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Allmänna förutsättningar
Ett beslut med stöd av delegationsbeslut är ett självständigt beslut i nämndens
namn. Nämnden kan inte ändra, upphäva eller återkalla det beslutet som är fattat
med stöd av delegationen.
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegationsordning fattar
tjänstepersoner så kallade verkställighetsbeslut eller verkställighetsåtgärder.
Verkställighet betyder att åtgärden är en normal del av en tjänstepersons uppdrag i
kraft av dennes tjänsteställning och innebär tillämpning/verkställande av tidigare
beslut, lag, instruktion eller befattningsbeskrivning. För att beslut ska kunna anses
som verkställighet krävs normalt att det finns politiskt fastställda mål för
verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram.
Beslutanderätten på uppdrag av nämnden (delegering) bygger på bestämmelserna
i 6 kap. 37 – 39 §§ och 7 kap. 5 – 7 §§ kommunallagen (KL) och vad som sägs
om delegation i speciallagstiftningen.
Beslutanderätten gäller i tilldelat ärende. Med handläggare avses den eller de
handläggare som har tilldelats ansvar för aktuellt ärende. I de fall det enligt
lagstiftningen krävs särskild kompetens hos ansvarig handläggare eller
beslutsfattare kan tjänsteperson bara vara delegat om tjänstepersonen uppfyller
kraven. Med enhetssamordnare respektive enhetschef och avdelningschef avses
enhetssamordnare/enhetschef/avdelningschef för den enhet som tilldelats aktuellt
ärende hanteras.
Nämnden kan genom eget handlande föregripa en delegats beslut. Nämnden kan
också, utöver vad som tilldelats genom delegationsordningen, delegera
beslutanderätten i viss fråga genom ett särskilt beslut.
Delegaten ska rätta sig efter de riktlinjer, villkor och noteringar som finns angivna
i delegationsförteckningen. För samtliga beslut som fattas på delegation gäller att
besluten ska följa gällande lagar, Linköpings kommuns styrdokument samt ligga
inom av nämnden budgeterad ram.
Delegationsordningen innehåller dels beslut som innebär myndighetsutövning mot
enskild och dels beslut som är av administrativ karaktär. Beslut som utgör
myndighetsutövning kan normalt överklagas genom förvaltningsbesvär. Övriga
beslut kan i de flesta fall angripas genom laglighetsprövning.
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Förvaltningslagen respektive kommunallagens regler om jäv ska beaktas vid
beslutsfattande. Förvaltningslagens regler för jäv återfinns i 16-18 §§, dessa
omfattar både förtroendevalda och tjänstepersoner. I kommunallagen finns
bestämmelser för förtroendevalda i 6 kap. 28-32 §§ och för tjänstemän i 7 kap 4 §.

Beslutanderätt
Delegat är skyldig att nyttja sin beslutanderätt. Beslutanderätten kan bara i vissa
fall återlämnas av delegaten till nämnden, om ärendets beskaffenhet påkallar detta
- exempelvis vid en ny situation som inte förutsågs, då beslutanderätten gavs.
Nämnden kan dock när som helst återkalla en beslutanderätt.
Beslut med stöd av delegation ska vara undertecknade av delegaten, vilken också
ansvarar för expediering och verkställighet av beslutet.

Ersättare för delegat
Där det för en delegat utses en ersättare, i händelse av att delegaten inte kan utöva
sin beslutanderätt, äger denne ersättare samma rätt att fatta delegationsbeslut som
ordinarie delegat. Ett beslut som har fattats av en ersättare ska anmälas till
nämnden på samma sätt som för en ordinarie delegat.

Vidaredelegation
Nämnden får, enligt kommunallagen 7 kap. 6 §, besluta att en förvaltningschef
som erhållit delegation ges rätt att vidaredelegera beslutanderätten till en annan
anställd inom kommunen. I de fall nämnden har medgivit vidaredelegering
framgår det av respektive delegationspunkt. Ett beslut som har fattats med stöd av
vidaredelegation ska anmälas till nämnden. Vidaredelegation sker i ett led.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till social- och omsorgsnämnden vid nämndens nästkommande sammanträde. Detta gäller alla
delegationsbeslut.
Anmälan av beslut riktade till enskilda med stöd av vårdlagstiftningen sker i
huvudsak genom att rapporter tas ur IT-baserade verksamhetssystem.
Delegaten är skyldig att förvissa sig om att beslut anmäls till nämnden.
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Verkställighetsbeslut och verkställighetsåtgärder
Det som inte är delegationsbeslut och inte beslutas av fullmäktige, nämnden eller
utskott till dessa är verkställighet. Verkställighetsbeslut fattas normalt med stöd av
eller utifrån tidigare fattat nämndbeslut och/eller följer av lag eller befattningsbeskrivning. De vanligaste verkställhetbesluten och åtgärderna kan finnas samlade
t.ex. i arbetsordning.

Begränsningar i beslutanderätten
En delegats beslutanderätt är begränsad till det egna verksamhetsområdet och i
detta fall kan delegation aldrig omfatta något utanför social- och omsorgsnämndens verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 38 § får inte beslutsrätten
delegeras i följande slag av ärenden:
● Ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
● Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut i nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige
har överklagats
● Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
● Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Delegat som av frånvaro eller av andra särskilda skäl inte anser sig kunna fatta
beslut i ett visst ärende kan överlämna ärendet till nämnden för beslut, om inte
ärendet kan omfördelas till annan tjänsteperson eller ersättare finns angiven i
delegationsordningen. Vid vidaredelegation kan ärendet i stället överlämnas till
den som beslutat om vidaredelegationen.

Medicinsk delegering
I hälso- och sjukvårdslagstiftningen förekommer begreppet delegera i betydelsen
medicinsk delegering vilket innebär överlåtelse av medicinska arbetsuppgifter,
t.ex. läkemedelshantering. Medicinsk delegering regleras inte av kommunallagen
och omfattas inte av denna delegationsordning.

Fullmakter
Inom vissa områden utökas en tjänstepersons befogenhet utöver det som gäller
inom delegationsordningen genom utfärdande av fullmakter. Av fullmakten ska
framgå vem som ges fullmakten (person, inte tjänst), för vilket ärende fullmakten
gäller och under vilken tidsperiod fullmakten är giltig. För rättegångsfullmakt
gäller särskilda regler. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den
som skriver under fullmakten själv äger beslutanderätten.

