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Delegationsordning för Kommunstyrelsens ansvarsområde i egenskap av Socialnämnd
Kommunstyrelsen i Högsby kommun är enligt sitt reglemente ansvarig för att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstens
område, innefattande individ-och familjeomsorgen, alkohol och drogfrågor, omsorg för äldre och funktionshindrade, hälso-och
sjukvårdsfrågor. Denna delegationsordning är upprättad för socialförvaltningens verksamhet och gäller för socialnämnds
ansvarsområde.
Att fatta beslut med stöd av delegationsbestämmelser innebär att besluta åt kommunstyrelsen. Besluten gäller på samma sätt som om
socialnämnden själv fattat dem och kan överklagas på samma sätt. Kommunstyrelsen eller chef kan inte ändra på delegerat beslut som
fattats av delegat, däremot kan kommunstyrelsen återkalla den givna beslutanderätten. Kommunstyrelsen kan också genom eget
handlande föregripa i ett beslut genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Syftet med delegering är att avlasta de förtroendevalda med rutinärenden så att den politiska uppmärksamheten istället kan riktas till
planering och behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. Delegeringens syftar också till att möjliggöra en effektivare
verksamhet genom att beslutsvägar blir kortare och handläggningstiden snabbare.
Enligt 6 kap 37 § KL (kommunallagen) får kommunstyrelsen delegera beslutanderätten inom socialnämndens område till presidiet,
utskott, ordföranden, en ledamot i nämnden eller ersättare. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap, 5-8 §§.
kommunallagen. Kommunstyrelsen ska besluta om i vilken utsträckning beslut som fattats enligt dessa paragrafer ska anmälas till
dem. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap KL, så kallad
laglighetsprövning.
Enligt 6 kap 39 § fårkommunstyrelsen uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Delegationsordningen har utarbetats med utgångspunkt från två huvudprinciper.
•
•

Beslut i frågor av principiell karaktär och frågor av särskild vikt ska fattas av kommunstyrelsen.
Beslut som gäller den operativa verksamheten ska fattas så nära verksamheten som möjligt
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Tillämpningen av den sistnämnda principen innebär att en mycket stor del av beslutanderätten kommer att vidaredelegeras till
handläggande personal. Endast när det gäller frågor där det föreligger särskilt behov av överblick och/eller likformighet
vidaredelegeras beslutanderätten enbart till arbetsledare eller annan chef.
DELEGATIONSREGLER
Följande delegationsregler ska gälla:
•

Delegerad och vidaredelegerad beslutanderätt enligt 6 kap 37 § KL gäller inom ramen för socialförvaltningens
verksamhetsområde, fullmäktiges och socialnämnds beslut.

•
•

Delegationsbeslut kan inte avse framställning eller yttrande till fullmäktige.
Delegerad beslutanderätt ska inte utövas i ärenden av principiell eller eljest särskilt viktig natur.
Vid brådskande ärenden där socialutskottet har delegation utövas beslutanderätten av kommunstyrelsens ordförande eller av
kommunstyrelsen utsedd ledamot. Sådana beslut enligt 6 kap 39 § KL ska anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde
enligt 6 kap 40 § KL.

•

•
•
•

Ärenden där kommunstyrelsens socialutskott har beslutanderätten ska överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande om
socialutskottet inte är enigt.
Ärenden där tjänsteman har beslutanderätten kan delegaten, om ärendets art kan anses påkalla detta, överlämna till socialutskottet
för avgörande.
Vid förfall för delegat utövas delegationsrätten av annan tjänsteman enligt följande:
1. Vid förfall för socialchefen utövas delegationsrätten av tillförordnad socialchef,
2. vid förfall av ordföranden utövas delegationsrätten av vice ordföranden,
3. vid förfall för avdelningschef IFO utövas delegationsrätten av tillförordnad avdelningschef IFO eller socialchef,
4. vid förfall för 1:e socialsekreterare utövas delegationsrätten av tillförordnad 1:e socialsekreterare eller avdelningschef IFO,
5. vid förfall för socialsekreterare, biståndshandläggare utövas delegationsrätten av 1:e socialsekreterare eller avdelningschef IFO,
6. vid förfall för enhetschef utövas delegationsrätten av områdeschef,
7. vid förfall för områdeschef utövas delegationsrätten av socialchef,
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8. vid förfall för avgiftshandläggare utövas delegationsrätten av tillförordnad avgiftshandläggare,
9. vid förfall för administrativ handläggare utövas delegationsrätten av tillförordnad administrativ handläggare.
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Lag

Förkortning

Alkohollag (2010:1622)

AlkL

Begravningslag (SFS 1990:1144)

BL

Brottsbalken (SFS 1962:700)

BrB

Förordning om offentligt biträde (SFS 1997:405)
Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS
1993:1090)

LSS- förordningen

Förvaltningslagen (SFS 2017:900)

FvL

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

FPL

Föräldrabalken (1949:381)

FB

Kommunallagen (SFS 2017:725)

KL

Körkortsförordningen (SFS 1998:980)

KörkF

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

LUL

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

LVU

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

LMA

Lag om offentligt biträde (SFS 1996:1620)
Lag om personnamn (SFS 2016:1013)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) LSS
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870)

LVM

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

OSL

Passförordningen (SFS 1979:664)
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Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

PSL

Skadeståndslagen (SFS 1972:207)

SkL

Smittskyddslagen (SFS 2004:168)
Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110)

SFB

Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937)

SoF

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)

SoL

Studiestödsförordningen (SFS 2000:655)
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)

TF

Äktenskapsbalken (SFS 1987:230)

Äktb

Ärvdabalken (SFS 1958:637)

ÄB
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1. Utredning och insatser barn och unga
2. Vård enligt LVU
3. Utreseförbud LVU
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5. Vård av missbrukare enligt LVM
6. Ekonomiskt bistånd SoL
7. Utredning och insatser vuxna SoL
8. Överflyttning och mottagande av ärende
9. Föräldrabalken adoption
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11. Föräldrab. vårdnad, boende och umgänge
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Individ- och familjeomsorgen
1. Utredning och insatser barn och unga
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1.1

Beslut om att det finns synnerliga skäl för
förlängd tid för förhandsbedömning.

11 kap. 1a § Sol.

1:e socialsekreterare

1.2

Beslut om sekretessmarkering av
anmälaren.

26 kap. 5 § OSL

Avdelningschef IFO Anmälningar från privatpersoner
kan sekretessmarkeras om det
kan antas att anmälaren eller
någon närstående till denne kan
utsättas för våld eller lider annat
allvarlig men, om uppgifter om
exempelvis namn eller yrke
lämnas till den som anmälan
berör.

1.3

a)

Beslut om att inleda och bedriva utredning. 11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

b)

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

1:e socialsekreterare

11 kap. 1 § SoL

Anmärkning
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1.4

Beslut om att utredning ska läggas ned vid
återtagen ansökan.

11 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

1.5

Beslut om att höra barn utan
vårdnadshavares samtycke.

