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1. Förkortningar
1.1 Organisation och befattningar
Ass
= Assistent
* Med respektive chef avses närmaste personalansvarig chef
Avd.chef = Avdelningschef; lednings- och verksamhetsstöd, äldre och funktionshinder, IFO samt driftavdelning
AU
= Arbetsutskott
Bib
= Biståndsbedömare
BAB
= Bostadsanpassningshandläggare
EC
= Enhetschef (samhällsuppdraget)
EC. drift = Enhetschef driftavdelning
EF
= Enheten funktionshinder
GL
= Gruppledare
FH
= Funktionshinder
HF
= Handläggare funktionshinder
HVB
= Hem för vård eller boende
IFO
= Individ- och familjeomsorgen
KD
= Kommundirektör
KSO
= Kommunstyrelsens ordförande
MAS
= Medicinskt ansvarig sjuksköterska
SD
= Socialdirektör
SNO
= Socialnämndens ordförande
SN
= Socialnämnden
Soc ass = Socialassistent
Soc sekr = Socialsekreterare
Soc sekr
Socialjour = Socialsekreterare inom Socialjouren Nordväst
Soc reg = Socialregistret
SU
= Sociala utskottet
VC. drift = Verksamhetschef driftavdelning
ÄO
= Äldreomsorgen
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1.2 Lagar och förordningar
ALF
= Lagen om allmän försäkring
AL
= Alkohollagen
BAB
= Lagen om bostadsanpassningsbidrag
BrB
= Brottsbalken
FB
= Föräldrabalken
FvL
= Förvaltningslagen
KL
= Kommunallagen
ABBL = Lagen om allmänt barnbidrag
LSS
= Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
LOU
= Lagen om offentlig upphandling
LOV
= Lagen om valfrihetssystem
LVM
= Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
LVU
= Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
LUL
= Lagen om unga lagöverträdare
PuL
= Personuppgiftslagen
OSL
= Offentlighets- och sekretesslagen
SoL
= Socialtjänstlagen
SoF
= Socialtjänstförordningen
SOSFS = Socialstyrelsens författningar
TF
= Tryckfrihetsförordningen
ÄB
= Ärvdabalken
ÄktB
= Äktenskapsbalken
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Anvisningar till socialnämndens delegeringsordning

2.1 Allmänna frågor om delegeringsrätt
Med delegering avses att socialnämnden överför självständig beslutsrätt, det vill säga, ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa
ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 33-38 § § kommunallagen (KL). Dessa regler kompletteras
genom särskilda föreskrifter i annan speciallagstiftning som till exempel 10 kap. 4-5 §§ socialtjänstlagen (SoL). Vissa typer av beslut kan enligt lag
inte delegeras överhuvudtaget. SoL innehåller bestämmelser om begränsad delegering till utskott, till exempel, sociala utskottet som lägsta delegeringsnivå.
Utöver delegering finns i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa (LVM) en kompletterande besluträtt för ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat. Till skillnad mot beslutanderätt genom delegering är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas när beslut av socialnämnden eller sociala utskottet inte kan avvaktas.
Beslut med stöd av delegering kan inte ändras av nämnden. Finner nämnden att någon utöver sin beslutanderätt på ett olämpligt sätt, kan nämnden
återkalla den givna beslutanderätten.
Den delegat som anges i delegeringsordningen avser den lägsta nivå som ett beslut fattas på. En delegat får överlämna till sin chef att fatta beslut i ett
ärende. Överordnad chef kan också på eget initiativ fatta beslut i ett visst ärende. Ett ärende av mer principiell natur ska föras till sociala utskottet
(SU) eller socialnämnden för beslut. OBS: det är socialnämnden som beslutar i ärenden där principfrågan är av stor vikt.
Nyanställda med handläggaruppgifter får inte fatta beslut genom delegering under de första tre månaderna. Enhetschef avgör från fall till fall om undantag kan göras.
I det fallet delegaterna är avdelningschefer innebär delegationen en rätt att fatta beslut inom respektive delegats avdelning.
Socialjouren Nordväst får endast fatta beslut enligt delegering vid akuta situationer utanför kontorstid.
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2.2 Ärenden som inte får delegeras
Av 6 kap. 34 § KL följer att beslutanderätten inte för delegeras i följande ärenden:
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 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. 4-5 §§ SoL.
2.3 Ärenden som inte återfinns i delegeringsordningen
Ärenden som inte finns med i förteckningen ska avgöras enligt följande principer:
 Av socialnämnden om ärendet är av principiell karaktär eller om det av författning klart framgår att det är nämnden som ska fatta beslut.
2.4 Ersättare för delegat
Vid förfall av delegat övertas beslutanderätten enligt följande:
 I första hand av den som förordnats till vikarie på delegatens tjänst.
 I andra hand av delegatens närmaste chef.
2.5 Vidaredelegering
Förvaltningschefen (socialdirektör) har enligt 6 kap. 37 § KL rätt att vidaredelegera beslutanderätt. Det gäller dock bara i de fall där socialdirektören
själv är delegat. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering ska anmälas till socialdirektören.
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2.6 Anmälan till nämnd
Beslut som fattas med stöd av delegering ska snarast anmälas till socialnämnden. Besluten redovisas till nämnden i form av en sammanfattande förteckning.
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3 BEFOGENHETER I ÖVRIGT
Avser viktigare arbetsuppgifter som inte utgör delegering men som klargör befogenheter som vissa tjänstemän har.
3.1

Underskrift av avtal, ansökningar, anmälningar
mm
Utkvittering av värdehandling

3.2
Fastställande av expeditions- och telefontider
3.3
Lämna yttranden
3.4
Organisationen
3.5

3.6

Socialdirektör och avdelningschefers befogenheter i akuta situationer
Arkivansvarig

