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DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR SOCIALNÄMNDEN
Fastställda av socialnämnden 25 februari 2015 § 28, reviderade 13 januari 2017.
Reviderade 170620, där delegat är ordförande eller annan ledamot som nämnden förordat.
Reviderade 170829 gällande ärende om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare.
Delegationsbestämmelserna gäller från och med 1 oktober 2017.
Socialnämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen
rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till en
ledamot, ersättare eller till en anställd hos kommunen.
Ärenden, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd, kan av delegaten lämna tillbaka
till socialnämnden, om denne anser att ärendet bör behandlas av nämnden. Den som tillfälligt förordnas på respektive tjänst träder automatiskt in som ersättare för delegat. Om både
delegat eller för denne utsedd vikare är förhindrad att fatta beslut delegeras
beslutanderätten till närmaste överordnad.
Biträdande förvaltningschef ersätter förvaltningschef vid dennes frånvaro. Handläggare i
sociala beredskapsgruppen har under beredskap delegation att besluta i ärenden om vård
utom hemmet, punkterna G 1 – G 4, motsvarande enhets- och områdeschef.
Delegationsbeslut ska anmälas till socialnämnden vid påföljande sammanträde.
Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande för delegationsärenden är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten kan
överklagas. Beslut som utgör verkställighet är t ex svar på skrivelser, där nämnden antagit
normer eller riktlinjer, direktupphandling och försäljning av lös egendom (mindre belopp).
Beslut som följer direkt av författning eller avtal, t ex beviljande av semester eller föräldraledighet, är inte heller delegationsärenden. Utfärdande av kontokort är ett verkställighetsärende som enbart kommundirektören kan göra. Utfärdande av betalkort är ett verkställighetsbeslut som enbart förvaltningschef kan göra.
Det är enbart förvaltningschef som har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten
(6 kap 37 § KL). Alla beslut om att vidaredelegation sker ska meddelas till nämnden, medan
däremot beslut fattade på vidaredelegation enbart behöver meddelas tillbaka till
förvaltningschef.
Förkortningar:
Kommunallagen (KL),
Socialtjänstlagen (SoL)
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Socialförsäkringsbalken (SFB)
Alkohollagen (AL)
Tobakslagen (TL)
Socialtjänstförordningen (SoF)
Brottsbalken (Brb)
Förvaltningslagen (FL)
Offentlighet och sekretesslagen (OSL)
Föräldrabalken (FB)
Förvaltningsprocesslag (FPL)
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A
1

Brådskande ärenden
Lagrum
Beslut som är så brådskande att nämndens avgörande 6 kap 36 § KL
inte kan avvaktas.

B
1

Utredning
Beslut att inleda utredning, vuxen

11:1 SoL

Socialsekreterare

2

Beslut att inleda utredning, barn

11:1 SoL

Socialsekreterare

3

Beslut att utredning inte ska inledas, vuxen

11:1 SoL

3.1

- anmälningar avseende barnomsorgs-, hyres-och
elskuld, samt avstängning av vattenleverans

3.2

- övriga anmälningar

4

Beslut att utredning inte ska inledas, barn

11:1 SoL

Enhetschef

5

Beslut att inledd utredning ska läggas ner eller att
utredning inte ska föranleda någon åtgärd

11:1 SoL

Enhetschef

6

Beslut om förlängning av utredningstid i ärenden som
rör barn
Beslut om framställan om överflyttning av ärende till
annan kommun samt mottagande av ärende från
annan kommun

11:2 2 st SoL

Områdeschef

2:10 SoL

Områdeschef

11:4 a SoL

Enhetschef

11:4 b SoL

Enhetschef

11:4 c SoL

Enhetschef

7

Delegat
Ordförande med vice
ordförande i socialnämnden
som ersättare

Kommunvägledare svarsgrupp socialt stöd och omsorg
Socialsekreterare

C
1

Uppföljning
Beslut om uppföljning efter utredning som avslutas
utan insats

2
3

Beslut om uppföljning efter att placering i familjehem
eller HVB-hem upphört
Beslut att avsluta uppföljning