5

Delgivning
Enligt kommunallagen 6 kap. 36 § sker delgivning med en nämnd med
ordföranden eller med den som enligt kommunens reglemente eller ett särskilt
beslut är behörig att ta emot delgivningar. Av kommunens reglemente framgår
att delgivning med en nämnd sker med ordförande, vice ordförande, nämndens
sekreterare eller med nämndens registrator.
Delgivning av kallelse till muntlig förhandling: se delegation A:8.
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Allmänna ärenden
A
A:1

Ärende/ärendegrupp
Beslut om yttranden, där
kommunen är
remissinstans, som är av
mindre betydelse för
kommunen samt att i dessa
fall avstå från att lämna
yttrande

Författning

Delegat
Avdelningschef/
Jurist på
kommunens
juridikenhet

A:2 Beslut om kassation och
försäljning av lösöre samt
godkännande av avtal om
liknande, inom respektive
ansvarsområde och
budgetram

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera

A:3

Förvaltningschef

A:4

A:5

A:6

Godkänna mottagande av
gåva till kommunen som
inte medför några
restriktioner för
kommunens verksamhet

Kommunallag (2017:725)
Rätt att ingå, underteckna
6 kap. 37 och Förvaltningschef
och förlänga avtal (inkl.
38 §§
genomföra upphandling)
som inte är av principiell
betydelse eller i övrigt av
större vikt och som avser
den löpande verksamheten
hos förvaltningen
Beslut på nämndens vägnar 6 kap. 39 §
Nämndens
i ärenden som är så
ordförande
brådskande att avgörandet
inte kan vänta till
nästkommande
sammanträde.
Beslut i ärenden som tillhör
Ordförande i
respektive utskotts
respektive utskott
ansvarsområde.

Ersättare

Biträdande
förvaltningschef

Noteringar/Villkor
Med mindre
betydelse avses
förslag som
kommunen antingen
inte har något att
erinra mot eller som
inte antas påverka
vår verksamhet
I enlighet med
kommunens
ekonomistyrningsregler och
upp till de
maxbelopp som
anges däri.
Kassation och
försäljning under ett
basbelopp anses
som verkställighet
Observera nogsamt
de regler om mutor
och jäv som framgår
av kommunallag

Biträdande
förvaltningschef

Nämndens vice
ordförande

Beslutet ska
anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde (6
kap. 40 § KL)

Vice ordförande Gäller i brådskande
i respektive
ärenden, då
utskott
utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas.
Observera att denna
beslutanderätt inte
gäller i ärenden
enligt LVU och
LVM (jfr 10 kap 4 –
6 §§ SOL)
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A:7

Beslut angående jäv
avseende anställd i
kommunen.

7 kap. 4 §

A:8

Mottagande av delgivning
av kallelse till muntlig
förhandling

A:9

Beslut avseende begäran
om avgörande av ärende
äldre än sex månader

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef

Förvaltningslagen
Handläggare i
sina egna ärenden
12 §

Enhetschef

Avdelningschef

A:10 Beslut om att avvisa ett
biträde eller ombud

14 § andra
stycket

Förvaltningschef
/Chefsjurist

A:11 Ändring av beslut

38 §

Delegat i
ursprungsbeslut

Beslut som kan
ändras snabbt och
enkelt och utan att
det blir till nackdel
för någon enskild
part

A:12 Pröva fråga om skrivelse
med överklagande
inkommit i rätt tid och
beslut om avvisning

45 §

Registrator/
handläggare

Handläggare har
delegation i eget
ärende

GDPR (EU:s dataskyddsförordning)
Avdelningschef
Artikel 15,
16, 17, 18

A:13 Beslut rörande
framställningar som
enskilda gör med stöd av
dataskyddsförordningen

A:14 Undertecknande av
Artikel 28
personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef

I samråd med
kommunens
juridikenhet
Samråd med chef på
LK Data

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
A:15

Beslut att inte lämna ut en
allmän handling, att inte
lämna ut en uppgift ur en
allmän handling samt att
lämna ut en allmän
handling med förbehåll

Avdelningschef/
Jurist på
kommunens
juridikenhet

Nämndsekreterare

Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

A:16

Rätt att utfärda tillsägelse/
rättelseanmodan

12 kap. 42 §
och 43 § JB

Enhetssamordnare

Enhetschef

Avser
förhållanden då
nämnden är
hyresvärd

A:17

Rätt att säga upp

12 kap. 8 §

Enhets-

Enhetschef

Avser
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hyresavtal samt avhysa
hyresgäst

JB

samordnare

förhållanden då
nämnden är
hyresvärd

Polisanmälan

A:18

Beslut angående brott mot
nämndens verksamhet av
typen skadegörelse, hot
och våld mot tjänsteman
etc

Avdelningschef

Förvaltningschef

Avser
situationer där
någon enskild
(namngiven)
kan misstänkas
för brottet.
(12:10 SOL
bryter
sekretessen)

A:19

Beslut angående anmälan
till polismyndighet om
brott mot underårig

Enhetssamordnare

Enhetschef

12:10 SOL
bryter
sekretessen

B. Ekonomi
B
B:1

B:2

B:3
B:4

B:5
B:6
B:7
B:8

B:9
B:10

Ärende/ärendegrupp
Att genom SON för
kommunens räkning
teckna särskilt avtal med
enskild utförare då
resursbehovet inte täcks
av generella avtal
Besluta om utdelning ur
Lagman D E Holmströms
stiftelse och Samstiftelse
1
Bokföring av
kundförluster
Ersättning för extra
insatser i individuella
ärenden med maximalt
20 basbelopp per gång
Besluta om
verksamhetsbidrag till
föreningar
Besluta om
lokalunderhåll/
lokalförändringar
Teckna avtal/
verksamhetsuppdrag
Teckna samt säga upp
hyresavtal avseende
bostadslägenhet

Delegat
Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera

Ersättare

Noteringar/Villkor
Avtal ska finnas innan beslut
om bistånd eller beslut om
vård.