Avtal, ansökningar, anmälningar mm som beslutats/godkänts av socialnämnden eller
dess utskott ska undertecknas av socialnämndens eller dess utskotts ordförande alternativt socialdirektören.
Socialdirektören eller avdelningscheferna utser vilka personer inom respektive avdelning/enhet som har rätt att utkvittera värdehandlingen
Socialdirektören bestämmer vilka expeditionstider och telefontider som ska gälla inom
förvaltningen
Socialdirektören får lämna yttranden till andra kommunala nämnder och statliga myndigheter som ej rör frågor om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
Socialdirektören får besluta om organisationen, förvaltningen och lokalanvändningen
för verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde.
Avdelningschef driftavdelning får besluta om detaljorganisationen, förvaltningen och
lokalanvändningen inom driftavdelningen om beslutet inte medför förändringar av
större vikt eller av principiell karaktär (ur brukarsynpunkt)
Vid akuta händelser i verksamheten har respektive chef mandat att fatta nödvändiga
beslut som syftar till att enskilda personer i verksamheten inte utsätts för fara eller tar
skada. Om möjligt ska samråd ske med närmaste högre chef.
Socialdirektören fullgör nämndens arkivansvar.

3.7
Ekonomiskt ansvar
3.8

Socialnämnden, Pensionärsrådet: SNO (= attestant)
För SNO:s kostnader: KSO (= attestant)
För socialdirektörens kostnader: KD (= attestant)
För förvaltningens kostnader: SD (= attestant, samt se 4.6 delegeringsordningen)
För driftavdelning: AC (= attestant, samt se 4.6 delegeringsordningen)
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ADMINISTRATION
ÄRENDE
Förvaltningsövergripande

LAGRUM

Föra nämndens talan i mål och ärenden, samt utfärda
fullmakt att företräda nämnden inför domstolar och
andra myndigheter, inklusive myndighetsärenden
Besluta i brådskande ärenden

DELEGAT

ANMÄRKNING

SD
Avd.chefer

6 kap. 36 § KL

SNO

Anmäls vid närmast påföljande nämnd

4.2
4.3

Utse arkivombud
- nämndövergripande
- myndighetsområde
- inom driftavdelning
Utse personuppgiftsombud

Av nämnden utsedd arkivansvarig
PuL

SD

4.4

Firmatecknare och undertecknare av avtal
4.5

SNO
SD

4.6

Utse beslutsattestanter och ersättare
- för socialförvaltningen
- för driftavdelningen

SD
Avd.chef drift

4.7

Tillstyrka/avstyrka bokföringsmässiga avskrivningar/nedskrivningar

SD
Avd.chefer

4.8

Begära omvandling av driftmedel till investeringsmedel
hos kommunstyrelsen
Begära budgetteknisk justering hos kommunstyrelsen

SD
SD

4.9

Personuppgiftsombudet utövar tillsyn
av socialförvaltningens arbete enligt
personuppgiftslagen inom nämndens
ansvarsområden
SD kan vidaredelegera
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4.10

4.11

4.12

Teckna avtal och överenskommelser med stat, landsting,
andra kommuner, företag samt organisationer:
- nämndövergripande
- myndighetsområde
(inom befintlig budgetram)

SD,
Avd.chefer

Tilldelningsbeslut i upphandling enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

LOV

Beslut om upphandling, beslut om avbrytande av upphandling, beslut om tilldelning och tecknande av avtal
vad gäller upphandling:
- med bedömt värde mindre än 3 Mkr per år

LOU

4.14

Avd.chefer (ej
Avd.chef drift)
Kommunens inköpspolicy gäller.

Avd.chefer

- med bedömt värde mindre än 5 Mkr per år
4.13
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SD

Beslut om upphandling av platser etc. i HVB, särskilt
boende, bostad med särskild service, korttidsvistelse,
mm
- enligt ramavtal och inom budget
- genom direktupphandling inom budget
- genom direktupphandling utom budget
- genom direktupphandling vid mycket höga kostnader

4 kap. 1 § SoL
eller
9 § LSS

Intern kommungemensam upphandling tillsammans med
andra nämnder eller styrelser angående utförande av
driftverksamhet

LOU

EC
EC
Avd.chef
SU

SD

Efter samråd med avd.chef om utom
budget
Mycket höga kostnader för FO definieras: mer än 7000 kr/dygn.
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Ansökan om externa bidrag (statsbidrag, EU-bidrag mm)
i de fall som nämnden inte ska fatta beslut:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer

Bevilja bidrag och verksamhetsstöd till föreningar

Avd.chefer

Yttrande över detaljplaner etc. i programskedet, enkelt
planförfarande och utställningsskedet

SD

Beslut ska föregås av samråd med SD.

4.16
4.17

Personalfrågor

4.18

4.19

4.20

4.21

Anställa personal:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar
- respektive enhet
- driftavdelning
Beslut om inrättande av ny tjänst:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer
Enhetschef
VC/EC. drift

SD
Avd.chefer

Beslut om att ledig tjänst ska återbesättas:
- nämndövergripande
- respektive avdelning
- respektive enhet

SD
Avd.chefer
EC

Beslut i frågor rörande omplacering av personal:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer
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Bevilja entledigande inklusive förkortad uppsägningstid

Respektive chef

Bevilja semester

Respektive chef

Bevilja tjänstledighet

Respektive chef

Beslut om varning eller avstängning från tjänst (med
eller utan lön):
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer

4.26

Beslut om uppsägning:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer

4.27

Besluta om avgångsvederlag:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer

4.28

Beslut om löne- och anställningsvillkor:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer/EC

Utfärda arbetsintyg/betyg

Respektive chef

Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen

SD

Vidaredelegation av arbetsmiljöansvar enligt ovan.

