
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2018-06-04  

Socialnämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Bo Johnson (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Jan Sundling (M) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 12 juni 2018, kl. 15:00 

Förmöten från kl. 14.00 

Gemensam sommarfika med förvaltningen kl.14:30 

Kvinnojouren Olivia och representanter från kommunens arbete med våld i nära relationer infor-

merar kl.15:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Mötets öppnande 

1. Upprop 

2. Val av justerare Gunilla Gustavsson 

3. Tid för justering Måndag 18 juni, kl.14:00 

4. Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 

5.  
Ej verkställda gynnande beslut, 2018 

Dnr 2018/00025  

 

6.  
Delegationsförteckning för socialnämnden 2018 

Dnr 2018/00029  

 

7.  
Ändring av socialnämndens jourschema 

Dnr 2017/00029  

 

8.  
Ändring av socialnämndens sammanträdesplanering september 

Dnr 2017/00023  

 

9.  
Redovisning av delegationsbeslut  

Dnr 2018/00003  

 

10.  
Förvaltningen informerar år 2018 

Dnr 2018/00001  
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Bo Johnson 

Ordförande 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-30 SN 2018/00025 nr 31234 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare 
0171-528 47 
katja.holmqvist@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse kvartalsrapport 1 år 2018 av ej verkställda 
beslut 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av 

verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer för kännedom.     

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningarna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom 

lagstadgad tid.  

Inom kvartal 1 för år 2018 har sammanlagt sex (6) ärenden enligt 

Socialtjänstlagen, SoL, inrapporterats samt tre (3) ärenden enligt Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessa rapporteringar kan 

avse antingen beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare 

verkställigheter eller om verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.     

Ärende 

Se bifogat yttrande.    

    

Beslutsunderlag 

– Yttrande daterad 2018-04-30.     

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen.     

 



 

 YTTRANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-30 SN 2018/00025 nr 31219 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare 
0171-528 47 
katja.holmqvist@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018 

 

Bakgrund 

Socialförvaltningarna är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

inte har verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, 

men inte senare än tre månader efter beslutsdatum.  

Rapportering till IVO kan ske på tre olika grunder.  

Varje individbeslut som inte har verkställts inom tre månader ska 

rapporteras till IVO. Även avbrott som har skett i tidigare uppdrag ska 

rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda, 

ska dessa rapporteras som verkställigheter.  

För kvartal 1 för år 2018 har följande inrapporterats. 

Sex (6) ärenden inom SoL IFO, individ och familjeomsorg 

Tre (3) ärenden inom LSS, avseende barn där verkställigheten utförs inom 

socialnämndens verksamhet. 

 

Redogörelse för ärenderapportering 
 

Ärenden inom IFO  
Tre (3) ärenden avser beslut om kontaktfamilj för tre syskon som verkställts 

datum 2018-03-01 för ett av syskonen samt datum 2018-03-05 för två av 

syskonen. Avbrottet skedde 2017-05-31 och har därefter inte kunnat 

verkställas med anledning av att modern endast godkänt egna förslag på 

uppdragstagare. Dessa förslag har av olika anledningar inte kunnat 

verkställas. Ärendena har med anledning av verkställighet nu avslutats hos 

IVO.  

Två (2) av ärendena avser avbrott av kontaktperson åt syskonpar i 

umgängeärende med fadern. Avbrottet skedde 2017-03-31 och har inte 

kunnat verkställas med anledning av krav på specifika datum och tider för 

uppdraget samt att fadern under en period varit bostadslös och umgänget 

därför inte kunnat utföras. I ärendet finns nu en tilltänkt uppdragstagare och 

möte för uppstart är bokat i maj månad.  

Ett (1) ärende avser avbrott i kontaktpersonsbeslut för pojke. Datum för 

avbrott var 2017-08-23 och förälder har efter flertal kontaktförsök från mars 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-25 SN 2018/00025 nr  

 

månad inte återkopplat för att kunna påbörja insatsen. Andra insatser i 

familjen är pågående.  

Ärenden inom LSS 

Inom LSS har sammanlagt tre (3) ärenden inrapporterats. Dessa avser barn 

var insatser verkställs av familjehemssekreterare.  

Kontaktpersoner 

Ett (1) ärende avser ett avslut av rapportering. Beslutet var daterat 2016-07-

14 och gäller pojke som fyllde 18 år i november 2017. Inför ny 

beslutsperiod valde den enskilde att inte söka ny period. Denne har insatser i 

form av korttidstillsyn samt korttidsvistelse.  

Ett (1) ärende avser avbrott av beslut i form av kontaktperson för pojke född 

2000. Datum för avbrott var 2017-10-19 och har därefter inte kunnat 

verkställas. Den enskilde har haft LSS boendebeslut från 2017-07-10 samt 

en LVU-placering från februari 2018. Eventuellt avslutas insatsen 

kontaktperson.  

Det tredje ärendet avser pojke född 2005. I det fallet rapporteras ej 

verkställda beslut i form av kontaktperson, med datum för avbrott 2017-12-

28, samt korttidsvistelse med beslutsdatum 2017-07-11. Det finns även 

andra beslut i det enskilda ärendet, men dessa berör inte socialnämnden. I 

ärendet finns en pågående HVB-placering från mars 2018, och dessförinnan 

akuta jourplaceringar. Verkställighet av LSS-boende planeras efter att 

nuvarande placering avslutats.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-23 SN 2018/00029 nr 31269 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Ändring av socialnämndens delegationsförteckning 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna tillägg samt ändringar i 

delegationsförteckningen för nämndens ansvarsområde enligt angivna 

förslag 

2. Socialnämnden beslutar att delegationsförteckningen gäller från och 

med 2018-07-01 och tills vidare    

 

Sammanfattning 

2018-07-01 träder en ny Förvaltningslag (2017:900) i kraft. Det ställer krav 

på att socialnämnden ser över befintlig delegationsförteckning samt 

uppdaterar utifrån den nya lagens bestämmelser.  Socialförvaltningen har i 

samband med detta gjort en översyn av delegationsförteckningen i stort och 

funnit behov av vissa ändringar och tillägg. Ändringarna i 

delegationsförteckningen föreslås träda i kraft 1 juli, 2018.      

