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Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden
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 vård- och omsorgsnämndens verksamhet hänvisas till
kommunallagen, förvaltningslagen och till Socialstyrelsens handbok Handläggning och
dokumentation inom socialtjänsten.
Delegationsbegränsningar
Med de förebehåll som anges i kommunallagen 6 kap § 34 samt med hänsyn tagen till
bestämmelserna i socialtjänstlagen 10 kap §§ 4,5 och 6 delegerar vård- och
omsorgsnämnden, 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 chef inte efter tidigast en månads anställning beslutar
annorlunda.
Återrapportering
Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till nästkommande
sammanträde med vård- och omsorgsnämnd.
Gruppen beslut om bistånd enligt SoL, LSS och lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst
återrapporteras löpande endast till förvaltningschef.
Ersättare
Vid förfall för nämndens ordförande får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av
nämndens vice ordförande.
Vid förfall av tjänsteman kan inte beslut fattas av ersättare, om inte sådan särskilt
förordnats.
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Beslut

Lagrum

Delegat

1.
Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera
Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid
10 kap 2 § SoL
Förvaltningschef
allmän domstol eller förvaltningsdomstol
Utseende av ombud att föra nämndens talan
10 kap 2 § SoL
Förvaltningschef
Yttrande till förvaltningsdomstol med anledning av 10 kap 1-2 §§ SoL,
överklagat beslut

Delegaten i ursprungsbeslutet

Beslut huruvida omprövning ska ske samt
39 § FvL
omprövning av beslut.
Prövning av att överklagandet inkom i rätt tid och 45 § FvL
avvisning av överklagande som kommit in för sent.
Avvisande av ombud
14 § FvL
Tecknande av socialförvaltningens namn vid köp,
avtal eller kontrakt.
Yttrande till tillsynsmyndighet
13 kap 2 § SoL
14 kap 7§ SoL
Anmälan till IVO om allvarligt
missförhållande i vård- och omsorgsnämndens 24 f § LSS

Delegaten i ursprungsbeslutet

VON 2019/00005 nr 3672

Anmärkning

Fullmakt till sakkunnig eller annan tjänsteman
skrivs för varje enskild domstolsförhandling.
Beslutet avser inte myndighetsutövning mot
enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.

Delegaten i ursprungsbeslutet
Handläggare
Förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningschef

Tillsynsmyndighet är IVO, JO, JK.

Nämndsekreterare
Berörd avdelningschef

Vid oklarheter ska rådgöras med förvaltningschef
Vid oklarheter ska rådgöras med förvaltningschef

Berörd avdelningschef

Vid oklarheter ska rådgöras med förvaltningschef

Handläggare
Avdelningschef

Vid oklarheter ska rådgöras med enhetschef.

verksamhet (lex Sarah)
2.
Offentlighets- och sekretesslagen, med mera
Utlämnande av allmänna offentliga handlingar
2 kap 2 § TF
Beslut rörande förvarande och utlämnande av
25 kap §§ 1-2, 5-7 OSL
sekretessbelagd uppgift inom hälso- och
sjukvården
Beslut rörande utlämnande av sekretessbelagd
26 kap §§ 1-6, 13, 14a OSL
uppgift inom socialtjänsten
Beslut att lämna ut handlingar till berörd part.
11 kap 8 § SoL
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av
6 kap 2,3 §§ och
allmän handling till enskild eller annan myndig- 10 kap 13,14 §§ OSL
het samt uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild.
Beslut om att inte låta part i ett ärende ta del av
10 kap 3 § OSL

Enhetschef
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Vår beteckning
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Beslut
en handling eller annat material i ärendet med
hänsyn till allmänt eller enskilt intresse att
uppgifterna inte röjs.
Beslut om sekretess för uppgift i anmälan om
någons personliga förhållanden, i förhållande till
den som anmälan eller utsagan avser (sekretessbeläggning av anmälare/uppgiftslämnare).
Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i forskningssyfte
Beslut om polisanmälan angående vissa brott
mot underårig samt vissa grövre brott
Beslut om polisanmälan angående brott mot
egen verksamhet

Lagrum

Delegat

26 kap 5 § OSL

Enhetschef

12 kap 6 § SoL

Avdelningschef

12 kap 10 § SoL.
10 kap 21-24 §§ OSL
12 kap 10 § SoL
10 kap 23,24 §§ OSL

Avdelningschef
Förvaltningschef

VON 2019/00005 nr 3672

Anmärkning

För polisanmälan angående vissa brott mot
underåriga ska samråd ske med Barnahus.
Gäller hot och/eller våld mot tjänsteman samt
egendomsskada.

3.
Biståndsbedömning SoL/äldre och övriga med omvårdnadsbehov
Beslut om bistånd i form av hemtjänst
4 kap 1 § SoL
Biståndsbedömare

Se kommunens riktlinjer

Beslut om bistånd i form av kontaktperson
Beslut om bistånd i form av särskilt boende

Se kommunens riktlinjer.