11 kap. 10 § SoL

1:e socialsekreterare

1.6

Förlängning av utredningstid i ärenden
som rör barn.

11 kap. 2 § 3 st SoL

Socialutskott

1.7

Beslut om att utredning inte ska föranleda
åtgärd.

11 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

1.8

Beslut om att avsluta utredning med
pågående insats.

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

1.9

Beslut om uppföljning efter avslutad
utredning utan insats.

11 kap. 4a § SoL

1:e socialsekreterare

a) i kommunens regi och där avtal finns,

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

b) hos annan offentlig eller privat vårdgivare

4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef IFO

1.10
Beslut om öppenvårdsinsats,

Synnerliga skäl ska föreligga.
I brådskande ärenden
Nämndens ordf, nämndens vice
ordf. eller annan som nämnden
förordnat att fatta beslut
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till en kostnad av max ett
prisbasbelopp/kalenderår och person,
4 kap. 1 § SoL

d)

hos annan vårdgivare till en kostnad av mer
än ett prisbasbelopp/kalenderår och
person,
3 kap. 6 a § 2 st

Socialutskott

Socialutskott

e)
utan vårdnadshavares samtycke.
1.11

Beslut om åtgärd mot vårdnadshavares vilja FB 6 kap 13 a §
när ett barn står under vårdnad av två
punkterna 1,2,3 och 4
vårdnadshavare och den ene motsätter sig
vård, håller sig undan eller väljer att inte
medverka på ett sådant sätt att han eller hon
får anses motsätta sig den.

Socialutskott

1.12

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj.

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Åtgärderna kan gälla
nödvändiga insatser med stöd av
HSL, SoL och LSS
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1.13

a) Beslut om bistånd åt barn och unga i form
av i familjehem.

4 kap. 1 § SoL

Socialutskott

b) Medgivande när ett barn placeras i Sverige 6 kap.11a § SoL
av en utländsk myndighet.

Socialutskott

c) Beslut enligt ovan att placera ett barn i
familjehem i ett annat land med stöd av 6
kap 11 b § SoL.

4 kap. 1 § SoL

Socialutskott

d) Medgivande att, eller beslut om vård av, ett 6 kap. 6 § SoL
barn får tas emot för stadigvarande vård
och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör
någon av dennes föräldrar eller annan
vårdnadshavare.

Socialutskott

e) Beslut att avsluta insats.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

1.14

Uppföljning efter avslutad placering.

11 kap. 4b § SoL

1:e socialsekreterare

1.15

Ansökan om överflyttning av vårdnaden.

6 kap.8 § FB

Socialnämnd

Får ej delegeras.
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1.16

1.17

1.18

Beslut om bistånd åt barn och unga i form 4 kap. 1 § SoL
av HVB-hem,
-

inom kommunens boendeformer,

1:e socialsekreterare Vid brådskande ärenden
nämndens ordf, nämndens vice
ordf. eller annan som nämnden
förordnat att fatta beslut

-

inom boende som drivs av annan
såväl privat som offentlig utförare.

Socialutskott

Beslut om bistånd åt barn och unga i form 4 kap. 1 § SoL
av stödboende,
-

inom kommunens boendeformer,

1:e socialsekreterare Vid brådskande ärenden
nämndens ordf, nämndens vice
ordf. eller annan som nämnden
förordnat att fatta beslut

-

inom boende som drivs av annan
såväl privat som offentlig aktör

Socialutskott

Beslut om tillfällig vistelse i familjehem
för barn och unga.

Beslut om att det föreligger särskilda skäl
för längre placeringstid.

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare, Sydostjouren utanför kontorstid.
Sydostjouren
Utöver
Avdelningschef IFO utredningstiden + 2 månader.
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1.19

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som tidigare
varit familjehemsförälder.
a) -enligt SKR:s riktlinjer
b) -utöver SKR:s riktlinjer

1.20

1.22

Se aktuellt cirkulär från
Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR)
Familjehemssekreterare
Socialutskott

a) Beslut om avgift från föräldrar vars barn 8 kap. 1 § 2 st. SoL och Avdelningschef IFO
är under 18 år och får vård i ett annat
6 kap. 2 § SoF
hem än det egna.
b)

1.21

6 kap. 11 § SoL

Beslut att avgift ej ska tas ut.

Avdelningschef IFO

a) Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning),
– enligt SKR:s riktlinjer

Familjehemssekreterare/ Se aktuellt cirkulär från
socialsekreterare
Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR)

b) – utöver SKR:s riktlinjer

1:e socialsekreterare

c) – ersättning för förlorad arbetsinkomst

Socialutskott

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj,

Se aktuellt cirkulär från
Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR)

a) enligt SKR:s riktlinjer,

Familjehemssekreterare/
socialsekreterare

b) utöver SKR:s riktlinjer.

1:e socialsekreterare
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1.23 Beslut om framställning
a)
till Försäkringskassan om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag när
barn är placerade utom
hemmet.
b)
Beslut om framställan till
CSN om att utbetalning av
studiemedel ska till
familjehem eller till
socialnämnd. Samt
underrättelse om att
utbetalning bör återgå till
den ursprungliga
mottagaren.

16 kap 18 § SFB
4 § 3 st Lag om allmänt
barnbidrag

Familjehemssekreterare/
Socialsekreterare

Se
2 kap 33 §
Familjehemssekreterare/
https://www.csn.se/partner/arbetar-pa-socialnamnd
Studiestödsförordningen Socialsekreterare

1.24 Underrättelse till
18 kap 19 §, 106
Försäkringskassan om att kap 6, 7, 8 §§ SFB
barn med underhållsstöd
placerats i familjehem eller
HVB-hem respektive
återflyttat till förälder.

Familjehemssekreterare/ Se
Socialsekreterare
forsakringskassan.se

1.25 Beslut om bistånd åt barn
och ungdom för
basutrustning i samband
med placering eller flytt
från familjehem till eget
boende.

1:e socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Vid omkostnader utöver avtal se nämndens
ekonomiska riktlinjer för försörjningsstöd
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1.26 Beslut om övrigt bistånd åt 4 kap. 1 § SoL
barn och
ungdom under placering
(familjehem/institution).

1.27 Beslut om ekonomiskt stöd 4 kap 1 § SoL
under placering i
stödboende innan 18 år,
-

1:e socialsekreterare

1:e socialsekreterare

upp till riksnorm för
ensamstående per
månad.

1.28 Beslut om ekonomiskt
bistånd till barn och
ungdomar i
öppenvårdsinsats.

4 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

1.29 Bistånd i form av
kontaktperson i samband
med umgänge.

3 kap 6 b SoL
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

T.ex. resor för att upprätthålla socialt nätverk.

Efter 18 år får den enskilde ansöka om ekonomiskt
bistånd.
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2. Vård enligt lag med bestämmelser om vård av unga, LVU
Nr

Ärende

2.1

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

När nämndens beslut inte kan
Nämndens ordf,
nämndens vice ordf. avvaktas
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

Beslut om att omedelbart omhändertagande 9 § 3 st. LVU
enligt 6 § LVU ska upphöra när beslut av
socialutskottet inte kan avvaktas.

Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

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

Nämndens ordf,
När nämndens beslut inte kan
nämndens vice ordf. avvaktas
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

2.2

Lagrum

11 § 1 och 3 st.
LVU

Delegat

Anmärkning
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2.3

2.4

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

11 § 2 och 3 st.
LVU

Nämndens ordf,
När nämndens beslut inte kan
nämndens vice ordf. avvaktas
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

Beslut om den unges personliga
förhållanden i den mån beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU.

11 § 4 st. LVU

1:e socialsekreterare

T.ex. kortare vistelser utanför sitt
boende eller vilka som ska få
besöka barnet i boendet. Beslutet
kan inte överklagas.

43 § punkt 1
LVU

Nämndens ordf,
nämndens vice
ordf.ordförande

När nämndens beslut inte kan
avvaktas
Beslutanderätten kan inte delegeras
till annan ledamot.

a) Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning.

b) Beslut om läkarundersökning, att utse läkare
32 § 1 st. LVU
samt plats för läkarundersökningen.
2.5

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

43 § punkt 2
LVU

1:e socialsekreterare
Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut
1:e socialsekreterare
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b) Beslut att begära polishandräckning under
pågående vård enligt LVU för att återföra
eller eftersöka den unge, samt för att
genomföra omplacering under pågående
vård enligt LVU.

43 § punkt 2
LVU

1:e socialsekreterare

c) Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU i en
akut situation utanför kontorstid.

43 § punkt 2
LVU

Sydostjouren

2.6

Begäran om förlängd utredningstid för
ansökan hos Förvaltningsrätten om vård.

8 § LVU

Avdelningschef IFO

2.7

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten
om vård enligt LVU.

4 § LVU

Socialutskott

2.8

Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge ska utövas.

Kan samtycke uppnås upprättas
avtal om umgänget mellan
vårdnadshavare och nämnden.
Enligt praxis är beslut om
14 § 2 st. punkt 1 Socialnämnd
umgängesbegränsning enligt LVU
LVU
Nämndens ordf,
nämndens vice ordf. sådant principiellt viktigt beslut
som inte får delegeras, dock med
eller annan som
nämnden förordnat undantaget om ärendet är så
brådskande att nämndens beslut
att fatta beslut
inte kan avvaktas. Se §§ 38-39 KL.
Inte heller omprövning av sådant
beslut får delegeras.

När överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren.
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2.9

Beslut om att den unges vistelseort inte ska
röjas för förälder eller vårdnadshavare.

14 § 2 st. punkt 2 Socialnämnd
LVU
Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

Enligt praxis är beslut om
hemlighållande av vistelseort
enligt LVU sådant principiellt
viktigt beslut som inte får
delegeras, dock med undantaget
om ärendet är så brådskande att
nämndens beslut inte kan
avvaktas. Se §§ 38-39 KL.

2.10

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

14 § 3 st. LVU

Socialnämnd

Ska övervägas av socialnämnden
minst en gång var tredje månad.
Det får inte gå mer än tre månader
emellan.

2.11

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 13 § 1 st. LVU
fortfarande behövs.

Socialutskott

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

13 § 2 st. LVU

Socialutskott

2.12

Övervägande om skäl finns för ansökan om
överflyttning av vårdnaden.

13 § 3 st. LVU
6 kap 8 § FB

Socialnämnd

2.13

Beslut om vårdens upphörande.

21§ 1 st. LVU

Socialutskott
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3. Utreseförbud, LVU
Nr

Lagrum

Delegat

a) Beslut om tillfälligt utreseförbud av barn
upp till 18 år.

31 d § LVU

När nämndens beslut inte kan
Socialnämnd
avvaktas.
Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

b) Beslut om att tillfälligt utreseförbud jml. 31
d § LVU ska upphöra.

31 g § LVU

När nämndens beslut inte kan
Socialnämnd
Nämndens ordf,
avvaktas.
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

3.2

Ansökan om utreseförbud av barn upp till
18 år.

31 b § LVU

Socialutskott

3.3

Prövning om utreseförbud jml. 31 b § LVU
ska upphöra.

31 c § LVU

Socialutskott

3.4

Beslut om tillfälligt undantag från
utreseförbud jml. 31 b § LVU.

31 i § LVU

Socialutskott

Tillfälligt undantag, gäller främst
resor för familjehemsplacerade barn
tillsammans med familjehemmet.

Beslut om upphörande av utreseförbud jml. 31 c § LVU
31 b § LVU.
4. Flyttningsförbud, mellantvång LVU

Socialutskott

Ett utreseförbud upphör senast när
barnet fyller 18 år.

3.1

3.5

Ärende

Anmärkning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

4.1

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

27 § LVU

Socialnämnd

Anmärkning

Nämndens ordf,
När nämndens beslut inte kan
nämndens vice ordf. avvaktas.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut
4.2

Ansökan hos Förvaltningsrätten om
flyttningsförbud.

24 § LVU

Socialnämnd

4.3

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

30 § 2 st. LVU

Socialnämnd
Nämndens ordf,
När nämndens beslut inte kan
nämndens vice ordf. avvaktas.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

4.4

a) Beslut om den unges umgänge med förälder
eller andra vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när överenskommelse inte
kan nås,
b)

i avvaktan på nämndens beslut

31 § LVU

Socialnämnd

Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
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nämnden förordnat
att fatta beslut

4.5

4.6

Övervägande av flyttningsförbud.

26 § 1 st. LVU

Socialnämnd

Flyttningsförbud och upphörande av
flyttningsförbud.

26 § 2 st . LVU

Socialnämnd

a) Beslut om regelbunden kontakt med särskilt
utsedd kontaktperson.

22 § 1 st. punkt 1 Socialutskott
LVU

b) Beslut om att den unge ska delta i behandling i
öppna former inom socialtjänsten.

22 § 1 st. punkt 2 Socialutskott
LVU

Ska övervägas minst en gång var
tredje månad

Prövning enligt 13 § andra stycket
om ett sådant beslut ska upphöra att
gälla ska ske första gången inom sex
månader från dagen för nämndens
beslut
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5. Vård av missbrukare enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

5.1

Beslut om att inleda utredning då man fått
kännedom om att det finns skäl att bereda
någon tvångsvård.

7 § LVM

Socialsekreterare

7 § LVM

1:e socialsekreterare/
Avdelningschef IFO

13 § LVM

Socialnämnd

5.2

5.3

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att
inledd utredning ska läggas ner.
Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare.

Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut
5.4

Beslut om upphörande av omedelbart
omhändertagande av missbrukare.

18 b § LVM

Anmärkning

När nämndens beslut inte kan
avvaktas

Socialnämnd
Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

När nämndens beslut inte kan
avvaktas
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5.5

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
för undersökningen.

9 § LVM

Socialsekreterare

5.6

Beslut om att begära polishandräckning för att
föra en individ till läkarundersökning.