Ärende 

Delegationsförteckningen för socialnämnden revideras med följande 

ändringar och tillägg;   

 
Beslut                   Lagrum                  Delegat                  Anmärkning 
Beslut huruvida 

ändring av beslut 

ska ske samt 

ändring av beslut 

37 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslut 

Ny FvL ersätter 

tidigare 27 § 

Prövning av att 

överklagandet skett 

i rätt tid och 

avvisning av 

överklagande som 

kommit in för sent 

43 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Ny FvL ersätter 

tidigare 24 § 1 st 

Avvisande av 

ombud 

14 § FvL Socialsekreterare Ny FvL ersätter 

tidigare 9 § 

 
Ansökan till 

Migrationsverket 

om ersättning för 

vissa kostnader 

avseende nyanlända 

och asylsökande 

Förordningen 

(1990:927) om 

statlig ersättning för 

flykting-mottagande 

m m.  

Förordningen 

(2002:1118)om 

statlig ersättning för 

asylsökande m fl. 

Förordningen 

(2010:1122) om 

Avdelningschef 

barn och unga inom 

sitt område 

Avdelningschef stöd 

till vuxna inom sitt 

område 

 

Vid ansökan om 

ersättning för god 

man till 

ensamkommande 

Tillägg vissa 

kostnader, 

förtydligande om 

avd.chef för 

respektive avdelning 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-23 SN 2018/00029 nr 31269 

 

statlig ersättning för 

insatser för vissa 

utlänningar. 

asylsökande barn: 

Överförmyndare 

 
Beslut om bistånd åt 

barn och ungdom i 

form av tillfällig 

placering i det egna 

nätverket 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap. 1 § SoL 

Socialnämnden Beslutet kan fattas 

av enhetschef i 

väntan på beslut vid 

socialnämndens 

sammanträde. 

Maximal 

insatsperiod för 

enhetschefs beslut 

är två (2) månader 

efter avslutad 

utredning enligt 11 

kap. 1§ SoL. 

(enl. tidigare beslut 

3 mån) 

Beslut om bistånd i 

form av placering i 

jourhem 

4 kap. 1 § SoL Socialnämnden Beslutet kan fattas 

av enhetschef i 

väntan på beslut vid 

socialnämndens 

sammanträde. 

Maximal 

insatsperiod för 

enhetschefs beslut 

är två (2) månader 

efter avslutad 

utredning enligt 11 

kap. 1 § SoL. (enl. 

tidigare beslut 3 

mån) 

 
Dödsboanmälan 20 kap. 8 a ÄB Dödsbohandläggare Ändring från 

socialsekreterare 

Beslut att ordna 

gravsättning 

5 kap. 2 § 

begravningslagen 

Dödsbohandläggare Ändring från 

enhetschef 

ekonomiskt bistånd 

 
Att efter delegats 

biståndsbeslut teckna 

hyreskontrakt 

(andrahandskontrakt) 

på bostadslägenhet 

för kommunens 

(hyresvärdens 

räkning) 

 Bostadssamordnare Beslut om 

tilldelning och 

uppsägning av 

kontrakt fattas av 

avd.chef stöd till 

vuxna 

Tillägg av nytt 

område 

 
Beslut om öppenvårdsinsatser 

i egen kommun 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

missbruk 

Öppenvård 

Nakterhuset, 

kontaktperson 

Ändring av 

lagrum, tillägg 

om insats 

Beslut om bistånd i form av 

arbetsstöd för personer med 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

missbruk 

Innan beslut om 

arbetsstöd för 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-23 SN 2018/00029 nr 31269 

 

missbruk/beroendeproblematik målgruppen 

rådgörs med 

enhetschef och 

görs upp en plan 

med utförare 

Tillägg nytt 

område 

     

Uppföljning 

Beslut som fattas med stöd av delegation redovisas till socialnämnden inför 

varje sammanträde.     

Beslutsunderlag 

– Delegationsförteckning Socialnämnden, SN 2018/00029, nr 31268    

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningen stöd till barn, unga och familj 

Avdelningen stöd till vuxna 

Avdelningen administrativt stöd och utveckling    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Socialnämnden 

Antaget SN § 2018-06-12  

Giltighetstid 2018-07-01 och tillsvidare 

Dokumentansvarig Förvaltningschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

 

Delegations- 

förteckning 



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 2(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

 

Delegationsordning för socialnämnden 

Principer för beslut som fattas enligt delegation 

Beslut som fattas enligt delegation gäller på samma sätt som om nämnden 

själv fattat dem. Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än när 

nämnden kan fatta ett nytt beslut. Beslut som fattas av en tjänsteman utan 

delegering i ärendet saknar laga verkan.  

Beslut 

För definition av vad som kännetecknas som beslut och för regelverk gällande 

beslutsfattande inom socialnämndens verksamhet hänvisas till kommunallagen, 

förvaltningslagen och till Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och 

dokumentation inom socialtjänsten” (2010). Delegationsbegränsningar 

Med de förbehåll som anges i kommunallagen 6 kap 34 § samt med 

hänsyn tagen till bestämmelserna i Socialtjänstlagen 10 kap 4,5 och 

6§ § delegerar socialnämnden, inom ramen för nämndens 

verksamhetsområde, beslutanderätt i angivna ärenden.  

Av nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av 

principiell innebörd eller av större vikt. 

Delegat enligt denna förteckning är lägsta möjliga delegat för dessa 

beslut. Beslut kan alltid även fattas av högre delegat. 

I förekommande fall ska frågan om jäv prövas innan beslut fattas. 

Vid ansökan om bistånd ska avslagsbeslut fattas av samma delegat 

som krävs för bifall.  

Nyanställd personal har inte beslutanderätt enligt 

delegationsordningen förrän efter tre månaders anställning, om inte 

chef efter tidigast en månads anställning beslutar annorlunda. 

Anmälan 

Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till 

nästkommande sammanträde med socialnämnden. 

Ersättare 

Vid förfall för socialnämndens ordförande får, om ersättare inte 

förordnats, beslut fattas av socialnämndens vice ordförande. 

Vid förfall av tjänsteman kan inte beslut fattas av ersättare, om inte 

sådan särskilt förordnats.  