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL
5 kap 5 § SoL
Beslut om bistånd i form av korttidsplats
4 kap 1 § SoL
Beslut om trygghetslarm utan biståndsbedömning 4 kap 2 a § SoL

Biståndsbedömare
Enhetschef Biståndsenheten

Beslut om bistånd i form av ledsagarservice
Beslut om service utan behovsprövning

4 kap 1 § SoL
7 § Lag om vissa kommunala
befogenheter

Biståndsbedömare
Kontaktcenter

Fastställa avgiftsunderlag

8 kap 4 § SoL

Administratör äldreomsorgen

Fastställa förbehållsbeloppet

8 kap 6-8 § SoL

Administratör äldreomsorgen

Fastställa avgiften för hemtjänst

8 kap 5§ SoL p 1

Administratör äldreomsorgen

Biståndsbedömare
Kontaktcenter

Se kommunens riktlinjer.
Se kommunens riktlinjer.
För kommuninvånare över 68 år som inte har
någon service- eller annan omvårdnadsinsats.
Se kommunens riktlinjer.
Se kommunens rutin.
För kommuninvånare över 75 år som inte har
några omvårdnadsinsatser.
Beslutet gäller vilka inkomster som ska medräknas
i fastställande av avgiften för hemtjänst
Beslutet gäller vilka individuella utgifter som ska
medräknas i fastställande av avgiften för hemtjänst
Fastställande av avgiften utifrån avgiftsutrymmet
och biståndsbedömda insatser dock maximerat till
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Datum

Vår beteckning
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Beslut

Lagrum

Delegat

Fastställa boendeavgift

8 kap, 5§ p.2 SoL

Administratör äldreomsorgen

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från
skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och
handikappområdet
Beslut om köp av insats, särskilt boende,
korttidsboende eller daglig verksamhet, i annan
kommun eller hos annan vårdgivare
Beslut om att inleda utredning (vuxna)

4 kap 2 § SoL

Avdelningschef

VON 2019/00005 nr 3672

Anmärkning
en tolftedel av 0,48 gånger basbeloppet per månad.
Se kommunens riktlinjer
Maximerat till en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet per månad. Se kommunens riktlinjer

Avdelningschef
11 kap 1 § SoL

4.
Biståndsbedömning funktionsnedsatta
Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt
17 § LSS
17a § LSS
Beslut om personkretstillhörighet
1 och 7 §§, LSS
Biträde av personlig assistent
7 § och 9 § LSS
Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent 7 § och 9 § p. 2 LSS
vid tillfälligt utökade behov
Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
7 § och 9 § p. 2 LSS
personlig assistent
Ledsagarservice
7 § och 9 § p. 3 LSS
Biträde av kontaktperson
7 § och 9 § p. 4 LSS
Avlösarservice i hemmet
7 § och 9 § p. 5 LSS
Korttidsvistelse
7 § och 9 § p. 6 LSS
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utan7 § och 9 § p. 7 LSS
för det egna hemmet i anslutning till skoldagen
samt under lov.
Beslut om boende i familjehem för barn och
7 § och 9 § p. 8 LSS
ungdomar
Beslut om boende i bostad med särskild service
7 § och 9 § p. 8 LSS
för barn och ungdomar
Beslut om boende i bostad med särskild service
7 § och 9 § p. 9 LSS,
för vuxna
5 kap 7 § SoL

Biståndsbedömare
Vård- och omsorgsnämnden
Biståndsbedömare
Biståndsbedömare
Biståndsbedömare

Se kommunens riktlinjer
Se kommunens riktlinjer
Se kommunens riktlinjer

Biståndsbedömare

Se kommunens riktlinjer

Biståndsbedömare
Biståndsbedömare
Biståndsbedömare
Biståndsbedömare
Biståndsbedömare

Se kommunens riktlinjer
Se kommunens riktlinjer
Se kommunens riktlinjer
Se kommunens riktlinjer
Se kommunens riktlinjer

Avdelningschef

Se kommunens riktlinjer.

Avdelningschef

Se kommunens riktlinjer.

Avdelningschef

Se kommunens riktlinjer.

DELEGATIONSFÖRTECKNING

6(8)

Datum

Vår beteckning

2019-02-26

Beslut

Lagrum

Delegat

Beslut om daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig
Beslut om upphörande av insats enligt LSS
Beslut om återbetalningsskyldighet
Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för
person som inte är bosatt i kommunen
Beslut om att utreda behoven för enskild på
tillfälligt besök i kommunen och besluta om
insatser enligt LSS
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är
under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem
än det egna
Beslut om att anmäla behov av ersättning för
personlig assistent till försäkringskassa
Anmälan till överförmyndare att person som
omfattas av LSS är i behov av förmyndare,
förvaltare eller god man.
Anmälan till överförmyndare att förmyndare,
förvaltare eller god man inte längre behövs.
Beslut om köp av insats, särskilt boende,
korttidsboende eller daglig verksamhet, i annan
kommun eller hos annan vårdgivare
Beslut om att inleda utredning (vuxna)

7 § och 9 § p. 10 LSS

Biståndsbedömare

12 § LSS
16 § 2, 3 st LSS

Biståndsbedömare
Biståndsbedömare
Biståndsbedömare

16 § 4 st LSS

Biståndsbedömare

20 § LSS, 5 § LSS-förordning
6 kap 2-4 § SoF.