D
1

Ekonomiskt bistånd
Beslut i ärenden om försörjningsstöd

1.1

- med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder

4:4 SoL

Socialsekreterare

1.2

- vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd
Beslut om akut hjälp till enskild enligt 2 a kap 2 § SoL

4:5 SoL

Socialsekreterare

4:1 SoL

Kommunvägledare i svarsgrupp socialt stöd och omsorg

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver försörjningsstöd
enl 4:3 SoL

4:1 SoL

2

3

4:1 och 4:3 SoL Ekonomihandläggare, budget och skuldrådgivare
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D

Ekonomiskt bistånd

3.1

- glasögon

Socialsekreterare

3.2

- barnomsorgsavgift

Socialsekreterare

3.3

- bostadsskuld max 15.000 kronor

Socialsekreterare

3.4

- bostadsskuld över 15.000 kronor

Enhetschef

3.5

- elskuld max 5.000 kronor

Socialsekreterare

3.6

- elskuld över 5000 kronor

Enhetschef

3.7

- övriga skulder, högst 25% av basbeloppet

Socialsekreterare

3.8

- övriga skulder, över 25 % av basbeloppet

Enhetschef

3.9

- rekreation/semesterresa

Socialsekreterare

3.10

- rehabilitering

Socialsekreterare

3.11

- flyttkostnad

Socialsekreterare

3.12

- umgängeskostnad/resor

Socialsekreterare

3.13

- telefoninstallation

Socialsekreterare

3.14

- spädbarnsutrustning

Socialsekreterare

3.15

- hemutrustning

Socialsekreterare

3.16

- komplettering av möbler

Socialsekreterare

3.17

- studentlitteratur

Socialsekreterare

3.18

- tandvård

Socialsekreterare

3.19

- tandvård, kostnad överstigande 15 000 kronor

Enhetschef

4

Beslut om bistånd till övriga skulder då rätt till bistånd
enligt 4:1 SoL inte bedöms föreligga

4:2 SoL

Enhetschef

5

Beslut om bistånd till begravningskostnad

4:2 SoL

Ekonomihandläggare

6

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd ”generalklausul”

7
8

Lagrum

Delegat

4:1 SoL
4:1 SoL
Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 4:1 SoL

Enhetschef

Beslut om bistånd att delta i projekt i socialförvaltningens egen regi

Socialsekreterare

4:1 SoL

Socialsekreterare
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Ekonomiskt bistånd
Lagrum
Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd som lämnas 9:1 SoL
enligt 4:1 SoL och som utgått obehörigen eller med
för högt belopp
Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd beviljat
9:2 SoL
enligt 4:1 SoL

Delegat
Enhetschef

11

Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd beviljat
enligt 4:2 SoL

9:2 SoL

Delegat i biståndsbeslutet

12

Beslut om eftergift av återkrav

9:4 SoL

Enhetschef

13

Beslut att föra talan hos förvaltningsrätt om återkrav
för ekonomisk hjälp enligt 9:2 SoL

9:3 SoL

Enhetschef

14

Beslut att ansöka hos försäkringskassan om att
nämnden ska uppbära ersättning enligt socialförsäkringsbalken 107 kap 5 §

Socialsekreterare

15

Beslut att ordna gravsättning

107 kap 5 §
SFB
9:2 SoL
Lag om BOBI
23 §
5:2 Begravningslagen

E
1

Bistånd till asylsökande
Beslut om bistånd till vuxna över 18 år, asylsökande
(OBS, Kontakt ska tas med Migrationsverket om ersättning ska betalas ut. Bistånd utbetalas efter särskilda belopp. Försörjningsstöd enligt 4:1 SoL är inte
aktuellt)

