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Beslutanderätt och delegering
1

Organisationen i kommunen

I 3 kap. Kommunallagen (KL) finns bestämmelser om kommunernas organisation och
verksamhetsformer. I varje kommun finns det en beslutande församling; kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för
att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.
Fullmäktige ska också, om inte något annat är särskilt föreskrivet, bestämma nämndernas
verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Enligt 3 kap. 9 § KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga
frågor. Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. De ärenden som anges i 9 § eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras
av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.
Vad gäller nämnderna beslutar de följaktligen i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.
Nämnderna beslutar också i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan
författning ska handha. Nämnderna bereder dessutom fullmäktiges ärenden och ansvarar för att
fullmäktiges beslut verkställs.
Styrelsens och nämndernas ansvar

Enligt 6 kap. 1 § KL skall styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal
verksamhet om bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, dvs. kommunala företag och
föreningar.
Enligt 6 kap. 7 § KL, skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Av 6 kap. 32 § KL framgår att fullmäktige skall utfärda reglementen med närmare föreskrifter om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Allmänt om delegering

Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv
fattat dem. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, dvs. det
gäller inte.
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Utöver delegering finns i LVU och LVM en kompletterande beslutanderätt. Till skillnad mot
beslutanderätt genom delegering är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas
när beslut av socialnämnden eller delegat inte går att avvakta.
Inom hälso- och sjukvården kommer delegering till användning inom olika arbetsområden. Man kan
här urskilja tre områden, nämligen kommunalrättslig delegering, medicinskrättslig delegering och
arbetsmiljörättslig delegering. Delegeringssystemet är olika inom de angivna verksamheterna. Som
framgått ovan avser delegering enligt kommunallagen, nämnds beslutanderätt till förtroendevald eller tjänsteman.
Medicinskrättslig delegering enligt 24 § 2 HSL avser däremot delegering av medicinska arbetsuppgifter från
en befattningshavare med legitimation till en annan personal inom den kommunala hälso- och
sjukvården. Genom ovanstående lag (HSL) hänvisas till MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterskas)
ansvar och kan således inte hänvisas till socialnämndens beslutanderätt. Denna delegation kan inte
vidaredelegeras. Socialstyrelsen har givit ut allmänna råd om hur man bör förfara vid delegering av
arbetsuppgifter, se SOSFS 1997:14 (M) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och
tandvård.
Vad slutligen gäller arbetsmiljörättslig delegering är det arbetsgivaren som enligt arbetsmiljölagen ansvarar
för arbetsmiljöns beskaffenhet. Arbetsgivaren har rätt att delegera vissa arbetsuppgifter varmed följer
ansvar för delegaten. Även vidaredelegering är tillåten.
1991 års kommunallag

Genom 1991 års kommunallag (KL) har i samband med införandet av den fria nämndorganisationen
flera ändringar gjorts i reglerna för delegering för såväl fullmäktige som nämnderna. Ändringarna har
gjorts i syfte att kommunerna i största möjliga utsträckning skall kunna anpassa sina arbetsformer efter
lokala förutsättningar. Ett annat viktigt syfte har varit att de förtroendevalda genom utökade
möjligheter till delegering skall avlastas ärenden av mer rutinartad karaktär och få möjlighet att ägna
mer tid och uppmärksamhet åt frågor av övergripande och principiell betydelse. Vidare har ökad
delegering av befogenheter till de anställda ansetts vara ett viktigt medel för att förbättra servicen och
effektiviteten inom förvaltningarna.
Nämndens möjlighet att delegera beslutanderätt följer av 6 kap. 33-38 §§ KL som reglerar delegering
inom en nämnd. Dessa regler kompletteras genom särskilda föreskrifter i annan lagstiftning, t ex. 10
kap. 4-6 §§ socialtjänstlagen.
Enligt KL beslutar numera varje nämnd själv inom de ramar som lagen anger vilka ärendegrupper eller
enskilda ärenden som skall göras till en anställd hos kommunen. KL gör härvidlag ingen rättslig
gradering av delegaterna. Detta är bl. a. ett uttryck för att en nämnd har det yttersta
verksamhetsansvaret för alla uppgifter inom sitt uppgiftsområde. Nämnden kan också välja att själv
behålla beslutanderätten i stor omfattning.
Det delegeringsbara området har vidgats. Förvaltningschefer får vidaredelegera till anställda och
brådskande ärenden får delegeras till ordföranden eller annan ledamot. Vissa generella undantag från
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delegering finns dock i 6 kap. 34 § KL. Flera specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, innehåller
också uttryckliga delegeringsförbud, som grundas på en bedömning av vissa ärendens principiella
betydelse. I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från
nämnden.
Offentlighetsprincipen och den därmed förknippade rätten att ta del av allmänna handlingar förändras
inte av att beslutanderätten delegeras.
Delegering av ärenden inom en nämnd

Av 6 kap. 33 § KL följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till
• Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott eller ett vårdutskott
• En enskild ledamot eller ersättare (suppleant), t.ex. ordförande.
• En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som
delegerar beslutanderätten.
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller en grupp bestående av anställda och
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegering.
Vidaredelegering

I 6 kap. 37 § KL finns en begränsad möjlighet till vidaredelegering. Denna möjlighet har införts för att
underlätta utveckling av målstyrning av verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga
arbetsanhopningar eller sjukdom (prop.1990/91:117 s. 103). Nämnden kan således genom beslut ge
förvaltningschef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Förvaltningschefen får
endast använda sin möjlighet till vidaredelegering på ett sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem
som har rätt att fatta beslut. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering skall anmälas till
förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen eller delegaten att vidareanmäla
besluten till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för
att godkänna vidaredelegering. Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som
förvaltningschefen. Dessa kan även föregripa ett beslut genom att ingripa i ärendet och överta
beslutsfattandet.
Lämplig beslutsnivå

Lagstiftningen sätter vissa yttre gränser för delegeringen, men det innebär inte att nämnden alltid bör
delegera allt som är tillåtet, t.ex. till handläggaren. En avvägning måste alltid göras mellan vad som är
ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, lämpligt med hänsyn till personalens kompetens och med
hänsyn till att en del beslut är av ingripande karaktär för den enskilde m.m. I vissa fall bör
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beslutanderätten således läggas på politisk nivå, medan tjänsteman i arbetsledande ställning eller
handläggande tjänsteman i andra fall är lämplig beslutsfattare.
Delegering och ren verkställighet

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet.
Delegeringsordningen skall inte omfatta ärenden av rent verkställande art. Gränsdragningen mellan
delegering och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader kan dock uppmärksammas.
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Beslutet
skall kunna överklagas, antingen genom kommunalbesvär (laglighetsbesvär) eller förvaltningsbesvär.
Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan
överklagas. Verkställighet innebär däremot en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område.
I dessa ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter.
Ärendegrupp eller enskilt ärende

Delegeringen kan avse en hel ärendegrupp, vilket är det vanligaste, eller ett enskilt ärende. Som
exempel kan nämnas när nämnden har tagit ställning i sak i ett visst ärende, men det krävs vissa
formella kompletteringar som hindrar nämnden att fatta beslut direkt. I stället för att nämnden tar upp
ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras (prop. 1990/91:117 s. 203).
Delegationsbegränsningar i kommunallagen

Av 6 kap. 34 § KL följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Sådana föreskrifter är 10 kap. 4 och 5 §§ SoL.
Andra punkten innebär ett förbud mot delegering av yttranden med anledning av överklaganden av
beslut som nämnden i dess helhet har fattat. Däremot är delegering möjlig om det överklagade beslutet
fattats efter delegering. Rätten att avge sådana yttranden kan delegeras till den som fattat det
överklagade beslutet men däremot inte till en lägre beslutsnivå. För att nämnden skall hålla sig
underrättad om hur delegeringsuppdraget utövas kan det emellertid finnas skäl att inte delegera
befogenheten att avge yttranden (prop. 1990/91:117 s. 204).
Enligt tredje punkten är delegering av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall
inte tillåten. Flertalet beslut enligt LVU innebär myndighetsutövning mot enskild och är ofta av stor
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betydelse för denne. Bestämmelsen skall dock ses ur ett verksamhetsperspektiv. I socialnämndens
uppgifter ingår normalt att fatta beslut med stöd av LVU. Det är därför endast om det enskilda ärendet
av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till delegering.
Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen

Vissa av socialnämndens beslut är mycket integritetskänsliga för den enskilde. Därför har möjligheten
till delegering i vissa fall begränsats på så sätt att beslutanderätten endast går att delegera till en särskild
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (politiskt utskott). Dessa begränsningar
återfinns i 10 kap. 4 § SoL och framgår av delegeringsförteckningen. Bestämmelsen syftar till att
utesluta uppräknade ärendegrupper från överföring av beslutanderätt till vissa delegater. Något indirekt
delegeringsförbud för andra ärenden är däremot inte avsett med bestämmelsen.
Ytterligare regler om delegering finns i 10 kap. 5 § SoL. I denna paragraf ges delegeringsrätt i ett flertal
frågor där socialnämnden skall medverka enligt FB. Delegeringsrätten är dock i vissa avseenden
begränsad. Den gäller inte befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en utredning eller
lägga ned en påbörjad utredning (dvs. utredning om faderskap). I 10 kap. 5 § SoL meddelas också vissa
andra delegeringsförbud. Således får delegering inte ske i frågor som avses i 5 kap. 2 § SoL. Där
föreskrivs att socialnämnden, när ett barns bästa kräver det, får förbjuda en person som har sitt hem
inom kommunen att utan nämndens medgivande ta emot andras underåriga barn för vistelse i hemmet
som inte är tillfällig. Härmed avses även feriehem. Vidare får uppdrag att besluta på nämndens vägnar
inte omfatta befogenhet att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947:525) om
allmänna barnbidrag eller 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Dessa föreskrifter ger
socialnämnden befogenhet att göra framställning hos försäkringskassan om att barnbidrag och
underhållsstöd skall kunna betalas ut till annan lämplig person eller till nämnden.
Delegering av besvärsrätt

Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära
inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett ärende blir inte
heller av särskild betydelse enbart på grund av att det överklagats utan avgörande är den sakfråga som
är aktuell. Bemyndigandet skall vara försett med det i 6 kap. 34 § KL angivna förbehållet, att vad gäller
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda delegeringen inte får omfatta ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Anmälan till nämnd

Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering skall enligt 6 kap. 33 § KL anmälas till nämnden. På
så sätt kan nämnden följa hur uppdraget att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Anmälan innebär
dock inte att nämnden omprövar eller fastställer beslutet (se avsnitt 8). Delegeringsbeslut kan redovisas
muntligt eller skriftligt till nämnden. Nämnden beslutar själv de närmare formerna för hur anmälan
skall göras.
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Återkallelse av delegering

