Delegationsordning för Socialnämnden
i Norrtälje kommun
Senast reviderad 2021-01-28, § 12, SN 20-977 002.

Delegation
Att delegera innebär att överflytta beslutanderätt. Den som får
beslutanderätten kallas delegat. Här redogörs för de fall där beslutanderätt
av socialnämnden delegerats till förtroendevalda och tjänstemän. Ärenden
som inte är upptagna i denna förteckning är inte delegerade, vilket innebär
att Socialnämnden är beslutsfattare.
Är ärende som rör myndighetsutövning mot enskilda av principiell
beskaffenhet eller av större vikt ska delegaten hänskjuta ärendet till
nämnden för avgörande.
Generell delegation till nämndens ordförande i brådskande ärenden enligt 6
kap. 39 § kommunallagen gäller. Dessa beslut ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
Förvaltningsdirektör har beslutanderätt i samtliga ärendegrupper som är
delegerade till tjänsteman.
Biträdande förvaltningsdirektör har beslutanderätt i samtliga ärenden som är
delegerade till tjänsteman med lägre befattning.
Avdelningschef har beslutanderätt i samtliga ärenden som är delegerade till
tjänsteman med samma eller lägre befattning.
Enhetschef har beslutanderätt i samtliga ärenden som är delegerade till
tjänsteman med samma eller lägre befattning. (Gäller t.o.m. 2021-06-03.)
Gruppledare och socialsekreterare har beslutanderätt i samtliga ärenden som
är delegerade till tjänsteman med samma eller lägre befattning. (Gäller
t.o.m. 2021-06-23.)
Vid avdelningschefs frånvaro ska annan avdelningschef, enhetschef eller
gruppledare på avdelningen förordnas att utföra avdelningschefens
delegerade uppgifter.
Endast förvaltningsdirektör, biträdande förvaltningsdirektör, avdelningschef
och enhetschef har delegation att anhängiggöra ärenden till socialnämnd
eller utskott. Det är därför förvaltningsdirektör, biträdande
förvaltningsdirektör, avdelningschef eller enhetschef som ska underteckna
ärenden som skrivs fram till socialnämnd eller utskott.
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Lagar och förordningar
AL
ATL

Alkohollag (2010:1622)
Arbetstidslag (1982:673)

BegrL

Begravningslag (1990:1144)
Bidragsbrottslag (2007:612)

BrB

Brottsbalk (1962:700)

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Folkbokföringslag (1991:481)
Förordning (1999:1134) om belastningsregister
Förordning (1999:1135) om misstankeregister
Förordning (1997:405) om offentligt biträde
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar

FL

Förvaltningslag (2017:900)

FB

Föräldrabalk (1949:381)
Föräldraledighetslag (1985:584)

KL
KörkortsF

Kommunallag (2017:725)
Körkortsförordning (1998:980)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning (dataskyddslagen)

LUL

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

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel

LAS

Lag (1982:80) om anställningsskydd
Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för
utbildning Lag (1974:358) om facklig förtroendemans
ställning på arbetsplatsen

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Lag (1992:1068) om introduktionsersättning
MBL

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

LOA

Lag (1994:260) om offentlig anställning

LOU

Lag (216:1145) om offentlig upphandling
Lag (1996:1620) om offentligt biträde
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande
familjeskäl
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LVM

Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska
för invandrare
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LL

Lotterilag (1994:1000)
Lag (2016:1013) om personnamn

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PassF

Passförordning (1979:664)
Semesterlag (1977:480)
Smittskyddslag (2004:168)

SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SoF

Socialtjänstförordning (2001:937)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling
Studiestödsförordning (2000:655)

TobaksL

Tobakslag (1993:581)

TF

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

ÄB

Ärvdabalk (1958:637)

ÄktB

Äktenskapsbalk (1987:230)
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Kapitel
1. Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt)
2. Ekonomiskt bistånd
3. Barn- och ungdomsärenden
4. Vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
5. Missbruks- och beroendevård
6. Vård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
7. Föräldrabalken (FB)
8. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt dataskyddsförordningen
(GDPR)
9. Alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
10. Överklagande, yttrande och anmälningar till domstol,
åklagarmyndighet och andra myndigheter m.m.
11. Hyres- och bostadsärenden
12. Ekonomi, upphandling och avtal
13. Personaldelegation
14. Arkiv
15. Beslut under socialjour
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Kapitel 1 Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt)
Beslutanderätten får användas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas.
Nämnden/utskottet bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i
angiven ordning. Beslut ska anmälas vid nämndens/utskottets nästa sammanträde.
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1:1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av ungdom
under 20 år

6 § 1, 2 st
LVU

Ordförande/
förordnad
ledamot

Staffan Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt

1:2

Beslut om hur vården ska ordnas 11 § 1, 3 st
och var den unge ska vistas
LVU
under vårdtiden

Ordförande/
förordnad
ledamot

Staffan Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt

1:3

Beslut om att den unge får vistas 11 § 2, 3 st
i sitt eget hem under vårdtiden
LVU

Ordförande/
förordnad
ledamot

Staffan Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt

1:4

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 2 st LVU Ordförande/
förordnad
ledamot

Staffan Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt

1:5

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

43 § 1 st LVU 1.
Ordförande
2. Vice
ordförande 3.
Andre vice
ordförande

1:6

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

43 § 2 st LVU Förordnad
ledamot eller
tjänsteman

Åsa Wennerfors
Staffan Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt
Pia Molander Wistam
Lena Ander
Kerstin Sahlgren
Cecilia Stanley
Maja Lindgren Helin
Jessica Gjertz
Johanna Zetterström
Maria Biemann
Lotta Stensö
Marie Håkansson
Anne Schwieler
Jenny Kyllergard
Hanson
Anja Nilsson

1:7

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

Staffan Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt
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Ordförande/
förordnad
ledamot

Anmärkning

Förordnade
ledamöter/
tjänstemän

Endast ordförande
får fatta dessa
beslut istället för
nämnden i angiven
ordning.

Kapitel 2 Ekonomiskt bistånd
I de fall beslutanderätten har delegerats till socialsekreterare, gäller att dessa får fatta
beslut om de har minst tre månaders erfarenhet av det aktuella området.
Nr

Ärende

Lagrum

2:1

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd:

4 kap 1 § SoL

Delegat

- under riksnorm
- enligt riksnorm och
riktlinjer
- utöver riksnorm och
riktlinjer

- Socialsekreterare
- Socialsekreterare
- Gruppledare

- där grundutredning och
beslutsunderlag
föreligger

- Handläggare försörjningsstöd
(softhandläggare)

Anmärkning

Enligt följande avseende:

2:2

- bistånd till
boendekostnad i eget
boende för ungdomar
som föräldrarna
är försörjningsskyldiga för

- Socialsekreterare

- byte till dyrare bostad

- Gruppledare

- beslut om tillfälligt
boende

- Gruppledare

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd:
- med villkor om praktik
4 kap 4 § SoL
eller
kompetenshöjande åtgärd

- Socialsekreterare

- med vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

- Gruppledare

4 kap 5 § SoL
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Efter samråd med
gruppledare

Nr

Ärende

Lagrum

2:3

Beslut om ekonomiskt
bistånd till livsföring i
övrigt:

4 kap 1 § SoL

2:4

2:5

2:6

2:7

Delegat

- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer

- Socialsekreterare
- Gruppledare

Enligt följande avseende:
- gällande ekonomiskt
bistånd till kostnad för
glasögon utöver 1 400 kr

- Gruppledare

Beslut om ekonomiskt
bistånd till hyresskuld:

4 kap 1 § SoL

- 1-3 mån

- Gruppledare

- mer än 3 mån

- Utskott

Beslut om ekonomiskt
bistånd till elskuld:

4 kap 1 § SoL

- upp till 15 000 kr

- Gruppledare

- över 15 000 kronor

- Utskott

Beslut om ekonomiskt
bistånd till kostnad för
tandvård:

4 kap 1 § SoL

- upp till 3 000 kr/år

- Socialsekreterare

- mellan 3 000 – 30 000
kr/år

- Gruppledare

- över 30 000 kr/år

- Utskott

Beslut om ekonomiskt
4 kap 1 § SoL
bistånd mot återkrav under
en rådrumstid i följande
situationer:

Gruppledare

- vid bilinnehav som anses
utgöra tillgång
- vid innehav av fritidshus
- vid innehav av fastighet
som anses utgöra en
tillgång
2:8

Beslut om ekonomiskt
4 kap 1 § SoL
bistånd till egna företagare

Gruppledare
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Anmärkning

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

2:9

Beslut om ekonomiskt
bistånd till studerande på
högskolenivå

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

2:10 Beslut om bistånd i form
av förmedling av egna
medel

Anmärkning

2:11 Beslut om bistånd utöver 4 4 kap 2 § SoL
kap. 1 §
SoL om det finns skäl för
det
- upp till 15 000 kr
- över 15 000 kr

- Enhetschef
- Utskott

2:12 Beslut om ekonomiskt
4 kap 1 § SoL
bistånd till
begravningskostnader och
utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet
enligt riktlinjer

Socialsekreterare/ Boutredare

2:13 Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt
4 kap 1 § SoL samt enligt
4 a kap 1 § SoL

9 kap 1 § och
9 kap 2 § SoL

Gruppledare

2:14 Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt
4 kap 2 § SoL

9 kap 2 § 2 st
SoL

Utskott

2:15 Beslut om bistånd till
1, 3, 17, 18 §§ Lag om Socialsekreterare
asylsökande
mottagande av
(dagersättning och särskilt asylsökande m.fl.
bidrag)

Efter samråd med
gruppledare
Kontakt ska tas
med
Migrationsverket
innan ersättning
betalas ut
Försörjningsstöd
enligt 4 kap 1 §
SoL är inte
aktuellt

2:16 Beslut om att
introduktionsersättning
inte ska betalas ut för en
viss tid eller att
introduktionsersättning
helt ska utgå

4 § Lag om
Socialsekreterare
introduktionsersättning

2:17 Beslut om ekonomiskt
bistånd i form av
”glappersättning”

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
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Nr

Ärende

2:18 Framställan till
försäkringskassan med
begäran om att nämnden
ska uppbära retroaktivt
beviljad ersättning enligt
SFB som ersättning för
ekonomiskt bistånd som
utgivits som förskott på
förmån

Lagrum

Delegat

107 kap 5 §
SFB
9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare,
Handläggare försörjningsstöd
(softhandläggare)

2:19 Beslut om att föra talan
9 kap 3 § 1 st
hos förvaltningsrätten om SoL
ersättning som enskild inte
återbetalar frivilligt

Utskott

2:20 Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet

9 kap 4 § SoL

Enhetschef

2:21 Beslut om bistånd i form
4 kap 1 § SoL
av skyddat boende utöver
2 månader eller till en
kostnad som överstiger
6 000 kr/dag

Enhetschef

Gruppledare

Beslut om bistånd i form
av skyddat boende upp till
2 månader och där
kostnaden inte överstiger
6 000 kr/dag
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Anmärkning

Kapitel 3 Barn- och ungdomsärenden
I de fall beslutanderätten har delegerats till socialsekreterare, gäller att dessa får fatta
beslut om de har minst sex månaders erfarenhet av det aktuella området.
Nr

Ärende

Delegat

Anmärkning

3:1

Beslut om medgivande för enskilt 6 kap 6 § SoL
hem att ta emot ett barn för
stadigvarande vård och fostran

Lagrum

Utskott

Avser endast
privatplacering

3:2

Beslut om godkännande av enskilt 6 kap 6 § SoL
hem som vid upprepade tillfällen
tar emot
barn för tillfällig vård och fostran
(jourhem)

Utskott

3:3

Beslut om godkännande av enskilt 6 kap 6 § SoL
hem att ta emot ett barn för
stadigvarande vård och fostran
(familjehem)

Utskott

3:4

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

4 kap 1 § SoL

Utskott

3:5

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) på HVBhem samt tecknande av avtal
med HVB

4 kap 1 § SoL

- upp till 8 000 kr/dygn
- över 8 000 kr/dygn

- Enhetschef
- Avdelningschef

3:6

Beslut om bistånd åt barn och
4 kap 1 § Sol
unga i form av insats stödboende
samt tecknande av avtal

Enhetschef

3:7

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av placering/
omplacering i jourhem i upp till 2
mån efter avslutad utredning

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

3:8

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av placering i
jourhem utöver 2 mån efter
avslutad utredning om särskilda
skäl föreligger

4 kap 1 § SoL och 6
kap 6 § 4 st SoL

Enhetschef

3:9

Beslut om avslag på ansökan om
bistånd i form av placering i
familjehem, jourhem och HVB

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

3:10 Övervägande om vården av ett
barn i ett annat hem än det egna
fortfarande behövs

6 kap 8 § SoL

Utskott

3:11 Övervägande när ett barn varit
6 kap 8 § SoL
placerat i samma familjehem i tre
år, om det finns skäl att ansöka
om överflyttning av vårdnaden

Utskott
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Nr

Ärende

3:12 Beslut om ekonomiskt bistånd åt
placerade barn

Lagrum
4 kap 1 § SoL

- Enligt kommunens riktlinjer
avseende ekonomiskt bistånd

- Socialsekreterare med
minst 2 års erfarenhet
inom det
aktuella området

- Utöver kommunens riktlinjer
avseende ekonomiskt bistånd
3:13 Beslut om ekonomiskt bistånd till
barn som beviljats bistånd i form
av öppenvårdsinsats

Delegat

- Enhetschef
4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare med
minst 2 års erfarenhet
inom det aktuella
området

3:14 Beslut om ersättning till jourhem
(arvode och
omkostnadsersättning) i upp till 2
mån efter avslutad utredning samt
tecknande av avtal med jourhem

Enhetschef

3:15 Beslut om ersättning för
inkomstbortfall samt förhöjt
arvode till jourhem

Enhetschef

3:16 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning) inom
SKR;s riktlinjer

Enhetschef

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

Utskott

3:17 Beslut om ersättning för
inkomstbortfall till familjehem

Utskott

3:18 Beslut att teckna avtal med
familjehem

Enhetschef

3:19 Beslut, om särskilda skäl
föreligger, att inte ta ut avgift av
föräldrar vid placering i
familjehem eller HVB