Administrativ chef

Chef på
Ekonomiservice
Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef
Bostadssamordnare

Enhetschef för
bostadsenheten

Teckna hyreskontrakt för Förvaltningschef
lokaler
Godkänna utförare av
Förvaltningschef
daglig verksamhet enligt
lag om valfrihetssystem

I enlighet med regler för
föreningsbidrag. Upp till
5 000 kronor per tillfälle.
Lokalsamordnare som
ersättare

Biträdande
förvaltningschef
Biträdande
förvaltningschef
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B:11

B:12

B:13

B:14

B:15

Rätt att vid behov
göra förändringar
i förvaltningens
internbudget
Rätt att vid behov
utse nya
beslutsattestanter
och ersättare
Beslut om anstånd med
betalning, avbetalning,
avskrivning och
motsvarande för större
belopp än ett basbelopp
men högst en miljon
kronor
Beslut om försäljning av
inventarier och
utrustning upp till ett
belopp om högst 2,5
prisbasbelopp per tillfälle

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef

Ekonomichef

Ekonomichef
Ekonom

För fordringar upp till 4
basbelopp

Avdelningschef

Årlig justering av
Förvaltningschef
avgifter för kost och
boende vid insatser enligt
LSS och SoL

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef

Den årliga justeringen ska ske
med utgångspunkt från
prisbasbeloppets förändring
med avrundning till jämnt
högre krontal.

C. Bistånd
C

Ärende/
ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Ersättare

C:1

Ekonomiskt bistånd

Socialtjänstlagen (SOL)
4 kap. 1 §
Handläggare
Enhetssamordnare

C:2

Livsföring i övrigt

4 kap. 1 §

Handläggare

Enhetssamordnare

C:3

Kontaktperson/kontakt
familj enligt 3 kap. 6 b
§ första stycket
Särskilt kvalificerad
kontaktperson enligt 3
kap. 6 b § andra

4 kap. 1 §

Handläggare

Enhetssamordnare

4 kap. 1 §

Handläggare

Enhetssamordnare

C:4

Noteringar/ villkor

Avser ekonomiskt
bistånd till sådana
behov som är en
förutsättning för eller
komplement till
andra
biståndsinsatser inom
nämndens
ansvarsområde.
Observera att
försörjningsstöd
enligt 4 kap. 3 §
åligger
arbetsmarknadsnämn
den.
Gäller
öppenvårdsinsatser
genom avtal. Se även
nedanstående
beskrivna insatser.
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C:5

stycket.
Kontaktperson enligt 5
kap. 1 § nionde
punkten (familjerätt).
Ekonomiskt bistånd i
förebyggande syfte

4 kap. 1 §

Handläggare

Placering av barn i
familjehem för
stadigvarande vård
och fostran enligt 6
kap. 6 §.
Placering av barn i
jourhem för tillfällig
vård och fostran

4 kap. 1 §

Utskott

4 kap. 1 §

EnhetsSamordnare
Handläggare vid
sociala jouren
när de tjänstgör
vid sociala
jouren

C:8

Placering av barn i
akuthem för tillfällig
vård och fostran

4 kap. 1 §

Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

C:9

Placering av barn i
HVB

4 kap. 1 §

Enhetschef/
Handläggare vid
sociala jouren
när de tjänstgör
vid sociala
jouren

Avdelningschef

C:10

Placering av barn och
unga i stödboende

4 kap. 1 §

Enhetschef/
Handläggare vid
sociala jouren
när de tjänstgör
vid sociala
jouren

Avdelningschef

C:11

Extra kostnader för
barnets resor (ex. taxi)
mellan familjehem
och skola/barnomsorg,
maximalt 150 000
kronor per barn och år

4 kap. 1 §

Enhetschef

Avdelningschef

C:6

C:7

Enhetssamordnare

Får ej överstiga 15 %
av basbeloppet per
barn eller vuxen och
år.

Enhetschef

Gäller sådant hem
som godkänts av
socialnämnden enligt
6 kap. 6 § tredje
stycket SOL.
Avser placeringar
under tiden för
pågående utredning
och längst två
månader efter
avslutad utredning
enligt 11 kap. 2 §
Se tjänstgöringsschema
Vid behov av
tillfällig placering i
andra hem(akuthem)
än de som avses i
C:7.
Gäller sådana HVB
med avtal efter
upphandling och
särskilda avtal.
Handläggare under
tjänstgöring vid
sociala jouren har
beslutanderätt endast
i akuta situationer
som inte kan vänta.
Gäller endast
stödboenden med
avtal efter
upphandling.
Handläggare under
tjänstgöring vid
sociala jouren har
beslutanderätt endast
i akuta situationer
som inte kan vänta.
Observera att övriga
omkostnader styrs av
nämndens riktlinjer
samt SKR:s cirkulär
och utgör således
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rena verkställighetsbeslut
C:12

Extra ersättningar till
akuthem, jourhem och
familjehem i form av
lönekompensation
(gäller även
kontaktfamiljer) samt
förhöjt arvode.

4 kap. 1 §

Enhetssamordnare

Enhetschef

Ska följa
rekommendationer
från SKR. Förhöjt
arvode får endast
medges upp till 6000
kronor över SKR:s
riktlinje.

C:13

Särskilda kostnader i
samband med
placeringar av barn
och unga 0-20 år
exempelvis starthjälp
vid utflyttning,
kostnader för
umgängesresor m.m.

4 kap. 1 §

Handläggare

Enhetssamordnare

Max 20 % av
basbeloppet

C:14

Särskilda
vårdkostnader i
samband med vård
enligt LVU

4 kap. 1 §

Utskott

C:15

Ekonomiskt bistånd
för tillfällig vistelse
hos
anhörig/närstående för
barn i förebyggande
syfte
Placering av barn
tillsammans med
vuxen/förälder vid
utredningshem
Placering av vuxna i
familjehem

4 kap. 1 §

Handläggare

Enhetssamordnare

4 kap. 1 §

Enhetschef

Avdelningschef

4 kap. 1 §

Avdelningschef

Handläggare har
beslutanderätt endast
under tjänstgörande
vid socialjouren.

Placering av vuxna i
HVB

4 kap. 1 §

Enhetschef/
Handläggare vid
sociala jouren
när de tjänstgör
vid sociala
jouren
Enhetschef/

Avdelningschef

Extra kostnad i
samband med
placering av vuxna i
HVB eller familjehem.