Beslut med stöd av delegering innebär ett beslut på nämndens vägnar på samma sätt som om nämnden
själv fattat beslut. Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än när nämnden kan fatta ett nytt
beslut. Finner nämnden att delegeringsordningen bör ändras, t.ex. för att någon utövar sin
beslutanderätt på ett olämpligt sätt, kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras
generellt för en viss grupp ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Nämnden kan
också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Brådskande ärenden

Kommunallagen ger en generellt utformad möjlighet till delegering när ett beslut behöver fattas snabbt.
En nämnd får enligt 6 kap. 36 § KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså
här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns
några begränsningar framgår inte av lagtexten. Frågan är därför om denna delegering även kan omfatta
beslutanderätt som annars inte är delegerbar. I förarbetena (prop.1990/91:117 s. 205) uttalas att
”Någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse med hänsyn till ärendenas
art finns inte”. Detta skulle kunna tolkas så att begränsningarna i 6 kap. 34 § KL och 10 kap. 4 och 5 §§
SoL inte gäller vid delegering till ordförande att fatta beslut i brådskande ärenden.
Socialtjänstkommittén har i sitt betänkande Ny socialtjänstlag (SOU 1994:139 s. 509) uttalat att ”Flera
specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, innehåller uttryckliga delegeringsförbud, som bygger på en
bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden får
beslutanderätten inte delegeras från nämnden”. Härutöver har frågan inte närmare berörts.
Den här möjligheten till delegering till ordförande har betydelse bl. a. vid överklaganden, yttranden vid
överklaganden samt begäran om inhibition. Med hänsyn till den osäkerhet som råder och med
beaktande av domstolarnas sätt att hantera frågan bör denna typ av delegering undvikas i ärenden som
gäller tvångsomhändertaganden. Ärenden som avgjorts med stöd av 6 kap. 36 § KL skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
Behovet av att kunna fatta vissa beslut med kort varsel är delvis sedan tidigare tillgodosett genom
uttrycklig specialreglering i LVU. Ordförande har i flera fall rätt att fatta beslut när nämndens beslut
inte kan avvaktas.
Kompletterande beslutanderätt

Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom att ordförande
erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver har nämnden möjlighet att
i vissa fall förordna annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på sådan
kompletterande beslutanderätt är ordförandens möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande.
Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid skall finnas någon
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beslutsbehörig att tillgå. Exakt hur många som nämnden kan förordna är inte uttalat i förarbetena till
SoL, men det får anses klart att det endast skall röra sig om någon eller ett par ledamöter. Ordförandens
beslutanderätt tillkommer vice ordförande när denne tjänstgör som ordförande, vilket minskar behovet av
förordnanden. Förhållandena är likartade vid övrig kompletterande beslutanderätt.
En viktig skillnad mellan delegering enligt KL, dvs. uppdrag att besluta på nämndens vägnar, och
förordnande med stöd av bestämmelserna i t.ex. LVU är att genom delegeringen har nämnden överlåtit
arbetsuppgifterna och ärendena skall i normalfallet beslutas av delegaten. Kompletterande
beslutanderätt skall däremot endast användas när beslut av nämnden eller delegat, dvs. den som i
vanliga fall beslutar, inte kan avvaktas. Även ett beslut fattat med stöd direkt i LVU eller enligt
förordnande gäller som nämnden beslut.
Det finns inga generella regler för hur beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt skall
redovisas för nämnden. Beslut om omedelbart omhändertagande (6 § LVU) och beslut om tillfälligt
flyttningsförbud (27 § LVU) skall enligt respektive lagrum anmälas för nämnden vid nästa
sammanträde. Beträffande övriga beslut bestämmer nämnden själv om och hur nämnden skall
informeras. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör nämnden besluta att samtliga beslut fattade
med stöd av kompletterande beslutanderätt skall anmälas till nämnden. Detta kan lämpligen ske i
samma ordning som gäller för delegeringsbeslut. Särskilt viktigt får det anses vara att nämnden följer
hur de som beslutar med stöd av nämndens förordnande utövar sin beslutanderätt.
Delegering till anställd

Enligt 6 kap. 33 § KL är en nämnds delegeringsrätt begränsad till ”en anställd inom kommunen”. Detta
innebär med andra ord ett förbud för en kommun att anlita annan kommuns tjänsteman för
beslutsfattande. Vem som är anställd hos en kommun avgörs på arbetsrättslig grund. Om inte den
offentligrättsliga samarbetsformen kommunalförbund används kan t.ex. social jourverksamhet genom
avtal mellan kommuner idag inte lagligen bedrivas på annat sätt än att beslutanderätten ligger kvar hos
nämnd, utskott, enskild förtroendevald eller tjänsteman i den kommun som har det yttersta ansvaret
enligt 2 kap. 1 § och 2 § SoL. Detta innebär att sådant samarbete som innebär hjälp åt annan kommun
endast kan gälla förberedande eller andra åtgärder som inte utgör beslut i rättslig mening. En ytterligare
begränsning för samarbetets omfattning är lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § KL.
Delegats beslutanderätt

Delegat som enligt delegeringsförteckningen har beslutanderätt att fatta bifallsbeslut har också rätt att
fatta avslagsbeslut i aktuell fråga.
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Delegatbeteckningar

KF
KS
Ksau
Kssu
Ksbu
Kspu
Kc
Ekc
Pc
Uc
VcSoc
VcSkol
VcTekn
Eca
Ecs
Ecs mynd
EcKf
Ecr
Ecst
1:e soc. sekr.
Soc. sekr.
Is
Amehl
Färdtjhl
Avghlallm
Avghlsocial
MAS
Mul
ANDT hl
Tf Kc

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen = Nämnd
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens sociala utskott
Kommunstyrelsens bildningsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunchef
Ekonomichef
Personalchef
Upphandlingschef
Verksamhetschef social
Verksamhetschef skola
Verksamhetschef teknik
Enhetschef allmän verksamhet
Enhetschef social
Enhetschef social myndighet/myndighetschef
Enhetschef Kultur och fritid
Enhetschef rektor/förskolechef
Enhetschef teknik
1:e socialsekreterare
Socialsekreterare
Integrationssamordnare
Handläggare arbetsmarknadsenheten
Färdtjänsthandläggare
Avgiftshandläggare allmän
Avgiftshandläggare socialtjänst
Medicinskt ansvarig sköteska
Musikledare
ANDT handläggare
Tillförordnad kommunchef

Författningsbeteckningar

ABBL
AFL
AL
BL
BrB
BRF
FB
FL
Folkbokföringslagen

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag
Lag om allmän försäkring (1962:381)
Alkohollag (1994:1738)
Begravningslag (1990:1144)
Brottsbalk
Förordning (1999:1134) om belastningsregister
Föräldrabalk
Förvaltningslag (1986:223)
Folkbokföringslag (1991:481)
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För (2001:160)
För (2011:326)
SkolF
GYF
KL
VuxF
Kun (1969:38)
KkL
Lag (1991:204)
Lag (1991:1110)
Lag (1992:1068)
Lag (2001:82)
Lag (2008:307)
Lotterilagen
LOU
LSS
LSS-förordningen
LUL
LVM
LVU
MRF
Namnlagen
PBL
RbL
RhjF
RhjL
OSL
SkL
SL
SoF
SoL
SärF
TF
TraF
UtlL
ÄktB
ÄB

Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem.
Förordningen om behörighet och legitimation.
Skolförordningen (2011:185)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Kommunallag (1991:900)
Vuxenutbildningsförordningen (2011:1108)
Polisregisterkungörelsen (1969:38)
Körkortslag (1998:488)
Lag (1991:204) om särskild personutredning i brottmål
Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar
Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Lotterilag (1994:1000)
Lag om offentlig upphandling (2007:1091)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Förordning (1999:1135) om misstankeregister
Namnlag (1982:670)
Plan- och bygglag (1987:10)
Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Rättshjälpsförordning
Rättshjälpslag (1996:1619)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Skadeståndslag
Skollag (2010:800)
Socialtjänstförordning (2001:937)
Socialtjänstlag (2001:453)
Särskoleförordning (1995:206)
Tryckfrihetsförordning
Trafikförordning (SFS 1998:1276)
Utlänningslag (2005:716)
Äktenskapsbalk
Ärvdabalk
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KOMMUNSTYRELSEN
1. ALLMÄNNA ÄRENDEN
Nr

Ärende

1.1

Kommunstyrelsens
representation och
uppvaktning.

Ksordf

Uordf

1.2

Beslut om
förtroendevaldas
deltagande i kurser och
konferenser.

Ksordf

Uordf

1.3

Befullmäktigande av
ombud att föra
kommunens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag.

Ksordf

1.4

Beslut på
kommunstyrelsens vägnar i
brådskande ärenden,
KL 6 kap. 36 §.

Ksordf

V.ordf

1.5

Beslut om slutande av
avrops-, ram- och annat
kommersiellt avtal för hela
eller delar av kommunens
verksamhetsområden.

Uc

Kc

1.6

Upphandling av varor och
tjänster.

Vc

< 6 prisbasbelopp. (inom
budgetram)

1.7

Upphandling av varor och
tjänster.

Kc

> 6 prisbasbelopp. (inom
budgetram)

Tilldelningsbeslut

Uc

1.8

Lagrum

Delegat

Ers

V-del

Begr

Anmärkning

Kc
Tf Kc

Tf Kc

Tf Kc

Löpande inköp av inventarier,
utrustning, maskiner, material
och tjänster är ren verkställighet.

Kc
Tf Kc

1.9

1.10

Försäljning av
småhustomter.

Upplåtelse av allmän
platsmark.

Kc
VcTekn
Kc
VcTekn

VcTek
n

Enligt KF:s riktlinjer.

Tf Kc
VcTek
n
Tf Kc
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1.11

Beslut om bostadsanpassningsbidrag.

Avghl
allm.

1.12

Beslut i lotteriärenden.

Kc

Eca

Tf Kc

Ekac

Kc

VcTek
n

1.13

Försäljning av
industrimark.

1.14

Yttrande över remisser och
föra kommunens talan i
principiellt viktiga ärenden
inom allmänna utskottets
verksamhetsområde.

1.15

Yttrande till myndigheter
m fl inom allmänna
utskottets
verksamhetsområde, som
inte är av principiell
beskaffenhet eller av större
vikt.
-

Allmän verksamhet

VcTekn

Enligt KF:s riktlinjer och
samråd med Ksordf.

Tf Kc

KsAu

Kc
Tf Kc

Teknisk verksamhet

VcTekn

1.16

Ombud vid förrättning hos
fastighetsbildningsmyndighet med
rätt till överenskommelse
om smärre mark- och intrångsersättningar.

VcTekn

1.17

Avtal om friköp av
skyldighet att anordna
parkering.