Biståndsbedömare/administratör
äldreomsorgen

110 kap 6 § 3 p SB

Biståndsbedömare

15 § p. 6 LSS

Biståndsbedömare

15 § p. 6 LSS

Biståndsbedömare

Beslut om bistånd i form av arbete,
sysselsättning, rehabilitering, för psykiskt
funktionshindrade
Beslut om bistånd i form av boendestöd för
psykiskt funktionshindrade
Beslut om kontaktperson för psykiskt
funktionshindrade

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
socialpsykiatri

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
socialpsykiatri
Socialsekreterare
socialpsykiatri

Avdelningschef
11 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

Biståndsbedömare
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Anmärkning
Se kommunens riktlinjer

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

Lagrum

5.
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Beslut om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst Lag om färdtjänst 6,7 §§
enligt riktlinjer.
Lag om riksfärdtjänst 4,5 §§
Beslut om ledsagare
Lag om färdtjänst 8§
Lag om riksfärdtjänst 6 §
Beslut om tillstånd till färdtjänst
Lag om färdtjänst 6, 7 §§
- Utöver riktlinjer
Lag om riksfärdtjänst 4,5 §§
Beslut om ändring av föreskrift eller villkor som 12 § Lag om färdtjänst
innebär inskränkning
9 § Lag om riksfärdtjänst
Beslut om återkallelse av tillstånd
12 § Lag om färdtjänst
9 § Lag om riksfärdtjänst
6.
Stöd vid våld i nära relationer
Beslut om att inleda utredning
(vuxna)
Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun
(vuxna)
Beslut om bistånd i form av skyddat boende
(vuxna)
7.

11 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

Delegat
Biståndsbedömare/handläggare
Biståndsbedömare/handläggare
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Biståndsbedömare
Avdelningen för stöd till vuxna
Biståndsbedömare
Avdelningen för stöd till vuxna
Enhetschef
Avdelningen för stöd till vuxna

Patientsäkerhetslag, med mera

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård 3 kap 5 § Patientsäkerhetslagen Medicinsk ansvarig sjuksköterska
(MAS) / Medicinsk ansvarig för
och omsorg (IVO) av händelse som medfört
rehabilitering (MAR)
eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Anmälan till IVO om leg personal som inte kan
utöva sitt yrke tillfredsställande
Anmälan till IVO om kommunal drift av
verksamhet inom socialtjänstens område eller för
personer med funktionsnedsättning.
Gäller hem eller öppen verksamhet för vård under
en begränsad del av dygnet
Anmälan till IVO om verksamhet inom hälsooch sjukvårdens område.
Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

3 kap 7 § Patientsäkerhetslagen Förvaltningschef
7 kap 1 § p 1-4 SoL

Förvaltningschef

2 kap 1 § Patientsäkerhetslgen

Förvaltningschef

6 kap 9-12 §§ Smittskyddslag

Enhetschef
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Anmärkning
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Beslut

Lagrum

8.
Övrigt
Ansökan om utvecklingsmedel eller statsbidrag.

---slut---

Anmärkning

3 kap 2 § skadeståndslag

Verksamhetsutvecklare/Avdelnings När godkännande av vård- och omsorgsnämnden
chef
erfordras ska ansökan föregås av beslut av vårdoch omsorgsnämnden.
Om överenskommelsen så anger ska vård- och
Förvaltningschef
omsorgsnämndens ordförande teckna
samverkansavtalet.
Förvaltningschef

2a kap 10-11 §§ SoL

Avdelningschef

2a kap 10 § SoL

Avdelningschef

11 kap 16 § FB
5 kap 3 § SoF

Biståndsbedömare
Biståndsbedömare/socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Biståndsbedömare/
Socialsekreterare

11 kap 16 § 2 st. FB

Enhetschef

Tecknande av samverkansavtal med kommuner,
landsting och statliga myndigheter.
Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av
personal upp till ett belopp av 10 000 kr
Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun
Beslut i fråga om mottagande av ärende från
annan kommun
Avge yttrande till överförmyndarnämnden
Beslut om anmälan till överförmyndaren om
behov av god man/förvaltare
Beslut om anmälan till överförmyndaren om
att behov av god man/förvaltare inte längre
föreligger
Yttrande i ärenden om förordnande av god man
eller förvaltare för någon som fyllt 16 år

Delegat
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