8 kap 1 § SoL

Enhetschef

3:20 Beslut om upphörande av bistånd i 4 kap 1 § SoL
form av vård i HVB eller i
familjehem/jourhem

Enhetschef

3:21 Beslut om bistånd i form av intern 4 kap 1 § SoL
öppenvårdsinsats för barn och
unga

Socialsekreterare med
minst 2 års erfarenhet
inom det aktuella
området

3:22 Beslut om bistånd i form av extern 4 kap 1 § SoL
öppenvårdsinsats för barn och
unga

Enhetschef

3:23 Beslut om avslag på ansökan om
bistånd i form av
öppenvårdsinsats

Enhetschef

4 kap 1 § SoL
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Anmärkning

Nr

Ärende

3:24 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj

Lagrum

Delegat

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

3:25 Beslut om bistånd i form av
4 kap 1 § SoL
feriedagar i befintlig kontaktfamilj

Socialsekreterare med
minst 2 års erfarenhet
inom det aktuella
området

3:26 Beslut om upphörande av bistånd i 4 kap 1 § SoL
form av
kontaktperson/kontaktfamilj

Socialsekreterare med
minst 2 års erfarenhet
inom det aktuella
området

3:27 Beslut om förordnande och
entledigande kontaktperson/
kontaktfamilj

Familjehemssekreterare

3:28 Beslut
om
arvode
och
omkostnadsersättning
till
kontaktperson/kontaktfamilj

samt tecknande av avtal
Familjehemssekreterare
Enhetschef

- enligt norm och riktlinjer
utöver norm och riktlinjer
3:29 Beslut om avgift från föräldrar
8 kap 1 § 2 st
vars barn är under 18 år och får SoL och SoF
vård i ett annat hem än det egna

Enhetschef

3:30 Beslut om framställning till
försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag när barn är placerade
utom hemmet

106 kap 6, 7 §
§ SFB

Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

3:31 Begäran till CSN om ändring av
betalningsmottagare av
studiehjälp

2 kap 33 §
Familjehemssekreterare
studiestödsförordningen Socialsekreterare

3:32 Underrättelse till
försäkringskassan om att barn
med underhållsstöd placerats i
familjehem respektive återflyttat
till boförälder

106 kap 8 §
SFB

Familjehemssekreterare
Socialsekreterare

3:33 Bedömning efter inkommen
11 kap 1 a § SoL
anmälan om barnet är i behov av
omedelbart skydd

Socialsekreterare med
minst 2 års erfarenhet
inom det aktuella
området

3:34 Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att inledd utredning
ska avslutas utan åtgärd samt
beslut om att avskriva utredning

11 kap 1 a §
SoL

Gruppledare

3:35 Beslut om att inleda utredning

11 kap 1, 2 §§
SoL

Socialsekreterare

3:36 Beslut om förlängning av
utredningstid

11 kap 2 § SoL

Enhetschef
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Anmärkning

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

3:37 Beslut om ersättning till särskilt
6 kap 11 § SoL
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder

Enhetschef

3:38 Beslut om anmälan till
5 kap 3 § SoF
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltning av
underårigs
egendom

Enhetschef

3:39 Framställan till domstol om behov 5 kap 3 § SoF
av målsägandebiträde för
underårig

Socialsekreterare

3:40 Beslut om medgivande att ta emot 6 kap 12 § SoL
ett barn med hemvist utomlands i
syfte att adoptera det

Utskott

3:41 Beslut om återkallelse av
6 kap 13 § SoL
medgivande att ta emot ett barn
med hemvist utomlands i syfte att
adoptera det

Utskott

3:42 Förbud att utan socialnämndens
medgivande ta emot andras
underåriga barn för vistelse som
inte är tillfällig

Nämnd

5 kap 2 § SoL

3:43 Beslut om uppföljning av ett barns 11 kap 4 a SoL
situation efter att utredning
avslutats utan beslut om insats

Enhetschef

3:44 Beslut om uppföljning av ett barns 11 kap 4 b SoL
situation efter det att en placering
i ett familjehem eller HVB-hem har
upphört

Enhetschef
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Anmärkning

Kapitel 4 Vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Se även kapitel 1 (beslutanderätt enligt lag).
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

4:1

Begäran om förlängd tid för 8 § LVU
inkommande med ansökan
om
vård till förvaltningsrätten

4:2

Beslut om att omedelbart
9 § 3 st LVU Ordförande /förordnad
omhändertagande enligt 6 §
ledamot
LVU ska upphöra

4:3

Beslut rörande den unges
11 § 4 stSocialsekreterare
T.ex. kortare
personliga förhållanden i den LVU
Familjehemssekreterare vistelse utom
mån beslutet inte är att
familjehemmet
hänföra till 11 § 1 och 2 st
eller hemmet för
LVU
vård eller boende

4:4

Beslut om hur rätt till
14 § 2 st 1
umgänge med den unge ska meningen
utövas när överenskommelse LVU
inte kan nås
med föräldern eller
vårdnadshavaren umgängesbegränsning

4:5

Övervägande av om beslut,
om hur rätt till umgänge
med den unge ska utövas,
fortfarande behövs

4:6

Beslut om att den unges
14 § 2 st 2
vistelseort inte ska röjas för meningen
föräldrar eller
LVU
vårdnadshavare –
hemlighållande av vistelseort

4:7

Övervägande av om beslut, 14 § 3 stUtskott
om att den unges vistelseort LVU
inte ska
röjas för föräldrar eller
vårdnadshavare, fortfarande
behövs

4:8

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § LVU

4:9

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

30 § 2 stUtskott
LVU

Förordnade
ledamöter/
tjänstemän

Avdelningschef

Socialnämnd I
brådskande fall:
Ordförande /förordnad
ledamot

Staffan
Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt

Staffan
Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt

14 § 3 stUtskott
LVU

4:10 Beslut om den unges
31 § LVU
umgänge med förälder eller
andra vårdnadshavare efter
beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud
när överenskommelse inte
kan nås

Socialnämnd I
brådskande fall:
Ordförande/ förordnad
ledamot

Staffan
Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt

Utskott

Ordförande/ förordnad
ledamot/
Förvaltningsdirektör

14

Staffan
Tjörnhammar
Hanna Stymne Bratt

Nr

Ärende

Lagrum

4:11 Beslut om
läkarundersökning, att utse
läkare samt plats för
läkarundersökningen

Delegat

32 § 1 stSocialsekreterare
LVU

4:12 Övervägande av vård enligt 13 § LVU
2 § LVU

Utskott

4:13 Omprövning av vård med
stöd av 3 § LVU

13 § LVU

Utskott

4:14 Beslut om ansökan till
förvaltningsrätten om vård
enligt LVU

4 § LVU

Utskott

4:15 Beslut om att återkalla
ansökan om LVU
4:16 Beslut om omedelbart
omhändertagande

Anmärkning

Utskott
6 § LVU

Utskott

Se kap 1 i fall då
utskottets beslut
inte kan avvaktas

4:17 Beslut om hur vården av den 11 § 1 st Utskott
unge ska ordnas och var den LVU
unge ska vistas under
vårdtiden
4:18 Beslut om medgivande av att 11 § 2 st Utskott
den unge vistas i sitt eget
LVU
hem under vårdtiden
4:19 Beslut om upphörande av
vård
4:20 Beslut
om
insatser