VcTekn

1.18

Uthyrning tillsvidare av
lokaler i kommunens
fastigheter.

VcTekn

1.19

Beslut om
nyttjanderättsupplåtelser av
mark och byggnader.

KsAu

1.20

Rivning av
saneringsfastigheter.

VcTekn

-

Enligt av KF fastställda
riktlinjer.

Högst 5 år.
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1.21

1.22

Yttranden enligt 3 kap.
2 § ordningslagen.

Kc
VcTekn

Yttranden i ärenden ang.
Tv-övervakning.

Kc

Medgivande att använda
kommunens vapen.

Kc

Beslut i mantalsskrivningsärenden.

Kc

1.25

Ansöka om fastighetsbildningsåtgärder.

VcTekn

1.26

Försäljning av inventarier
och material.

Vc

1.27

Beslut att avvisa
bidragsansökningar som ej
handläggs av utskott.

Kc

Upphandling av
samhällsbetalda resor.

Uc

1.29

Beslut om tillstånd till
färdtjänst, 7 § Lag om
färdtjänst.

Färdtjhl

1.30

Beslut om tillstånd till
färdtjänst med ledsagare, 8
§ Lag om färdtjänst.

Färdtjhl

1.31

Beslut om tillstånd till
riksfärdtjänst, 5 § Lag om
riksfärdtjänst.

Färdtjhl

1.32

Beslut om tillstånd till
riksfärdtjänst med
ledsagare, 6 § Lag om
riksfärdtjänst.

Färdtjhl

1.23

1.24

1.28

VcTek
n
Tf Kc

Tf Kc

Tf Kc

Tf Kc

Enligt KS riktlinjer.

Tf Kc
Kc
Tf Kc

2 EKONOMI ÄRENDEN
2.1

Avskrivningar av
fordringar.

Ekc

I varje enskilt ärende max 1
prisbasbelopp.

Ksau

> 1 prisbasbelopp.
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2.2

Besluta om placering av
donationsmedel.

Ekc

2.3

Besluta om placering av
likvida medel.

Ekc

Enligt KF:s föreskrifter.

2.4

Uppta/omplacera lån som
beslutats av KF eller som
beslutats av kommunstyrelsen enligt KF:s
bemyndigande.

Ekc

Enligt KF:s
föreskrifter.

2.5

Besluta om extra
amortering/inlösen av
upptagna lån

Ekc

2.6

Besluta om användning av
finansiella
försäkringsinstrument.

Ekc

2.7

Utse beslutsattestanter.

Vc

2.8

Beslut om
försäkringsformer.

Uc

2.9

Anta ackord, ingå
förlikning eller sluta annat
avtal om kommunens
fordran.

Kc

2.10

Anta ackord, ingå
förlikning eller sluta annat
avtal om kommunens
fordran.

Ksau

2.11

Godkänna försäljning av
fastighet som kommunen
tecknat borgen för.

Ksau

Ekc

Enligt KF:s
föreskrifter.

I varje enskilt ärende max
1 prisbasbelopp.

> 1 prisbasbelopp.

3 TEKNISKA ÄRENDEN
3.1

Servitutsavtal och
ledningsrättsöverenskommelser/ förrättningar.

VcTekn

< 1 prisbasbelopp.

3.2

Intrångsersättningar i
samband med
anläggningsarbeten och
servitutsavtal.

VcTekn

< 1 prisbasbelopp.

3.3

Upphandling av
entreprenader, varor och
tjänster.

VcTekn

Inom fastställd budgetram.

3.4

Upphandling av löpande

VcTekn

Inom fastställd budgetram.
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reparations- och
underhållsarbeten.
3.5

Bidragsgivning till enskilda
och statsbidragsberättigade
enskilda vägar.

VcTekn

3.6

Antagande av
bygghandlingar avseende
husbyggnad och markarbeten.

VcTekn

Enligt av KF:s riktlinjer.

4 PERSONALÄRENDEN
4.1

Ersättning från 3:e man
m.m.

Kc

4.2

Löneinplacering/löneöversynsförhandlingar avs.
kommunchef.

Kspu

4.3

Löneinplacering/revisionsförhandlingar
verksamhetschefer.

Kc

4.4

Löneinplacering/revisionsförhandlingar
enhetschefer.

Vc

4.5

Löneinplacering/revisionsförhandlingar övrig
personal.

Ec

4.6

Lön vid förtroendemannauppdrag och
utbildning.

Pc

4.7

Samordning

Pc

4.8

Tjänstebostad.

Pc

4.9

Tjänstedräkt m.m.

Pc

4.10

Trygghetsförsäkringar.

Pc

4.11

Disciplinpåföljd.

Vc

4.12

Teckna kollektivavtal i
ärenden av mindre
principiell betydelse.

Pc

4.13

Teckna kollektivavtal om
lön och anställningsvillkor
enligt rekommendation

Ksau

Tf Kc

Tf Kc

Inom av kommunchef fastställda ramar
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från Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).
4.14

Teckna övriga
kollektivavtal.

Pc

4.15

Förhandling enligt 11-14,
19 §§ samt 38 § lagen om
medbestämmande i
arbetslivet.

Vc

4.16

Avgöra frågor om tolkning
och tillämpning av lagar,
avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan
kommunen som
arbetsgivare och dess
arbetstagare.

Pc

4.17

Avskrivning av
lönefordran.

Pc

4.18

Besluta om stridsåtgärd.

KsPu

4.19

Tolkning och tillämpning
av förtroendemannareglementet.

KsPu

4.20

Rätt till lön under
fullgörande av förtroendemannauppdrag av
vikt för kommunen.

Pc

4.21

Övriga arbetsgivar-beslut
enligt AB, förbud mot
bisyssla (§ 9).

Pc

4.22

Anställande av Vc.

Kc
Tf Kc

4.23

Anställande av Ec och
MAS.

Ec

Efter samråd med respektive
utskottsordf.

Vc

5 ARBETSMARKNADSENHETEN
5.1

Placering/introduktionspla
ts av personer som
omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Amehl

5.2

Placeringens/introduktions

Amehl
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platsens upphörande.
5.3

Deltagares avstängning
från placering.

Amehl

5.4

Köp av rehabtjänster.

Amehl

5.5

Bidrag till föreningar för
lönebidragstjänster.

Pc

5.6

Avtal med
arbetsförmedling,
försäkringskassa,
socialförvaltning och
samordningsförbund.

Pc

Enligt Ks riktlinjer.

FRITID – KULTUR OCH SKOLA
6 GRUNDSKOLA/ SÄRSKOLA
Elever

6.1

Yttrande om skolgång i
kommun med vilken
samarbetsavtal saknas

VcSkol

6.2

Mottagande av elev från
kommun med vilken
samverkansavtal saknas

VcSkol

6.3

Anpassad studiegång

Ecr

6.4

Upprättande av en
likabehandlingsplan för
verksamheten, samt
genomförande av en årlig
uppföljning.

6.5

Beslut att utreda och vidta
åtgärder vid trakasserier,
diskriminering och
kränkande behandling.

Ecr

6.6

Beslut om att utreda och
vidta åtgärder för elev som
varit frånvarande 10
skoldagar eller mer per
läsår.

Ecr

BeL §6

Beslut ska föregås av samråd
med den som berörs av beslutet.
Om enighet inte uppnås lämnas
ärendet till nämnden för
avgörande.

Ecr
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6.7

Beslut om att börja
fullgöra skolplikt vid åtta
års ålder

VcSkol

6.8

Intag av barn som inte har
nått skolpliktsålder

VcSkol

6.9

Beslut om åtgärder efter
utredning om klagomål på
utbildningen

6.10

Skolskjutsar

VcSkol

6.11

Mottagande i obligatoriska
särskolan och övergång till
grundskola

Ecr

6.12

Mottagande i
gymnasiesärskolan

VcSkol

4 kap, 8§

VcSkol

7 FÖRSKOLA/FRITIDSHEM/ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET
7.1

Tillsyn över friförskolor/
och annan pedagogisk
verksamhet

Ecr

8 EKONOMI ÄRENDEN
Skola

8.1

Elevs skolgång i annan
kommun, ekonomiska
frågor i samband med
detta.

VcSkol

8.2

Ansökan om statsbidrag.

VcSkol

8.3

Utse inköps- och
kontoansvariga
beslutsattestanter jämte
ersättare.

VcSkol

Förskola/annan pedagogisk Verksamhet

8.4

Beslut om avstängning från
plats i förskoleverksamhet
och pedagogisk omsorg på
grund av obetalda
omsorgsavgifter.

VcSkol

8.5

Extra hyresbidrag
fristående förskola/annan

VcSkol
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pedagogisk verksamhet
8.6

Beslut om barnomsorg för
barn från annan kommun.

8.7

Upprättande av en
likabehandlingsplan för
verksamheten, samt
genomförande av en årlig
uppföljning.

VcSkol
BeL § 6

Ecr

Gymnasieelever

8.7

Resebidragsansökningar
och inackorderingstillägg
enligt
riktlinjer/prioriteringsordni
ng från nämnden.

Ecr

9 KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
9.1

Tillsyn över
vuxenutbildning, komvux
och särvux.

VcSkol

Särskild utbildning för vuxna

9.2

Antagande av elev till
kurser inom särskild
utbildning för vuxna.

SL 21 kap
7§

Ecr

10 KULTUR OCH FRITIDSÄRENDEN
10.1

Beslut om förenings-,
investerings- och
renoveringsbidrag.

KsBu

10.2

Beslut om bidrag enligt
Snabba Cash

EcKf

10.3

Beslut om bidrag till
bygdegårdar.

EcKf

10.4

Upplåtande av allmän plats

EcKf

10.5

Prisjusteringar av
biblioteksavgifter

EcKf

10.6

Beslut om arrangemang
inom ansvarsområdet

EcKf

KF:s fastställda riktlinjer.
Gäller endast torget
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11 ÖVRIGA ÄRENDEN
11.1

Yttrande över remisser och
föra kommunens talan i
principiellt viktiga ärenden
inom bildningsutskottets
verksamhetsområde

KsBu

11.2

Yttrande till myndighet m
fl som inte är av principiell
beskaffenhet eller av större
vikt.

VcSkol

11.3

Avvisning av försent
inkomna överklaganden

Nämnds
ek

Ordf KsBu i akuta fall

Socialtjänst

SOCIALTJÄNST
12 BESLUT SOM ENLIGT 10 KAP. 4 § SOL KAN DELEGERAS TILL UTSKOTT
MEN INTE TILL TJÄNSTEMAN
BESLUT SOM ENLIGT
10 KAP. 4 § SOL KAN
DELEGERAS TILL
UTSKOTT MEN INTE
TILL TJÄNSTEMAN

12.1

Utskott
som
består av
ledamöt
er eller
ersättare
i
nämnde
n

Ett arbetsutskott skall bestå av
minst tre ledamöter eller
ersättare.