4 kap. 1 §

Gäller endast HVB
med avtal (generella
eller särskilda).
Handläggare har
beslutanderätt endast
under tjänstgöring
vid socialjouren.
Biståndet ska vara
kopplat till stödinsats
och får inte utan
särskilda skäl avse
vad som normalt

C:16

C:17

C:18

C:19

Handläggare vid
sociala jouren
när de tjänstgör
vid sociala
jouren
Enhetssamordnare

Enhetschef

De kostnader för vård
som kan uppstå
utöver familjehemsersättning och
vårddygnskostnad.
Bör lämpligen
beslutas i samband
med beslutet om
placering.
Avser kostnader för
sådant bistånd som
kan ingå i
försörjningsstöd.
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räknas till
försörjningsstöd
Max.15 % av
basbeloppet per år
och person i samband
med placering och 25
% av basbeloppet per
år och person under
placeringstiden samt
vid utslussning.
C:20

Särskilda
boendeformer enligt 5
kap. 7 §
(funktionshindrade).

4 kap. 1 §

Enhetschef

C:21

Bistånd utöver 4 kap.
1§

4 kap. 2 §

Utskott/
Enhetssamordnare

C:22

Ekonomisk ersättning
vid överflyttning av
vårdnaden till
familjehemsförälder.
Beslut om återkrav av
felaktigt utbetalat
ekonomiskt bistånd

6 kap. 11 §

Enhetssamordnare

9 kap. 1 §

Utskott

Återkrav av
ekonomiskt bistånd i
form av förskott eller
pga att den enskilde
inte haft tillgång till
sina medel
Återkrav av
ekonomiskt bistånd
utgivet utöver 4 kap. 1
§
Beslut om att föra
talan beträffande
ersättning från enskild.
Eftergift av
ersättningsskyldighet
som avses i 9 kap. 1 §
Eftergift av
ersättningsskyldighet
som avses i 9 kap. 2 §
första stycket.
Eftergift av
ersättningsskyldighet
som avses i 9 kap. 2 §
andra stycket.

9 kap. 2 §
första
stycket

Handläggare

9 kap. 2 §
andra
stycket

Utskott

9 kap. 3 §

Utskott

9 kap. 4 §

Utskott

9 kap 4 §

Enhetssamordnare

Enhetschef

9 kap. 4§

Utskott/
Enhetssamordnare

Enhetschef är
ersättare för
enhetssamordnare

C:23

C:24

C:25

C:26

C:27

C:28

C:29

Avdelningschef

Enhetschef

Beslutanderätten för
enhetssamordnare
gäller i de fall denne
eller handläggare kan
fatta beslut om
beloppsmässigt
motsvarande bistånd
enligt 4 kap. 1 §.
Ska följa
rekommendationer
från SKR
Observera vår
lagstadgade
skyldighet att anmäla
misstänkt
bidragsfusk.

Enhetssamordnare

Beslutanderätten
följer vad som gäller
för bistånd enl. 4 kap
2§

13

C:30

Eftergift av
ersättningsskyldighet
som avses i 8 kap. 1 §
första och andra
stycket.
Beslut att inleda, ej
inleda och avsluta
utredning.

9 kap. 4 §

Enhetssamordnare

Enhetschef

11 kap. 1 §D

Enhetssamordnare/
Handläggare/
Handläggare vid
sociala jouren
när de tjänstgör
vid sociala
jouren

Enhetschef

C:32

Förlängning av
utredningstid.

11 kap. 2 §
andra
stycket

Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

C:33

Uppföljning av ett
barns situation efter
avslutad utredning
Uppföljning av ett
barns situation efter
avslutad placering

11 kap 4 a §

Enhetssamordnare

Enhetschef

11 kap. 4 b §

Enhetssamordnare

Enhetschef

C:31

C:34

Handläggare har
endast delegation i
ärenden som inleds
genom ansökan.
Handläggare
socialjouren har
beslutanderätt endast
under tjänstgöring
vid socialjouren.
Se
tjänstgöringsschema
Delegation till någon
inom den grupp av
förtroendevalda som
har erhållit s.k.
kompletterande
beslutanderätt (LVU
och LVM), övriga
fall-nämndbeslut.

Socialförsäkringsbalk (2010:110) SFB)

C:35

C:36

C:37

C:38

Anmälan till
försäkringskassan om
att enskild kan antas
ha rätt till assistansersättning.
Begäran om att
barnbidrag ska
utbetalas till
familjehemsförälder
Begäran om att ändra
mottagare av
barnbidrag

51 kap. 7 §

Handläggare

Enhetssamordnare

106 kap. 6 §

Handläggare

Enhetssamordnare

16 kap 18 §

Handläggare

Enhetssamordnare

Begäran om att ändra
mottagare av
underhållsstöd

18 kap 19 §

Handläggare

Enhetssamordnare
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Övriga beslut enligt socialtjänstlagen
D

Ärende/ ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Ersättare

D:1

Beslut angående
överflyttning av ärende
till och från annan
kommun.

2 a kap. 10 §

Enhetschef

Avdelningschef

D:2

Beslut om vård- och
omsorgsinsatser till
äldre,
funktionshindrade och
svårt sjuka inför
inflyttning i
kommunen.

2 a kap. 8 § 1 p

Beslutanderätten följer av
beslutanderätten avseende
varje enskild
insats.

Enhetschef

D:3

Beslut om insatser på
grund av våld eller
andra övergrepp till
enskild som behöver
flytta till en annan
kommun men inte kan
göra det utan att de
insatser som han eller
hon behöver lämnas.

2 a kap. 8 § 2 p

Handläggare

Enhetssamordnare

D:4

Beslut angående
ansökan till
Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) om
överflyttning av ärende.

2 a kap. 11 §

Enhetschef

Avdelningschef

D:5

Beslut angående det
närmare innehållet i
utdömd ungdomstjänst
och angående att utse
en handledare.

5 kap. 1 b §
andra stycket

Handläggare

Enhetssamordnare

D:6

Beslut om förbud eller
begränsning för enskild
att ta emot andras barn
i sitt hem.

5 kap. 2 §

Utskott

D:7

Samarbetssamtal

5 kap. 3 §
första stycket

Handläggare

D:8

Medgivande eller
beslut om vård.