Avd.chefer

4.22
4.23
4.24
4.25

Samråd med förhandlingschef/personaldirektör före beslut

4.29
4.30

4.31

I enlighet med arbetsmiljölagens intentioner vidaredelegeras ansvaret till
respektive chef med arbetsgivaransvar.
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Förbud mot bisyssla AB § 8 mom. 1 för personal inom
förvaltningen

SD

Beslut om lönetillägg (undantag driftavdelning)

SD

Beslut om lönetillägg inom driftavdelning

Avd.chef drift

Samråd med Personaldirektör

4.33

5 FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND
NR
ÄRENDE
Beslut om försörjningsstöd
5.1

5.2

5.3

LAGRUM
4 kap. 1 § SoL

DELEGAT
Soc sekr

- enligt lag och tillämpningsregler vid oförändrade förhållanden
- utöver tillämpningsreglerna upp till 3000 kr
- utöver tillämpningsreglerna upp till 10 000 kr
- utöver tillämpningsreglerna upp till 30 000 kr

4 kap. 3 § punkt
1-2 SoL

Soc ass 1)

Beslut om försörjningsstöd till ungdomar vars föräldrar
är försörjningspliktiga enligt FB

4 kap. 1 § SoL

Soc sekr
GL
EC IFO

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd utöver försörjnings- 4 kap. 1-2 § §
stöd:
SoL
- utöver tillämpningsreglerna upp till 3000 kr
- utöver tillämpningsregler upp till 10 000 kr
- utöver tillämpningsregler upp till 30 000 kr
- akut utanför kontorstid upp till 3000 kr

EC IFO

Soc sekr
GL
EC IFO
Soc sekr
socialjour

ANMÄRKNING
Bedömning görs på individuell grund, men
utifrån de normer och tillämpningsregler
som socialnämnden har antagit
1)Efter grundbeslut och handlingsplan av
socialsekreterare
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5.4

Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskuld:
- upp till 3 månader
- upp till 12 månader
- över 12 månader

4 kap. 1-2 § §
SoL

Beslut om ekonomiskt bistånd mot återbetalning

4 kap. 1-2 § §
SoL

5.5
- utöver tillämpningsreglerna upp till 3000 kr
- utöver tillämpningsregler upp till 10 000 kr
- utöver tillämpningsregler upp till 30 000 kr
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GL
EC
SU

Soc sekr
GL
EC IFO

Utbetalning av förmedlingsmedel:
- vid oförändrade förhållanden

4 kap. 1 § Sol

5.6

Beslut om försörjningsstöd med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder

4 kap. 4 § SoL

Soc sekr

5.7

Beslut att vägra eller nedsätta fortsatt försörjningsstöd
om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i
eller uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande
verksamheten enligt 4 kap. 4 § SoL

4 kap. 5 § SoL

Soc sekr

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

4 kap a SoL

Soc sekr

5.8

5.9

Soc sekr
Soc ass

Efter grundbeslut och handläggningsplan
av socialsekreterare.

Ny lag från 1/7 2014
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6 ÖVRIGT BISTÅND, INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN
NR
ÄRENDE
LAGRUM
Beslut om bistånd till barn och ungdom i form av vård i
4 kap. 1 § SoL
6.1
hem för vård eller boende eller stödboende:
- upp till 6 månader
- över 6 månader
- akut utanför kontorstid till nästföljande vardag

DELEGAT

EC IFO
SU
Soc sekr
socialjouren

Beslut om placering av barn och ungdom i jourhem eller
annat akut eller skyddat boende under en period av:
- upp till 4 månader
- över 4 månader
- akut utanför kontorstid till nästföljande vardag

4 kap. 1 § SoL

Beslut om placering av vuxna på stödboende eller annan
form av boende.
- akut utanför kontorstid till nästföljande vardag

4 kap. 1 § SoL

Beslut om bistånd till vuxna i form av vård i familjehem
eller hem för vård eller boende inklusive beslut om ersättning/arvode:
- upp till 6 månader
- över 6 månader

4 kap. 1 § SoL

Beslut om utrustningsbidrag i samband med placering:
- enligt riktlinjer (barn och vuxna)
- avvikelser från riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

6.5

Soc sekr
HF

Beslut om bistånd i form av elevassistent i samband med
placering

4 kap. 1 § SoL

EC IFO

6.6

6.2

6.3

6.4

6 kap. 6 § SoL

ANMÄRKNING

GL
SU
Soc sekr
socialjouren
EC IFO
Soc sekr
socialjouren

EC IFO
SU

Vid beslut som avser unga vuxna,
inklusive ensamkommande, som varit
placerade i familjehem eller HVB
som underåriga och som ansöker om
fortsatt bistånd vid 18 års ålder ska
beslut kunna fattas som sträcker sig
fr.o.m. 18-årsdagen tills dess att den
unge gått ut gymnasiet eller fyllt 21 år
beroende på vilket som inträffar först.