21 § LVU

Utskott

förebyggande 22 § LVU

Utskott

4:21 Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud

24 § LVU

Utskott

4:22 Övervägande av om ett
flyttningsförbud fortfarande
behövs

26 § 1 st Utskott
LVU

4:23 Beslut om upphörande av
flyttningsförbud

26 § 2 st Utskott
LVU

4:24 Begäran om
polishandräckning

43 § LVU

Utskott
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Se kap 1 i fall då
utskottets beslut
inte kan avvaktas

Förordnade
ledamöter/
tjänstemän

Kapitel 5 Missbruks- och beroendevård
Nr

Ärende

Lagrum

5:1

Beslut om bistånd till vuxna i form av 4 kap 1 §,
vård (placering/omplacering) i hem för 6 kap 1 § SoL
vård eller boende eller i familjehem
samt tecknande av avtal

Enhetschef

5:2

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för missbrukare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5:3

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning)
enligt samt utöver SKL:s riktlinjer

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

5:4

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

5:5

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

11 kap 1 § SoL Enhetschef

5:6

Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd

11 kap 1 § SoL Enhetschef

5:7

Beslut att den enskilde ska betala eller 8 kap 1 § SoL
inte betala ersättning till kommunen
6 kap 1 § SoF
när bistånd ges för missbruksvård i
form av plats vid hem för vård eller
boende eller i familjehem.

Enhetschef

5:8

Beslut om ekonomiskt bistånd i form
4 kap 1 § SoL
av särskilda kostnader i samband med
placering

Enhetschef

16

Delegat

Anmärkning

Externa kostnader i
samråd med
enhetschef

Kapitel 6 Vård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Se även kapitel 1 (beslutanderätt enligt lag).
Nr

Ärende

Lagrum

6:1

Beslut om att inleda utredning om skäl 7 § LVM
för tvångsvård

Enhetschef

6:2

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

Enhetschef

6:3

Beslut om läkarundersökning samt
utse läkare för undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare

6:4

Ansökan hos förvaltningsrätten om
tvångsvård enligt LVM

11 § LVM

Utskott

6:5

Beslut om omedelbart
omhändertagande

13 § LVM

Utskott

6:6

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

Enhetschef

6:7

Beslut om att begära
polishandräckning för inställelse vid
vårdinstitution

Enhetschef

45 § 2 p LVM

17

Delegat

Anmärkning

Se kap 1 i fall då
utskottets beslut inte
kan avvaktas

Kapitel 7 Föräldrabalken (FB)
Nr

Ärende

Lagrum

7:1

Godkännande av faderskaps- och
föräldraskapsbekräftelse

1 kap 4 och 9 Familjerättssekreterare
§§ FB
/handläggare

7:2

Beslut om att inleda utredning om
2 kap 1 § FB
fastställande av faderskap när dom
eller bekräftelse finns och faderskapet
kan ifrågasättas

Familjerättssekreterare

7:3

Beslut om att återuppta nedlagd
utredning

Enhetschef

7:4

Beslut om att inleda utredning om
2 kap 9 § 1 st Enhetschef
någon annan man, än den som är gift FB
med barnets moder, kan vara far till
barnet

7:5

Beslut att väcka och föra talan i mål
om faderskap

3 kap 5 § 2 st, Familjerättssekreterare
6 § 2 st FB

7:6

Beslut att godkänna föräldrars avtal
om vårdnad, boende och umgänge

6 kap 6 §,
Familjerättssekreterare
14 a § 2 st,
15 a § 3 st FB

7:7

Beslut att ej godkänna föräldrars avtal 6 kap 6 §,
Utskott
om vårdnad och umgänge
14 a § 2 st,
15 a § 3 st FB

7:8

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

7:9

Godkänna avtal om att
7 kap 7 § 2 st Familjerättssekreterare
underhållsbidrag ska betalas för längre FB
perioder än 3 mån

7:10 Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
- vid samtycke

2 kap 1 § FB

Delegat

6 kap 19 § FB Enhetschef

6 kap 14 § SoL
Familjerättssekreterare

- vid ej samtycke

Utskott

7:11 Återkallelse av medgivande till
adoption

6 kap 13 § SoL Utskott

7:12 Överflyttning/mottagande av
faderskapsutredning

2 kap 3 § FB

Socialnämnd

7:13 Beslut om nedläggande av
faderskapsutredning

2 kap 7 § FB

Socialnämnd

7:14 Beslut att inte påbörja
faderskapsutredning

2 kap 9 § FB

Socialnämnd

7:15 Beslut att utse utredare i
adoptionsärende

4 kap 14 § FB Enhetschef

7:16 Talan om överflyttning av vårdnaden 6 kap 7 § FB
till särskilt förordnad vårdnadshavare

Socialnämnd

7:17 Talan om överflyttning av vårdnaden 6 kap 8 § FB
till särskilt förordnad vårdnadshavare

Socialnämnd

7:18 Talan om överflyttning av vårdnaden 6 kap 8 a § FB Socialnämnd
till särskilt förordnad vårdnadshavare
eller annan förälder

18

Anmärkning

Beslut att inte
påbörja utredning
eller att lägga ner en
påbörjad utredning
tas av socialnämnd

Nr

Ärende

7:19 Anmälan till rätten om behov av
särskilt förordnad vårdnadshavare

Lagrum

Delegat

6 kap 9 § FB

Socialnämnd

7:20 Talan om överflyttning av vårdnaden 6 kap 10 § FB Socialnämnd
när barnet står under vårdnad av en
eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare och barnets föräldrar
vill få vårdnaden överflyttad till sig
7:21 Ansökan om ändring av vårdnaden

6 kap 10 c § FB Socialnämnd

7:22 Talan om umgänge mellan barn och
förälder eller mellan barn och annan
än förälder

6 kap 15 a §
FB

Socialnämnd

7:23 Godkännande av avtal om
underhållsbidrag i form av
engångsbelopp

7 kap 7 § FB

Socialnämnd

7:24 Beslut att lämna/inte lämna
6 kap 13 a FB Utskott
medgivande att viss åtgärd får utföras
utan den ene vårdnadshavarens
samtycke
7:25 Beslut att avskriva ärende gällande att 6 kap 13 a FB Enhetschef
viss åtgärd får utföras utan den ene
vårdnadshavarens samtycke då:
1. vårdnadshavarna är eniga
2. vårdnadshavare återkallar
ansökan
7:26 Beslut att utse person att medverka
6 kap 15 c 3 st Enhetschef
vid umgänge som beslutats i tingsrätt FB
(umgängesstöd)

19

Anmärkning

Kapitel 8 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt dataskyddsförordningen
(GDPR)
Ang. överklagande, yttranden m.m. se kapitel 10.
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss
befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta.
Nr

Ärende

8:1

Beslut om avslag på begäran om
2 kap 14 § TF
Avdelningschef
utlämnande av allmän handling till 6 kap 2, 3, 7, 8 §§, 10
enskild eller annan myndighet samt kap 3, 4, 7, 14 §§ OSL
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till
enskild

Lagrum

Delegat

8:2

Beslut om att lämna ut uppgifter ur 12 kap 6 § SoL
personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte

8:3

Beslut om avslag på ansökan om
information om behandling av
personuppgifter

8:4

Beslut om samt avslag på begäran Art 16, 17, 18, 21
Enhetschef
om rättelse, radering, begränsning Dataskyddsförordningen
av eller invändning mot
personuppgiftsbehandling

8:5

Lämna över överklagande till
förvaltningsrätten avseende GDPR

7 kap 2 § DataskyddsL Avdelningschef

8.6

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Art.28p.3
Den som enligt
Dataskyddsförordningen kapitel 12 har rätt
att teckna
huvudavtalet med
leverantören

8.7

Beslut om att anmäla
personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten

Art.33
Bitr.
Dataskyddsförordningen förvaltningsdirektör

Avdelningschef

Art 15
Enhetschef
Dataskyddsförordningen

20

Anmärkning

Kapitel 9 Alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Miljö- och hälsoskyddschef, gruppledare och handläggare avser tjänstepersoner på Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Alkohol
9:1

Nyansökning stadigvarande
serveringstillstånd för servering till
allmänheten

8 kap 2 § AL

Socialnämnd

9:2

Stadigvarande serveringstillstånd
8 kap 2 § AL
för servering till slutna sällskap
(privata fester samt föreningar och
dylikt)

Socialnämnd

9:3

Stadigvarande serveringstillstånd
avseende cateringverksamhet för
slutna sällskap

8 kap 4 § AL

Socialnämnd

9:4

Stadigvarande serveringstillstånd
avseende provsmakning av
alkoholdrycker

8 kap 2 § 4 st Socialnämnd
AL

9:5

Tillfälliga serveringstillstånd för
8 kap 2 § AL
servering till allmänheten i väntan
på beslut om stadigvarande tillstånd

Handläggare

Tillståndet gäller till
nästa
nämndsammanträde

9:6

Tillfälliga serveringstillstånd för
8 kap 2 § AL
servering till slutna sällskap (privata
fester samt föreningar och dylikt) i
väntan på beslut om stadigvarande
tillstånd

Handläggare

Tillståndet gäller till
nästa
nämndsammanträde

9:7

Tillfälligt serveringstillstånd
8 kap 2 § st. 4 Handläggare
avseende provsmakning av
AL
alkoholdrycker allmänheten i väntan
på beslut om stadigvarande tillstånd

Tillståndet gäller till
nästa
nämndsammanträde

9:8

Tillfälliga serveringstillstånd för
servering till
allmänheten

8 kap 2 § AL

Handläggare

9:9

Tillfälliga serveringstillstånd för
servering till slutna sällskap

8 kap. 2 AL

Handläggare

9:10

Utvidgat serveringstillstånd gällande 8 kap 2 § AL
sortimentet och/eller lokalyta

Handläggare

9:11

Ändring av serveringstider enligt
riktlinjer

8 kap 2 § AL

Handläggare

9:12

Tillfällig utökning av serveringstid
vid vissa tillfällen

8 kap 2 § AL

Handläggare

9:13

Godkännande av serveringslokal
8 kap 4 § AL
som används vid serveringstillstånd
för cateringverksamhet för slutna
sällskap

Handläggare

9:14

Medgivande när ombyggnad av ett
serveringsställe medför väsentlig
ändring av serveringslokal

9 kap 11 § AL Handläggare
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Nr

Ärende

Lagrum

9:15

Beslut med anledning av ansökan
från konkursbo om att få fortsätta
rörelsen

9 kap 12 § AL Handläggare

9:16

Antagande av tillsynsplan

9 kap 2 § 3 st Socialnämnd
AL

9:17

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd

9 kap 18 § AL I denna ordning:
Endast i brådskande
1.
Ordförande fall då nämndens
2.
Vice
sammanträde inte
ordförande 3. Andre vice kan avvaktas
ordförande

9:18

Beslut om återkallelse av
9 kap 18 § p 1 Handläggare
serveringstillstånd under
AL
förutsättning att tillstånd inte längre
utnyttjas

9:19

Beslut om att meddela
tillståndshavare varning

9:20

Beslut
om
tillståndshavare

9:21

Beslut om att förbjuda detaljhandel 9 kap 19 § AL Socialnämnd
av öl eller servering av öl

9:22

Beslut om att meddela varning till 9 kap 19 § AL Socialnämnd
den som bedriver detaljhandel med
eller servering av öl

9:23

Beslut om förbud eller inskränkning 3 kap 10 § 2 st Socialnämnd
av
AL
försäljning av alkoholdrycker för
visst tillfälle

9:24

Beslut att godkänna förändrad
bolagssammansättning

9 kap 11 § AL Handläggare

9:25

Beslut om avgiftsbefrielse

8 kap. 10 § AL Miljö- och
hälsoskyddschef

erinran

Delegat

Anmärkning
Ansökan ska
behandlas med
förtur

9 kap 17 § AL Socialnämnd
mot 9 kap 17 § AL Socialnämnd

När särskilda skäl
föreligger t ex när en
verksamhet upphör

Tobak och liknande produkter
9:26

Besluta om stadigvarande tillstånd 5 kap. 1 § TL Socialnämnd
att bedriva detaljhandel eller
stadigvarande och tillfälliga tillstånd
att bedriva partihandel med
tobaksvaror

9:27

Besluta om tillstånd att bedriva
5 kap. 1 TL
Handläggare
detaljhandel eller partihandel med Övergångstobaksvaror om
bestämmelser
verksamhetsutövaren omfattas
(2018:2088)
punkt 4 i övergångsbestämmelserna
i TL

Gäller verksamhet
som innan den 1 juli
2019 anmält
försäljning av
tobaksprodukter.

9:28

Besluta om tillfälligt tillstånd att
5 kap. 1 § TL Handläggare
bedriva detaljhandel eller
partihandel med tobaksvaror i
väntan på beslut om stadigvarande
tillstånd

Tillståndet gäller till
nästa
nämndsammanträde

9:29

Besluta om tillfälligt tillstånd att
bedriva detaljhandel med
tobaksvaror

5 kap. 1 § TL Handläggare
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Nr

Ärende

Lagrum

9:30

Avslå ansökan om tillstånd att
bedriva detaljhandel eller
partihandel med tobak

5 kap. 1 § TL Socialnämnd

9:31

Besluta att återkalla
försäljningstillstånd

7 kap. 10 §
punkt 2-3 TL

9:32

Besluta att återkalla
7 kap. 10 §
försäljningstillstånd som inte längre punkt 1 TL
utnyttjas

9:33

Förbjuda den som bedriver
7 kap. 13 § TL Socialnämnd
detaljhandel med elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare
att fortsätta försäljningen

9:34

Besluta att meddela varning

9:35

Besluta om de förelägganden och
7 kap. 9,12 §§ Handläggare
förbud som behövs i samband med TL
tillsynen

9:36

Besluta att meddela föreläggande
7 kap. 9 § TL, Miljö- och
eller förbud med vite upp till 10 000 VitesL
hälsoskyddschef
kronor

9:37

Besluta att förena föreläggande eller 7 kap. 9 § TL, Miljö- och
förbud med löpande vite om högst VitesL
hälsoskyddschef
10 000 kr per överträdelse eller
med
10 000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte
åtlyds