6 kap. 6 §

Utskott

D:9

Övervägande av vård

6 kap. 8 §

Utskott

D:10

Övervägande avseende
flyttningsförbud

6 kap. 8 a §

Utskott

D:11

Övervägande avseende
vårdnadsöverflytt

6 kap. 8 b §

Utskott

Enhetschef

Noteringar/ villkor

I enlighet med
gällande riktlinjer
antagna av socialoch omsorgsnämnden.

Avser situationer
utan föreläggande
från domstol.
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D:12

Medgivande vid
adoption av utländskt
barn

6 kap. 12 §

Utskott

D:13

Återkallelse av
medgivande enligt 6
kap. 12 §.

6 kap. 13 §

Utskott

D:14

Beslut om ekonomisk
ersättning från enskild.

8 kap. 1 §
första stycket

Handläggare

Enhetssamordnare

Kostnadsersättning
vid placering av
vuxna missbrukare.

D:15

Beslut om ekonomisk
ersättning från enskild.

8 kap. 1 §
andra stycket

Handläggare

Enhetssamordnare

Kostnadsersättning
vid placering av
barn.

D:16

Beslut om avgift från
enskild för hemtjänst
(förbehålls/schablonbelopp).

8 kap. 7 §
andra stycket

Handläggare
med särskilt
uppdrag

D:17

Höjt minimibelopp

8 kap. 8 §
första stycket

Handläggare
med särskilt
uppdrag

D:18

Minskat minimibelopp

8 kap. 8 §
andra stycket

Handläggare
med särskilt
uppdrag

D:19

Underrättelse till
åklagarmyndigheten.

12 kap. 8 §

Handläggare

Enhetssamordnare

D:20

Beslut angående
skyldighet att
dokumentera, utreda
och avhjälpa
missförhållanden eller
en påtaglig risk för
missförhållanden

14 kap. 6 §

Avdelningschef

Förvaltningschef

Gäller i den egna
verksamheten.

D:21

Rätt att utse
tjänsteperson som får
anmäla ett allvarligt
missförhållande eller en
påtaglig risk för ett
allvarligt
missförhållande till
Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)

14 kap. 7 §

Avdelningschef

Förvaltningschef

Gäller i den egna
verksamheten. Se
SOSFS 2011:5

Övriga beslut som innefattar myndighetsutövning
E

Ärende/ ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Noteringar/ villkor
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Alkohollag (2010:1622)
E:1

Beslut om
serveringstillstånd
● Tillsvidare
● Tillfälliga

8 kap. 2 §

Handläggare

Enhetschef

Första punkten avser
endast bifall. Andra
punkten innefattar
beslutanderätten både
bifall och avslag.
I samband med
tillståndsbeslutet får
beslutas om de villkor
som anses behövliga.
Riktlinjer. Dnr SN
2013-78.

E:2

Avslag på ansökan om
serveringstillstånd

8 kap. 12 §

Handläggare

Enhetschef

Beslutanderätten avser
endast de fall då
sökanden inte klarat
kunskapsprov

E:3

Utsträckt serveringstid
till kl. 03.00.

8 kap. 19 §

Handläggare

Enhetschef

Avser endast bifall.
Riktlinjer. Dnr SN
2013-78.

E:4

Erinran

9 kap.17 §

Handläggare

Enhetschef

Beslut om varning och
återkallelse är inte
delegerat. Ordföranden
kan besluta om
återkallelse i det fall
nämndens beslut inte
kan avvaktas.

E:5

Beslut att återkalla
tillstånd då det inte
längre utnyttjas.

9 kap. 18 §
första stycket
1 punkten

Handläggare

Enhetschef

Beslut att meddela
varning.

9 kap. 19 §

Handläggare

Enhetschef

E:6

Avser försäljning av
folköl

Begravningslag (1990-1144)
E:7

Beslut

5 kap 2 §

Handläggare
med särskilt
uppdrag

Föräldrabalken (1949:381) (FB)
E:8

Bekräftelse av
föräldraskap enligt Uprotokoll

1 kap. 9 §

Handläggare

Enhetschef

E:9

Bekräftelse av faderskap
enligt U-protokoll

2 kap. 1 §

Handläggare

Enhetschef

E:10

Bekräftelse av faderskap
enligt MF-protokoll.

Handläggare

Enhetschef
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E:11

Bekräftelse av faderskap
enligt S-protokoll.

2 kap. 5 §

Handläggare
med särskilt
uppdrag
Informationssekr
eterare vid
Medborgarkonto
r City

E:12

Beslut om att godkänna
eller inte godkänna avtal
om vårdnad

6 kap. 6 §

Handläggare

E:13

Medgivande till insats
för barn utan samtycke
från vårdnadshavare.

6 kap. 13 a §

Utskott

E:14

Beslut om att godkänna
eller inte godkänna avtal
om boende

6 kap. 14 a §

Handläggare

Enhetschef

E:15

Beslut om att godkänna
eller inte godkänna avtal
om umgänge

6 kap. 15 a §

Handläggare

Enhetschef

E:16

Utse en viss person att
medverka vid umgänge

6 kap. 15 c §
tredje stycket

Enhetschef

Avdelning-schef

Enhetschef

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
E:17

Beslut om
personkretstillhörighet

1 och 7 §§

Handläggare

Enhetssamordnare

Beslut om
personkretstillhörighet
fattas inte särskilt utan
är en del av eventuellt
beslut om insats enligt
9 § denna lag.

E:18

Beslut om personlig
assistans

9§2
punkten

Enhetssamordnare

Enhetschef

Enligt gällande
riktlinjer antagna av
social- och
omsorgsnämnden.

E:19

Beslut om
•
ledsagare
•
kontaktperson
•
avlösarservice
•
korttidsvistelse
•
korttidstillsyn.

9 § 3-7
punkten

Handläggare

Enhetssamordnare

Enligt gällande
riktlinjer antagna av
nämnden. Inkluderar
rätt att ta ställning till
§§ 1 och 7

E:20

Beslut om boende i
familjehem eller i
bostad med särskild
service för barn och
ungdom.