45 § punkt 1
LVM

1:e socialsekreterare/ Delegation för sydostjouren gäller
Avdelningschef IFO utanför kontorstid
Sydostjouren

5.7

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

45 § punkt 2
LVM

1:e socialsekreterare/ Delegation för sydostjouren gäller
Avdelningschef IFO utanför kontorstid.
Sydostjouren

5.8

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om
vård enligt LVM.

11 § 1 ,2 st. LVM Socialutskott

5.9

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

8 kap 1 § SoL
SOF 6 kap 1 §

Avdelningschef IFO

Beslut om läkarundersökning ska
fattas om sådan inte är uppenbart
obehövlig – det finns ett aktuellt
intyg.

Gäller ersättning för uppehälle av
den som på grund av missbruk får
behandling i ett hem för vård eller
boende eller i ett familjehem.
Regeringen meddelar föreskrift om
den högsta ersättning som får tas ut
för varje dag.
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6. Ekonomiskt bistånd socialtjänstlagen, SoL

OBS: Se normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd som beslutats av kommunstyrelsen i egenskap av socialnämnd
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

6.1

Beslut att inleda utredning.

11 kap 1§ SoL

Socialsekreterare

6.2

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd till
försörjningsstöd och livsföring i övrigt,

enligt riksnorm,

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

över riksnorm upp till 20% av prisbasbeloppet,

4 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

över riksnorm över 20% av prisbasbeloppet,

4 kap. 1 § SoL

Socialutskott

under riksnorm.

6.3

1:e socialsekreterare

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 4 kap 1 § SoL
om det finns skäl för detta,
upp till 20 % av prisbasbeloppet,

Anmärkning

Med hänvisning till 4 kap 3 § SoL

Ett beslut om bistånd under
riksnorm och riktlinjer innebär
samtidigt alltid ett avslag på
ansökan.
Besvärshänvisning ska lämnas.
Innefattar även skulder

4 kap. 2 § SoL

Avdelningschef IFO
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över 20 % av prisbasbeloppet

4 kap. 2 § SoL

Socialutskott

6.4

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna
medel.

4 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

6.5

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 9 kap. 1 § SoL
kap. 1 § SoL.

Socialutskott

Vid felaktig utbetalning p.g.a.
oriktiga uppgifter.

6.6

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 9 kap. 2 § SoL
kap. 1 § SoL.

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Återkrav får endast ske om biståndet
getts under skriftligt villkor om
återbetalning. Detta är ett
kompletterande beslut som ska ske
samtidigt som ursprungsbeslutet.

6.7

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 9 kap. 2 §, 2 st.
kap. 2 § SoL.
SoL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Återkrav får endast ske om biståndet
getts under skriftligt villkor om
återbetalning. Detta är ett
kompletterande beslut som ska ske
samtidigt som ursprungsbeslutet.

6.8

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 9 kap 4 § SoL
kap 1 § SoL och 9 kap 2 § SoL

Socialutskott

6.9

Framställan till Försäkringskassa om att nämnden 107 kap. 5 § SFB
ska uppbära ersättning enligt lagen om allmän
försäkring (AFL) som ersättning för ekonomiskt
bistånd som utgivits som förskott på förmån.

Socialsekreterare

6.10

Beslut om att föra talan om ersättning hos
9 kap. 3 § SoL
Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8
kap. 1 § SoL.

1:e socialsekreterare
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6.11

Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätten om
återkrav gällande bl a när någon lämnat felaktiga
uppgifter.

9 kap. 1 § 2 st.

1:e socialsekreterare

6.12

Beslut dagersättning och/eller särskilt bistånd
enligt LMA.

16-18 §§ LMA

Socialsekreterare

6.13

Beslut om anvisning av praktikplats eller annan
kompetenshöjande verksamhet.

4 kap. 4 § SoL

Socialsekreterare
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7. Utredning och insatser för vuxna enligt socialtjänstlagen, SoL
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

7.1

Beslut om att inleda utredning.

11 kap. 1§ SoL

Socialsekreterare

Beslut om att ej inleda utredning.

11 kap. 1 § SoL

1:e socialsekreterare

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i
hem för vård eller boende eller i familjehem.

4 kap. 1 § SoL

Socialutskott
Nämndens ordf,
nämndens vice
ordf. eller annan
som nämnden
förordnat att fatta
beslut

7.2

Stödboende eller träningslägenhet i annan
kommun.

7.3

Beslut om övrigt bistånd åt vuxna under
placering eller vid tillfälligt boende,

4 kap. 1 § SoL

Anmärkning

När utskottets beslut inte kan
avvaktas

T.ex. resor för att upprätthålla
socialt nätverk.

a) högst 10 % av prisbasbelopp per
kalenderår,

Socialsekreterare

b) högst 35 % av prisbasbeloppet per
kalenderår,

1:e socialsekreterare

c) utöver 35 % av prisbasbeloppet per
kalenderår.

Avdelningschef IFO
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7.4

7.5

Beslut om placering i skyddat boende.

4 kap. 1 § SoL

Socialutskott

Beslut om akut placering i skyddat boende.

4 kap. 1 § SoL

Nämndens ordf,
nämndens vice
ordf. eller annan
som nämnden
förordnat att fatta
beslut
Sydostjouren

Vid beslut om akut placering ska
beslut fattas för korta perioder, i
syfte att möta det omedelbara
behovet av skydd.

Beslut om bistånd i form av bostad med
särskild service med inriktning psykiatri.

4 kap. 1 § SoL

Socialutskott
Nämndens ordf,
nämndens vice
ordf. eller annan
som nämnden
förordnat att fatta
beslut

Om utskottets beslut inte kan
avvaktas.
Jfr 12.5

7.6

Beslut om boendestöd för personer med
psykisk funktionsnedsättning.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Jfr 12.7

7.7

Beslut om avgift gällande omvårdnad och
service.

8 kap 2 § SoL

Ekonomiassistent

Enligt kommunfullmäktiges taxa.

7.8

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

8 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoF
106 kap. 12, 13
§§
SFB

Avdelningschef IFO Gäller ersättning för uppehälle av
den som på grund av missbruk får
behandling i ett hem för vård eller
boende eller i ett familjehem.
Regeringen meddelar föreskrift
om den högsta ersättning som får
tas ut för varje dag.
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7.9

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
9 kap. 4 § SoL
enligt 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §. SoL.

Avdelningschef IFO

7.10

Beslut om anmälan till Försäkringskassan om
att nämnden ska uppbära del av sjukpenning
för den som bereds vård i sådant hem för
vård eller boende eller familjehem enligt SoL
som ger vård och behandling åt missbrukare.

106 kap. 12, 13,
38 och 39 §§ SFB

Socialsekreterare

7.11

Beslut om bistånd i form av stöd av
socialsekreterare.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

7.12

Beslut om bistånd i form av stöd av
kontaktperson.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

7.13

Beslut om insatser från behandlare eller
boendestödjare.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

7.14

Beslut om bistånd i form av lägenhet med
socialt kontrakt, andrahandskontrakt,
studentlägenhet, träningslägenhet.