F
1

Bistånd till nyanlända
Beslut om utbetalning av initialt ekonomiskt bistånd

10

Delegat i biståndsbeslutet

Budget- och skuldrådgivare

1 § 3. 17, 18 §§ Socialsekreterare
Lag om mottagande av asylsökande

Lag (2010:197) Handläggare integrationsom etablering- service
sinsatser, 4:1
SoL

2

Rätt att vid behov teckna hyreskontrakt för flyktingar Lag (2010:197) Enhetschef integrationssom via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen fått om etablering- service
placering i Östersunds kommun.
sinsatser

G
1

1.1

Vård utom hemmet
Beslut om bistånd till barn och unga i form av
placering i hem för vård eller boende (HVB)
eller stödboende:
-egen regi

4:1 SoL

Enhetschef

1.2

-extern regi

4:1 SoL

Områdeschef

2

Beslut om tillfällig vistelse för barn och unga i enskilt
hem

4:1 SoL

Enhetschef
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G

Vård utom hemmet

3

Beslut om placering av barn och unga i jourhem 4:1 SoL

4

Beslut om bistånd till vuxen i form av placering i:

4:1

4:3

-hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende egen regi
-hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende extern regi
-familjehem

5

Beslut om ersättning till familjehem

5.1

- enligt Sveriges Kommuner och Landstings angivna
normer i cirkulär (arvode och omkostnad)

Socialsekreterare

5.2

- ersättning utöver Sveriges Kommuner och Landstings angivna normer i cirkulär (arvode och omkostnad)
Beslut om ersättning för kostnader för skador i familjehem och hem för vård eller boende, som ej ersätts
av hem- eller ansvarsförsäkring

Områdeschef

4:2

6

Lagrum

Delegat
Enhetschef

4:1 SoL

Enhetschef

4:1 SoL

Områdeschef

4:1 SoL

Områdeschef

Områdeschef

7

Beslut att tillsätta avlastningsfamilj för familjehem

4:1 SoL

Socialsekreterare

8

Beslut om ersättning för kostnader för deltagande i
utbildning och träffar för uppdragstagare

9

Beslut om egenavgift när biståndet ges i form av plats 8:1 1 st SoL, 42 Socialsekreterare
vid hem för vård eller boende eller i familjehem
a § SoF
(vuxen)

10

Beslut om ersättning från förälder som är underhållsskyldig och vars barn får vård i annat hem än det
egna

8:1 2 st SoL,
43,44 §§ SoF

Socialsekreterare

11

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8:1
SoL

9:4 SoL

Enhetschef

12

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om återkrav
av kostnad enligt 8:1 SoL

9:3 SoL

Enhetschef

13

Beslut om framställan till försäkringskassan och CSN
om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag samt studiebidrag när barn är placerade utom
hemmet

14

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare har varit familjehem

16:18 Socialför- Socialsekreterare
säkringsbalken,
2:33 Studiestödsförordningen
6:11 SoL

14.1

- enligt Sveriges Kommuner och Landstings angivna
normer i cirkulär om ersättning till familjehem (arvode
och omkostnad)

Socialsekreterare

Socialsekreterare
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Vård utom hemmet

14.2

- ersättning utöver Sveriges Kommuner och Landstings angivna normer i cirkulär om ersättning till familjehem (arvode och omkostnad)

H

Öppenvård

1
2

Beslut om bistånd till råd och stöd i anskaffning av
boende
Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj

3

Beslut om öppenvårdsinsatser, egen regi

3.1
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Lagrum

Delegat
Områdeschef

4:1 SoL

Bostads och lokalsamordnare
Socialsekreterare

- Björkebo och Skogsgläntan

4:1 SoL

Enhetschef

3.2

- övriga öppenvårdsinsatser

4:1 SoL

Socialsekreterare

4

Beslut om övriga öppenvårdsinsatser, extern regi

4:1 SoL

Enhetschef

5

Beslut om ersättning till kontaktperson/-familj

5.1

7

- enligt Sveriges Kommuner och Landstings angivna
normer i cirkulär
- ersättning utöver Sveriges Kommuners och Landstings angivna normer i cirkulär
Beslut om ersättning för kostnader för skador i
kontaktfamilj, som ej ersätts av hem- eller ansvarsförsäkring
Beslut om bistånd till särskilt stöd i skolan
4:1 SoL