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 3(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

 

Förkortningar  
SoL Socialtjänstlagen 

SoF Socialtjänstförordning 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

FL, FvL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

FB Föräldrabalken 

ÄB Äktenskapsbalken 

BrB Brottsbalken 

SFS Statens författningssamling 

TF Tryckfrihetsförordningen 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

SB Socialförsäkringsbalken 

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 

 

Innehållsförteckning Sida 

1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera ......................... 4 

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera .......................................................... 5 

3. Alkoholärenden........................................................................................................ 5 

4. Beslut enligt Tobakslagen........................................................................................ 7 

5. Flyktingmottagande ................................................................................................ .7 

6. Familjerätt ................................................................................................................ 8 

7. Vård och stöd Barn och unga................................................................................. 11 

8. Vård enligt LVU .................................................................................................... 14 

9. Ekonomiskt bistånd ............................................................................................... 17 

10. Vård och stöd vuxna .............................................................................................. 18 

11. Stöd våld i nära relationer ...................................................................................... 18 

12. Vård enligt LVM ................................................................................................. 189 

13. Övrigt ..................................................................................................................... 19 

 

 



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 4(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera 

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef  

Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § SoL Förvaltningschef Fullmakt till sakkunnig eller annan tjänsteman skrivs 

för varje enskild domstolsförhandling. 

Yttrande till förvaltningsdomstol med anledning 

av överklagat beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL,  Delegaten i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i 

ärende av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. 

Beslut huruvida ändring av beslut ska ske samt 

ändring av beslut. 

37 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet  

Prövning av att överklagandet skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för 

sent. 

43 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet  

Avvisande av ombud 14 § FvL Socialsekreterare  

Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap 2 § BrB Enhetschef 

 

 

Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap 2 § BrB Enhetschef 

 

 

Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om offentligt biträde Socialsekreterare  

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § lagen om offentligt biträde 

och 7 § förordningen om 

offentligt biträde. 

Socialsekreterare  

Tecknande av socialförvaltningens namn vid 

köp, avtal eller kontrakt. 

 Förvaltningschef  

Ansökan om utdrag ur polisregistret Polisregisterkungörelsen Socialsekreterare  

Yttrande till tillsynsmyndighet  13 kap 2 § SoL Socialnämnden Tillsynsmyndighet är IVO, JO, JK.  

Beslut enligt 9 kap 3 § SoL om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 

9 kap 1 § SoL och 8 kap 1 § SoL 

9 kap 3 § SoL 

 

Socialnämnden  

Anmälan till Socialstyrelsen om missförhåll-

anden i socialnämndens verksamhet (Lex Sarah). 

14 kap 7§ SoL Socialnämnden  

Beslut om att efterge en skuld som uppkommit 

utifrån ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1,2 §§ 

9 kap 3 § SoL   

 

 



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 5(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
och 8 kap 1 § SoL. 

- upptill fem (5) tusen kronor. 

- över fem (5) tusen kronor. 

 

Avdelningschef 

Socialnämnden 

Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap 1 § SoL, 9 kap 2 § SoL Avdelningschef  

Yttrande angående värdeautomatspel 44 § lotterilag  Handläggare  

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera 

Beslut att lämna ut handlingar till berörd part.  11 kap 8 § SoL  Socialsekreterare Vid oklarheter ska rådgöras med enhetschef. 

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. 

6 kap 2,3 §§ och 

10 kap 13,14 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Avdelningschef  

Beslut om sekretess till skydd för en underårig i 

förhållande till vårdnadshavaren om det kan 

antas att den underårige lider betydande men om 

uppgiften röjs. 

12 kap 3 §  

Offentlighets och sekretesslagen 

 

Avdelningschef  

Beslut om att inte låta part i ett ärende ta del av 

en handling eller annat material i ärendet med 

hänsyn till allmänt eller enskilt intresse att 

uppgifterna inte röjs. 

10 kap 3 §  

Offentlighets och sekretesslagen 

Enhetschef  

Beslut om sekretess för uppgift i anmälan om 

någons personliga förhållanden, i förhållande till 

den som anmälan eller utsagan avser (sekretess-

beläggning av anmälare/uppgiftslämnare). 

26 kap 5 § 

Offentlighets och sekretesslagen 

Enhetschef  

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL Avdelningschef  

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap 10 § SoL.  

10 kap 21-24 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Enhetschef För polisanmälan angående vissa brott mot 

underåriga ska samråd ske med Barnahus. 

Beslut om polisanmälan angående brott mot egen 

verksamhet 

12 kap 10 § SoL 

10 kap 23,24 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Förvaltningschef Gäller hot och/eller våld mot tjänsteman samt 

egendomsskada. 



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 6(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
3. Alkoholärenden 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna 

sällskap 

8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Stadigvarande serveringstillstånd till 

cateringverksamhet 

8 kap 4 § alkohollagen Socialnämnden  

Tillfälligt tillstånd till servering i avvaktan på 

slutligt beslut i nämnd 

8 kap 2 § alkohollagen Socialnämndens ordförande  

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

under enstaka tidsperiod eller vid enstaka 

tillfällen 

8 kap. 2 § alkohollagen Socialnämndens ordförande  

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle 

8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Serveringstillstånd för servering i gemensamt 

serveringsutrymme 

8 kap 14 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

tillverkningsställe 

8 kap 7 § alkohollagen Förvaltningschef  

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

arrangemang 

8 kap 6 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utökning av dryckessortimentet 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Utökning av lokal 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Utökning av serveringstid 8 kap 2 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utökning från slutet sällskap till allmänheten 8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Ändring i befintligt serveringstillstånd 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Tillfällig utökning av tid eller lokal vid enstaka 

tillfälle 

8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att låta konkursbo fortsätta 

serveringsrörelse 

8 kap 2 § Alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela erinran 9 kap 17 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela varning 9 kap 17 § alkohollagen Socialnämnden  

Beslut att återkalla serveringstillstånd 9 kap 18 § alkohollagen Socialnämnden  

Beslut att återkalla serveringstillstånd som inte 

längre utnyttjas 

9 kap 18 § alkohollagen Alkoholhandläggare  



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 7(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Förbud mot försäljning av folköl 9 kap 19 § alkohollagen Socialnämnden  

Meddela varning vid försäljning av folköl 9 kap 19 § alkohollagen Socialnämnden  

Polisanmäla misstanke om brott som kommer till 

förvaltningens kännedom i verksamheten som 

tillståndsmyndighet 

9 kap 8 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utlämnande av uppgift på begäran av annan 

tillsynsmyndighet 

9 kap 8 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

4. Beslut enligt Tobakslagen 

Beslut om föreläggande med vite  Tobakslagen 20 §  Socialnämnden  

Tillsyn över försäljningsförbudet av tobak till 

personer under 18 år. 

