.liga myndigheter i 
forskningssyfte 

Lagn1m 

6 kap I - 6 ~~ 
OSl. 

2 kap 14 ~ l F _ 
6 kap 7 § OSl 

12 kap. 6 ~ SoL 

Od~gat 

:::,(1ciald1t:1' 
Enhet-;cbd fFO 
1\;(.l\8 

Socialchef 

Au märkning. 

Beslut om an lämna ut handling 
fattas m: den som har handlingen i 
sin värd om inte viss 
hcfätt11ingshawtfe enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut 
s!,_,t ;::öra detta. 
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N1r lrnnd~ 

D.4 ÖVERKLAGANDEN~ YTTR.ANI>Er, OCH 
ANM;\L NINGAR M.M. TILL DOMSTOL 
ÅKLAGARl"\-IYNDIGHET OCH i-\NORA . 
MYNDIGHETER 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

Beslut om att föra talan i äre nden eller 
mål vid allmän domstol eller 
förvalti7.ingsdomstol 

Utseendt: av ombud att föra nämnden~ 
talan 

Överklagande och yrkande om inhih.irioP 
när förvaltningsrätt eller karnmarrän 
fu.7.dtat nämndens beslut och detta be51Ui 
ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av ytt1:ande i S0L, LVT.J och 
t VM- ärenden där ursprungsbeslutel 
fattats av delegat 

Överklagande och yrkande om inhib.itit.•n 
när förvaltningsrätt eller kammanätt 
ät,drat nämndens beslut och detta beslrn 
ursprungligen fattats av delegaten sam, 
avgivai.--ide av yttrande i LSS-ärendcn dä1 
u.rsprungsbeslut fattats av deleg,1t. 

Lagrnm 

I O kap 2 { ~o I . 

10 kap. 2 § Sol 

10 kap. 1-2 §§ ~('l. 
, kap. I (l §, ti kap. 
33 § ()Cb 34 § 3. Kl 

.t7 § L\~ 
(, kap. JJ ? l)Ch 

34 § '· 

Oelcgat 

\ociakhef 

~PL'.ialchef 

l >elegaten i 
ur~pnmgs!-ieslutet 

Oelegarer1 i 
ursprungs bes l utel 

Armaärknjng 

8e.-:lu1 avser inte myndighets 
utövning mot enskilda i ärenden av 
princirie11 beskaffenhet eller annars 
~törrc vikt (ifr . .RA. 1994 ref67). 
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Nr ;(,·e:od e 1 .. .agn,rn Oekga1 
--------------------------··------ ·····- - -- ·· -----· -· -·. ·- -- - - . ---- - -·--·------- - -

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

14.9 

14.10 

14.1 1 

14.12 

14.13 

Överklagande, yrkande om in.bib1tio11 
sai.11t yttrande till förva1tn.in8srätt ()ch 
kammarrätt i §o L, LVlJ och LVi\11-
ä.renden 

Överklagande, yrkande orn inh ibitk Hl 
samt yttrande till förvahn ingsrätt 0ch 
kammarrätt i. LSS-ärenden 

Beslut hum.vida omprövning ska ske 

Omprövning av beslut 

Prövning av att överklagnnde skett i räH 

tid och avvisnins av 0verk lagande ,-.,o:rn 
kommit in för sent 

A vvis.ande a-1, omblld 

Yttrande till all.mån domstol i brott rnäl 

10 kar. 1-2~2 SoL 
r--i k::ip. 3(,§ I< r. 

27 ~: 1_. :--- :-:;_ h knp. 
36 ~ k.f 

,:7 ~- Fv l 

~7 § F-vl. 

-~4 :~ 1 .si. Fv f 

9 (; Fvl. 

3 1 1 kap. 
BrR 

~ ! :-< l 

Yttra..,de till allmän d0.mstol oär den .;;orn , J ~ 2 ~L BrB 
begått brottslig gärning kan bli föremål 
för L VM-vård 

Yurande till åkl agare vid åtal~prövning 4t> ~ LVi\l 

( )rdJ0 rande U tskmt 

Ord l<')rnnck U ts.koll 

Uekgalt:fJ i 
llf''.)['l"llnssheslute1 

Delq;aten i 
ursprungsbe:-:lutet 

D<::ksat<::n i 
ur,prun;sbesluter 

Utsh1,itt 

Enhetschef fFO 

F-,nht:1schef lf() 

Enhetschef JFO 

,\omärkoin~ 

I n11rniala fa.U -fattar utskottet 
beslutet, rnen vid brådskande 
ärcodcl\ H'tr ordförande fatta beslut. 

l<an ,'iverklagas 
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Nr 

14.M 

14.15 

14.16 

14.17 

14.1 8 

14.19 

X•·~mite 

'Yttrande tiil åklagarmyndigheten 

Yttrande tili åklagare med an ledning a\· 
eventuell utredning beträffande den som 
är under 1 .5 år 

Begäran hos åk.tagare o rn förande a" 
bevistalan 

A • .nmälan om behov av oftentlig1 bilrädc 

Yttrande över ansöirnu om rättshjälp 
genom offentligt biträde sa mt y nrande 
över kostnadsräk.uing 

Yttrande enligt namnla.gen 

Lagrann Oelegat Au märkning 
-- --- - . ------- -- - -- ·----·-- ----

11 § I.ag m1.:d 
särski lda 
bestämmdse r 0 rn 

unga lagöverträdare 

31 § 1).:.:b 33 § 
Lag med sär~ki Ida 
Bestämmeb er oni 
unga lagö,·e rtrvdan:' 

18 § Lag med 
sä r~kilda 
bt:$täm rnel ~er (l!ll 
unga lagöven rädare 

',(_1Ctalsekreterm·e 

<..;<.•cial ::-ekr~·te ra.re 

1:.nhclschd rro 

-3 S lagen ()TTJ S 11da b ekrelerare 
nffentl igL biträde:: 

J § lagt~ll om Enhe t::;chef TFO 
<Jffentlig1 biträde och 
7 ~ lörordm nge.n o n1 
.,ffentliol hitriicle 
~ .. ..., . . 