4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef
IFO

7.15

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för missbrukare i
kommunal regi och där avtal finns.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

7.16

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för våldsutövare i
kommunal regi och där avtal finns.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

31
7.17

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för anhöriga i kommunal
regi och där avtal finns.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

7.18

Beslut om bistånd i form av meningsfull
sysselsättning.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Verkställs på
Arbetsmarknadsenheten
Tegelbruket och IFO:s
dagverksamhet
för psyk funktionsnedsatta och
personer med samsjuklighet.
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8. Överflyttning och mottagande av ärende
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

8.1

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun.

2a kap. 10 § SoL

Socialutskott

8.2

Ansökan till Inspektionen för vård och omsorg 2a kap. 11 § SoL
(IVO) om överflyttning av ärende då kommuner
ej är överens eller då svar ej erhållits inom en
månad.

Socialutskott

Beslut i fråga om mottagande av ärende från
annan kommun.

Socialutskott

8.3

2a kap. 10 § SoL

Anmärkning

Avser även ärenden enligt LSS, LVU
och LVM.
Nämndens ordf,
Om utskottets beslut inte kan
nämndens vice ordf. avvaktas.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut
Om utskottets beslut inte kan
avvaktas.

Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

Nämndens ordf,
nämndens vice ordf.
eller annan som
nämnden förordnat
att fatta beslut

Om utskottets beslut inte kan
avvaktas.
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9. Föräldrabalken adoption
Enligt avtal så handläggs dessa ärenden av socialförvaltningen i Oskarshamn.
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

9.1

Beslut om att inleda utredning gällande
medgivande för adoption.

11 kap. 1 § SoL

Familjerättssekreterare Ansökan ska alltid leda till beslut.

9.2

Medgivande om att ta emot utländskt barn för 36 kap. 12 § SoL
adoption.

Socialutskott

9.3

Återkalla medgivande om att ta emot barn för
adoption.

6 kap. 13 § SoL

Socialutskott

9.4

Beslut om fortsatt adoptionsförfarande.

6 kap. 14 § SoL

Samtycke:
Familjerättssekreterare
Ej samtycke:
Socialutskott

9.5

Verkställa adoptionsutredningar och avge
yttrande i frågan till domstol.

9.6

Yttrande till Tingsrätt gällande inhemsk
adoption.

4 kap 14 § FB

Familjerättssekreterare

Socialnämnd

Anmärkning
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10. Föräldrabalken faderskap/ föräldraskap.
Enligt avtal så handläggs dessa ärenden, med undantag av punkt 10 enkla faderskap, av socialförvaltningen i Oskarshamn.
Ärende

Lagrum

Delegat

10.1

Fastställande av faderskap/ föräldraskap
då detta ej ifrågasätts.

10.2

Fastställande av faderskap/ föräldraskap i 1 kap 4 §, 2 Familjerättssekreterare
övriga fall.
kap 1-2 §§ FB

10.3

Åtgärder i övrigt för faderskapets/
föräldraskapets fastställande (dock ej
befogenhet att besluta att ej påbörja eller
lägga ner utredning).

2 kap 4-6 & Familjerättssekreterare
8-9 §§, 3 kap
5 § FB

10.4

Tillse att barnet genom avtal eller dom
tillförsäkras underhåll.

7 kap 2 och
14 §§ FB

10.5

Beslut om att lägga ner
faderskap/föräldraskapsutredning.

Anmärkning

1 kap 4 §, 2 Ansvarig handläggare
kap 1-2 §§ FB

Familjerättsassistent

2 kap. 7 § FB Socialnämnd

OBS. Kan ej delegeras
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11. Föräldrabalken vårdnad, boende, umgänge
Enligt avtal så handläggs dessa ärenden av socialförvaltningen i Oskarshamn.
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

11.1

Beslut att utse handläggare i utredning
beträffande vårdnad, boende och umgänge.

6 kap 19 § FB

Familjerättssekreterare

11.2

Godkänna alternativt icke godkänna avtal
angående vårdnad, boende, umgänge och
resekostnader.

FB 6 kap 6 §
6 kap 14 a§ st

Familjerättssekreterare

Anmärkning

11.3

Lämna upplysningar utan ställningstagande till 6 kap 20 § FB
domstol.

Familjerättssekreterare Om bedömning anses nödvändigt
att bifoga yttrandet är nämnden
delegat.

11.4

Yttrande enligt namnlagen.

NamnL 45 §

Familjerättssekreterare

11.5

Väcka talan om vårdnad.

6 kap. 7 § FB

Socialnämnden

11.6

Väcka talan om umgänge.

6 kap 15 a § FB

Socialnämnden

I situationer då barnet bedöms må
dåligt av umgänge och föräldrar
inte kan åstadkomma förändringar
till gagn för barnet. Alt. där barn
inte får möjlighet till umgänge med
andra som står barnet nära.
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12. Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen
samt hälso- och sjukvård
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

12.1

Beslut om bistånd i form av hjälp i
hemmet och serviceinsatser.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.2

Beslut om bistånd i form av särskilt
boende i egen regi.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Vid köp av boendeplats som drivs av
annan, såväl privat som offentlig regi.

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

Anmärkning

12.3

Beslut om bistånd i form av bostad med 4 kap. 1 § SoL
särskild service med inriktning psykiatri.

Socialutskott
Om utskottets beslut inte kan
Nämndens ordf, nämndens vice avvaktas
ordf. eller annan som nämnden
förordnat att fatta beslut

12.4

Beslut om bistånd i form av parboende.

4 kap. 1c § SoL

Biståndshandläggare

12.5

Beslut om boendestöd för personer med
psykisk funktionsnedsättning.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

12.6

Beslut med anledning av ansökan enligt 2a kap. 8 § SoL
2a kap. 8 § om insatser enligt 4 kap. 1 § och
4 kap. 1 § SoL
SoL.

Biståndshandläggare

Make/maka eller sambos till
person med beviljat särskilt
boende
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12.7

Beslut om bistånd i form av
korttidsvistelse.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.8

Beslut om bistånd i form av anhörigstöd 4 kap. 1 § SoL
eller anhörigbehandling.
och
4 kap. 2 § SoL

Biståndshandläggare
/Socialsekreterare

12.9

Beslut om bistånd i form av avlösning i 4 kap. 1 § SoL
hemmet utöver 10 timmar per månad.

Biståndshandläggare

12.10

Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Enligt kommunala riktlinjer.

12.11

Beslut om matdistribution.

4 kap 1 § SoL

1:e biståndshandläggare

Enligt kommunala riktlinjer.

12.12

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Enligt kommunala riktlinjer.

12.13

Beslut om bistånd i form av
ledsagarservice.

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

12.14

Bistånd i form av kontaktperson.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare/Biståndshandläg
gare

12.15

Beslut om avgift gällande omvårdnad
och service.

8 kap. 2 § SoL

Ekonomiassistent

Enligt kommunfullmäktiges
taxa.
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12.16

Beslut om nedskrivning av eller
befrielse från avgift inom äldre- och
handikappområdet.