Tobakslagen 12 §. Alkoholhandläggare  

Beslut att ta ut avgift enligt taxa för tillsyn. Tobakslagen 19b §  Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela förelägganden eller förbud 

som behövs för att lagen eller en föreskrift som 

har meddelats med stöd av lagen ska följas. 

Tobakslagen 20 §. Alkoholhandläggare  

Besluta att omhänderta en vara om den bjuds ut 

till försäljning eller uppenbart är avsedd att 

bjudas ut till försäljning i strid med lagen eller en 

föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. 

Tobakslagen 21 § Alkoholhandläggare  

Beslut om att begära handräckning av krono-

fogdemyndigheten i ärenden som avses i § 21. 

Tobakslagen 21 § Alkoholhandläggare  

Besluta att förelägga den som bedriver verksam-

het eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsynen. 

Tobakslagen 22 § Alkoholhandläggare  

Rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra 

utrymmen som berörs av lagen eller av 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 

och göra undersökningar och ta prover. 

Tobakslagen 23 § Alkoholhandläggare  

5. Flyktingmottagande 

Ansökan till migrationsverket om ersättning för 

vissa kostnader avseende nyanlända och 

Förordningen (1990:927) om 

statlig ersättning för flykting-

Avdelningschef barn och unga 

inom sitt område 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
asylsökande mottagande m m.  

Förordningen (2002:1118)om 

statlig ersättning för asylsökande 

m fl. 

Förordningen (2010:1122) om 

statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar. 

Avdelningschef stöd till vuxna 

inom sitt område 

 

Vid ansökan om ersättning för god 

man till ensamkommande 

asylsökande barn: Överförmyndare 

Beslut att ta emot nyanlända med 

uppehållstillstånd samt ensamkommande barn. 

Lag (2016:38) om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för 

bosättning.  

Lag (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. 

Lag (1994:137) om mottagande 

av asylsökande (LMA) 

Enhetschef vuxna  

Enhetschef Barn och ungdom för 

ensamkommande barn 

 

 

6. Familjerätt 

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden när någon förälder gör sig skyldig till 

brister i omsorgen som medför bestående fara för 

barnets hälsa eller utveckling 

6 kap 7 § FB Socialnämnden  

Anmälan till Tingsrätten om behov av särskild 

förordnad vårdnadshavare 

6 kap 8a § FB Socialnämnden  

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden om båda föräldrarna eller en av dem 

dör 

6 kap 9 § FB Socialnämnden Om båda föräldrarna dör, ska rätten på anmälan av 

socialnämnden anförtro vårdnaden åt en eller två 

särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden om barnet har en eller två särskilt 

förordnade vårdnadshavare och någon av barnets 

föräldrar eller båda vill få vårdnaden överflyttad 

till sig          

6 kap 10 § FB Socialnämnden Rätten får inte flytta över vårdnaden till föräldrarna 

gemensamt, om båda föräldrarna motsätter sig det. 

Beslut om ansökan om ändring i vårdnaden om 

en särskilt förordnad vårdnadshavare ska 

6 kap 10 c § FB Socialnämnden Gäller om han eller hon vid utövandet av vårdnaden 

gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
entledigas av någon annan orsak inte längre är lämplig som 

vårdnadshavare t.ex. dödsfall. 

Beslut om ansökan om umgänge mellan barnet 

och andre den föräldern och/eller umgänge 

mellan barnet och någon annan än en förälder.  

6 kap 15 a § FB Socialnämnden Socialnämnden ska särskilt beakta barnets behov av 

umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar 

och andra som står barnet särskilt nära. 

Ansöka om överflyttning av vårdnaden när 

barnet har varit placerat i samma familjehem 

under tre år från det att placeringen verkställdes 

13 § 3 st LVU 

6 kap 8 § SoL  

6 kap 8 § FB 

Socialnämnden  

Beslut om att lägga ned en påbörjad utredning 

om faderskapet, 

2 Kap 7 § FB Socialnämnden  

Beslut att inte utreda om någon annan man kan 

vara far till barnet eller om en kvinna ska anses 

som barnets förälder, eller beslut att lägga ned 

sådan utredning. 

2 Kap 9 § FB Socialnämnden  

Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska 

betalas för längre perioder än tre månader. 

7 kap. 7 § 2 st. FB Socialnämnden  

Återkallelse av medgivande att ta emot 

adoptivbarn  

6 kap 13 § 

SoL 

Socialnämnden Den eller de som vill adoptera är skyldiga att an-

mäla till socialnämnden om deras omständigheter 

ändras mer väsentligt under den tid medgivandet 

gäller. 

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande 

får fortsätta. 

6 kap. 14 § SoL Socialnämnden  

Medgivande att ta emot barn för adoption 6 kap 6 och 12 §§ SoL Socialnämnden Sökanden ska ha deltagit i av kommunen anvisad 

föräldrautbildning inför adoption. 

Yttrande till Tingsrätten rörande adoption 4 kap. 10 § FB Socialnämnden  

Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

- vid samtycke 

6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare 

Familjerätten 

Se kommunförbundets cirkulär 1997:79  

Fastställande av faderskap 

– när mannen som uppges vara fadern är 

samboende med modern  

– i övriga ärenden 

1 kap. 4 § FB  

Handläggare 

 

Socialsekreterare 

Faderskapshandläggare 

Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast 

om det kan antas att mannen är fader till barnet.  

Bekräftelse av föräldraskap 1 kap 9 § FB Socialsekreterare Är det med hänsyn till samtliga omständigheter 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Familjerätten sannolikt att barnet har avlats genom insemina-

tionen eller befruktningen, ska den som har lämnat 

samtycket anses som barnets förälder. 