2017-05-18

6.7

Beslut om resor i samband med placering:
- enligt riktlinjer (barn och vuxna)
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4 kap. 1 § SoL
Soc sekr
Soc sekr
socialjouren
GL

- avvikelser från riktlinjer
6.8

Teckna individavtal i ärenden rörande enskilda i samband
med beslut om placering

6.9

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj (barn
eller vuxna)

EC IFO

4 kap. 1 § SoL

Soc sekr

Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson eller kontaktfamilj
Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem och kontaktperson/-familj:
- enligt riktlinjer
- avvikelser från riktlinjer

Soc sekr

Soc sekr

6.13

Beslut om aktivitetsbidrag i samband med beslut om kon- 4 kap. 1 § SoL
taktperson/-familj
Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser:
4 kap. 1 § SoL
- intern öppenvård upp till 6 månader
- intern öppenvård över 6 månader
- extern öppenvård
Beslut om bistånd i form av plats i feriehem:
- enligt riktlinjer
- avvikelse från riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

6.14

Beslut om bistånd i form av plats på koloni eller läger

4 kap. 1 § SoL

6.10
6.11

6.12

6.15

Soc sekr
EC

Soc sekr
EC IFO GL
EC IFO

Soc sekr
EC IFO GL
EC IFO
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6.16

Beslut om bistånd i form av arbetsrehabilitering där socialnämnden betalar åtgärden

18 (37)

4 kap. 1 § SoL

EC IFO

Beslut om bistånd i form av tidsbegränsat socialt kontrakt 4 kap. 2 § SoL

Avd.chef
IFO

6.17
Medgivande/Övervägande

6.18

6.19
6.20

Beslut om medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör
någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare

6 kap. 6 § SoL

SU

Övervägande om att vård i annat hem än det egna fortfarande behövs
Framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiehjälp när barn är placerat utom hemmet.

6 kap. 8 § SoL

SU

33§ Studiestödsförordningen

Soc.sekr

7 LAGEN OM SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA
NR
ÄRENDE
LAGRUM
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt
4 § LVU
7.1
LVU
7.2

Gäller endast barn, d.v.s. personer
under 18 år.

DELEGAT
SU

ANMÄRKNING

Om SU:s beslut inte kan avvaktas: SNO
eller annan ledamot som nämnden förordnat

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn eller
ungdom under 20 år

6 § LVU

SU

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

8 § LVU

EC IFO

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

11 § LVU

SU

7.3
7.4

Om SU:s beslut inte kan avvaktas: SNO
eller annan ledamot som nämnden förordnat
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Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande
behövs

13 §, 1 och 2 st
LVU

SU

Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra

13 §, 3 st LVU

SU

Övervägande att beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 §, 2 st, p 1 och 2 LVU fortfarande behövs

14 §, 3 st LVU

SU

Beslut om att vården ska upphöra

21 §, 1 st LVU

SU

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller behandling i öppna former
Beslut om att förebyggande insats enligt 22 §, 1 st LVU
ska upphöra

22 §, 1 och 2 p
LVU
22 §, 3 st LVU

SU

Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud

24 § LVU

SU

Övervägande om förflyttningsförbud fortfarande behövs

26 §, 1 st LVU

SU

Beslut om att flyttningsförbudet ska upphöra

26 §, 2 st LVU

SU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

SU

Om SU:s beslut inte kan avvaktas: SNO
eller annan ledamot som nämnden förordnat

43 § LVU

SU

7.15

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

43 §, 2 p LVU

SU

7.16

Om SU:s beslut inte kan avvaktas: SNO
eller annan ledamot som nämnden förordnat.
Om SU:s beslut inte kan avvaktas: ledamot
eller tjänsteman som nämnden förordnat.
OBS! Även SNO måste förordnas.

7.5

7.6
7.7

7.8
7.9
7.10

SU

7.11
7.12
7.13
7.14
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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

Soc sekr

7.17

T.ex en kortare vistelse utom familjehem
och HVB-hem

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 §
LVU ska upphöra

9 §, sista st LVU

SU

7.18

Beslut hur umgänget med föräldrar eller andra vårdnadshavare ska ordnas när överenskommelse inte kan nås

14 §, 1 p LVU

SN

7.19

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

14 §, 2 p LVU

SN

7.20

Om SU:s beslut inte kan avvaktas: SNO
eller annan ledamot som nämnden förordnat
Om SN:s beslut inte kan avvaktas: SNO
eller annan ledamot som nämnden förordnat.
Övervägs minst var 3 månad av SU
Om SN:s beslut inte kan avvaktas: SNO
eller annan ledamot som nämnden förordnat
Övervägs minst var 3 månad av SU

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra

30 §, 2 st LVU

Soc sekr

Beslut om umgänge med förälder eller annan vårdnadshavare efter flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås

31 § LVU

Soc sekr
EC IFO

Beslut om att läkarundersökning ska genomföras

32 § LVU

Soc sekr
Soc sekr
socialjour

7.21
7.22

7.23

Efter samråd med EC
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8 LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL
NR
ÄRENDE
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt
8.1
LVM

21 (37)

LAGRUM
11 § LVM

DELEGAT
SU

Återkalla ansökan om vård

18 § LVM

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

13 § LVM

Soc sekr
EC IFO
SU

Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra

13 § LVM

SU

Beslut att inleda utredning om skäl för tvångsvård finns

7 § LVM

Beslut om att lägga ner påbörjad utredning

7 § LVM

Soc sekr
Soc sekr
socialjour
Soc sekr

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökning

9 § LVM

8.7

Beslut om att begära polishandräckning för att föra den
enskilde till beslutad läkarundersökning.