8 kap. 2 § SoL

Socialutskott

12.17

Beslut om nedskrivning av eller
4 kap. 1 § SoL
befrielse från skuld avseende debiterad 4 kap. 2 § SoL
avgift inom äldre- och
handikappområdet.

Socialutskott

12.18

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

Socialutskott

12.19

Beslut där enskild från annan kommun 2 a kap 9 SoL
ansöker om särskilt boende eller bistånd
i hemmet i avsikt att flytta till Högsby
kommun (förhandsbesked).

12.20

Årligen senast den 1 mars upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.

4 kap. 1 § SoL

Obs. lagen om offentlig
upphandling.

Biståndshandläggare

Patientsäkerhetslag Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kommunstyrelsen beslutar
3 kap 10 §
(2010:659)
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13. Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

13.1

Beslut om personkretstillhörighet.

1 och 7 §§ LSS

Biståndshandläggare Beslut om personkretstillhörighet
fattats inte särskilt utan är en del av
beslut om insats enligt 9 § LSS.
Beslut om personkretstillhörighet
kan följaktligen inte heller
överklagas särskilt.

13.2

Biträde av personlig assistent.

7 § och 9 § punkt Socialutskott
2 LSS

13.3

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
personlig assistent.

7 § och 9 § punkt Socialutskott
2
LSS

13.4

Beslut om att anmäla behov av ersättning för
personlig assistent till försäkringskassa.

15 § punkt 8 LSS Biståndshandläggare Gäller under förutsättning att den
enskilde ansökt om personlig
assistent enligt LSS, inte enligt SoL.
Se 110 kap 6 § SFB, enskilds ansökan
till FK krävs ej.

Avser inte personer som fyllt 65 år.
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13.5

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistent vid tillfälligt utökade behov.

7 § och 9 § punkt
2 LSS

a) Max 10 tim/vecka under en månads tid,

Biståndshandläggare

b) därutöver

Socialutskott

13.6

Sjukersättning personlig assistans.

7 § och 9 § punkt Enhetschef
2 LSS

13.7

Ledsagarservice.

7 § och 9 § punkt Biståndshandläggare
3 LSS

13.8

Biträde av kontaktperson.

7 § och 9 § punkt Biståndshandläggare
4 LSS

13.9

Avlösarservice i hemmet.

7 § och 9 § punkt Biståndshandläggare
5 LSS

13.10 a) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
b) – vid köp av insats som drivs av annan såväl
privat som offentlig.

7 § och 9 § punkt Biståndshandläggare
6 LSS
Socialutskott
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Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
13.11 a) utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov.

7 § och 9 § punkt
7 LSS

b) Vid köp av insats som drivs av annan såväl
privat som offentlig.
13.12

13.13

Socialutskott

Beslut om tillfälligt boende i familjehem för
barn och ungdomar.

OBS! Familjehem måste utredas.
7 § och 9 § punkt 1:e
8 LSS
biståndshandläggare Beslutet får ej avse stadigvarande
vistelse (mer än tre månader).
Beslut måste då fattas av
Socialutskott! Utreds i samverkan
med familjehemssekreterare IFO.

Beslut om boende i familjehem för barn och
ungdomar.

7 § och 9 § punkt Socialutskott
8 LSS

Medgivande att barn och unga tas emot för
6 kap.6 § SoL
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem
som inte tillhör någon av hans föräldrar eller
annan vårdnadshavare.
13.14

Biståndshandläggare

Beslut om bostad med särskild service för barn
och ungdomar,

Socialutskott

7 § och 9 § punkt
8 LSS

-

inom kommunens boendeformer,

Biståndshandläggare

-

inom boende som drivs av annan såväl
privat som offentlig

Socialutskott

OBS! Familjehem måste utredas.

Denna utredning görs i samverkan
med Barn-och familj.
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13.15
Beslut om boende för vuxna i bostad med
särskild service etc.

13.16

7 § och 9 § punkt
9 LSS

-

Inom kommunen,

Biståndshandläggare

-

inom boende som drivs av annan.

Socialutskott

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

7 § och 9 §
punkt 10 LSS

Personkrets 1 och 2.

-

Inom kommunens verksamhet,

Biståndshandläggare

-

vid köp av insats som drivs av annan.

Socialutskott

13.17

Beslut om att utbetala ersättning för personlig
assistans till annan person än den som är
berättigad till insatsen.

11 § LSS

Biståndshandläggare Gäller personlig assistans enligt 9
kap 2 § LSS

13.18

Beslut om återbetalningsskyldighet.

12 § LSS

Socialutskott

13.20

Beslut om att utreda behoven för enskild på
tillfälligt besök i kommunen och besluta om
insatser för det stöd och hjälp som behövs i
akuta situationer enligt LSS för den som
omfattas av LSS personkrets.

16 § 4 st. LSS

Biståndshandläggare Akuta behov kan tillfälligt
tillgodoses genom SoL-insats.
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13.21

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

13.22

Beslut om ersättning till kontaktperson (arvode
och omkostnadsersättning),
– enligt SKR:s riktlinjer

Enhetschef

– utöver SKR:S riktlinjer

Socialutskott

13.23

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning),
– enligt riktlinjer

20 § LSS, 5 § LSS Ekonomiassistent
förordningen, 6
kap 2 § SoF

Beslutet är inte överklagbart
Enligt kommunfullmäktiges taxa.

Se rekommendationer SKR.

.

– över riktlinjer

1:e
biståndshandläggare Efter samråd med
familjehemssekreterare
Socialutskott

ersättning för förlorad arbetsinkomst

Socialutskott
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14. Lag om tillsyn över hälso- och sjukvården
Grundläggande bestämmelser om delegering av arbetsuppgifter finns i 6 kap 3 § (2010:659) Patientsäkerhetslagen och i SOSFS 1997:14,
delegering inom hälso- och sjukvård och tandvård. Se även kommunens riktlinje gällande ansvarsfördelning vid
läkemedelshantering.
Nr

Ärende

Lagrum

14.1

Polisanmälan vid stöld av läkemedel.

14.2

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) av allvarlig skada eller
sjukdom i samband med vård, behandling eller
undersökning.

14.3

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård
3 kap 7 § PSL
och omsorg (IVO) vid skälig anledning att
befara att person med legitimation för yrke
inom hälso- och sjukvården, kan utgöra fara för
patientsäkerheten.

Delegat

Anmärkning

MAS

3 kap 5 § PSL

Medicinskt ansvarig Vårdgivaren ansvarar för att Lex
sjuksköterska (MAS) Mariaanmälningar görs.

Socialchef
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Gemensamt - handläggning
15. Sekretess och utlämnande av handling till enskild
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

15.1

Beslut om sekretessmarkering av anmälaren.

26 kap. 5 § OSL

Avdelningschef IFO

Anmälningar från privatpersoner
kan sekretessmarkeras om det kan
antas att anmälaren eller någon
närstående till denne kan utsättas
för våld eller lider annat allvarlig
men, om uppgifter om exempelvis
namn eller yrke lämnas till den som
anmälan berör.