9§8
punkten

Utskott/
Enhetschef

Avdelningschef är
ersättare för
enhetschef

Utskott fattar beslut
om bostad med
särskild service.
Enhetssamordnare
fattar beslut om
familjehem. I akuta
situationer, och då i
avvaktan på nästa
utskottssammanträde,
kan samtliga beslut
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fattas av
enhetssamordnare.
E:21

Beslut om bostad med
särskild service för
vuxna eller särskilt
anpassad bostad för
vuxna.

9§9
punkten

Enhetschef

Avdelningschef

E:22

Beslut om daglig
verksamhet

9 § 10
punkten

Handläggare

Enhetssamordnare

E:23

Utbetalning av
assistansersättning till
annan än den
berättigade.

11 §

Utskott

E:24

Beslut om återkrav av
assistansersättning.

12 §

Enhetssamordnare

Enhetschef

E:25

Anmälan till
överförmyndare och till
försäkringskassan.

15 § 6, 8 och
9 punkten

Handläggare

Enhetssamordnare

E:26

Förhandsbesked

16 §

Enhetssamordnare/
Handläggare

Enhetssamordnare
är ersättare
för
handläggare
Enhetschef
är ersättare
för enhetssamordnare

Beslutanderätten är
analog med vad som
kan beslutas enligt 9 §.

E:27

Verkställa annan
kommuns beslut

16 a §

Enhetssamordnare/
Handläggare

Enhetssamordnare
är ersättare
för
handläggare
Enhetschef
är ersättare
för enhetssamordnare

Beslutanderätten är
analog med vad som
kan beslutas enligt 9 §.

E:28

Beslut om ekonomisk
ersättning från enskild.

20 §

Handläggare

Enhetssamordnare

Kostnadsersättning vid
placering av barn.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
E:29

E:30

Meddela förbud eller
föreläggande

7 kap. 9 §

Handläggare

Enhetschef

Avser tobaksvaror och
örtprodukter för
rökning

Meddela varning

7 kap. § 11

Handläggare

Enhetschef

Avser tobaksvaror och
örtprodukter för
rökning
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E:31

Meddela förbud eller
föreläggande

7 kap 12 §

Handläggare

Enhetschef

Avser elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare

E:32

Meddela varning

7 kap. 13 §

Handläggare

Enhetschef

Avser elektroniska
cigaretter och
påfyllningsbehållare

E:33

Begära upplysningar,
handlingar, varuprover
och liknande som
behövs för tillsyn enligt
lagen

7 kap. 17 §

Handläggare

Enhetschef

Spellag (2018:1138)
E:34

Registrering av lotteri

6 kap 9 §

Samhällsvägledare vid
Kontakt
Linköping

E:35

Förordna kontrollant

18 kap § 10

Samhällsvägledare vid
Kontakt
Linköping

Avser
registreringslotterier

E:36

Meddela föreläggande,
förbud, föreskrifter eller
villkor

18 kap. § 23

Samhällsvägledare vid
Kontakt
Linköping

Avser
registreringslotterier

Tvångsvård
F

Ärende/ ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Noteringar/ villkor

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
F:1

Ansökan om vård

4§

Utskott

F:2

Omedelbart
omhändertagande

6§

Utskott/
Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Då utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas
innehas
beslutanderätten av
ordförande och
förordnad ledamot.
Se tjänstgöringsschema.

F:3

Omedelbart
omhändertagande då
svensk domstol saknar
behörighet att besluta om
vård enligt LVU

6a§

Utskott/
Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Se ovan villkor
under F:2.
Omhändertagande
gäller endast
personer under 18
år.
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Se tjänstgöringsschema
F:4

Ansökan om förlängning
av utredningstid.

8§

Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Se tjänstgöringsschema.

F:5

Upphörande av
omedelbart
omhändertagande

9 § tredje
stycket

Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Se tjänstgöringsschema.

F:6

Upphörande av
omedelbart
omhändertagande enligt 6
a§

9b§
andra
stycket

Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Se tjänstgöringsschema

F:7

Hur vården ska ordnas och
var den unge ska vistas
under vårdtiden.

11 § första
och andra
stycket

Utskott/
Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Ordförande eller
förordnad ledamot
innehar
beslutanderätt endast
när utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas.
Se tjänstgöringsschema

F:8

Den unges förhållanden
under vårdtiden.

11 §
fjärde
stycket

Handläggare

Enhetssamordnare

F:9

Övervägande av vård
enligt 2 § denna lag.

13 § första
stycket

Utskott

F:10

Prövning av vård enligt 3
§ denna lag.

13 § andra
stycket

Utskott

F:11

Övervägande avseende
vårdnadsöverflyttning.

13 § tredje
stycket

Utskott

Övervägandet är
formlöst och utgör
inte beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.

F:11

Övervägande avseende
flyttningsförbud

13 b §

Utskott

Övervägandet är
formlöst och utgör
inte beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.

F:12

Övervägande avseende
vårdnadsöverflyttning

13 c §

Utskott

Övervägandet är
formlöst och utgör
inte beslutsfattande i

Övervägandet är
formlöst och utgör
inte beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.
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förvaltningslagens
mening.
F:13

Övervägande av beslut
enligt 14 § andra stycket
(umgänge och vistelseort)

14 § tredje
stycket

Utskott

Övervägandet är
formlöst och utgör
inte beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.
(För kännedom:
Akut beslut om
hemlighållande
fattas enligt A5.)

F:14

Ansökan om skyddad
folkbokföring för barn.

14 §
fjärde
stycket

Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Se
tjänstgöringsschema

F:15

Upphörande av vård enligt
denna lag

21 §

Utskott

F:16

Uppföljning när vård
enligt denna lag upphör

21 b §

Utskott

F:17

Förebyggande insatser
enligt denna lag.

22 § första
stycket

Utskott

F:18

Prövning av beslut om
förebyggande insatser
enligt denna lag.

22 § tredje
stycket

Utskott

F:19

Ansökan om
flyttningsförbud

24 §

Utskott

F:20

Övervägande av
flyttningsförbud.

26 § första
stycket

Utskott

F:21

Upphörande av
flyttningsförbud

26 § andra
stycket

Utskott

F:22

Tillfälligt flyttningsförbud

27 §

Utskott/
Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Övervägandet är
formlöst och utgör
inte beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.