9:38

Beslut med anledning av ansökan
från konkursbo om att få fortsätta
rörelsen

5 kap. 9 TL

9:39

Beslut om avgiftsbefrielse

8 kap. 1,2 §§ Miljö- och
TL
hälsoskyddschef

7 kap. 11,13
§§ TL

Delegat

Socialnämnd

Handläggare

Handläggare

9:40

Kontroll av försäljning av receptfria 20 § Lag om
läkemedel
handel med
vissa
receptfria
läkemedel

Handläggare

9:41

Anmälan till läkemedelsverket av
brister vid försäljning av receptfria
läkemedel

Miljö- och
hälsoskyddschef

Gemensamma bestämmelser
9:42

Beslut att avslå ansökan på grund
av att sökanden inte inkommit med
begärda handlingar

Handläggare

9:43

Beslut att avvisa ansökan på grund
av att sökanden inte är behörig att
söka

Handläggare

23

Ett förbud får
meddelas för en tid
av högst sex
månader

Socialnämnd

Läkemedel

21 § Lag om
handel med
vissa
receptfria
läkemedel

Anmärkning

Ansökan ska
behandlas med förtur

Nr

Ärende

Lagrum

9:44

Beslut att avskriva ansökan på
grund av att sökanden återtar sin
ansökan

Handläggare

9:45

Beslut att avskriva tillsynsärenden
och klagomålsärenden utan åtgärd

Gruppledare

24

Delegat

Anmärkning

Kapitel 10 Överklagande, yttrande och anmälningar till domstol, åklagarmyndighet
och andra myndigheter m.m.
Med handläggare avses handläggare på SRMH.

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

10:1 Beslut om att föra talan i ärenden
eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

10 kap 2 § SoL Avdelningschef

10:2 Utseende av ombud att föra
nämndens talan

10 kap 2 § SoL Enhetschef

10:3 Beslut huruvida ändring ska ske

37,38 FL

Delegat i
ursprungsbeslutet

10:4 Beslut huruvida ändring ska ske i
ärenden där ursprungsbeslutet
fattats
av nämnd/utskott

37,38 FL

Enhetschef

10:5 Beslut huruvida ändring ska ske i
37,38 FL
ärenden enligt alkohollagen och
tobakslagen där ursprungsbeslutet
har fattats av nämnd/utskott

Handläggare

10:6 Ändring av beslut

Socialnämnd
alternativt delegat i
ursprungsbeslutet

37,38 FL

10:7 Prövning av att överklagande skett 45 § 1 st FL
i rätt tid

Enhetschef

10:8 Beslut att avvisa överklagande som 45 § 1 st FL
kommit in för sent

Socialnämnd
alternativt delegat i
ursprungsbeslutet

10:9 Prövning av att överklagan skett i 45 § 1 st FL
rätt tid och avvisning av överklagan
som kommit in för sent i ärenden
enligt alkohollagen och tobakslagen
där ursprungsbeslutet fattats av
nämnd/utskott

Handläggare

10:10 Avgivande av yttrande till
förvaltningsdomstol i SoL-, LVUoch LVM-ärenden samt ärenden
enligt alkohollagen och tobakslagen

10 kap 1,2 §§
SoL
5 kap 2 §,
6 kap 37, 38
§§ KL

Socialnämnd
alternativt delegat i
ursprungsbeslutet

10:11 Avgivande av yttrande till
förvaltningsdomstol i övriga
ärenden

10 kap 1,2 §§
SoL
5 kap 2 §,
6 kap 37, 38
§§ KL

Socialnämnd
alternativt delegat i
ursprungsbeslutet

25

Anmärkning

Nr

Ärende

10:12 Överklagande och yrkande om
inhibition av domstols dom/beslut

Lagrum

Delegat

10 kap 1, 2 §§ Socialnämnd
SoL
alternativt delegat i
5 kap 2 §,
ursprungsbeslutet
6 kap 37, 38
§§ KL

Anmärkning

Förvaltningsdomstole
ns beslut om särskild
avgift
överklagas av utskott
Om beslutet avser
myndighetsutövning
mot enskilda i
ärenden av principiell
beskaffenhet eller
annars är av större
vikt (jfr RÅ 1994 ref
67) ska överklagan
ske av socialnämnd

10:13 Beslut att återkalla överklagande
och yrkande om inhibition

Socialnämnd alternativt
delegat som fattat
beslutet
att överklaga

10:14 Avvisande av ombud

14 § 2 st FL

Utskott

10:15 Avvisande av ombud

14 § 2 st FL

Avdelningschef

10:16 Yttrande till allmän domstol i
brottmål

Enhetschef

10:17 Yttrande till allmän domstol när den 31 kap 2 § BrB Enhetschef
som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård
10:18 Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef

10:19 Yttrande till åklagarmyndigheten

11 § LUL

Enhetschef

10:20 Begäran om utredning om brott
avseende någon som inte har fyllt
femton år

31 § 2 st LUL

Enhetschef

10:21 Begäran hos åklagare om förande
av bevistalan

38 § LUL

Enhetschef

10:22 Anmälan om behov av offentligt
biträde

3 § Lag om
offentligt
biträde

Socialsekreterare

10:23 Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt biträde
samt yttrande över
kostnadsräkning

3, 7 §§
förordning om
offentligt
biträde

Enhetschef

10:24 Yttrande enligt Lag om personnamn 44,45 §§ Lag
om
personnamn
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Familjerättssekreterare

I brådskande fall då
utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

10:25 Yttrande i körkortsärende

3 kap 8 §,
5 kap 2 §
KörkortsF

Socialsekreterare

10:26 Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande

3 § 2 st PassF

Familjerättssekreterare,
socialsekreterare

10:27 Yttrande i ärenden om förordnande 11 kap 16 § 2
av god man eller förvaltare för
st FB
någon som fyllt 16 år

Socialsekreterare

10:28 Yttrande angående
värdeautomatspel

44 § LotteriL

Avdelningschef
administrativ service

10:29 Yttrande angående förströelsespel

3 § Lag om
Avdelningschef
anordnande av administrativ service
visst
automatspel

10:30 Upplysningar i vapenärenden

Avdelningschef

10:31 Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

6 kap 12 §
SmittskyddsL

Enhetschef

10:32 Anmälningsskyldighet enligt
SmittskyddsL

6 kap 12 §
SmittskyddsL

Enhetschef

10:33 Dödsboanmälan

20 kap 8 a §
ÄB

Boutredare

10:34 Beslut att ordna gravsättning

5 kap 2 §
BegrL

Boutredare

10:35 Yttrande till tillsynsmyndighet (t.ex. 13 kap 2 § SoL Utskott
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
(IVO), länsstyrelsen i resp län, JO
och JK)

Anmärkning

Upplysningar får
endast lämnas ut om
den enskilde
samtyckt (JO
1983/84 s 188 f)

Yttrande gällande ej
verkställda beslut är
delegerat till
förvaltningsdirektör
Överflyttning av
ärende är delegerat
till avdelningschef

10:36 Beslut om polisanmälan avseende
brott mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter
m.m.)