Kssu

-Beslut om vård, avser
familjehems-placering.

Beslut om vård eller
medgivande för
stadigvarande vård och
fostran av barn i ett enskilt
hem som inte tillhör någon
av föräldrarna eller någon
annan som har vårdnaden
om honom eller henne.

6 kap. 6 §
SoL

12.2

Övervägande om vård i
annat hem än det egna
fortfarande behövs.

6 kap. 8 §
SoL

Kssu

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var 6:e
månad är skyldig att överväga
om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs.
Den är tillämplig vid både SoLplaceringar och
privatplaceringar.

12.3

Övervägande av behov av
att ansöka om
vårdnadsöverflyttning till
familjehem då barnet

6 kap. 8 §
SoL och 13
§ 4 st. LVU

Kssu

Beslut om att väcka talan vid
tingsrätt om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 §
Föräldra-balken skall beslutas

-Beslut om medgivande, avser
privatplacering.
Utredning av det enskilda
hemmet skall alltid ske.
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vistats i samma familjehem
i 3 år.

av samfälld socialnämnd = KS ,
eftersom beslutet omfattas av
delegationsförbud (10 kap. 5 §
SoL).

12.4

Medgivande att ta emot ett
barn för adoption.

6 kap. 6 §
SoL och 6
kap. 12 §
SoL

Kssu

12.5

Återkallelse av medgivande
att ta emot adoptivbarn.

6 kap. 13 §
SoL

Kssu

12.6

Vägran att samtycka till att
adoptions-förfarande får
fortsätta.

6 kap. 14 §
SoL

Kssu

12.7

Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap. 1 §
SoL.

9 kap. 3 §
SoL

Kssu

12.8

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård
enligt LVU.

4 § LVU

Kssu

12.9

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn
och ungdom under 20 år.

6 § 1 st.
LVU

Kssu

12.10

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

11 § 1 st.
LVU

Kssu

12.11

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

11 § 2 st.
LVU

Kssu

12.12

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

13 § 1 och 2
st. LVU

Kssu

12.13

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

13 § 1 och 3
st. LVU

Kssu

12.14

Övervägande om beslut

14 § 3 st.

Kssu

Avser den som genom oriktiga
uppgifter, genom underlåtenhet
att lämna uppgifter eller på
annat sätt orsakat att
ekonomiskt bistånd enligt 4
kap. 1 § utgetts obehörigen
eller med för högt belopp samt
den som tagit emot sådant
ekonomiskt bistånd obehörigen
eller med för högt belopp och
skäligen borde ha insett detta.

Se även 16.1 möjlighet för
ordförande eller annan som
nämnden förordnat att fatta
sådant beslut.

Bestämmelsen innebär att
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om umgänge eller
hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st.
1. och 2. fortfarande
behövs.

LVU

nämnden minst en gång var
tredje månad är skyldig att
överväga om ett beslut om
umgänge eller hemlighåll-ande
av vistelseort fortfarande
behövs.

12.15

Beslut om att vården skall
upphöra.

21 § 1 st.
LVU

Kssu

12.16

Beslut om regelbunden
22 § 1st.
kontakt med särskilt
LVU
utsedd kontaktperson eller
behandling i öppna former.

Kssu

12.17

Prövning av om beslut om
förebyggande insats skall
upphöra att gälla.

22 § 3 st.
LVU

Kssu

12.18

Beslut om att
förebyggande insats enligt
22 § 1 st. LVU skall
upphöra.

22 § 3 st.
LVU

Kssu

12.19

Ansökan hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud.

24 § LVU

Kssu

12.20

Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs.

26 § 1 st.
LVU

Kssu

12.21

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud.

27 § 1.st
LVU

Kssu

12.22

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning.

43 § 1. LVU

Kssu

12.23

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

43 § 2. LVU

Kssu

12.24

Beslut att ansöka hos
förvaltningsrätt om vård
enligt LVM.

11 § LVM

Kssu

12.25

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare.

13 § LVM

Kssu

Beträffande kvarstående ansvar
för kommunen, se Socialstyrelsens meddelandeblad
17/88.

Bestämmelsen innebär att
nämnden minst en gång var 6:e
månad skall pröva om insatsen
fortfarande behövs.

Jfr. 25 § LVU
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13 Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt)
Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas.
Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning.
Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
14.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
ungdom under 20 år.

6 § 1 och 2
st. LVU

Kssu
ordf.

Beslutet skall dokumenteras
och skrivas under av
beslutsfattaren. Muntliga beslut
bör endast förekomma i sådana
akuta situationer när
dokumentation och
underskrifter inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska
dokumenteras i efterhand.

13.2

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

11 § 1 och 3
st. LVU

Kssu
ordf.

13.3

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

11 § 2 och 3
st. LVU

Kssu
ordf.

13.4

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud.

27 § 2 st.
LVU

Kssu
ordf.

13.5

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning.

43 § 1. LVU

Kssu
ordf.

13.6

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

43 § 2. LVU

Kssu
ordf.

13.7

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare.

13 § LVM

Kssu
ordf.

Beslutet skall dokumenteras
och skrivas under av
beslutsfattaren.

13.8

Beslut i brådskande ärende. 6 kap. 36 §
KL

Kssu
ordf.

Besluten skall anmälas vid
nämndens nästkommande
sammanträde.
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14 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Alla ansökningar om bistånd
skall oavsett ändamål, prövas
enligt 4:1 SoL för att den
enskilde skall ha möjlighet att
få sin sak rättsligt prövad. I
vissa fall när avslag ges enligt
4:1 SoL kan så speciella
omständigheter föreligga att
socialnämnden med stöd av 4:2
SoL beviljar bistånd.

Socialtjänstlagen m.m.

En individuell bedömning skall
alltid göras i biståndsärenden.
Försörjningsstöd etc.

14.1

Beslut i fråga om
försörjningsstöd samt i
fråga om ekonomiskt
bistånd till livsföring i
övrigt.

4 kap.1§
SoL

- enligt riksnorm och
riktlinjer.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

- över riksnorm enligt
riktlinjer.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

- under riksnorm och
riktlinjer.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

- med villkor om praktik
eller kompetenshöjande
åtgärd.

4 kap. 1 §
SoL och 4
kap. 4 § SoL

Soc. sekr

Beslut om villkor förutsätter en
bedömning av sökandens hela
sociala situation.

- med vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd.

4 kap. 1 §
SoL och
4 kap. 5 §
SoL

Soc. sekr

Beslut om villkor förutsätter en
bedömning av sökandens hela
sociala situation.

14.2

Beslut om bistånd i form
av förmedling av egna
medel.

4 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

Beslutet skall tidsbegränsas.
Åtagandet skall dokumenteras.

14.3

Hyresgaranti samt
hyreskontrakt genom
kommunen
(socialtkontrakt).

4 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

Krav: Besiktningsprotokoll
gällande lägenheten.
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14.4

Hyresskulder.

4 kap. 1 §
SoL

- maximalt 3 månader.

Ecs
mynd

- därutöver.

Kssu

14.5

Beslut om tecknande av elabonnemang.

4 kap. 1 §
SoL

14.6

Elskulder.

4 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

- maximalt 20 000 kr.

Ecs
mynd

- därutöver.

Kssu

- depositionsavgift.

Ecs
mynd

14.7

Beslut om tecknande av
telefonabonnemang.

Ecs
mynd

14.8

Telefonskulder.

14.9

- maximalt 10 000 kr.

Ecs
mynd

- därutöver.

Kssu

- depositionsavgift.

Ecs
mynd

Tandvård (AkutNödvändig).
-maximalt 10 000 kr.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

- maximalt 20 000 kr.

4 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

- därutöver.

4 kap. 1 §
SoL

Kssu
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14.10

Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostnad och
utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

alternativt
4 kap. 2 §
SoL

Se. Riktlinjer. Om avsikten är att
återkräva biståndet används 4:2 SoL
annars 4:1 SoL. Avslag på bistånd till
begravningskostnad ges med hänvisning
till 4:1 SoL. I åtskilliga fall visar det sig i
efterhand att tillgångar tillfaller
dödsboet, t.ex. försäkringar,
återbetalningar av skatt m.m.
Begravningskostnader kan återkrävas
endast om den beviljas med villkor om
återbetalnings-skyldig-het enligt 4:2 SoL.

Återkrav

14.11

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

9 kap. 2 § 1
st. SoL

Soc. sekr

Beslutet om ekonomisk hjälp
skall innehålla uppgift om den
eller de omständligheter som
utgör grund för
återbetalningsplikten.
(9 kap 2 § 3 st.)

14.12

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

9 kap. 2 §,
2st SoL

Soc. sekr

14.13

Beslut att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 och 2 § SoL som
utgått obehörigen eller
med för högt belopp.

9 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

14.14

Beslut om att föra talan i
förvaltnings- rätten om
återkrav enligt 9 kap. 1 §
SoL.

9 kap. 3 §
SoL jmf 10
kap. 4 § 2 st.
SoL

Kssu

14.15

Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap. 2 §
SoL.

9 kap. 3 §
SoL

Ecs
mynd

Återkrav får endast ske om
biståndet getts under villkor
om återbetalning.

Talan skall väckas hos
förvaltningsrätten inom tre år
från det att kommunens
kostnad uppkom.

Familjehem och HVB - placeringar

14.16

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

4 kap. 1 §
SoL

Kssu

Placering av barn är så
ingripande åtgärder oavsett om
det ges med stöd av SoL eller
LVU att det bör beslutas av
utskott.

14.17

Beslut om tillfällig vistelse i
jourhem eller akuthem för
barn och ungdom.

4 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

Jourhemsplacering max två
månader efter att utredning
avslutats.
Jourhem/akuthem skall utredas
innan placering.
Ordförande skall
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informeras.
14.18

Beslut om vård eller
medgivande för
stadigvarande vård och
fostran av barn i ett enskilt
hem som inte tillhör någon
av föräldrarna eller någon
annan som har vårdnaden
om honom eller henne.

6 kap. 6 §
SoL

14.19

Beslut om bistånd åt barn
och ungdom i form av
vård (placering eller
omplacering) i hem för
vård eller boende (HVBhem).

4 kap. 1 §
SoL

Kssu

14.20

Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i
familjehem.

4 kap. 1 §
SoL

Kssu

14.21

Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård
(placering/ omplacering) i
hem för vård eller boende
(HVB-hem).

4 kap. 1 §
SoL

Kssu

14.22

Övervägande om vård i
annat hem än det egna
fortfarande behövs.