Ordförande eller
förordnad ledamot
innehar
beslutanderätten
endast när utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas.
Se tjänstgöringsschema

F:23

Upphörande av tillfälligt
flyttningsförbud.

30 § andra
stycket

Utskott
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F:24

Utformning av umgänge i
samband med
flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan
nås.

31 §

Utskott

F:25

Ansökan om utreseförbud

31 b §

Utskott

F:26

Upphörande av
utreseförbud

31 c §

Utskott

F:27

Tillfälligt utreseförbud

31 d §

Utskott/
Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

I akuta situationer
och då i avvaktan på
nästa utskottssammanträde kan
beslut fattas av
socialnämndens
ordförande med stöd
av 6 kap 39 § KL.

Ordförande eller
förordnad ledamot
innehar
beslutanderätten
endast när utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas.
Se tjänstgöringsschema

F:28

Upphörande av tillfälligt
utreseförbud

31 g §

Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Ordförande eller
förordnad ledamot
innehar
beslutanderätten
endast när utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas.
Se tjänstgöringsschema.

F:29

Tillfälligt undantag från
ett utreseförbud

31 i §

Utskott

F:30

Beslut om
läkarundersökning,
utseende av läkare och
plats för undersökningen.

32 §

Enhetssamordnare

F:31

Beslut om provtagning
inför umgänge

32 a §

Utskott

F:32

Beslut om provtagning
inför upphörande av vård

32 b §

Utskott

F:33

Anmälan till
förvaltningsrätt om behov
av offentligt biträde och
yttrande över offentligt
biträdets kostnadsräkning.

39 §

Handläggare

F:34

Begäran om handräckning
av polismyndighet för att
bereda läkare tillträde till
den unges hem eller att

43 § första
stycket 1
punkt

Utskott

Enhetschef

Enhetssamordnare

Även ordförande i
SON kan med stöd
av lagtexten fatta
beslut
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föra den unge till
läkarundersökning.
F:35

Begäran om handräckning
av polismyndighet för
genomförande av beslut
om vård eller omhändertagande.

43 § första
stycket 2
punkt

Personligt
förordnande,
enligt bilagt
protokoll.

Se särskilt
nämndprotokoll.

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
F:32

Beslut att inleda eller
avsluta utredning

7 § första
stycket

Enhetssamordnare

Enhetschef

F:33

Beslut om
läkarundersökning

9§

Handläggare

Enhetssamordnare

F:34

Ansökan om vård enligt
denna lag

11 §

LVM-utskott

F:35

Omedelbart
omhändertagande enligt
denna lag

13 §

LVM-utskott/
Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Ordförande eller
förordnad ledamot
innehar
beslutanderätten
endast när utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas.
Se tjänstgöringsschema

F:36

Upphörande av
omedelbart
omhändertagande enligt
denna lag.

18 b §

Ordförande/
Förordnad
ledamot med
kompletterande
beslutanderätt

Ordförande eller
förordnad ledamot
innehar
beslutanderätten
endast när utskottets
sammanträde inte
kan avvaktas.
Se tjänstgöringsschema

F:37

Innehållet i vården utanför
LVM-hemmet.

27 §

Enhetssamordnare

Enhetschef

F:38

Anmälan till
förvaltningsrätten om
behov av offentligt biträde
och yttrande över
offentligt biträdets
kostnadsräkning.

42 §

Handläggare

Enhetssamordnare

För sådana beslut
gäller samma
beslutanderätt och
riktlinjer såsom vid
bistånd enligt 4 kap.
1 § SOL
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F:39

Begäran om handräckning
hos polismyndigheten.

45 § 1 och
2 punkten

Handläggare

Enhetssamordnare

F:40

Yttrande till
åklagarmyndighet rörande
åtalsprövning.

46 §

Handläggare

Enhetssamordnare

G Processuella frågor
G

Ärende/ ärendegrupp

G:1

G:2

Lagrum

Delegat

Ersättare

Noteringar/
villkor

Utfärda generell fullmakt
för tjänstepersoner att
bevaka nämndens rätt vid
domstolar och andra
myndigheter eller vid
förrättningar.

Förvaltningschef

Biträdande
förvaltningschef

Gäller när
fullmakten ska
användas över
tid och vid
olika instanser
samt avseende
samtliga
rättsområden/s
akområden

Utfärda fullmakt i enskilt
specifikt ärende

Enhetschef

Avdelningschef

Avser fullmakt
29för
tjänsteperson
som ska
företräda
nämnden i
domstol i eget
ärende.

Förvaltningslag (2017:900)
G:3

Överklagan till domstol
och svar till domstol i
samband med överklagan
av beslut enligt LVM och
LVU

40 §

Utskott

G:4

Yttrande till domstol över
handlingar i målet i
samband med överklagan

40 §

Handläggare/
Enhetssamordnare

Ordförande
kan besluta
om utskottets
sammanträde
inte kan
avvaktas.
Enhetssamord
nare (ersättare
för handläggare)
Enhetschef
(ersättare för
enhetssamord
nare)

Handläggarens
delegation
avser endast
egna beslut.
För nämndbeslut och
beslut fattade
av utskott är
enhetssamordnaren
delegat.
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Förordning om statlig ersättning för asylsökande med flera (SFS 2017:193)
G:5

Överklaga beslut om
ersättning från
Migrationsverket.

Enhetschef
/Jurist på
kommunens
juridikenhet

Förordning om statlig ersättning för vissa utlänningar (SFS 2010:1122)
G:6

Överklaga beslut om
ersättning från
Migrationsverket.

Enhetschef
/ Jurist på
kommunens
juridikenhet

Särskild avgift enligt SoL och LSS
G:7

Yttrande till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO)
samt domstol i samband
med fråga om särskild
avgift.

G:8

Överklaga domstols beslut
angående särskild avgift
enligt SoL och LSS

16 kap. 6a-c §
SoL och 28 a
LSS

Enhetschef/
Förvaltningsjurist

Avdelningsc
hef

Chefsjurist/
Kommunjurist/
Förvaltningsjurist

Samråd med
avdelningschef innan
överklagan.

Föräldrabalken (1949:381) (FB)

G:9

Beslut om att föra talan i
ärenden om faderskap
enligt 2 kap. 1 § FB

3 kap. 5 §

Handläggare

Enhetschef

G:10

Beslut att utse utredare i
utredning begärd av
domstol i mål om adoption.