15.2

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 6 kap. 4 och 5 §§ Avdelningschef IFO
allmän handling till enskild eller annan
OSL, 2 kap 14 § vad gäller IFO:s
TF
myndighet samt uppställande av förbehåll i
område,
samband med utlämnande till enskild.
Socialchef i övriga
fall

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.
Allmänna utgångspunkter återfinns
i 2 kap. 12 och 13 §§ TF.

15.3

Beslut om avslag på begäran om att ge enskild
6 kap. 6§ 1 st. Socialchef
tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel,
samt 10 kap 3§
för att ta del av upptagningar för automatiserad OSL
behandling.
Beslut om att inte lämna ut upplysningar till
enskild som vill ha del av upptagning av
automatiserad behandling.

6 kap. 6§ 2 st.
samt 10 kap 3§
OSL

Socialchef

46
15.4

Beslut om att inte lämna ut uppgift till enskild, 26 kap. 1§ OSL
när en enskild eller någon närstående till denne
kan lida men.

Avdelningschef IFO
vad gäller IFO:s
område
Socialchef i övriga
fall

Besvärshänvisning ska följa med
beslutet, överklagas till
Kammarrätten.

15.5

Beslut om sekretess till skydd för uppgift
om enskild gentemot vårdnadshavare.

12 kap. 3§ OSL

Avdelningschef IFO

Jämför med 6 kap 11§ FB.

15.6

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

12 kap. 6 § SoL

Avdelningschef IFO
vad gäller IFO:s
område
Socialchef i övriga
fall

15.7

Beslut om rättelse av personuppgift.

36 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

Rättelse av beslut som innehåller
uppenbara felaktigheter kan ändras,
krävs att den enskilde och
myndigheten är överens om
rättelsen. Vid avslag på begäran ska
besvärshänvisning följa beslutet.
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16. Jäv
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

16.1

Prövning av jäv.

6 kap. 24 § KL

Socialutskott

Beslut ska fattas snarast när fråga
uppkommer, Formellt beslut
behöver inte fattas vid konstaterat
jäv, om den jävige inte längre
befattar sig med ärendet.
Beslut om jäv kan enbart överklagas
i samband med att slutligt beslut i
ärendet överklagas.

17. Överklaganden och rättelser
Nr

Ärende

Lagrum

17.1

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsdomstol eller kammarrätt ändrat
nämndens beslut och detta beslut ursprungligen
fattats av delegaten samt avgivande av yttrande
i SoL-, LVU- och LVM-ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av delegat.

10 kap. 1-2 §§
Delegat i
SoL, 3 kap. 10 §, ursprungsbeslut
6 kap. 33 § och 34
§ punkt 3 KL

Delegat

Anmärkning
Beslut av nämndens ordf, nämndens
vice ordf. eller annan som nämnden
förordnat att fatta beslut när beslutet
är fattat av nämnd eller utskott och
sammanträde inte kan avvaktas.
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17.2

Överklagande och yrkande om inhibition när
27 § LSS,
6 kap. 33 § och
förvaltningsdomstol eller kammarrätt ändrat
nämndens beslut och detta beslut ursprungligen 34 § punkt 3 KL
fattats av delegaten samt avgivande av yttrande
i LSS- ärenden där ursprungsbeslutet fattats av
delegat.

Delegat i
ursprungsbeslutet

Nämndens ordf, nämndens vice
ordf. eller annan som nämnden
förordnat att fatta beslut när beslutet
är fattat av nämnd eller utskott och
sammanträde inte kan avvaktas.

17.3

Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till förvaltningsdomstol och
kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM- ärenden.

10 kap. 1-2 §§ Delegat i
SoL,
ursprungsbeslutet

Nämndens ordf, nämndens vice
ordf. eller annan som nämnden
förordnat att fatta beslut när
beslutet är fattat av nämnd eller
utskott och sammanträde inte kan
avvaktas

17.4

Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till förvaltningsdomstol och
kammarrätt i LSS-ärenden.

27 § LSS, 6 kap. Delegat i
36
ursprungsbeslutet
§ KL

Nämndens ordf, nämndens vice
ordf. eller annan som nämnden
förordnat att fatta beslut när beslutet
är fattat av nämnd eller utskott och
sammanträde inte kan avvaktas

17.5

Ändring av beslut gentemot enskild.

37 och 38 §§ FvL Delegaten i
ursprungsbeslutet

Beslut får ändras om beslutet kan
anses felaktigt p.g.a. att det
tillkommit nya omständigheter.
Beslut får endast ändras till nackdel
för den enskilde om det framgått av
beslutet att det kan återkallas under
vissa omständigheter, säkerhet eller
att oriktiga/vilseledande uppgifter
lämnats.
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Delegaten i
ursprungsbeslutet

17.6

Beslut huruvida ändring av överklagat beslut ska 39 § FvL
ske.

17.7

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 44 och 45 §§ FvL Delegaten i
avvisning av överklagande som kommit in för
ursprungsbeslutet
sent.

Ändringar som avses i 38 § FvL.

Om överklagandet inte avvisas ska
handlingar i ärendet överlämnas till
överinstans inom en vecka.
Även vid ändring av beslut ska
handlingar i ärendet, samt det nya
beslutet överlämnas.

18. Yttranden och anmälningar
Nr

Ärende

Lagrum

18.1

Yttrande till allmän domstol när den som begått 31 kap. 2 § 1 st.
BrB
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård
eller LVU-vård.

Socialsekreterare

18.2

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning.

Socialsekreterare

18.3

Yttrande till åklagarmyndigheten.

46 § LVM

11 § LUL

Delegat

1:e socialsekreterare

Anmärkning
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18.4

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

31 och 33 §§ LuL

Socialsekreterare

18.5

Begäran hos åklagarmyndigheten om förande
av bevistalan.

37 § LuL

Avdelningschef IFO

18.6

Yttrande till IVO i personärenden.

13 kap. 5 § SoL

Socialutskott
I första hand bör nämnden avge
yttrande på grund av ärendets
principiella betydelse. Vid mindre
yttranden eller kompletteringar –
Socialchef/ Avdelningschef IFO.

18.7

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS
(IVO) av ett allvarligt missförhållande eller
påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande i
kommunens egen verksamhet.

Socialchef

18.8

Anmäla ny och förändrad verksamhet till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Socialchef

18.9

Beslut om polisanmälan angående brott mot
12 kap. 10 § SoL
den egna verksamheten (våld mot tjänsteman, och 10 kap. 2 §
ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.).
OSL

7 kap. 1 § SoL
23 § LSS

Avdelningschef IFO
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18.10

Beslut om polisanmälan angående vissa brott
mot underårig samt vissa grövre brott.

12 kap. 10 § SoL och 1:e socialsekreterare Avser misstanke om brott enligt
10 kap. 19–23
BrB 3, 4 och 6 kap. samt misstanke
§§ OSL
om brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än
fängelse ett år, försök till brott för
vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än två år m.m.

18.11

Anmälan om behov av offentligt biträde.