45 §, 1 p LVM

8.8

Beslut att begära polishandräckning för genomförandet av
vård

45 §, 2 p LVM

8.9

8.2
8.3

ANMÄRKNING

Om SU:s beslut inte kan avvaktas: SNO
eller annan ledamot som nämnden förordnat

8.4
8.5

Efter samråd med EC

8.6
Soc sekr
Soc sekr
socialjour
Soc sekr
Soc sekr
socialjour
Soc sekr
Soc sekr
socialjour

Efter samråd med EC
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9 BISTÅND TILL FUNKTIONSHINDRADE OCH ÄLDRE ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN
NR
ÄRENDE
LAGRUM
DELEGAT
Beslut om hemtjänst/boendestöd
4 kap. 1 § SoL HF, Bib
9.1
Förenklad biståndshandläggning (service insatser)
Ass ÄO, FH
Beslut om parboende

4 kap. 1 § SoL

GL ÄO

Beslut om trygghetslarm

4 kap. 1 § SoL

HF, Bib

ANMÄRKNING

9.2
9.3
Förenklad biståndshandläggning
Beslut om särskilt boende
9.4

4 kap. 1 § SoL,
2 kap. 3 § SoL

Ass ÄO, FH
HF/Bib

Beslut om korttidsplats/korttidsvistelse

4 kap. 1 § SoL

HF, Bib

Beslut om turbunden resa

4 kap. 1 § SoL

HF, Bib

Beslut om dagverksamhet/sysselsättning

4 kap. 1 § SoL

HF, Bib

Beslut om ledsagarservice

4 kap. 1 § SoL

HF, Bib

Beslut om avlösarservice

4 kap. 1 § SoL

HF, Bib

Beslut om omvårdnadsbidrag

4 kap. 2 § SoL

HF, Bib

9.5

Delegeringen avser enbart beslut om bistånd, inte beslut om verkställighet genom
köp av plats etc.
Delegeringen avser enbart beslut om bistånd, inte beslut om verkställighet genom
köp av plats etc.

9.6
9.7

9.8
9.9
9.10

Delegeringen avser enbart beslut om bistånd, inte beslut om verkställighet genom
köp av plats etc.
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Beslut om kontaktperson inklusive omfattning

4 kap. 1 § SoL

HF, Bib

Beslut om plats på kollo eller läger

4 kap. 1 § SoL

HF

Bistånd utöver vad som följer av 1§ om det finns skäl för
det
t.ex. utslussningslägenhet, omvårdnadsbidrag och trygg
hemgång.
Beslut om familjehem

4 kap. 2 § SoL

EC GL

4 kap. 1 § SoL

SU

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under
lov

4 kap. 1 § SoL

GL HF

9.15

Beslut om utrustningsbidrag i samband med placering:
- enligt riktlinjer (barn och vuxna)
- avvikelser från riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

9.16

Soc sekr
HF

9.11
9.12
9.13

9.14

10 LAGEN OM SÄRSKILT STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE
NR
ÄRENDE
LAGRUM
DELEGAT
Prövning av personkretstillhörighet
1, 7 § § LSS
HF
10.1
Bib
Beslut om personlig assistans eller ekonomisk ersättning
till sådan

9 §, 2 p LSS

10.2

Beslut om personlig assistans vid ordinarie assistents sjukdom eller ledighet

9 §, 2 p LSS

ASS FH

10.3

Beslut om ledsagarservice

9 §, 3 p LSS

HF
Bib

10.4

HF, Bib

Förutsatt att SU fattat beslut enligt 9.14

ANMÄRKNING
Beslut om personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan är en del av beslut enligt 9 § LSS

2017-05-18
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Beslut om biträde av kontaktperson

9 §, 4 p LSS

Beslut om avlösarservice i hemmet

9 §, 5 p LSS

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

9 §, 6 p LSS

HF
Bib

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under
lov

9 §, 7 p LSS

HF

9 § 8 p. LSS

HF

9 §, 9 p LSS

HF

10.10

Beslut om boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn och ungdomar som behöver bo utanför
föräldrahemmet inklusive ersättning/arvode
Beslut om boende i bostad med särskild service för vuxna
eller annat särskilt anpassat boende
Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

9 §, 10 p LSS

HF

10.11

Beslut att anmäla behov av assistansersättning till Försäkringskassan

51 kap SFB

HF

10.12

Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än
den som är berättigad till insatsen

11 § LSS

GL

10.13

10.5
10.6

10.7

10.8

10.9

HF
Bib
HF
Bib
Delegeringen avser enbart beslut om
bistånd, inte beslut om verkställighet
genom köp av plats etc.

Se 4.13

Delegeringen avser enbart beslut om
bistånd, inte beslut om verkställighet
genom köp av plats etc.
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Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller för
hög ersättning för utförd assistans

12 § LSS

EC

10.14

Beslut om förhandsbesked om rätten till insats för personer som inte är bosatt i kommunen

16 §, 2 st LSS

GL

10.15

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

20 § LSS
5 § LSSförordningen
9 d § LSS

ASS

10.16

9 d § LSS

HF

10.17
10.18

Beslut om avslag vid begäran om ekonomisk ersättning
för assistans som avses i 9 d § LSS
Beslut om att anmäla till försäkringskassan om insats
som kan påverka assistans
Beslut att anmäla till försäkringskassan om assistansersättning kan antas bli använd för annat än kostnader för assistans

EC

EC
EC

Beslut att anmäla till IVO om det kan antas att en assistansutförares lämplighet för att utföra assistans kan ifrågasättas.

11 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN MED MERA.
NR
ÄRENDE
Beslut att inleda utredning
11.1

LAGRUM
11 kap. 1 § SoL

DELEGAT
Soc sekr
HF
Bib
GL IFO
HL FO
BiB ÄO
GL

Beslut att utredningen inte ska inledas eller att påbörjad utredning ska läggas ner

11 kap. 1 § SoL

11.2

Beslut att verkställd utredning inte ska föranleda ytterligare
åtgärd

11 kap. 1 § SoL

11.3

ANMÄRKNING
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11.4

11.5

11.6

11.7

Beslut om förlängd utredningstid utöver 4 månader om
nämnden behöver ingripa till barns stöd eller skydd

11 kap. 2 § SoL

EC IFO

Beslut om framställan om överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun, ansökan om överflyttning av ärende hos inspektionen för Vård och omsorg samt mottagandet av ärende
från annan kommun

2 a kap. 10 och
11 §§ SoL

EC IFO
EC ÄO
EC EF

Beslut om medgivande till vård och sociala insatser (när samtycke endast föreligger från den ena av barnets två vårdnadshavare)
Beslut om att inleda uppföljning när utredning avslutas utan
insats eller en placering upphör

6 kap. 13a § FB

SU

11 kap. 4a och
4b §§ SoL

Soc.sekr.