12 kap 10 §
Enhetschef
SoL
10 kap 2 § OSL
BidragsbrottsL

10:37 Beslut om polisanmälan avseende
vissa brott mot underårig samt
vissa grövre brott

12 kap 10 §
SoL
10 kap 21-23
§§ OSL
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Enhetschef

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

10:38 Rapportering till Inspektionen för
16 kap 6 f-g §§ Förvaltningsdirektör
vård och omsorg,
SoL
Bitr. förvaltningsdirektör
kommunfullmäktige och
kommunens revisorer av gynnande
beslut som ej verkställts samt
anmälan till inspektionen när
rapporterade ej verkställda beslut
har verkställts
10:39 Yttrande till Inspektionen för vård
och omsorg med anledning av
rapport av gynnande beslut som ej
verkställts
10:40 Yttrande till förvaltningsrätt med
anledning av ansökan om särskild
avgift från Inspektionen för vård
och omsorg

Förvaltningsdirektör
Bitr. förvaltningsdirektör

16 kap 6 a-e
§§ SoL

Förvaltningsdirektör
Bitr. förvaltningsdirektör

10:41 Överklagande till
6 kap 14 §
Enhetschef
Överklagandenämnden för
Studiestödsföro
studiestöd av beslut från CSN att
rdningen
inte ändra betalningsmottagare av
studiehjälp.
10:42 Överklagande av
förvaltningsdomstols beslut om
särskild avgift

Utskott

10:43 Överklagande av beslut från
Inspektionen för vård och omsorg

16 kap 4 § SoL Förvaltningsdirektör
Bitr. förvaltningsdirektör

10:44 Överklagande av beslut från
datainspektionen

7 kap 3 §
DataskyddsL

10:45 Yttrande till Skatteverket gällande
skyddad folkbokföring eller
sekretessmarkering

17 a §
Enhetschef
folkbokföringsl
agen

Förvaltningsdirektör
Bitr. förvaltningsdirektör

10:46 Ansökan hos Skatteverket om
30 §
Socialnämnd
skyddad folkbokföring för barn
FolkbokföringsL
under 18 år som vårdas med stöd
av ett lagakraftvunnet beslut enligt
2 § LVU
10:47 Beslut om anmälan till
5 kap 3 § SoF
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

Enhetschef

10:48 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av
god man/förvaltare inte längre
föreligger

5 kap 3 § SoF

Enhetschef

10:49 Beslut att överklaga
Migrationsverkets beslut om
ersättning för insatser för vissa
utlänningar

42 § förordning Avdelningschef
om statlig
ersättning för
insatser för
vissa
utlänningar

10:50 Beslut om begäran om överflyttning 2 a kap 10 §
av ärende till annan kommun
SoL
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Avdelningschef

Anmärkning

Nr

Ärende

10:51 Beslut att ansöka till Inspektionen
för vård och omsorg om
överflyttning av ärende till annan
kommun

Lagrum

Delegat

2 a kap 11 §
SoL

Avdelningschef

10:52 Beslut om yttrande till Inspektionen
för vård och omsorg i fråga om
överflyttning av ärende
10:53 Beslut i fråga om mottagande av
ärenden från annan kommun

Avdelningschef

2 a kap 10 §
SoL

Avdelningschef

10:54 Begäran om utdrag ur belastnings- 11 § 1 st p 8
Socialsekreterare
och misstankeregistret
förordning om
belastningsregis
ter 4 § p 9
förordning om
misstankeregist
er
10:55 Beslut om att avsluta utredning
enligt lex Sarah

14 kap 6 § SoL Förvaltningsdirektör
Bitr. förvaltningsdirektör

10:56 Anmälan om allvarligt
14 kap 7 § SoL Förvaltningsdirektör
missförhållande eller påtaglig risk
Bitr. förvaltningsdirektör
för allvarligt missförhållande enligt
lex Sarah till Inspektionen för vård
och omsorg.
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Anmärkning

Kapitel 11 Hyres- och bostadsärenden
Nr

Ärende

11:1

Underteckna hyreskontrakt med
hyresvärd samt om så erfordras
andrahandskontrakt med hyresgäst

Lagrum

Delegat
Avdelningschef

11:2

Säga upp kontrakt med
hyresvärd/hyresgäst

Enhetschef

11:3

Beslut om bistånd i form av boende

11:4

Beslut att hyra ut enstaka lägenheter
för sociala ändamål, utan
besittningsskydd

Bostadssekreterare

11:5

Ansökan om
betalningsföreläggande/handräckning
hos Kronofogden

Enhetschef

11:6

Ansökan om verkställighet hos
Kronofogden av tingsrätts beslut om
avhysning

Enhetschef

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare
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Anmärkning

Observera, avser inte
tecknande av
kontrakt
Avser
andrahandskontrakt

Kapitel 12 Ekonomi, upphandling och avtal
Nr

Ärende

12:1 Utse beslutsattestant

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Norrtälje
Förvaltningsdirektör
kommuns
attestreglemente

12:2 Direktupphandling (inköp) av
19 kap LOU
varor och tjänster – lågt värde
d.v.s. upp till
direktupphandlingsgränsen
inklusive behörighet att
teckna avtal om varor och tjänster

Avdelningschef

Undantag:
- avseende individärenden där
avtal tecknas utanför ramavtal

Enhetschef

- avseende konsulter där avtal
tecknas utanför ramavtal

Enhetschef

I delegationen ingår att
godkänna
förfrågningsunderlag,
fatta
tilldelningsbeslut,
avbryta upphandling
samt övriga
administrativa beslut
avseende
upphandlingskontraktet i
samråd med centrala
upphandlingsenheten.
Verkställighet i enlighet
med kommunens policy
och riktlinjer för
upphandling och inköp.
Var och en inom sitt
ansvarsområde.

12:3 Upphandling av varor och tjänster LOU
inklusive behörighet att teckna
avtal och besluta om förlängning
av avtal

Förvaltningsdirektör I delegationen ingår att
godkänna
förfrågningsunderlag,
fatta
tilldelningsbeslut,
avbryta upphandling
samt övriga
administrativa beslut
avseende
upphandlingskontraktet
tillsammans med
centrala
upphandlingsenheten.
Får ej vidaredelegeras.
Verkställighet i enlighet
med kommunens policy
och riktlinjer för
upphandling och inköp.
Var och en inom sitt
ansvarsområde.