6 kap. 8 §
SoL

Kssu

Övervägandet är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
nämn-den minst en gång var
6:e månad är skyldig att
överväga om vård enligt
socialtjänstlagen fort-farande
behövs. Den är tillämplig vid
både SoL placeringar och
privata placeringar som
utskottet har lämnat
medgivande till.

14.23

Övervägande om behov av
att ansöka om
vårdnadsöver-flyttning till
familje-hem då barnet
vistats i samma familjehem
i tre år

6 kap. 8 §
SoL

Kssu

Beslut om att väcka talan vid
tingsrätt om
vårdnadsöverflyttning enligt 6
kap. 8 § Föräldrabalken skall
beslutas av samfälld
nämnd=KS, eftersom beslutet
omfattas av delegationsförbud
(10 kap. 5 § SoL).

14.24

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

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

14.25

Beslut om bistånd åt
ensamkommande barn och

4 kap. 1 §
SoL

1:e soc.
sekr.

Kssu

-Beslut om vård, avser
familjehems-placering.
-Beslut om medgivande, avser
privatplacering.
Utredning av det enskilda
hemmet skall alltid ske.

13 § 4 st.
LVU

Avser beslut där kostnaden
täcks av intäkter från
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unga i form av
placering/omplacering i
HVB- och familjehem.

migrationsverket. OBS att
medgivandebeslut enligt 6 kap.
6§ SoL alltid måste fattas av
KSSU vid
familjehemsplacering.

Ersättning & Familjehem m.m.

14.26

Beslut om ekonomiskt
bistånd och andra
omkostnader i sam-band
med och under placering,
omplacering eller flyttning
från familjehem eller hem
för vård eller boende
(HVB-hem).

-högst 15 % av
basbeloppet.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

-högst 30 % av
basbeloppet.

4 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

-därutöver.

4 kap. 1 §
SoL

Kssu

14.27

Beslut om skälig ersättning
till särskilt förordnad
vårdnads-havare som
tidigare varit
familjehemsförälder.

6 kap.11 §
SoL

Kssu

14.28

Beslut om ersättning till
familjehem eller
jour/akuthem (arvode och
omkostnads-ersättning).

Särskilt avtal bör ingås med de
nya vårdnadshavarna.

Uppdraget regleras genom avtal
med familjehemmet. Se aktuellt
cirkulär från Sveriges
Kommuner och Landsting
(SKL).

- enligt riktlinjer.

1:e soc.
sekr.

Se riktlinjer.

- över riktlinjer.

Kssu

Se riktlinjer.

Kontaktperson, kontaktfamilj, ersättning och öppenvård

14.29

Beslut om bistånd i form
av kontaktperson/familj.

4 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

14.30

Beslut om upphörande av
kontakt person/-familj.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

14.31

Beslut om förordnande

Soc. sekr
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och entledigande av
kontaktperson/-familj.
14.32

14.33

14.34

Beslut om ekonomiskt
bistånd och andra
omkostnader i samband
med och under placering,
hos kontaktperson/familj.

Avser beslut under ett år.

-högst 10 % av
basbeloppet.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

-högst 30 % av
basbeloppet.

4 kap. 1 §
SoL

Ecs
mynd

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj.

Uppdraget skall regleras genom
avtal. Se även aktuellt cirkulär
från SKL gällande ersättning.

- enligt riktlinjer.

Soc. sekr

Se riktlinjer

- över riktlinjer.

Kssu

Se riktlinjer

Ecs
mynd

Ex. råd och stöd
kontakt/familjeterapi/familjesa
mtal/ Marte Meo/ öppenvård.

Beslut om öppenvård av
behandlingskaraktär
(externt) för familjer,
barn, ungdom.

4 kap. 1 §
SoL

14.35

Beslut om bistånd i form
av öppenvårdsinsats med
behandlingskaraktär i
kommunens regi (internt)
för familjer, barn, ungdom.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

Ex. råd och
stödkontakt/familjesamtal/Mar
te Meo genom exempelvis
kommunens öppenvårdsverksamhet.

14.36

Beslut om bistånd i form
av öppenvårdsinsats med
behandlingskaraktär
(externt) för vuxna.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

Ex. råd och stöd
kontakt/familjeterapi/familjesa
mtal/ Marte Meo/ öppenvård.

14.37

Beslut om bistånd i form
av öppenvårdsinsats med
behandlingskaraktär i
kommunens regi (internt)
för vuxna.

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

Ex.råd och stödkontakt genom
exempelvis kommunens
öppenvårds- verksamhet.

14.38

Beslut om övriga öppenvårdsinsatser (externt).

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

Ex. lägervistelse.

OBS! Gäller inte psykoterapi
där utskott är beslutande, se
vidare aktuella riktlinjer.

OBS! Gäller inte psykoterapi
där utskott är beslutande, se
vidare aktuella riktlinjer.

32

14.39

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

14.40

Beslut om personligt stöd.

4 kap. 1 SoL

Kssu

Se vidare riktlinjer kring
nämndens ansvar avseende
personligt stöd i skolan för
familjehems-placerade barn i
annan kommun.

14.41

Beslut om upphörande av
biståndsinsats.

4 kap. 1 §
SoL

Se anm.

Samma nivå som beslutat om
insatsen

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

8 kap. 1 § 2
st. SoL och

Soc. sekr

Se SKL:s cirkulär 1997:128.

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

8 kap. 1 § 1
st. SoL och

14.44

Beslut om framställning till
försäkringskassan om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt
barnbidrag/förlängt
barnbidrag när barnet är
placerat utom hemmet.

4 § 3 st.
Lagen om
allmänna
barnbidrag
och 8 § Lag
om förlängt
barnbidrag

Soc. sekr

14.45

Underrättelse till
försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära
allmänt
barnbidrag/förlängt
barnbidrag för barn som
vistas i hem för vård eller
boende (HVB-hem).

7 § Lag om
allmänna
barnbidrag

Soc. sekr

Underrättelse till
försäkringskassa när barn

2§
förordninge

Kssu

Avgift/ersättning från enskilda

14.42

14.43

14.46

6 kap. 2 o 3
§ SoF

Soc. sekr

6 kap. 1 §
SoF

Avser av nämnden i enskilt
hem/familje-hem placerat barn.
Socialnämnden eller motsvarande
kan göra framställan till
försäkringskassan om ändrad
betalningsmottagare av
barnbidrag/förlängt barnbidrag
om bidraget inte används till
barnets bästa och synnerliga
skäl föreligger, 5 § Lag om
allmänna barnbidrag, Beslutet
får ej delegeras.

8 § Lag om
förlängt
barnbidrag
Soc. sekr
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för vilket underhållsstöd
utgår vårdas i familjehem
eller hem för vård eller
boende (HVB-hem)
respektive återflyttar till
boförälder.

n om
underhållstö
d, jämfört
med
11 § lagen
om
underhållsstöd

14.47

Beslut om anmälan till
3 kap 15 §
försäkringskassan om att
AFL
socialnämnden skall
uppbära del av sjukpenning
för den som bereds vård i
sådant hem för vård eller
boende (HVB-hem) eller
familjehem enligt SoL, som
ger vård och behandling åt
missbrukare av alkohol
eller narkotika.

Soc. sekr

14.48

Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
socialnämnden skall
uppbära ersättning enligt
AFL som ersättning för
ekonomiskt bistånd som
utgivits som förskott på
förmån.

Soc. sekr

17 kap. 1 § 2
st. AFL,

Se riktlinjer

9 kap. 2 §
SoL

Talan om ersättning/eftergift av ersättningsskyldighet

14.49

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

Ecs
mynd

14.50

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

9 kap. 4 §
SoL

Kssu

14.51

Beslut om avskrivning av
fordran (föräldrars
ersättningsskyldighet enligt
8 kap.1 § 2 st.).

9 kap. 4 §
SoL

Kssu

11 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

Se riktlinjer

Handläggning

14.52

Beslut om att inte inleda
utredning (ekonomi).
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14.53

Beslut om att utredning
skall avskrivas/avslutas
(ekonomi).

11 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

14.54

Beslut om att inleda
utredning (vuxna).

11 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

14.55

Beslut om att inleda
utredning (barn).

11 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

Nämndens befogenheter och
skyldigheter vid
barnutredningar regleras i 11
kap. 2 § SoL.
Av utredningen skall tydligt
framgå om samtycke finns.

14.56

14.57

Beslut om att utredning
inte skall inledas.

11 kap. 1 §
SoL

* Beslut redovisas på
nästkommande utskotts möte.

-vuxna.

Soc.
sekr.

-barn.*

1:e soc.
sekr.

Beslut om att utredning
inte skall föranleda åtgärd
eller att inledd utredning
skall avskrivas.

11 kap. 1 §
SoL

-vuxna.

Soc.
sekr.

-barn.

1:e soc.
sekr.

14.58

Förlängning av
utredningstid i ärenden
som rör barn

11 kap. 2 §
SoL

Kssu
ordf.

14.59

Beslut om uppföljning av
barns situation.

11 kap. 4 §
a, b SoL

1:e soc.
sekr

14.60

Beslut att avvisa ansökan.

Beslut anmäls till
nästkommande utskott. OBS!
beslutet skall avse bestämd tid.

Esc
mynd

Ex. ansökan ställd till fel
kommun, eller obehörig
sökande.

Kssu

Avser även ärenden enligt LVU
och LVM.

Överflyttning av ärende

14.61

Beslut om framställning
om överflyttning av ärende
till annan kommun.

2 kap. 10 §
SoL
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14.62

Beslut i fråga om
mottagande av ärende från
annan kommun.

2 kap. 10 §
SoL

Kssu

14.63

Beslut att ansöka hos IVO
om att få överflytta ärende
till annan kommun.

2 kap. 11§
SoL

Kssu

14.64

Beslut att överklaga IVO
beslut angående
överflyttning av ärende.

16 kap. 4 §
SoL

Kssu

14.65

Beslut att begära biträde av
annan kommun med
utredning av barn och
unga eller missbrukare.

11 kap. 4 §
SoL

1:e soc.
sekr

Se riktlinjer.

Annan kommun avser
vistelsekommunen.

God man, målsägandebiträde, m.m.

14.66

Beslut om anmälan till
överförmyndare om behov
av god man/förvaltare.

5 kap. 3 §
1p. SoF

Soc. sekr

14.67

Beslut om anmälan till
överförmyndare om att
behov av förvaltare inte
längre föreligger.

5 kap. 3 §
2p. SoF

Soc. sekr

14.68

Beslut om anmälan till
överförmyndare om
förhållanden beträffande
förälders förvaltning av
underårigs egendom.

5 kap. 3 §
3p. SoF

Soc. sekr

14.69

Yttrande i ärenden om
förordnande av god man
eller förvaltare.

11 kap. 16 §
2st. FB

Soc. sekr

14.70

Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig (i ärenden om
vårdnad eller
förmynderskap m.m.).