12 ERSÄTTNING FRÅN ENSKILDA
NR
ÄRENDE
Beslut om återkrav av ekonomisk hjälp som lämnats med
12.1
stöd av 4 kap. 1-2 § § SoL
12.2
12.3
12.4

12.5
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LAGRUM
9 kap. 1-2 § §
SoL

DELEGAT
Soc.sekr.

Beslut om att efterge återkrav av ekonomisk hjälp som lämnats med stöd av 4 kap 1-2 §§ SoL
Beslut om att efterge förskott på förmån som inte beviljats
(t.ex. bostadsbidrag, underhållsstöd, A-kassa)
Föra talan i förvaltningsrätt om återkrav av bistånd som
getts på felaktig grund och ekonomiskt bistånd utgetts obehörigen (9 kap. 1 § SoL)

9 kap. 4 § SoL

EC

9 kap. 4 § SoL

EC

9 kap. 3 § SoL

SU

Föra talan om återkrav av bistånd enligt 8 kap. 1 § SoL och
9 kap. 2 § SoL

9 kap. 3 § SoL

EC IFO
EC EF
EC ÄO

ANMÄRKNING
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12.6
12.7

Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) när bistånd
ges till vuxna i form av plats i HVB-hem eller familjehem
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och
får vård i ett annat hem än det egna
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8 kap. 1 § SoL

Soc sekr

8 kap. 1 § SoL,
6 kap. 2-4 § §
Sof

Soc sekr
HF

9 kap. 3§ SoL
12.8

Beslut om att efterge egenavgift eller annan avgift i samband med vård och behandling samt andra stöd och hjälpinsatser i enlighet med socialnämnden fastställda riktlinjer

Ec
HF

Beslut om avgift, avgiftsbefrielse/nedsättning av avgift för
hjälp/service

8 kap. 2 § SoL

Beslut om förhöjt förbehållsbelopp

8 kap. 7 § SoL

Beslut om framställan till Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag

4 § ABBL

12.11

Soc sekr
HF

Beslut om framställan till Försäkringskassan om ersättning
från enskild genom att uppbära barnbidrag

7 § ABBL

Soc sekr

12.12

Återkrav av felaktigt utbetalt omvårdnadsbidrag

9 kap. 1 § SoL

EC EF
EC ÄO

12.9

12.10

12.13

HF
Bib
Avgiftshandl.1)
EC EF
EC ÄO

1) Efter grundbeslut och handlingsplan
av biståndsbedömare
Gäller vid återbetalning av hyra på grund
av dubbla boendekostnader vid flytt till
särskilt boende
Avser barn i familjehem. Barnbidraget
går till den som vårdar barnet.
Avser barn i HVB-hem, kommunen
uppbär barnbidrag

2017-05-18

13 GOD MAN OCH FÖRVALTARE
NR
ÄRENDE
Anmälan till överförmyndare att person är i behov av för13.1
myndare, förvaltare eller god man
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LAGRUM
15 §, 6 p LSS
5 kap. 3 § Sof

DELEGAT
HF
Bib
Soc sekr.

13.2

Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare
eller god man inte längre behövs

15 §, 6 p LSS
5 kap. 3 § Sof

HF
Bib
Soc sekr.

Yttrande till rätten om förordnande av en viss person som
god man

11 kap. 16 § FB

13.3

Soc sekr
HF
Bib

LAGRUM
6-9 § § Lagen
om färdtjänst

DELEGAT
Färdtjänstutredare

1-7 § § Lagen
om färdtjänst
8 § Lagen om
riksfärdstjänst

HF
Bib
HF
Bib

14 FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
NR
ÄRENDE
Yttrande angående tillstånd gällande färdtjänst
14.1
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
14.2
Beslut om ersättning för riksfärdtjänstresa
14.3

14.4

Beslut att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst:
- om förutsättningar för tillstånd inte längre finns
- om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och
upprepade överträdelser av gällande föreskrifter för riksfärdtjänst

9 § Lag om
färdtjänst

HF
Bib
SU

ANMÄRKNING

ANMÄRKNING
Servicecenter
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15 BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
NR
ÄRENDE
Beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt riktlinjer:
15.1
- högst 3 basbelopp
- mer än 3 basbelopp
- mer än 12 basbelopp
- avslag på ansökan
- avslag i principiella ärenden
Beslut om återbetalning av erhållet bidrag
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LAGRUM
4-16 § § BAB

DELEGAT

ANMÄRKNING

BAB
SD
SU
BAB
SU
17 § BAB

SU

15.2

16 ALKOHOL, TOBAK OCH AUTOMATSPEL
NR
ÄRENDE
Beslut vid nyansökningar om serveringstillstånd
16.1
Beslut om cateringtillstånd till slutet sällskap
16.2
Beslut rörande tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
16.3
och för slutna sällskap för bifall

LAGRUM
8 kap. 12 § AL

DELEGAT
SU

8 kap. 4 § AL

SU

8 kap. 2 § AL

Tillståndshandl

Beslut rörande tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
och för slutna sällskap för avslag

8 kap. 2 § AL

SU

16.4

Beslut rörande varning och återkallelse av serveringstillstånd

9 kap. 17 -18
§§ AL

SU

16.5

Beslut att meddela tillståndshavaren en erinran

9 kap 17 § AL

EC

16.6
Beslut att meddela tillståndshavaren en varning

SU

ANMÄRKNING
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16.7

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

3 kap. 10 §, 2 st SU
AL

Beslut om att förbjuda detaljhandel med folköl eller servering av folköl

9 kap 19 § AL

SU

16.8

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

9 kap. 19 § AL

SU

16.9

Beslut om överklagande till förvaltningsdomstol eller
kammarrätt

10 kap. 1 § AL

SU

16.10

Ändring av befintligt serveringstillstånd – serveringstider

8 kap. 19 § AL

SU

Tillfälligt utökade serveringstider

8 kap 19 § AL

SU

Utökade serveringsytor

8 kap. 14 § AL

Tillståndshandl.