Beslut om att inleda en utredning om fast-

ställande av faderskap när dom eller bekräftelse 

finns och faderskapet kan ifrågasättas eller 

återuppta nedlagd utredning 

2 kap. 1 § FB Enhetschef Gäller endast om barnet har hemvist i Sverige 

Begära att socialnämnden i annan kommun 

lämnar biträde vid utredningen och bereda den 

som antas vara fader till barnet tillfälle att 

bekräfta faderskapet samt verka för att 

blodundersökning äger rum 

2 kap 4-6§§ FB Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Om det kan antas att en kvinna ska anses som 

förälder till ett barn som står under någons 

vårdnad och som har hemvist i Sverige, se till att 

detta fastställs i stället för faderskapet. 

2 kap 8a § FB  Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Beslut om att inleda utredning om någon annan 

man än den som anses som far till ett barn kan 

vara far till barnet eller om någon kvinna ska 

anses som barnets förälder 

2 kap. 9 § 1 st. FB Enhetschef 

 

 

Beslut att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 

3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st samt 

8 § FB 

Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

 

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap. 6 §,  

14a § 2 st.,  

15a § 2 st. FB 

Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 

vårdnad och umgänge 

6 kap. 6 §,  

14a § 2 st., 15§ 

Enhetschef Barn och ungdom Beslutet kan ej överklagas 

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB Socialsekreterare Familjerätten  

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 

beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende 

eller umgänge. 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 6 kap. 19 § 2 st. FB Enhetschef Barn och ungdom  



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 11(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
umgängesärenden 

Yttrande enligt namnlagen 45, 46 § § Namnlagen Enhetschef  

7. Vård och stöd Barn och unga 

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 5 § 

SoL 

2 kap 5 § SoL Förvaltningschef  

När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden 

förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person 

som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta 

emot andras barn. 

5 kap 2 § SoL 

 

Socialnämnden Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med 

hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart 

befogat att ett barn tas emot i hemmet 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

tillfällig placering i nätverket 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Socialnämnden Beslutet kan fattas av enhetschef i väntan på beslut 

vid socialnämndens sammanträde. Maximal 

insatsperiod för enhetschefs beslut är två (2) 

månader efter avslutad utredning enligt 11 kap. 1§ 

SoL. 

Beslut om bistånd i form av placering i 

jourfamiljehem 

4 kap. 1 § SoL Socialnämnden Beslutet kan fattas av enhetschef i väntan på beslut 

vid socialnämndens sammanträde. Maximal 

insatsperiod för enhetschefs beslut är två (2) 

månader efter avslutad utredning enligt 11 kap. 1 § 

SoL. 

Medgivande att barn tas emot för stadigvarande 

vård och fostran i enskilt hem  

6 kap. 6 § SoL Socialnämnden Beslutet ska alltid föregås av en utredning inklusive 

registerutdrag. 

Överväga om vården i annat hem än det egna 

fortfarande behövs. 

6 kap. 8 § SoL Socialnämnden Övervägandet är inte ett beslut, utan är en uppfölj-

ning som läggs till handlingarna. Skyldigheten att 

överväga minst var sjätte månad gäller både vid 

familjehemsplaceringar och ”privatplaceringar”. 

Beslut om köp av öppenvårdsinsats hos annan 

vårdgivare eller köp av institutionsplats/familje-

hem hos annan vårdgivare.  

Gäller barn upp till 18 år. 

 Avdelningschef  

Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehemsförälder. 

6 kap 11 § SoL Avdelningschef  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Yttrande till åklagarmyndigheten 11§ Lag med särskilda 

bestämmelser om unga 

lagöverträdare (LUL) 

Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj 

- Max 10 dygn per månad 

- Över 10 dygn per månad 

4 kap. 1 § SoL  

Enhetschef Barn och ungdom 

- Socialnämnden 

 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson  

- maximalt 10 timmar per vecka 

- över 10 timmar per vecka 

4 kap. 1 § SoL  

Enhetschef Barn och ungdom 

- Socialnämnden 

 

Beslut om upphörande av kontaktperson, 

kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson och kontaktfamilj 

 Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

externa resurser (familjehem, kontaktfamilj, 

kontaktperson) 

- enligt SKL:s riktlinjer 

- utöver SKL:s riktlinjer, samt ersättning för 

förlorad arbetsinkomst 

  

 

 

Enhetschef Barn och ungdom 

Socialnämnden 

Se aktuellt cirkulär från SKL.  

Beslut om öppenvårdsinsatser i egna kommunen 

- beslut om boende på Bålstavägen 29 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

Socialnämnden 

 

Beslut om annat ekonomiskt bistånd åt barn och 

ungdomar i samband med beslutad vårdinsats. 

Gäller både inom öppenvård eller vård i 

familjehem eller HVB. 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om åtgärd till stöd för barn mot en av 

vårdnadshavarnas vilja 

6 kap 13 A § FB Enhetschef barn och ungdom  

Beslut om verkställighet av påföljden ungdoms-

tjänst samt beslut om innehållet i en utdömd 

ungdomstjänst avseende arbetsplan samt beslut att 

utse handledare för den unge.  

5 kap 1 b SoL Socialsekreterare barn och ungdom  

Kontroll att arbetsplanen följs 5 kap 1 b SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Framställan till försäkringskassan om att den andre 

föräldern, annan lämplig person, eller 

socialnämnden ska uppbära barnbidraget. 

16 kap 18 § SB 

 

Socialsekreterare / Resurshand-

läggare Barn och ungdom 

 

Socialnämnden 

Vid familjehemsplacering ska alltid tillses att 

barnbidraget kommer barnet till godo, vanligtvis 

genom att det utbetalas till familjehemmet som en 

del av omkostnadsersättningen.  

Beslut om avgiftsbefrielse  9 kap 3 § Avdelningschef  

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 

nämnden ska uppbära barnpension och barntillägg 

 Socialsekreterare / 

Resurshandläggare Barn och 

ungdom 

 

Anmäla behov av förmyndarspärr av minderårigs 

medel till överförmyndaren 

5 kap 3 § 3 p SoF Enhetschef barn och ungdom  

Om det finns synnerliga skäl, får underhålls-stödet 

på framställan av socialnämnden betalas ut till 

någon annan lämplig person eller till nämnden att 

användas för barnets bästa.  

18 kap 19 § SB Socialnämnden Om fullmakt inte lämnas av vårdnadshavare och 

barnet är placerat i familjehem eller HVB ska 

underhållsstödet utbetalas till nämnden som del av 

kostnaderna.  

Underrättelse till försäkringskassan om att barn 

med barnbidrag och/eller underhållsstöd återflyttat 

till boförälder. 