5 kap. 2 §
SoF

Soc. sekr

6 § 1 st.
LVU

Kssu

Avser all slags egendom och
inkomster inkl. ATP. Underårig
d v s ej över 18 år.

Inom respektive
ansvarsområde

15 VÅRD ENLIGT LVU
15.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
ungdom under 20 år.

15.2

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6

Kssu
ordf.
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§ LVU skall upphöra.
15.3

Beslut om ansökan till
förvaltningsrätt om vård
enligt LVU.

4 § LVU

Kssu

15.4

Begäran om förlängd tid
för ansökan om vård enligt
LVU.

8 § LVU

Ecs
mynd

15.5

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

11 § 1 st.
LVU

Kssu

15.6

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

11 § 2 st.
LVU

Kssu

15.7

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

11 § 4 st.
LVU

Ecs
mynd

T.ex. frågor om medicinsk vård
eller behandling, om rätt för
den unge att företa resor
(kortare vistelse utom
familjehemmet eller HVBhemmet) eller påbörja arbetsanställning. Utskottet bör samråda med föräldrarna när
förhållandena medger.
Utlandsresor beslutas av
utskott.

15.8

Övervägande om vård
med stöd av 2 § LVU
(miljö) fortfarande behövs.

13 § 1 och 2
st. LVU

Kssu

Övervägande minst en gång var
sjätte månad.

15.9

Prövning om vård enligt 3
§ LVU (beteende) skall
upphöra.

13 § 1 och 3
st. LVU

Kssu

Omprövning inom sex
månader från dagen för
verkställighet av vårdbeslut
gällande prövning om vård
med stöd av lagen skall
upphöra. Denna fråga skall
därefter prövas fortlöpande
inom sex månader från senaste
prövning.

15.10

Beslut om att vården skall
upphöra.

21 § 1 st.
LVU

Kssu

Beträffande kvarstående ansvar
för kommunen se
Socialstyrelsens meddelande
blad 17/88.

15.11

Beslut om
läkarundersökning, att utse
läkare samt plats för

32 § 1 st.
LVU

Ecs
mynd
37

läkarundersökning.
15.12

Beslut att begära biträde av
polismyndighet
(polishandräckning), för att
genomföra
läkarundersökning.

43 § 1. LVU

Kssu

15.13

Beslut att begära biträde av
polismyndighet
(polishandräckning), för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande
med stöd av LVU.

43 § 2. LVU

Kssu

15.14

Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge
skall utövas.
- när överenskommelse
inte kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren.

14 § 2 st. 1
p. LVU

Kssu

- när överenskommelse
inte kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren i
avvaktan på utskottets
beslut.

14 § 2 st. 1
p. LVU

Ecs
mynd

Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller
vårdnadshavaren.

14 § 2 st.2.p
LVU

Kssu

- i avvaktan på utskottets
beslut.

14 § 2 st.2.p
LVU

Ecs
mynd

15.16

Övervägande om beslut
om umgänge eller
hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st.
1p. och 2p. Fortfarande
behövs.

14 § 3 st.
LVU

Kssu

15.17

Beslut om regelbunden
kontakt med särskilt
utsedd kontaktperson

22 § LVU

Kssu

22 § 3 st.
LVU

Kssu

15.15

(Ej delegationsförbud)

(Ej delegationsförbud)

Bestämmelsen innebär att
nämnd minst en gång var tredje
månad är skyldig att överväga
om ett beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort
fortfarande behövs.

1 p eller behandling i
öppna former 2 p.
15.18

Prövning av om beslut
gällande förebyggande
insats enligt 1 p eller 2 p,
22 § 1 st. LVU skall
upphöra att gälla.

Bestämmelsen innebär att
nämnd minst en gång var 6:e
månad skall pröva om insatsen
fortfarande behövs.
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15.19

Beslut om att
förebyggande insats enligt
22 § 1 st. LVU skall
upphöra.

22 § 3 st.
LVU

Kssu

15.20

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud.

27 § 1st.
LVU

Kssu

15.21

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

30 § 2 st.
LVU

Kssu
ordf.

15.22

Ansökan hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud.

24 § LVU

Kssu

(Ej delegationsförbud)
Ex: Förbjuda vårdnadshavare
för viss tid eller tillsvidare att ta
den underårige från ett hem
som avses i 6 kap. 6 § SoL.
Flyttningsförbudets syfte är att
förhindra en hemtagning av
den unge vid en olämplig
tidpunkt eller allt för snabbt.

15.23

Övervägande
flyttningsförbud
fortfarande behövs.

26 § 1 st.
LVU

Kssu

15.24

Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra.

26 § 2 st.
LVU

Kssu

15.25

Beslut om hur den unges
umgänge med förälder eller
andra vårdnadshavare skall
utövas efter beslut om
flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttnings-förbud
när överenskommelse inte
kan nås.

31 § LVU

Kssu

15.26

Beslut om ersättning och
kostnader vid
familjehemsplacering enligt
LVU.

Övervägande minst var tredje
månad.

(Ej delegationsförbud)

Samma regler som vid SoL
placeringar.

16 VÅRD ENLIGT LVM
16.1

Beslut att inleda utredning
om det finns skäl att
bereda någon tvångsvård.

16.2

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

7 § LVM

Soc. sekr

Jmf. utredningsskyldig-het 11
kap. 1 § SoL.

1:e soc.
sekr
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16.3

Beslut om
läkarundersökning samt att
utse läkare för
undersökning.

9 § LVM

Soc. sekr

16.4

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård
enligt LVM.

11 § LVM

Kssu

16.5

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare enligt LVM.

13 § LVM

Kssu

16.6

Beslut om att begära
polishandräckning för att
föra en missbrukare till en
beslutad
läkarundersökning.

45 § 1 p.
LVM

Ecs
mynd

16.7

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

45 § 2 p.
LVM

Ecs
mynd

16.8

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

8 kap. 1 §
1st. SoL och

Soc. sekr

16.9

Yttrande till
åklagarmyndighet vid
åtalsprövning.

46 § LVM

1:e soc.
sekr

16.10

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

31 kap. 2 § 1
st. BrB

1:e soc.
sekr

16.11

Verkställighet av beslut om
tvångsvård.

12 § 1 st.
LVM

Soc. sekr

Verkställighet

19 § LVM

Soc. sekr

Verkställighet

16.12

Beredande av vård vid
omedelbart
omhändertagande.

16.13

Anordnande av vård

27 § 2st.

Soc. sekr

Verkställighet

6 kap. 1 §
SoF

Beslut om läkar-undersökning
skall fattas om sådan inte
bedöms uppenbart obehövlig.
Läkaren ska i ett intyg uppge
miss-brukarens aktuella hälsotillstånd. Vill missbrukaren ej
inställa sig till beslutad läkarundersökning kan
polishandräckning erhållas
enligt 45 § p 1. LVM.

Se 6 kap. 1 § SoF angående
ersättningsnivån per dag som
nämnden får ta ut av den
enskilde angående hjälp- och
stödinsatser.
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utanför LVM-hem

LVM

16.14

Upprättande av plan för
fortsatt vård i annan form.

28 § LVM

Soc. sekr

Verkställighet

16.15

Insatser efter vårdtiden.

30 § LVM

Soc. sekr

Verkställighet

17 FAMILJERÄTT
Föräldrabalk, namnlag, adoption, äktenskapsdispens, god man, passärenden

17.1

Godkännande av
faderskapsbekräftelse/
samboärenden.

1 kap. 4 § 1
st. FB

Assistent
med
familjerättsliga
uppgifte
r

Se Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS
2004:16) om socialnämndens
utredning och fastställande av
faderskap

17.2

Godkännande av
faderskapsbekräftelse/övri
ga.

1 kap. 4 § 1
st. FB

1:e soc.
sekr

Se Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS
2004:16) om socialnämndens
utredning och fastställande av
faderskap.

17.3

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

2 kap. 1 §
FB

1:e soc.
sekr

17.4

Beslut om att återuppta
nedlagd utredning.

2 kap. 1 §
FB

1:e soc.
sekr

17.5

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

2 kap. 9 § 1
st. FB

1:e soc.
sekr

17.6

Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap.

3 kap. 5 § 2
st. och 6 § 2
st. FB

1:e soc.
sekr

17.7

Lämnande av upplysningar
till tingsrätt i vårdnads-,
boende- och umgängesmål.

6 kap. 19 §
FB

1:e soc.
sekr

6 kap. 20 §
FB

1:e soc.
sekr

17.8

Lämnande av upplysningar
inför interimistiskt beslut i
tingsrätt beträffande
vårdnads, boende- eller
umgänge.

Beslut att inte påbörja
utredning eller att lägga ned en
påbörjad utredning ligger på
nämnden =KS.

”Snabbupplysning”
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17.9

Beslut att utse utredare i
vårdnads- och
umgängesärenden.

6 kap. 19 §
2st. FB

1:e soc.
sekr/En
hetschef
Fam.rätt
Lidköpin
g

17.10

Beslut att utse
umgängesstödjare.

6 kap. 15 c §
FB

1:e soc.
sekr/En
hetschef
Fam.rätt
Lidköpin
g

17.11

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

7 kap. 7 § 2
st. FB

1:e soc.
sekr

17.12

Beslut om anmälan till
överförmyndare om behov
av god man/förvaltare.

5 kap. 3 §
SoF

1:e soc.
sekr

17.13

Beslut om anmälan till
överförmyndare om att
behov av förvaltare inte
längre föreligger.

5 kap. 3 §
2p. SoF

1:e soc.
sekr

17.14

Beslut om
blodundersökning.

2 kap. 6 §
FB

1:e soc.
sekr

17.15

Beslut om godkännande av
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och
umgänge.

6 kap. 6 §,

1:e soc.
sekr

Se cirkulär SKL 1998:174.

17.16

Beslut att ej godkänna
föräldrars avtal om
vårdnad boende och
umgänge.

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

Ecs
mynd

Beslutet kan ej överklagas.

17.17

Yttrande enligt namnlagen.

45 § och 46
§
namnlagen

1:e soc.
sekr

17.18

Beslut om samtycke till
fortsatt
adoptionsförfarande.

6 kap.14 §
SoL

14 a § 2st. ,
15 a § 3st.
FB

Samråd med MIA
(Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor)
förutsätts om det finns
tveksamheter kring
adoptionens genomförande.
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www.mia.eu
-vid samtycke.

1:e soc.
sekr

-ej samtycke.

Kssu

17.19

Yttrande beträffande
äktenskaps dispens.

15 kap. 1 §
ÄktB

Kssu

17.20

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

11 kap. 16 §
2st. FB

Soc. sekr

17.21

Yttrande till passmyndighet 3 § 2 st.
1:e soc.
vid utfärdande av pass utan Passförordni sekr.
vårdnadshavares
ngen
medgivande.