4 kap. 14 §

Enhetssamordnare

Enhetschef

G:11

Yttrande till domstol i
ärende om umgängesstöd

6 kap. 15 c §
andra stycket

Handläggare

Enhetschef

G:12

Beslut att utse utredare i
utredning begärd av
domstol i mål om vårdnad,
boende och umgänge.

6 kap. 19 §

Enhetschef

Avdelningsch
ef

Socialtjänstförordning (2001:937) (SoF)
G:13

Framställan eller ansökan
till domstol om
målsägandebiträde för ett
barn.

5 kap. 2 §

Handläggare

Enhetssamordnare
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Statlig ersättning enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
G:13

Överklaga beslut om
ersättning från
Migrationsverket

Avdelningschef
/
Kommunjurist/
Förvaltningsjur
ist
Övriga yttranden

G:14

Yttrande till domstol
rörande överlämnande till
vård inom socialtjänsten.

31 kap. 2 §
brottsbalken

Handläggare

Enhetssamordnare

G:15

Yttrande till åklagare/
undersökningsledare
rörande fråga om åtal.

11 § lag
(1964:167) med
särskilda
bestämmelser om
unga
lagöverträdare
(LUL)

Handläggare

Enhetssamordnare

G:16

Yttrande till domstol
rörande fråga om påföljd.

28 § lag
(1964:167) med
särskilda
bestämmelser om
unga
lagöverträdare
(LUL)

Handläggare

Enhetssamordnare

G:17

Begäran om
brottsutredning avseende
den som inte fyllt 15 år

31 § andra stycket
lag (1964:167)
med särskilda
bestämmelser om
unga
lagöverträdare
(LUL)

Enhetssamordnare

Enhetschef

G:18

Yttrande till domstol
rörande namnändring

44-45 §§ lag
(2016:1013) om
personnamn

Handläggare

Enhetssamordnare

G:19

Yttrande till
körkortsmyndigheten i
samband med tillstånd och
förhandsbesked

3 kap. 8 §
körkortsförordningen

Handläggare

Enhetssamordnare

G:20

Yttrande till
körkortsmyndigheten i
samband med
körkortsingripande

5 kap. 2 §
körkortsförordningen

Handläggare

Enhetssamordnare

G:21

Yttrande till
passmyndigheten rörande
pass till barn utan
vårdnadshavares
medgivande.

3 § andra stycket
passförordning
(1979:664)

Handläggare

Enhetssamordnare

Avser vård
enligt LVM
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G:22

Framställan till CSN om att
studiehjälp till barn ska
utbetalas till nämnden eller
annan lämplig person.

2 kap. 33 § andra
stycket
studiestödsförordn
ing (2000:655)

Handläggare

Enhetssamordnare

G:23

Yttrande till
Försvarsmakten angående
ansökan som
hemvärnssoldat

5 § hemvärnsförordning
(1997:146)

Administrativ
chef

G:24

Yttrande till
polismyndighet rörande
offentlig tillställning.

3 kap. 2 §
ordningslag
(1993:1617)

Handläggare

Enhetssamordnare

G:25

Yttrande till
åklagarmyndighet(eller till
annan socialnämnd)
angående underårigs
äktenskap

5 kap 5 § tredje
stycket
äktenskapsbalken

Handläggare

Enhetssamordnare

G:26

Yttrande till
tillsynsmyndighet (t.ex.
Arbetsmiljöverket, JO,
IVO) med anledning av
inspektion eller liknande
ärende.

Avdelningschef

Förvaltningschef

Efter samråd
med jurist vid
kommunens
juridikenhet.

Administrativa ärenden
H

H:1

H:2
H:3

H:4

H:5

H:6

Ärende/ ärendegrupp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel
EnhetsYttrande över ansökan 3 §
Handläggare
samordnare
om tillstånd att
anordna automatspel
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Rapportera brister
21 §
Handläggare
Socialtjänstlagen (SOL)
Enhetschef
Beslutanderätt om
5 kap. 1 §
Handläggare
yttrande till
punkten 9
ursprungsland/
adoptionsorganisation
över ett barns situation
efter att adoption
fullföljts.
Avtal med familjehem
6 kap. 6 b
Handläggare
Enhets§
samordnare

Noteringar/
villkor

Yttrandet lämnas
till adoptivförälder,
som ansvarar för
att översätta och
sända rapporten till
ursprungslandet

Ska följa
rekommendationer
från SKR.
Beslut om
8 kap. 4 §
Handläggare med
Avseende avgift
beräkningsunderlag
särskilt uppdrag.
inom verksamheten
Äldre och
funktionshindrade
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Beslut angående
24 e §
Avdelningschef
Biträdande
skyldighet att
förvaltningschef
dokumentera, utreda
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H:7

och avhjälpa
missförhållanden eller
en påtaglig risk för
missförhållanden
Beslut angående
anmälan av ett
allvarligt
missförhållande eller
en påtaglig risk för ett
allvarligt
missförhållande till
Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)

H:8

Anmälan till
överförmyndare

H:9

Utse ansvarig
handläggare i ärenden
om avhysning från
bostad.

H:10

Anmälan till
smittskyddsläkare att
någon inte följer givna
förhållningsregler.

H:11

Beslut angående
skyldighet att utreda
händelser i
verksamheten som har
medfört eller hade
kunnat medföra en
vårdskada.

H:12

Anmälan till
Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) av
händelser som har
medfört eller hade
kunnat medföra en
allvarlig vårdskada.

24 f §

Avdelningschef

Förvaltningschef

Socialtjänstförordning (2001:937) (SoF)
5 kap 3 §
Handläggare
Enhets1-3
samordnare
punkten
5 kap. 4 §
EnhetsEnhetschef
samordnare
Smittskyddslag (2004:168)
6 kap. 12 § EnhetsEnhetschef
samordnare

Patientsäkerhetslag (2010:659)
3 kap. 3 §
Medicinsk
ansvarig
sjuksköterska
(MAS)
Medicinskt
ansvarig för
rehabilitering
(MAR)
3 kap. 5 §
MAS
MAR

Gäller endast inom
två månader från
underrättelse enligt
6 kap. 11 § samma
lag

Se HSLF-FS
2017:41
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