2 § förordningen om 

underhållsstöd 

Socialsekreterare Barn och 

ungdom / Resurshandläggare Barn 

och ungdom 

 

Beslut om avgift 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 6 kap 2 

§ SoF. 

Enhetschef Barn och ungdom Gäller både placeringar enligt SoL och LVU. 

Beslut om att inleda utredning (under 18 år) 11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska läggas ned (under 18 år) 

11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att avsluta utredning utan åtgärd (barn) 11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att följa upp ett barns situation efter 

avslutad utredning utan insats för att samtycke 

saknas 

11 kap 4a § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om att avsluta uppföljning enligt ovan 11 kap 4a § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 

barn 

11 kap 2 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

ungdom 

Ska alltid meddelas enhetschef i uppföljningssyfte 

Beslut om att följa upp ett barns situation efter 

avslutad placering 

11 kap 4b § SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Beslut om att avsluta uppföljning enligt ovan 11 kap 4b § SoL Socialsekreterare Barn och  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
ungdom 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

förhållanden beträffande. förvaltningen av 

underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavarens medgivande 

3 § 2 st. pass-förordningen Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem för barn och 

ungdom under maximalt fyra (4) månader. 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Ansöka om överflyttning av vårdnaden när barnet 

har varit placerat i samma familjehem under tre år 

från det att placeringen verkställdes 

6 kap. 8 § SoL 

6 kap. 8 § FB 

Socialnämnden  

Ansöka hos CSN om studiehjälp för en omyndig 

studerande att betalas ut till en socialnämnd eller 

någon annan för att användas till den omyndiges 

utbildning och uppehälle. 

2 kap 33 §  

Studiestöds- 

förordningen 

Avdelningschef Beslut i frågan fattas av CSN, och det måste ligga 

särskilda skäl till grund för socialnämndens 

ansökan.  

. 

Beslut om att framställa till Försäkringskassan att 

en föräldrapenningförmån för en förälder som inte 

fyllt 18 år helt eller delvis ska betalas ut till någon 

annan person eller till nämnden att användas till 

förälderns och familjens nytta. 

11 kap 17 § SB Avdelningschef  

8. Vård enligt LVU 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 

vård enligt 2:a eller 3:e § LVU  

4 § LVU  Socialnämnden  

Beslut om omedelbart omhändertagande av 

barn eller ungdom under 20 år enligt LVU 

6 §. LVU Socialnämnden Kan Socialnämndens sammanträde inte inväntas 

kan beslutet delegeras till ordförande eller annan 

förordnad ledamot, s.k ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa möte. 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs. 

13 § 1,3 st LVU Socialnämnden Övervägandet är inte ett beslut, utan en uppföljning 

som läggs till handlingarna. 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm#K6P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM
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 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 

upphöra 

13 § 2,3 st LVU Socialnämnden Omprövningen är ett beslut och kan överklagas 

med förvaltningsbesvär. 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den 

unge ska vistas under vårdtiden. 

11§ 1,2 st LVU 

 

11 § 3 st LVU 

Socialnämnden Vården ska alltid inledas utanför den unges eget 

hem. Kan Socialnämndens sammanträde inte 

inväntas kan beslut delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, s.k ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa möte. 

Beslut om begränsning av umgänge eller om 

hemlighållande av den unges vistelseort.  

14 § p. 2 LVU Socialnämnden Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 

var tredje månad ska överväga om ett beslut 

fortfarande behövs.  

Om Socialnämndens sammanträde inte kan 

avvaktas kan beslutet delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, så kallad 

”kompletterande beslutanderätt”. Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslut om att ett omedelbart omhändertagande 

av barn eller ungdom ska upphöra. 

9 § LVU Socialnämnden Om det inte längre finns skäl för ett omhänder-

tagande, ska Socialnämnden genast besluta att detta 

ska upphöra. 

Om Socialnämndens sammanträde inte kan 

avvaktas kan beslutet delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, så kallad 

”kompletterande beslutanderätt”. Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning. 

43 § p. 1 LVU Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU. 

43 § p. 2 LVU Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU Socialnämnden Vård som har beslutats med stöd av 2 § LVU ska 

upphöra senast när den unge fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med stöd av 3 § LVU ska 

upphör senast när den unge fyller 21 år. 

Beslut om regelbunden kontakt med en särskilt 22 § LVU Socialnämnden  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM#P2#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM#P3#P3


 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 16(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
utsedd kontaktperson som socialnämnden utsett, 

eller att den unge ska delta i behandling i öppna 

former inom socialtjänsten. 

Prövning av om beslut om insats enligt 22 § 

LVU ska upphöra att gälla. 

22 § 3 st. LVU Socialnämnden Omprövningen är ett beslut och kan överklagas med 

förvaltningsbesvär.  

Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud 24 § LVU Socialnämnden  

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs. 

26 §. LVU Socialnämnden  Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad 

överväga om ett flyttningsförbud fortfarande behövs. 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Socialnämnden Detta beslut kan fattas om det är sannolikt att ett 

flyttningsförbud behövs, och rättens beslut om 

flyttningsförbud inte kan avvaktas  

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 

27 § LVU ska upphöra 

30 § 2 st. LVU Socialnämnden Om Socialnämndens sammanträde inte kan avvaktas 

kan beslutet delegeras till ordförande eller annan 

förordnad ledamot, så kallad ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa sammanträde. 

Beslut om den unges umgänge med vårdnads-

havare eller förälder, efter beslut om flyttnings-

förbud. 

31 § LVU Socialnämnden  

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende  

4 kap. 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Socialnämnden  

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef Barn och ungdom  

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§ Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Till exempel kortare vistelse utom familjehemmet 

eller hemmet för vård eller boende.  

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare 

samt plats för läkarundersökning 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Personal vid socialjour 

 

 

Framställan om efterlysning till polismyndighet i 

de fall en ungdom är omhändertagen enligt LVU 

och avvikit från pågående vård samt beslut om 

vilken åtgärd som ska vidtas när ungdomen 

Efterlysningskungörelsen 

6 och 7 §§ 

Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Personal vid socialjour 

 

 



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 17(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
anträffas. 

Underställan om beslut enligt LVU 7 § LVU Enhetschef Barn och ungdom  

9. Ekonomiskt bistånd  

Beslut om att inleda utredning ekonomiskt 

bistånd 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt 

riksnorm och beslut om ekonomiskt bistånd för 

livsföring i övrigt, inom kommunens riktlinjer. 