I
1

Upphörande av biståndsinsats
Beslut om upphörande av biståndsinsats

2

5.2
6

4:1 SoL

Socialsekreterare
Områdeschef
Områdeschef

Områdeschef

4:1 SoL

Socialsekreterare

Beslut om upphörande av biståndsinsats
trots att den enskilde önskar att insatsen fortsätter
Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU
Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

4:1 SoL

Enhetschef

8 § LVU

Enhetschef

2

Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU ska
upphöra

9 § LVU

3

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 och 2
stycket LVU
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska
utövas när överenskommelse ej kan nås med förälder
eller vårdnadshavare och i avvaktan på socialnämndens beslut

11 § 4 st LVU

Ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat, se bilaga 2,
SoN beslut 2017-06-20
Socialsekreterare

14 § 2 st LVU

Enhetschef

J
1

4
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Lagrum

Delegat

14 § 2 st LVU

Enhetschef

30 § 2 st LVU

Ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat, se bilaga 2,
SoN beslut 2017-06-20
Socialsekreterare

7

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
32 § 1 st LVU
plats för läkarundersökning
Kompletterande beslutanderätt enligt LVU
(Beslutanderätten får användas när nämndens beslut
inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde. Möjlighet finns att ändra beslutet.)

8

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

9

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

11 § 1 o 3 st
LVU

10

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

11 § 2 o 3 st
LVU

11

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

12

Beslut att begära biträde av polis för att genomföra
läkarundersökning

43 § 1 st LVU

Ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat, se bilaga 2,
SoN beslut 2017-06-20
Ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat, se bilaga 2,
SoN beslut 2017-06-20
Ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat, se bilaga 2,
SoN beslut 2017-06-20
Ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat, se bilaga 2,
SoN beslut 2017-06-20
Ordförande

13

Beslut att begära biträde av polis för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av
LVU

43 § 2 st LVU

Socialsekreterare

K
1

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Beslut om att inleda utredning då nämnden fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon
tvångsvård
Beslut om att inte inleda utredning eller att inledd
utredning ska läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt 11:1 SoL
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
läkarundersökning
Beslut om omedelbart omhändertagande

7 § LVM

Områdeschef

7 § LVM

Områdeschef

9 § LVM

Socialsekreterare

13 § LVM

Ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat, se bilaga 2,
SoN beslut 2017-06-20

2

3
4
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K

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Lagrum

Delegat

5

Beslut om att vård enligt 13 § LVM ska upphöra

18 b § LVM

6

Beslut om att begära biträde av polis för att föra den
enskilde till läkarundersökning

45 § 1 p LVM

Ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat, se bilaga 2,
SoN beslut 2017-06-20
Socialsekreterare

7

Beslut om att begära polishandräckning för inställelse 45 § 2 p LVM
till vård på institution
Beslut om egenavgift när biståndet ges i form av plats 8:1 2 st SOL
vid hem för vård eller boende eller i familjehem
42 a § SoF

8

Socialsekreterare
Socialsekreterare

L
1

Familjerätt
Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande

6:14 SoL

Socialsekreterare

2

Godkännande av faderskapsbekräftelse efter upprättande av MF-protokoll

1:4 FB
1:9 FB

Socialsekreterare

3

Godkännande av föräldraskap efter upprättande av
FÖR-protokoll

1:4 FB
1.9 FB

4

Godkännande av faderskapsbekräftelse efter upprättande av S-protokoll

1:4 FB

Kommunvägledare svarsgrupp socialt stöd och omsorg
Kommunvägledare svarsgrupp socialt stöd och omsorg

5

Beslut om att inleda utredning om fastställande av
faderskap när föräldrarna inte är gifta