Beslut om tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

8 kap. 14 § AL

SU

Kunskapsprov i alkohollagen av sökanden

8 kap 12 § AL

Tillståndshandl

Ansökan från konkursförvaltare

9 kap. 12 § AL

Tillståndshandl

Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten

9 kap. 18 § AL

Tillståndshandl

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd vid ägarskifte

9 kap. 11 §, 2
st. AL
9 kap. 11 §, 2
st. AL

Tillståndshandl

16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17

16.18
16.19

Återkallelse av serveringstillstånd då verksamhet/bolag
upphör eller på egen begäran

Tillståndshandl
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Inleda utredning eller avsluta/avskriva serveringstillståndsärenden eller avvisa ansökan om serveringstillstånd

8 kap. 2 § AL

Tillståndshandl

Prövning av personer med betydande inflytande

8 kap. 12 § AL

Tillståndshandl

Avvisa överklagan

10 kap. 1 § AL

Tillståndshandl

Begäran om biträde av polismyndighet

9 kap. 9 § AL

Tillståndshandl

Lämna och inhämta handlingar

9 kap. 8 § AL

Tillståndshandl

Avge yttrande till annan myndighet t.ex. Länsstyrelsen,
polisen, försvarsmakten och annan kommun

9 kap. 8 § AL

Tillståndshandl

16.25

Lämna anmälan vid övrig påvisad brottslighet i samband
med tillsyn till polismyndigheten

9 kap. 8 § AL

Tillståndshandl

16.26

Svara för omedelbar tillsyn över efterlevnad av bestämmelserna om serveringstillstånd och detaljhandel med
folköl

9 kap. 2 § AL

Tillståndshandl

16.27

Anmälan om kryddning av spritdrycker

8 kap. 3 § AL

Tillståndshandl

Anmälan om cateringverksamhet till slutna sällskap

8 kap. 4 § AL

Tillståndshandl

Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker

8 kap. 6-7 § §
AL

Tillståndshandl

16.20

16.21

16.22

16.23

16.24

Anmälningar

16.28
16.29
16.30

2017-05-18
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Tobakslagen
Svara för omedelbar tillsyn av försäljning av tobak

20 a § Tobakslagen

Tillståndshandl

Meddela förläggande eller förbud inklusive vitesföreläggande

20 a § Tobakslagen

SU

Beslut att en tobaksvara ska tas om hand

21 § Tobakslagen

Tillståndshandl

20 § läkemedelslagen

Tillståndshandl.

16.31

16.32

Tillståndshandl

16.33
Receptfria läkemedel

16.34

16.35

Svara för omedelbar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandel med receptfria läkemedel
Värdeautomatspel

Tillståndshandl

Yttrande till Lotteriinspektionen vid tillståndsgivande av
värdeautomatspel

Tillståndshandl

17 DÖDSBOANMÄLNINGAR
NR
ÄRENDE
Fullgöra uppgifter som dödsbodelägare om sådan saknas
17.1

Dödsboanmälan
17.2

LAGRUM
18 kap. 2 § ÄB
5 kap. 2 § Begravningslagen

DELEGAT
Dödsbohandläggare

ANMÄRKNING
Särsk. förord. handl

20 kap. 8 § ÄB

Dödsbohandläggare

Särsk. förord. handl.

2017-05-18

18 SÄRSKILDA BEMYNDIGANDEN
NR
ÄRENDE
Allmänt
Utse ombud och utfärda fullmakt att föra nämndens talan i
18.1 mål och ärenden som rör enskilda
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LAGRUM

DELEGAT

10 kap. 2 § SoL

EC

Avvisande av ombud

9 § FvL

SU

Utse behöriga att ansöka om utdrag ur polisregistret

Poliskungörelse

SD
Avd.chefer
EC

ANMÄRKNING

18.2
18.3

Utlämnande av handlingar

18.4

Beslut att ej lämna ut allmän handling:
- nämndövergripande/förvaltningsövergripande

6 kap. 4 §, 26
kap. 1 § OSL

- inom respektive avdelningar
18.5

Beslut att lämna ut handlingar med förbehåll:
- nämndövergripande/förvaltningsövergripande
- respektive avdelningar

18.6

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregistret för statligt
forskningsändamål:
- nämndövergripande/förvaltningsövergripande

Avd.chefer
6 kap. 1-3 §§,
10 kap. 3-4 §§,
11 kap. 14 §, 26
kap. 1 § OSL

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregistret:
- nämndövergripande/förvaltningsövergripande
- respektive avdelningar

SD
Av.chef IFO
Avd.chefer

12 kap. 6 § SoL
SD,

- respektive avdelningar
18.7

SD

6 kap. 7 §, 1-2 st,
OSL

Avd.chefer
12 kap. 5 § och
7-10 § § SoL

SD
Avd.chefer

6 kap. 7 §,
8 § 1,2,5 st,
9-11 § § OSL

2017-05-18
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Omprövning – överklagning
Pröva om överklagande skett i rätt tid/avvisa överklaganden
som inkommit för sent