17.22

Beslut att utse
kontaktperson i
umgängesärende.

4 kap. 1 §
SoL

1:e soc.
Sekr

17.23

Beslut om åtgärd för stöd
för barn mot den ena
vårdnadshavarens
samtycke.

6 kap.13a§
FB

Kssu

Angående barn föremål för
samhällsvård.

18 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN, POLISANMÄLAN ETC.
18.1

Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet
samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande till enskild.

-

2 kap. 14 §
TF, 6 kap. 3
och 7 §§
OSL, 10
kap. 4, 13
och 14 §§
OSL, 21
kap. 4 §
OSL

HSL-Patientjournal

Ecs
mynd

Allmänt:
Beslut om att lämna ut
handling fattas av den som har
handlingen i sin vård om inte
viss befattningshavare enligt
arbetsledning eller särskilt
beslut skall göra detta. För
vägledning I olika situationer
hänvisas till Socialstyrelsens
allmänna råd.

MAS

18.2

Beslut att lämna ut
uppgifter ur personregister
till statlig myndighet i
forskningssyfte.

12 kap.6 §
SoL

18.3

Beslut om polisanmälan
angående misstanke av
brott som hindrar

12 kap. 10 §
SoL och

Ecs
mynd
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nämndens verksamhet.

10 kap. 2 §
OSL

-ek.bistånd, avgifter etc.

Kssu

-våld och hot mot
tjänsteman.

Närmast
överord
nad chef

-stöld från vårdtagare.

Ecs

18.4

Beslut om polisanmälan,
förebyggande av brott

12 kap. 10 §
SoL, 10 kap.
18a § OSL

Esc
mynd

Avser personer under 21 år.

18.5

Beslut om polisanmälan,
förhindrande eller
avbrytande av vissa brott

12 kap. 10 §
SoL, 10 kap.
19 § OSL

Esc
mynd

Gäller endast de brott som
anges i paragrafen.

18.6

Beslut om polisanmälan,
omedelbart polisiärt
ingripande mot unga

12 kap. 10 §
SoL, 10 kap.
20 § OSL

Esc
mynd

Gäller personer ej fyllda 18 år
under vissa angivna
förutsättningar.

18.7

Beslut om polisanmälan,
misstankar om vissa brott
begångna mot unga

12 kap. 10 §
SoL, 10 kap.
21-22 §§
OSL

KSSU

Gäller vissa i paragrafen
angivna brott begångna mot
personer under 18 år.

18.8

Beslut om polisanmälan,
misstankar om begångna
brott i övrigt

12 kap. 10 §
SoL, 10 kap.
23 § OSL

18.9

Uppgiftslämnande till
polis/åklagare gällande
misstanke om brott mot
nämndens verksamhet,
brott mot underårig samt
vissa grövre brott.

12 kap. 10 §
SoL

Ecs

I vissa fall kan nödsituation
sekretess brytas (se BrB 24 kap.
4 §).

18.10

Beslut om att sekretess ska
råda för anmälares identitet

26 kap. 5 §
OSL

Ecs
mynd

Endast om det kan antas att
fara uppkommer för att den
som har lämnat uppgiften eller
någon närstående till denne
utsätts för våld eller lider annat
allvarligt men om uppgiften
röjs. Det är först efter en
sekretessprövning, med
utgångspunkt i skaderekvisitet,
som myndigheten kan ta
ställning till om uppgiften om
anmälarens identitet ska lämnas
ut eller inte.

Gäller begångna brott under de
förutsättningar som anges i
paragrafen.
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19 ÖVERKLAGANDEN, OFFENTLIGT BITRÄDE, YTTRANDE, UPPLYSNINGAR
Överklagande etc.

19.1

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

10 kap. 2 §
SoL

Ecs
mynd

19.2

Utse ombud att föra
nämndens talan.

10 kap. 2 §
SoL

Vc soc.

19.3

Beslut huruvida
omprövning skall ske.

27 § FL

Delegate
ni
ursprung
sbeslutet.

Betraktas som en
handläggnings-åtgärd dvs.
verkställighet.

Vid KS/Kssu beslut.

Ecs
mynd

När KS/utskotts-beslut
överklagas kan tjänsteman ta
ställning till att omprövning ej
skall ske (se JO 2852-97).

19.4

Omprövning av beslut och 27 § FL
yttrande i ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av
delegat.

Delegate
ni
ursprung
sbeslutet

19.5

Prövning av om
överklagandet har kommit
in i rätt tid och avvisning
av överklagande som
kommit in för sent.

Delegate
ni
ursprung
sbeslutet

24 § 1 st. FL

Vid KS/Kssu beslut.
19.6

19.7

Rättidsprövning görs vid
laglighetsprövning av
kammarrätten.

Ecs
mynd

Beslut huruvida
överklagande och yrkande
om inhibition skall ske när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och detta
ursprungligen fattats av
delegaten samt avgivande
av yttrande i SoL-, LVUoch LVM- ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av
delegat.

10 kap. 1-2
§§ SoL,

Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till

10 kap. 1-2

3 kap. 10 §,

Delegate
ni
ursprung
sbeslutet

6 kap. 33 §
och 34 § 3.
KL

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i
ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt. (Jfr RÅ 1994 ref
67).

Kssu
45

förvaltningsrätt och
kammarrätt i SoL-, LVU-,
LVM- ärenden.

§§ SoL,

ordf.

19.8

Beslut huruvida
överklagande och yrkande
om inhibition skall ske när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och detta
ursprungligen fattats av
delegaten samt avgivande
av yttrande i LSS-ärenden.

27 § LSS, 6
kap. 33 §
och 34 § 3
KL

Delegate
ni
ursprung
sbeslutet

19.9

Överklagande och yrkande
om inhibition till
förvaltningsrätt eller
kammarrätt i LSS-ärenden.

27 § LSS, 6
kap. 36 §
KL

Kssu
ordf.

6 kap 36 §
KL

Offentligt biträde m.m.

19.10

Anmälan om behov av
offentligt biträde.

3 § Lag
Soc. sekr
(1996:1620)
om offentligt
biträde

19.11

Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnads räkning.

3 § Lag
1:e soc.
(1996:1620) sekr
om offentligt
biträde, 7 §
förordning
om offentligt
biträde

19.12

Avvisande av ombud.

9 § FL

Kssu

Se även 39 § LVU
Obs! Frågan om offentligt
biträde bör tas upp så snart
som möjligt om skäl föreligger.
Det offentliga biträdets insatser
kan redan på utrednings-stadiet
vara av största betydelse.

Beslutet kan överklagas, se
vidare 9 § FL.

Yttranden etc. i barnavårdsärenden

19.13

Yttrande till
åklagarmyndighet.

11 § 1 st.
Soc. sekr
(1964:167)
Lag med
särskilda
bestämmelser
om unga
lagöverträdar
e LUL

19.14

Yttrande till

31 § och 33 § 1:e soc.

Yttranderätten gäller inom
ramen för de åtgärder som kan
beslutas av delegaten eller då
pågående åtgärd beslutas av
utskott/nämnd.
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åklagarmyndigheten
gällande socialnämndens syn
på betydelsen av eventuell
(polis) utredning,
beträffande misstänkt under
15 år.

(1964:167)
sekr
Lag med
särskilda
bestämmelser
om unga
lagöverträdar
e.

19.15

Underrättelse till åklagare
12 kap. 8 §
om att vård eller åtgärd inte SoL
kommer till stånd eller att
den som överlämnats till
vård inom socialtjänsten
bryter mot föreskrift.

Soc. sekr

19.16

Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan.

1:e soc.
sekr

19.17

Samtycke till Statens
institutionsstyrelses förslag
om att den unge får vistas
utom särskilt ungdomshem

38 § LUL

Kssu

.
19.18

Lämnande av upplysningar
och förslag på åtgärder till
frivårdsmyndighet, åklagare,
domstol.

6 § Lag
Soc. sekr
(1991:2041)
om särskild
personutredni
ng i brottmål
m.m.

Samråd skall alltid ske med 1:e
soc. sekr. avseende förslag på
åtgärder.

Övriga yttranden, upplysningar, anmälan

19.19

Yttrande till
tillsynsmyndighet.

13 kap. 2 §
SoL, 13 kap.
5 § SoL

KS

Tillsynsmyndighet är ex. IVO,
JO och JK.

19.20

Anmälan till IVO om
missförhållanden i
kommunens egen
verksamhet.

14 kap. 7 §
SoL, 24 f §
LSS

Kssu

Lex Sarah.

19.21

Yttrande till
åklagarmyndighet vid
åtalsprövning.

46 § LVM

1:e soc.
sekr

19.22

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

19.23

Yttrande i körkortsärende.

1:e soc.
sekr

3 kap. 8 § och
5 kap. 2 §
Körkortsför- Soc. sekr
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ordningen
19.24

Upplysningar i
körkortsärenden.

Soc. sekr

Uppgifter får endast lämnas ut
om den enskilde har samtyckt
till det (JO 1983/84 s 188 f.).

19.25

Beslut om att begära utdrag 11 § 1st 8
ur belastnings- och
BRF
misstankeregistret.
4 § 10 MRF

Soc. sekr/
Assistent

OBS! Namngiven assistent är
ett krav.

19.26

Anmälan till
Folkhälsoinstitutet om
användande av nya
missbruksmedel.

12 kap. 9 §
SoL

Kssu

19.27

Dödsboanmälan.

20 kap. 8 a §
ÄB

Soc. sekr

19.28

Beslut att ordna
gravsättning.

5 kap 2 §
Ecs mynd
Begravningslagen

19.29

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare.

6 kap. 11§
Vc soc.
smittskyddsla
gen

19.30

Anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 12 §
Vc soc.
smittskyddslagen.
smittskyddsla
gen

19.31

Lämna uppgift om huruvida 12 kap. 10 §
någon vistas i HVB eller
SoL
fam.hem till domstol,
åklagarmyndighet,
polismyndighet,
kronofogdemyndighet eller
skatteverket.

Soc. sekr

19.32

Lämna uppgift om
studerande i anledning av
avskiljande från
högskoleutbildning.

12 kap. 10 §
SoL

Vc soc.

19.33

Lämna uppgift till annan
myndighet.

12 kap. 7 §
SoL

Soc. sekr

19.34

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

11 kap. 16 §

Soc. sekr

19.35

Beslut om

Skatteverket (Folkbokföringen)
skall underrättas om vem som
är delegat (namngiven).
Kommunen har rätt till
ersättning för kostnader av
dödsboet.

OBS! Läs 12 kap. 7 § SoL. Ex.
för att undvika felaktig
utbetalning.

2st. FB
Kssu
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borgensförbindelse i
samband med
hyreskontrakts skrivande.
19.36

Upplysningar i
vapenärenden.