3 § Lagen om
offentligt biträde

Socialsekreterare

18.12

Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för underårig.

5 kap. 2 § SoF

Socialsekreterare

18.13

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

3 § Lagen om
Avdelningschef IFO
offentligt biträde och
7 § förordningen om
offentligt biträde

18.14

Yttrande i körkortsärende.

3 kap.8 § och 5 kap. 2 Socialsekreterare
§
körkortsförordningen

19. God man och förvaltare
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
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19.1

Anmälan till överförmyndare att person som
omfattas av LSS 1 § är i behov av förmyndare,
förvaltare eller god man.

15 § punkt 6 LSS Biståndshandläggare
Socialsekreterare

19.2

Anmälan till överförmyndare att förmyndare,
förvaltare eller god man inte längre behövs för
person som omfattas enligt LSS 1§.

15 § punkt 6 LSS Biståndshandläggare
Socialsekreterare

19.3

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

19.4

Anmälan till överförmyndaren om behov av god 11 kap. 16 § 2 st
man/förvaltare.
FB
Biståndshandläggare
5 kap. 5§ punkt 1 Socialsekreterare
SoP

19.5

11 kap. 16 § 2 st Biståndshandläggare
Anmälan till överförmyndaren om att behov av
FB
Socialsekreterare
god man/förvaltare inte längre föreligger.
5 kap. 3 § punkt 2
SoF

19.6

Anmälan till överförmyndaren om förhållanden 9 kap. 4 § FB
betr. förvaltningen av underårigs egendom.

Biståndshandläggare
Socialsekreterare

Biståndshandläggare Avser all slags egendom och
Socialsekreterare
inkomster inklusive tilläggspension

20. Dödsbo
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
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20.1

Dödsboanmälan.

20 kap. 8a § ÄB

Ansvarig handläggare Folkbokföringsmyndighet ska
underrättas om vem som är delegat.

5 kap. 2 § BL

Ansvarig handläggare Kommunen har rätt till ersättning
för kostnaderna av dödsboet.

Beslut att inte göra dödsboanmälan.
20.2

Beslut att ordna gravsättning.

21. Alkohollagen
Enligt avtal så handläggs dessa ärenden av alkoholhandläggare i Mönsterås. Högsby följer samma delegationsordning som
kommunstyrelsen i Mönsterås.
Nr

Ärende

Lagrum

21.1

Beslut att för visst tillfälle förbjuda eller
inskränka försäljning av alkoholdrycker.

21.2

Beslut om permanent serveringstillstånd till
8 kap 2 § 1 st
allmänheten och förening, företag eller annat
AlkL
slutet sällskap året runt eller årligen under vissa
tidsperioder.

3 kap 10 § 2 st
AlkL

Delegat
Socialutskott

Alkoholhandläggare

Anmärkning
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21.3

21.4

21.5

Beslut om serveringstillstånd till allmänheten
under ett enstaka tillfälle eller enstaka
tidsperiod.
Beslut om utökat serveringstillstånd till
allmänheten vid ett enstaka tillfälle avseende
etablerat serveringsställe.
Beslut om serveringstillstånd till förening,
företag, eller annat slutet sällskap under en
enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

8 kap 2 § 1 st

Alkoholhandläggare

AlkL

8 kap 2 § 1 st

Alkoholhandläggare

AlkL

8 kap 2 § 1 st

Alkoholhandläggare

AlkL

21.6

Beslut att ej meddela tillstånd p.g.a. olägenheter 8 kap 17 § AlkL
ur alkoholpolitisk synpunkt.

Socialutskott

21.7

Beslut om särskilt medgivande för
ombyggnation av serveringsställe.

9 kap 11 § AlkL

Socialutskott

21.8

Beslut att låta konkursbo fortsätta driva
servering.

9 kap 12 § AlkL

Alkoholhandläggare
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21.9

Beslut att omedelbart återkalla tillfälliga
serveringstillstånd för allmänheten och slutna
sällskap.

9 kap 18 § AlkL

Socialutskott

21.10

Beslut att återkalla tillstånd som inte längre
utnyttjas samt återkallelse av tillstånd på
tillståndshavarens begäran.

9 kap 18 § AlkL

Alkoholhandläggare

21.11

Beslut om erinran till tillståndsinnehavaren.

9 kap17 § AlkL

Socialutskott

21.12

Beslut att meddela tillståndsinnehavaren
varning.

9 kap17 § AlkL

Socialutskott

21.13

Beslut att utlämna uppgifter på begäran av
annan tillsynsmyndighet, vid fall då ärendet
inte är att bedöma som kontroversiellt eller
innebär avsteg från kommunens tidigare praxis.

9 kap 8 § AlkL

Alkoholhandläggare

21.14

Framställan till tillståndshavaren om tillträde
till driftstället med tillhörande lokaler,
tillhandahållande av handlingar som rör
verksamheten samt bokföringshandlingar.

9 kap 13,14 §§
AlkL

Alkoholhandläggare
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21.15

Begäran om biträde av polismyndigheten för
utövande av tillsyn.

9 kap 9 § AlkL

Alkoholhandläggare

21.16

Beslut att förbjuda detaljhandel av öl eller
servering av öl eller att meddela varning.

9 kap 19 § AlkL

Socialutskott

21.17

Avvisande av ansökan om ej ansökningsavgift
betalats efter anmaning.

21.18

Avvisande av för sent inkommen överklagan..

10 kap 1 § AlkL

Alkoholhandläggare

21.19

Godkänna nya bolagsmän

8 kap 12 § 1 st
AlkL

Alkoholhandläggare

21.20

Stadigvarande serveringstillstånd för
cateringverksamhet för slutna sällskap.

8 kap 4 § AlkL

Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare
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21.21

Tillfälliga tillstånd för provsmakning vid
arrangemang.

8 kap 6 § AlkL

Alkoholhandläggare

21.22

Särskilt tillstånd för provsmakning vid
tillverkningsställe.

8 kap 7 § AlkL

Socialutskott

21.23

Serveringstillstånd för servering i gemensamt
serveringsutrymme.

8 kap 14 §

Alkoholhandläggare

Lagrum

Delegat

22. Övrigt
Nr

Ärende

Anmärkning

22.1

Överklagan beslut från Migrationsverket
avseende statlig ersättning.

Avdelningschef IFO

22.2

Upprätta avtal med extern aktör gällande
insatser till enskilda.

Avdelningschef IFO

Ex vid konsulentstödd
familjehemsvård.

22.3

Ingå hyresavtal.

Avdelningschef IFO

Lägenheter till uthyrning vid andra
hands kontrakt (socialt kontrakt),
och jourlägenhet.
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22.5

Avvisande av ombud.

14 § FvL

Socialutskott
Avdelningschef IFO

22.6

Beslut om att föra nämndens talan i ärenden
eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol.

10 kap 2 § SoL

Avdelningschef IFO
1:e socialsekreterare

22.7

Utseende av ombud att föra nämndens talan.

10 kap 2 § SoL

Avdelningschef IFO
1:e socialsekreterare