24 § FvL

18.8

Soc sekr
HF
Bib

Omprövning av beslut:
- beslut fattat av tjänsteman

27 § FvL

18.9

Delegat i ursprungsärendet
SU/AU
SN
SU

- beslut fattat av SU/AU
- beslut fattat av SN
Omprövning av beslut i ärenden som avser mycket kost18.10 samma insatser och innebär stora avsteg från tillämpningsreglerna
Överklaga beslut i domstol i fall där nämndens beslut har
18.11 ändrats samt yrkande om inhibition:
- då beslutet fattats av tjänsteman
- då beslutet fattats av AU/SU

4 kap. 1 § SoL
27 § FvL

10 kap. 1-2 § §
SoL
3 kap. 10 § KL SD
6 kap. 33-34 § § SU/AU
KL, 27 § LSS

Yttrande till domstol när detta begärs av domstolen i över18.12 klagningsärenden:
- då beslutet fattats av tjänsteman
- då beslutet fattats av nämnd eller utskott
Yttrande till domstolen vid prövning och utvärderingsbeslut
18.13 i enskilda ärenden
Anmälan om behov av offentligt biträde
18.14

Yttranden

Delegaten ska alltid samråda med sin
närmaste chef före beslutet.
EC
SU/AU
EC
3 § Lagen om
offentligt biträde

Soc sekr
HF
Bib

Gäller endast i de fall domstolen inte begär yttrande i samfälld nämnd.

2017-05-18

Yttrande till rätten när den som begått en brottslig gärning
18.15 kan bli föremål för LVM-vård
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31 kap. 2 § BrB

EC IFO

46 § LVM

Soc sekr

Yttrande till rätten om prövning av överlämnande för vård
18.17 inom socialtjänsten gällande barn och ungdom

31 kap. 1 §, 1 st
BrB

EC IFO

Yttrande till åklagarmyndigheten vid prövning av frågan om
18.18 åtalsunderlåtelse

11 § LUL

GL

Yttrande till åklagarmyndigheten med anledning av eventu18.19 ell utredning beträffande misstänkt under 15 år

31 och 33 § §
LUL

GL

Lämna upplysningar och förslag på åtgärder till åklagare,
18.20 domstol eller frivårdsmyndighet

6 § Lagen om
särskild personutredning i
brottsmål
12 kap. 8 § SoL

EC IFO

12 kap. 8 § SoL

Soc sekr

45-46 § §
Namnlagen
3 kap. 8 § och
5 kap. 2 § Körkortsförordningen

Soc sekr

Yttrande till åklagare vid åtalsprövnng

Efter samråd med EC

18.16

Underrätta åklagarmyndigheten att vård eller andra åtgärder
18.21 som redovisas i vårdplan inte kommit till stånd för den som
överlämnats till vård inom social tjänsten
Underrätta åklagarmyndigheten om den som överlämnats
18.22 till vård inom socialtjänsten bryter mot de föreskrifter som
meddelats med stöd av 32 kap. 4 § 2 st BrB
Yttrande till rätten angående namnbyte
18.23
Yttrande i körkortsärenden
18.24

Soc sekr

Soc sekr

Föreskrift av åklagaren tex rörande deltagande i arbetet eller annan verksamhet

2017-05-18

Yttrande till passmyndighet vid fråga om utfärdande av pass
18.25 till underårig
Yttrande över ansökan om antagning till civilförsvaret
18.26
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3 § Passförordningen

Soc sekr

5 § Hemvärnsförordningen

Tillståndshandläggare

Lämna upplysningar i vapenärenden

Tillståndshandläggare

18.27
Yttrande till tillsynsmyndighet:
13 kap. 2 § SoL
18.28 - när yttrande från tjänsteman begärs, respektive avdelningar
- när politiskt beslut begärs i enskilda ärenden
- när politiskt beslut begärs i verksamhetsärenden
- i frågor enligt HSL
Yttrande till Inspektionen Vård och omsorg angående indi18.29 vidärenden

Avd.chefer
SU
MAS
SU

I ärenden av principiell betydelse ska
nämnden avge yttrande

Ställd till verksamhetschef/driftchef

Anmälningar
Beslut om brott som hindrar nämndens verksamhet
18.30

Beslut om att polisanmäla misstänkt brott mot Bidragslagen
18.31
Beslut om att polisanmäla brott som ger minst 1 års fängelse
18.32

Beslut om att polisanmäla brott mot barn
18.33

12 kap. 10 §
SoL
10 kap. 2, 23 §
§ OSL
6 § Bidragslagen

SU
SNO
SD/Avd.chefer

12 kap. 10 §
SoL
10 kap. 2, 23 §
§ OSL
12 kap. 10 §
SoL
10 kap. 2, 23 §
§ OSL

SNO
EC

Avd.chef
IFO/EC

SNO
EC

EC efter samråd med avd.chef

2017-05-18

Beslut om att polisanmäla brott mot enskild person
18.34

Anmälan till smittskyddsläkare att förhållningsregler inte
18.35 följs:
- IFO
- HO/ÄO
Beslut om händelse är att betrakta som allvarligt missförhål18.36 lande eller inte
Beslut om att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
18.37 att ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande förelegat
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12 kap. 10 §
SoL
10 kap. 2, 23 §
§ OSL
29 och 31 § §
Smittskyddslagen

Avd.chefer
EC

Avd.chef IFO
MAS
SOSFS 2008:10 SD
(SoL) SOSFS
2008:11 (LSS)
14 kap, 7§ SoL, SD
24 f § LSS

I förekommande fall ges information om
lex Sarah på SU.