Soc. sekr

Uppgifter får endast lämnas ut
om den enskilde har samtyckt
till det (JO 1983/84 s 188 f.).

19.37

Upplysningar i
hemvärnsärenden.

Soc. Sekr

Övriga yttranden över
remisser inom sociala
utskottets ansvarsområde

Kssu

Uppgifter får endast lämnas ut
om den enskilde har samtyckt
till det (JO 1983/84 s 188 f.).

19.38

20 OMSORG OM ÄLDRE
Socialtjänstlagen, SoL

20.1

Beslut att inleda/avskriva
och avsluta utredning.

11 kap. 1 §
SoL

20.2

Beslut om bistånd i form av 4 kap. 1 §
hemtjänst.
SoL

Soc. sekr

20.3

Beslut om bistånd i form av 4 kap. 1 §
särskild boendeform för
SoL
service och omvårdnad för
äldre som behöver särskilt
stöd.

1:e soc.
sekr.

20.4

Beslut med anledning av
ansökan om
förhandsbesked.

Kssu

Om bifall ges till
förhandsbesked prövas
biståndet enligt 4.1 SoL.

20.5

Beslut om bistånd i form av 4 kap. 1 §
korttidsplats/
SoL
avlastningsplats eller
växelvård.

Soc. sekr/
Sjuksköterska*

* Akuta situationer i avvaktan
på beslut av socialsekr.

20.6

Beslut om bistånd i form av 4 kap. 1 §
plats i dagverksamhet.
SoL

Soc. sekr

20.7

Beslut om ledsagarservice.

Soc. sekr

20.8

Beslut om bistånd i form av 4 kap. 1 §
kontaktperson.
SoL

Ecs mynd

20.9

Beslut om köp av boende i
annan kommun eller hos
annan vårdgivare (extern).

Kssu

Hospice placering.*

Kssu
ordf.

2 kap. 3 §
SoL

4 kap. 1 §
SoL

Soc. sekr

* Medicinskt underlag skall
finnas vid hospice placering.
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20.10

Beslut om anmälan till
5 kap. 3 §
överförmyndaren om behov SoF
av god man/förvaltare.

Soc. sekr

20.11

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av förvaltare inte
längre föreligger.

Soc. sekr

20.12

Firmateckning vid
tecknande av
hyreskontrakt/ meddelande
om bostadskostnad.

20.13

Avgift ÄO.

8 kap. 2 §
SoL

Avghl

20.14

Jämkning av avgift för
hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende.

8 kap. 2 §
SoL

Avghl

20.15

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

4 kap. 2 §
SoL

Kssu

5 kap. 3 §
SoF

Ecs

Verkställighet

Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (se SKL:s cirkulär ang. LSS)

20.16

Beslut om
personkretstillhörighet.

1 och 7 §§
LSS

20.17

Råd och stöd (i de fall
kommunen är ansvarig).

9 § 1. LSS

Soc. sekr

20.18

Biträde av personlig
assistent.

9 § 2. LSS

1:e soc.
sekr.

20.19

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

9 § 2. LSS

1:e soc.
sekr.

20.20

Ekonomiskt stöd till skäliga 9 § 2. LSS
kostnader för personlig
assistent.

Soc. sekr

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

Ecs mynd
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20.21

Ledsagarservice.

9 § 3. LSS

Soc. sekr

20.22

Biträde av kontaktperson.

9 § 4. LSS

Ecs mynd

20.23

Avlösarservice i hemmet.

9 § 5. LSS

Soc. sekr

20.24

Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet.

9 § 6. LSS

20.25

Kommunens boende
(Internt).

Soc. sekr

Annat boende (Externt).

Kssu

Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen
samt under lov.

9 § 7. LSS

Kommunens boende
(Internt).

Soc. sekr

Annat boende (Externt).

Kssu

20.26

Beslut om boende i
familjehem för barn och
ungdomar.

9 § 8. LSS

20.27

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

9 § 8. LSS

20.28

20.29

Kssu

- i kommunens boende.

Kssu

- i boenden som drivs av
annan kommun.

Kssu

Beslut om boende för vuxna
i bostad med särskild service
etc.
- i kommunens boende.

9 § 9. LSS

1:e soc.
sekr.

- i boenden som drivs av
annan kommun.

9 § 9. LSS

Kssu

Beslut om daglig
verksamhet för personer i
yrkes-verksam ålder som
saknar förvärvsarbete och

9 § 10. LSS

Personkrets 1 och 2
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inte utbildar sig.
- inom kommunens
verksamhet.
- annan entreprenör.

Soc. sekr
Ecs mynd

20.30

Beslut om att utbetala
11 § LSS
assistansersättning till annan
person än den som är
berättigad till insatsen.

1:e soc.
sekr.

20.31

Beslut om upphörande av
insats enligt LSS.

Soc. sekr

20.32

Beslut om
återbetalningsskyldighet.

20.33

Förhandsbesked om rätt till 16 § 2 st. LSS Kssu
insats enligt LSS för person
som inte är bosatt i
kommunen.

20.34

Beslut om att utreda
16 § 3 st. LSS Soc. sekr
behoven för enskild på
tillfälligt besök i kommunen
och besluta om insatser
enligt LSS.

20.35

Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare enligt 17 a § LSS.

20.36

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

20.37

Beslut om att anmäla behov 5 § 2 st.
av assistanser-sättning till
LASS
försäkringskassa.

Soc. sekr

20.38

Godkännande av
familjehem.

Kssu

20.39

Beslut om ersättning till
kontaktperson/ familj eller
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning).

12 § LSS

Ecs mynd

Kssu
20 § LSS, 5 § Soc. sekr
LSSförordningen,
6 kap. 2 §
SoF

6 kap. 6 §
SoL

Beslutet är inte överklagbart.

Gäller under förutsättning att
den enskilde ansökt om
personlig assistent enligt LSS,
inte enligt SoL.

Se aktuella rikt-linjer från
Sveriges Kommuner och
Landsting SKL.

-enligt riktlinjer.

Soc. sekr

-över riktlinjer.

Kssu
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20.49

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

15 § 6. LSS

Soc. sekr

20.41

Anmälan till
15 § 6. LSS
överförmyndare att
förmyndare, förvaltare eller
god man inte längre behövs.

Soc. sekr

21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I KOMMUNEN, HSL & Patientsäkerhetslagen
21.1

Beslut om anmälan enl. 24 § 3 kap. 3 §
3 HSL till IVO av allvarlig patientsäkerh
skada eller sjukdom i
etslagen
samband med vård,
behandling eller
undersökning.

Medicinsk
t
ansvariga
sjuksköterska
(MAS)

Vårdgivaren ansvarar för att
Lex Maria anmälningar görs.
Information skall ges till arbetsutskottet.

(SOSFS 2005:28
Anmälningsskyldighet enligt
Lex Maria)

22 ALKOHOLLAGEN
Stadigvarande serveringstillstånd

22.1

Allmänheten, slutet sällskap 8 kap. 2 §/4 § Kssu
eller cateringverksamhet i
slutna sällskap

22.2

Paustillstånd

22.3

Anmälan om serveringslokal 8 kap. 2 §
vid catering

22.4

Ändringar i tillstånd 8t ex
8 kap. 19, 14, Handlägga
serveringstid, utökad
2§
re
serveringsyta, alkoholdryck)

22.5

Provsmakning vid
tillverkning

22.6

Ändringar i ägarförhållande 9 kap. 11 §
med samma juridiska
person, Bolagsändring

Handlägga
re

22.7

Servering i gemensamt

Handlägga

8 kap. 2 §

8 kap. 7 §

8 kap. 14 §

Kssu
Handlägga
re

Kssu
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serveringsutrymme

re

Tillfälliga serveringstillstånd

22.8

Allmänheten längre än tre
dagar

8 kap. 2 §

Kssu

22.9

Allmänhet upp till tre dagar 8 kap. 8 §

Handlägga
re

22.10

Slutna sällskap

8 kap. 2 §

Handlägga
re

22.11

Paustillstånd

8 kap. 2 §

Handlägga
re

22.12

Servering i gemensamt
serveringsutrymme

8 kap. 2 §

Handlägga
re

22.13

Provsmakning vid
arrangemang

8 kap. 6 §

Handlägga
re

22.14

Konkursförvaltare (max tre 9 kap. 12 §
mån)

Handlägga
re

Övrigt

22.15

Beslut i frågan in erinran

9 kap. 17 §

Handlägga
re

22.16

Beslut i frågan om varning

9 kap. 17 §

Kssu

22.17

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

9 kap. 19 §

Kssu

22.18

Beslut om förbud eller
inskränkning av viss
försäljning av
alkoholdrycker för visst
tillfälle

3 kap. 10 §

Kssu

22.19

Beslut om överklagande till
kammarrätt/regeringsrätt

10 kap. 1 §

Kssu

22.20

Beslut om återkallelse av
9 kap. 18 § 1p Handlägga
tillstånd på
re
tillståndshavarens egen
begäran eller upphörande av
verksamhet

22.21

Beslut om återkallelse av
tillstånd

9 kap. 18 § 2, Kssu
3p
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22.22

Avvisa överklagan

10 kap. 1 §

Handlägga
re

22.23

Begäran om inhibition

29 § FL

Handlägga
re

22.24

Ompröva uppenbart oriktigt 28 § FL
beslut

Kssu

22.25

Begäran om biträde av
polismyndighet

9 kap. 9 §

Handlägga
re

22.26

Lämna och inhämta
handlingar

9 kap 8 §

Handlägga
re

22.27

Avge yttrande till annan
myndighet

6 § FL

Handlägga
re

23 AUTOMATSPELLAGEN OCH LOTTERILAGEN
23.1

Yttrande angående
automatspel

3 § Automat- Handlägga
spelslagen
re

23.2

Yttrande gällande
restaurangkasinospel

43 §
Lotterilagen

Handlägga
re

23.3

Yttrande angående
värdeautomatspel

44 §
Lotterilagen

Handlägga
re

24 TOBAKSLAGEN
24.1

Beslut i fråga om avgift

19 b §

ANDT hl

24.2

Beslut i fråga om
nedsättning av
avgift/avgiftsbefrielse

19 b §

Ecs mynd

24.3

Beslut i fråga om att
meddela
föreläggande/försäljningsförbud

20, 20 a §

Kssu

24.4

Beslut att omhänderta
tobaksvara

21 §

ANDT hl

25 Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
25.1

Beslut i fråga om

23 §

Ecs mynd
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nedsättning av avgift
25.2

Kontroll av försäljning av
vissa receptfria läkemedel

20 §

ANDT hl

25.3

Anmälan till
läkemedelsverket av brister
vid försäljning av vissa
receptfria läkemedel

21 §

ANDT hl
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