12:4 Beslut om deltagande i samordnad
upphandling av varor och tjänster
samt givande av fullmakt efter
behov

Förvaltningsdirektör I samråd med
upphandlingsavdelningen

12:5 Beslut om att utträda ur
deltagande i samordnad
upphandling

Förvaltningsdirektör I samråd med
upphandlingsavdelningen

12:6 Beslut att avropa, teckna avtal
samt köpa in varor och tjänster
inom ramavtal

Enhetschef
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

12:7 I övrigt teckna avtal inom
socialnämndens
verksamhetsområde

Förvaltningsdirektör

12:8 Ansökan om statsbidrag

Avdelningschef

12:9 Ansökan om EU-bidrag

Förvaltningsdirektör
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Anmärkning

Kapitel 13 Personaldelegation
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

13:1

Arbetsmiljöansvar

Enhetschef

13:2

Anställning av avdelningschef vid
socialkontoret; tillsvidare-,
visstidsanställning, vikariat samt
förordnande om provanställning

Förvaltningsdirektör

13:3

Anställning av enhetschef vid
socialkontoret; tillsvidare-,
visstidsanställning, vikariat samt
förordnande om provanställning

Avdelningschef

13:4

Anställning av arbetstagare vid
socialkontoret; tillsvidare-,
visstidsanställning, vikariat samt
förordnande om provanställning

Enhetschef

13:5

Återbesättning av tjänst

Enhetschef i samråd med
avdelningschef

13:6

Beslut om inrättande av ny och/eller
förändring av befattning

Enhetschef i samråd med
avdelningschef och
förvaltningsdirektör

13:7

Underrättelse till tidsbegränsat
anställda

Enhetschef

13:8

Medgivande av förkortad
uppsägningstid

Enhetschef

13:9

Varsel/besked/beslut om varning

Förvaltningsdirektör i
samråd med personalchef

13:10 Varsel/besked/beslut om uppsägning
av antingen personliga skäl eller av
arbetsbrist

Förvaltningsdirektör i
samråd med personalchef

13:11 Beslut om avstängning

Förvaltningsdirektör i
samråd med personalchef

13:12 Beslut om avsked

Förvaltningsdirektör i
samråd med personalchef

13:13 Underskrift av intyg, betyg

Enhetschef

13:14 Intyg om arbetsförmåga och
hälsoundersökningar

Enhetschef

13:15 Beslut om bisysslor

Enhetschef i samråd med
avdelningschef

13:16 Lönesättning för anställda vid
socialkontoret

Enhetschef

13:17 Beslut om löneavdrag

Förvaltningsdirektör

13:18 Beviljande av övertid

Enhetschef

13:19 Beviljande av kompensationsledighet

Enhetschef

13:20 Beviljande av fyllnadstjänstgöring

Enhetschef

13:21 Förhandling av inlöst övertid

Förvaltningsdirektör efter
samråd med personalchef

13:22 Inarbetning av arbetstid

Enhetschef

13:23 Ersättning för obekväm arbetstid

Enhetschef

13:24 Ersättning för jour och beredskap

Enhetschef
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Inom respektive
enhet

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

13:25 Ersättning för förskjuten arbetstid

Enhetschef

13:26 Bevilja rätt att använda egen bil i
tjänsten, tillfälligt

Enhetschef

13:27 Ersättning för egen bil i tjänsten

Enhetschef

13:28 Anställdas resor utanför Sverige men
inom Norden

Enhetschef

13:29 Anställdas resor utanför norden men
inom EU

Förvaltningsdirektör

13:30 Traktamentsersättning inom norden

Enhetschef

13:31 Traktamentsersättning utom Norden

Förvaltningsdirektör

13.32 Sjukledighet

Enhetschef

13:33 Föräldraledighet

Enhetschef

13:34 Ledighet för vård av barn

Enhetschef

13:35 Ledighet för uppgift inom
totalförsvaret

Förvaltningsdirektör

13:36 Ledighet för enskild angelägenhet

Enhetschef

13:37 Ledighet för att pröva annat arbete

Enhetschef i samråd med
avdelningschef

13:38 Ledighet för utlandstjänst

Enhetschef i samråd med
avdelningschef

13:39 Tjänstledighet

Enhetschef

13:40 Studieledighet utan lön

Enhetschef

13:41 Ledighet för utbildning med full lön

Bitr. förvaltningsdirektör

13:42 Bidrag till fritidsstudier

Avdelningschef

13.43 Bidrag till kurslitteratur

Avdelningschef

13:44 Svenskundervisning för invandrare

Enhetschef

13:45 Deltagande i kurser och konferenser

Enhetschef

13:46 Beviljande av semester med lön

Enhetschef

13:47 Beviljande av semester utan lön upp
till full semesterrätt

Enhetschef

13:48 Semesterförhandling om extra
semesterdagar, på grund av
semesters förläggning utanför
semesters huvudperiod

Förvaltningsdirektör

13:49 Beslut om skyldighet att avbryta
semester

Enhetschef i samråd med
HR

13:50 Information och förhandling på
förvaltningsnivå

Förvaltningsdirektör
Bitr. förvaltningsdirektör

13:51 Förhandling enligt MBL på
förvaltningsnivå

Förvaltningsdirektör
Bitr. förvaltningsdirektör

13:52 Förhandling enligt MBL på
avdelningsnivå

Avdelningschef i samråd
med HR

13:53 Förhandling enligt MBL på enhetsnivå

Enhetschef i samråd med
HR
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Kontinuerlig
användning av
egen bil kräver
bilavtal

I samråd med HR

Kapitel 14 Arkiv
Nr

Ärende

14:1

Utse arkivansvariga och
arkivredogörare för
socialnämndens förvaltning

Lagrum

Delegat
Förvaltningsdirektör
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Kapitel 15 Beslut under socialjour
Socialjouren beslutar om akutinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Beslut av
socialjouren gäller i ett dygn eller tills nästkommande ordinarie arbetsdag. Akuta beslut
som inte finns i denna förteckning t.ex. beslut enligt LVU eller LVM fattas av ordförande i
respektive kommuns socialnämnd eller av ledamot som utsetts av socialnämnden.
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation Gäller för

Förordnad
tjänsteman

Barn och ungdom
15:1

Beslut om att inleda
utredning huruvida socialnämnden behöver ingripa
till ett barns skydd eller
stöd

11 kap 1,
2 §§ SoL

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

15:2

Beslut om tillfällig
placering av
barn eller ungdom i
jourfamiljehem
Beslut om tillfällig
placering av barn eller
ungdom i HVB-hem
Beslut om
polishandräckning för
genomförande av beslut
om vård eller
omhändertagande

4 kap 1 §
SoL

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

4 kap 1 §
SoL

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

43 § 2 p
LVU

Förordnande
enligt beslut
i
socialnämnd
, ej
delegation

4 kap 1 §
SoL

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

15:3

15:4

Socialnämnd Lotta Stensö
Marie
Håkansson
Anne
Schwieler
Jenny
KyllergardHanson
Anja Nilsson

Familjerelaterat våld
15:5

Beslut om skyddat boende

Missbruk
15:6

Beslut om att inleda och
avsluta utredning
angående alkohol- och
drogmissbruk hos vuxna

11 kap 1
§
SoL

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

15:7

Beslut om bistånd åt
vuxna i form av plats vid
HVB i brådskande fall

4 kap 1 §
SoL

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

15:8

Beslut om att inleda
utredning

7 § LVM

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

15:9

Beslut om
läkarundersökning

9 § LVM

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

15:10

Beslut om
polishandräckning för
läkarundersökning eller
för att föra missbrukaren
till behandlingshemmet

45 § LVM

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Socialnämnd

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegation Gäller för

Förvaltnings
direktör

Socialsekreterare

Akut ekonomiskt stöd och logi
15:11

Beslut om försörjningsstöd 4 kap 1 §
vid akuta behov
SoL
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Socialnämnd

Förordnad
tjänsteman

15:12

Beslut om bistånd i form
av natthärbärge,
vandrarhem eller annan
inkvartering av akut
bostadslösa samt
upphörande
av sådant bistånd

4 kap 1 §
SoL

Förvaltnings
direktör
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Socialsekreterare

Socialnämnd