 – hyresskulder upp t o m 3 månader 

 – övrigt bistånd utanför riktlinjerna upp till 

 25 000 kr 

4 kap 1,3 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Enhetschef ekonomiskt bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut med villkor om praktik eller kompetens-

höjande åtgärd 

4 kap. 4 § SoL. Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om att vägra eller nedsätta fortsatt 

försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om bistånd i form av vandrarhem 4 kap 1 § SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Beslut om matpengar över riksnorm. 4 kap 1,2 §§ SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Beslut om försörjningsstöd upp till tre månader i 

samband med sökandes flytt till annan kommun.  

4 kap 1 § SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Dödsboanmälan 20 kap. 8 a ÄB Dödsbohandläggare  

Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § begravningslagen Dödsbohandläggare  

Bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1§ om 

det finns skäl för det  

4 kap 2 § SoL Socialnämndens ordförande eller 

annan förordnad ledamot 

Till exempel avvärja en akut situation kring 

vräkning av barnfamilj 

Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet 

4 Kap 2 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd. 

Underrättelse till försäkringskassa att nämnden 

ska uppbära ersättning. 

9 kap 1 och 2 §§ Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Se kommunens riktlinjer.  



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 18(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Skuldsanering  4 kap 2 §  SoL Socialnämnden  

Beslut om polisanmälan angående brott mot den 

egna verksamheten (ekonomiskt bistånd,avgifter) 

12 kap. 10 § SoL och 10 kap. 

2 § Sekr.L 

Socialnämnden   

10. Vård och stöd vuxna 

Beslut om att inleda utredning (vuxna) 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk  

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska läggas ned (vuxna) 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk   

Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun. 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk Öppenvård Nakterhuset, Kontaktperson 

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård 

i hem för vård eller boende eller i familjehem. 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk  

Beslut om ersättning för missbruksvård i form av 

plats i hem för vård eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § 1 st. SoL och SoF Socialsekreterare, missbruk Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

medför inte kostnadsansvar för den enskilde 

vårdtagaren. Kommunen får dock ta ut ersättning 

för uppehället. Se aktuella föreskrifter. 

Beslut om köp av plats eller annan öppenvårds 

insats i annan kommun eller hos annan vård-

givare. 

4 kap 1 § SoL Avdelningschef  

Beslut om bistånd i form av sociala boenden och 

sociala jourboenden 

Kontraktsskrivning mellan kommunen och den 

enskilde 

4 kap. 1 § SoL Avdelningschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

Biståndet kan endast ges till personer över 18 år.  

Att efter delegats biståndsbeslut teckna 

hyreskontrakt (andrahandskontrakt) på 

bostadslägenhet för kommunens (hyresvärdens 

räkning) 

 Bostadssamordnare Beslut om tilldelning och uppsägning av kontrakt 

fattas av avdelningschef stöd till vuxna 

Beslut om bistånd i form av arbetsstöd för 

personer med missbruk/beroendeproblematik 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare missbruk Innan beslut om arbetsstöd för målgruppen 

missbruk rådgörs med enhetschef och görs upp en 

plan med utförare.  

11. Stöd våld i nära relationer 

Beslut om att inleda utredning 

(vuxna) 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Avdelningen för stöd till vuxna 

 



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 19(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

Beslut om bistånd i form av skyddat boende 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

12. Vård enligt LVM 

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM 

11 § LVM Socialnämnden  

Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Socialnämnden Beslutet kan delegeras till Socialnämndens ord-

förande eller annan förordnad ledamot om 

Socialnämndens sammanträde inte kan inväntas. 

Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef missbruk  

Beslut om att inleda utredning om skäl för 

tvångsvård  

7 § LVM Enhetschef missbruk  

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

påbörjad utredning ska läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef missbruk  

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 

för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare missbruk  

Beslut om att begära polishandräckning för att 

föra en missbrukare till läkarundersökning 

- Beslut om att återta polishandräckning 

45 § p.1 LVM 

 

45 § p. 1 LVM 

Enhetschef missbruk  

 

Enhetschef missbruk 

Ska användas restriktivt och gärna i samråd med 

Socialnämndens ordförande. 

Beslut om att begära polishandräckning för 

inställelse vid vårdinstitution 

45 § p. 2 LVM Enhetschef missbruk  Ska användas restriktivt och gärna i samråd med 

Socialnämndens ordförande. 

13. Övrigt 

Ansökan om utvecklingsmedel eller statsbidrag.  Utvecklingsledare / Avdelnings-

chef 

När godkännande av Socialnämnden erfordras ska 

ansökan föregås av beslut av Socialnämnden.  

Tecknande av samverkansavtal med kommuner, 

landsting och statliga myndigheter. 

 Förvaltningschef Om överenskommelsen så anger ska Socialnämndens 

ordförande teckna samverkansavtalet. 



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 20(20) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om att ersätta enskild person för egen-

domsskada vid myndighetsutövning som föror-

sakats av personal upp till ett belopp av 10 000 kr 

3 kap. 2 § skadeståndslagen Förvaltningschef  

Yttrande i körkortsärenden 3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 

körkorts-förordningen 

Socialsekreterare Barn och ungdom 

Socialsekreterare missbruk 

 

Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. FB Enhetschef Barn och ungdom  

Avge yttrande till överförmyndarnämnden 11 kap 16 § FB Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun 

2a kap 10-11 §§  SoL Avdelningschef  

Beslut i fråga om mottagande av ärende från 

annan kommun 

2a kap 10 §  SoL Avdelningschef  

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av god man/förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om hyresgaranti  förordning (2007:623) om 

statligt bidrag för kommunala 

hyresgarantier 

Avdelningschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Beslut utgår ifrån Riktlinjer för kommunal 

hyresgaranti i Håbo kommun.  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-28 SN 2017/00029 nr 31278 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren 
Nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Jourschema för Socialnämnden år 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att ändra jourschemat enligt förslag    

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i tidigare beslut, SN2017 § 67 redogjort för nämndens 

jourschema under 2018.  