45 och 46 §§ F.nhehchcflFO 
namnlagen 
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Nr 

14.20 

14.21 

14.22 

14.23 

14 .24 

.~rende 

Prövning av samtycke till fort satt 
adoptionsförfärande 

a) vid samtycke 

b) ej samtycke 

Ytcrande i körko:ctsärende 

Yttrande till passm:ynd.ig he t v id 

utfärdande av pass utan vårdnadshavares 
medgivan.de 

Yttrande beträffande äktenskap~dispens 

Yttrande i ärenden om förordnaode av 
god n::w.n eller fö:r,,a/tare för någon -_:c_1m 
har fyllt 16 år 

Lagt·um J)deg.-. t 

6 kap. I 4 ( S0 I 

:---,_1ciabck.reterare 

I ihkou 

3 kap. 8 § ()('lt '><,ciabekreterare 
5 kap. 2 § 
kör!<.onsförc1tdnir1_gt·11 

., § J.. st. t:rlhet~~hef [FO 
pa~:::-förordni n~c:n 

15 kap. I ~ },f~ ~oc1~1bckreterare 

I I kap. l.6 ~ ) <si . :::,ncialsckreterare 
FB 

Aumärknin_g 

'ie k.ommunförbundets cirkulär 
1997:7()_ Ändringar vad gäller 
internationella adoptioner. Det 
l<:"wutsätts att nä mnden eller den 
ansvarige ~jänstemannen vid tvekan 
angåc:nde de rättsliga 
!i·,rutsättningarna för adoptionens 
g1:'n(>mförande konsulterar den 
fönnedlandc: 
,ldPptionsorgarnsationen och 
"taten, nämnd för intemationeUa 
ctdor-tionsfrågor (NIA). 
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19191 LJ. USNARSBERGS 
~KOMMUN 

Nir A\rende 
-------------------------- - --··-----

14.25 

14.26 

14 .27 

14.28 

14-.29 

14.30 

14.3 1 

Yttrande angåend{:: värdeautomatspel 

UppiysningB.r i vapenärenden 

Uppgiftslämnande till smirtskyddsläls.are 

Anmälningsskykligbet enligt 
smittskydds.lagen 

Dödsboanmälan 

Beslut art ordna gravsättning 

Beslut om att ersä tta enskild per:--on för 
egendomsskada vid myndighetsutövoing 
som förorsakats av personal upp till ett 
belopp av 4000 kr 

L ~1grum 
---·· - -· 
44 § lotterilagen 

Dd4'c~at 

'incial3ek_reternre 

$,_iciHl:,cl-; reterarc 

,:() «rnill~k::,ddslaf',en [nhetsc.hef IFO 
Fnhet,chef 
Bergsgärden 
M~\S 

~ t § l -;i_ 

sminsk_yddslagen 

20 kap. 8 a .~\ B 

S kap. 2 § 
begrnvn i11gsl;;1gen 

3 kap. 2 ~ 
skaclestånd~la ~en - . - ... _. 

Cnhehchef IFO 
Enhetschef 
Bergsgflrden 
\tlJ\ ::,-; 

0ut: i a !sekreterare 

F nhe1.:-chef IFO 

l H::-,koLt 

Anmädrnin_g 

I J ppgifö::r får endast Uimnas ut om 
den enskilde hHr samtyckt till det 
L!<) 1983/84 s. I 88 f.). 

F1 dkbnkfnringsmyndighet ska 
undcrrfä1as om vem som är delegat. 

K\1mnn.rnen h.ar .räu till ersättning 
för ko-;tnaderna av dödsboet. 
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~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Nr Arende 
------------- -- -------- --

14.32 

14.33 

14.34 

14.35 

Yttrande till tillsynsm yndighet 

A_.7mfilan till Socialstyrelsen om 
allvarliga missförhå1.landen 

Beslut om polisanmälan angf.1enck hn_.n 
mot den egna -verksamheten ( d-..0n<Jmisk1 
bistånd, avgifter rn .m) 

Beslut om polisan.msl<ln angåt:nde vis;:Sa 
brott mot undetårig samt. vi8s<1 ~:rc)vrc 
brott 

l.:lgrum 

13 k,1p. :. s Sot 

14 kap. ~ § '3<)J. 
}:i t'f__~'-; 

11 k.ap. It,; \c_ l 
och I O ka1_) 7 t -~I 

I 4 .h q,. I O ·? .;;ol 

Dclq;.at Anmät·kning 
..... - -. - --- · 

l .: tskou 

l i tskou 

IJhb•ll 

Fnhel<ichef U•O 

lillc;vnsn11mdi12:het är 
~ ~ ., ...... 

'-..odalstyrelsen, Länsstyrelsen i 
rc.-:-pd tive län, JO och JK. I :ilirsta 
h.-md bör nämnden avge yttrande _på 
grund av ärendet$ principiella 
bet ydel$e. 

~c >~FS 2011 :5 
( I.ex Sara) 

A v"er misstanke om brott enligt 
nrn \' 4 Qch 6 kap. samt misstan.Ke 
< • .>ttl hnitt lor vilket inte är 
fX rt.:skrivet lindrigare <;traff än 
tän~<:.l~e två lir. 
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