Nämnden behöver nu göra vissa förändringar i jourschemat enligt följande; 

v. 25 Gunilla Gustavsson (ersätter Farid Chibout) 

v. 31 Bo Johnson (ersätter Farid Chibout) 

v. 33 Farid Chibout (ersätter Bo Johnson) 

v. 38 Farid Chibout (ersätter Gunilla Gustavsson)    

Jourveckan startar måndag klockan 00:00 och slutar söndag klockan 24:00. 

Under kontorstid (oavsett vecka) måndag till torsdag 08:00-16:45, samt 

fredag klockan 08:00-15:00 rings i turordning: 

 

1. Ordförande Bo Johnson 

2. Vice ordförande Gunilla Gustavsson 

3. Ledamot Farid Chibout    

 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Socialjouren i Uppsala  

Avdelningen stöd till barn, unga och familj 

Avdelningen stöd till vuxna    

 



      

      

 

 

 SKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 SN 2017/00029 nr 31315 

Socialförvaltningens  
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se  

 
  

Uppdaterat jourschema för socialnämnden 2018-06-04 

Jourveckan startar måndag klockan 00:00 och avslutas söndag klockan 24.00.  

Under kontorstid 08:00 – 16:45 (oavsett vecka) rings i turordning till: 

1. Ordförande Bo Johnsson (M) 

2. Vice ordförande Gunilla Gustavsson (S) 

3. Ledamot Farid Chibout (Båp)    

Övrig tid kontakt enligt jourschema. 

Jourschema fördelning från och med vecka 52, till hela året 2018 

52 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout  

Gunilla Gustavsson  

Bo Johnson 

Farid Chibout   

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout  

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout  

Gunilla Gustavsson 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout  

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Gunilla Gustavsson 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Bo Johnson 

Gunilla Gustavsson 

Farid Chibout 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

1 

 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Farid Chibout 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Gunilla Gustavsson 

 Kontaktuppgifter 
Bo Johnson Gunilla Gustavsson Farid Chibout 
Bostad: 0171-564 49 
Mobil: 070-676 64 49 
E-post: bo.johnson@habo.se  
E-post: bo-johnson@telia.com 
  

Bostad: 0171- 54659 
Mobil: 072-2265026 
E-post:  
gunilla.gustavsson@habo.se 

Bostad: 0171-576 78 
Mobil: 070-734 83 71 E-post: 
farid.chibout@habo.se  
Jobb: 08-706 85 35 
Mobil: 070-826 88 67 
E-post: farid.chibout@sundbyberg.se 

 Expediering 

Socialjouren i Uppsala, fax: 018-727 15 14 – socialjouren@uppsala.se 

 

mailto:farid.chibout@habo.se
mailto:farid.chibout@sundbyberg.se
mailto:socialjouren@uppsala.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-28 SN 2017/00023 nr 31279 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren 
Nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Ändring av socialnämndens sammanträdesplanering 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att ändra dag för sammanträdet i september från 

den 4e till den 11e september    

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har tidigare fattat beslut om sammanträdesplanering för 

2018, SN §57/2017.  

Nämnden behöver nu förändra planeringen utifrån ekonomiavdelningens 

budgetarbete. Socialnämnden föreslås därför ändra dag för sammanträdet i 

september från den 4e till den 11 september. Stopptid för inlämning av 

ärenden justeras till den 31 augusti.  

 

__________ 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Avdelningen stöd till barn, unga och familj 

Avdelningen stöd till vuxna 

Avdelningen för administrativt stöd och utveckling    

 



      

      

 

 

 SKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-06-04 SN 2017/00023 nr 31316 

Socialförvaltningens  
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se  

 
  

Socialnämndens sammanträdesplanering 2018, ändrad 2018-06-04 

 

Sammanfattning 

Sammanträdesplanen är avstämd utifrån ekonomiavdelningens arbetsprocess avseende 

årsredovisning, delårsrapport, delårsbokslut, månadsuppföljningar samt budget.  

• Nämnden sammanträder på tisdagar med start klockan 15:00 och förmöten med start klockan 

14:00. OBS, 11 september sammanträder nämnden kl.10:30 med förmöte en timme innan. 

• Stoppdatum för ärenden är fredagar vid arbetsdagens slut undantag av valborgshelgen då 

stoppdatum blir onsdag den 25 april, klockan 14.00. På grund av att valborg och första maj infaller 

måndag och tisdag efter helgen och därför omöjliggör att kallelsen annars kommer ut i tid.   

Stoppdatum    Socialnämnd  

5 januari  16 januari, Skoklosterrummet  

26 januari 6 februari, Skoklosterrummet  

23 februari 6 mars, Skoklosterrummet  

23 mars 3 april, Bålstarummet våning1 

25 april (valborg) 8 maj, Skoklosterrummet  

1 juni 12 juni, Skoklosterrummet  

3 augusti 14 augusti, Skoklosterrummet  

31 augusti  11 september, Skoklosterrummet  

21 september 2 oktober, Skoklosterrummet  

26 oktober 6 november, Skoklosterrummet  

30 november 11 december Skoklosterrummet  

__________ 

Beslut skickas till 

Skickas till berörda   

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-28 SN 2018/00003 nr 31277 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren 
Nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut maj 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut utifrån 

Alkohollagen (2010:1622) för perioden 2018-01-01 till och med 2018-

05-28 är redovisade 

2. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut avseende 

flyktingmottagande, familjerätt samt individ- och familjeomsorg för 

perioden 2018-05-03 till och md 2018-06-04 är redovisade    

 

Sammanfattning 

Följande beslut har fattats med stöd av delegation utifrån alkohollagen 

(2010:1622) under perioden 2018-01-01 till och med 2018-05-28; 

 

2018-01-22 Tillfälligt serveringstillstånd PRO Håbo, SN2018/4 nr30981 

2018-01-23 Tillfälligt serveringstillstånd PRIO Håbo, SN2018/4 nr30984 

2018-03-16 Tillfälligt serveringstillstånd SPF Seniorerna Håbo, SN2018/4 

nr31135 

2018-03-28 Tillfälligt serveringstillstånd Bowlroom, SN2018/4 nr31177   

Ärende 

Delegationsbeslut rörande flyktingmottagande, familjerätt samt individ-och 

familjeomsorg för perioden 2018-05-03 till och med 2018-06-04 redovisas 

separat i den förteckning som nämnden tar del av inför mötet.     

    

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut från Treserva 2018-05-03 – 2018-06-04    

__________ 

    

 