2:1 FB

6

Beslut att återuppta nedlagd utredning om faderskap

2:1 FB

7

Beslut att inleda utredning om någon annan man än
2:9 FB
mannen i äktenskapet kan vara far till barnet eller om
en kvinna skall anses som barnets förälder enl 1 kap 9
§ FB
Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap
3:5 2 st FB,
3:6 2 st FB

Socialsekreterare

9

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och
umgängesärenden

6:19 2 st FB

Enhetschef

10

Beslut att godkänna/ej godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge

6:6, 14a, 15 a
FB

Socialsekreterare

11

Godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska
betalas för längre perioder än tre månader

7:7 FB

Socialsekreterare

M
1

God man, förvaltare, målsägandebiträde
Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av
God man/förvaltare

5:3 SoF

Socialsekreterare

8

Kommunvägledare svarsgrupp socialt stöd och omsorg
Socialsekreterare

Socialsekreterare
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M

God man, förvaltare, målsägandebiträde

2

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov 5:3 SoF
av God man/förvaltare inte längre föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållan- 5:3 SoF
den som rör förvaltningen av underårigs egendom

Socialsekreterare

4

Framställan eller ansökan till domstol om behov i
5:2 SoF
fråga om vårdnad, förmyndarskap eller målsägandebiträde till underårig

Socialsekreterare

N
1

Ensamkommande asylsökande barn
Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för
ensamkommande asylsökande barn

1.1

Schablonersättning (riktlinjer om arvode och omkostnadsersättning fastställa av Socialnämnden 2017-0829, dnr 716-2017

Socialsekreterare

1.2

Extra arvode max 300 kr, max tre månader i följd

Socialsekreterare

1.3

Extra arvode max 300 kr, längre än tre månader

Enhetschef

1.4

Ersättning därutöver

Områdeschef

O
1

Alkohollagen
Beslut om serveringstillstånd till allmänheten eller
slutet sällskap vid enstaka tillfälle (< 6 dagar)

2

3

Lagrum

Delegat

Socialsekreterare

8:2 AL

Inspektör

Beslut om ändring av serveringstid inom den s.k.
normaltiden eller inom fastställd policy, sortiment,
omprövning av villkor.
Beslut om tillfällig ändring av serveringstid, gästkategori, lokaler/ytor, sortiment eller liknande

8:2 ,19 AL

Inspektör

8:2,14,19 AL

Inspektör

4

Medgivande av ombyggnad eller ändring av godkänd
serveringslokal, uteservering eller liknande

8:14 AL
9:11 AL

Inspektör

5

Beslut med anledning av ansökan av konkursbo,
dödsbo eller förvaltare om att få fortsätta rörelsen

9:12 AL

Inspektör

6

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

3:10 AL

Socialnämndens ordförande
eller vice ordförande

7

Beslut om serveringstillstånd vid ändrad bolagsform

8:2 AL

Inspektör

8

Godkännande av nya bolagsmän

Inspektör

9

Bestämmande av avgift för tillstånd eller tillsyn inom
fastställd taxa och tillämpningsanvisningar

8:12 AL
9:11 AL
8:10 AL

3

Inspektör
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O

Alkohollagen

Lagrum

Delegat

10

9:18 AL

Inspektör

11

Återkallelse av serveringstillstånd då tillståndet inte
längre nyttjas
Beslut om att avsluta ansökan

8:12 AL

Inspektör

12

Tillsyn av serveringsställen med serveringstillstånd

9:2, 13 AL

Inspektör

13

9:2, 15 AL

Inspektör

14

Tillsyn av detaljhandel och serveringsställen med servering av folköl
Godkännande av lokal vid cateringverksamhet

8:4 AL

Inspektör

15

Godkännande av lokal vid provsmakning

8:6 AL

Inspektör

16

8:6-7 AL

Inspektör

17

Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning (serveringsställe, tillverkningsställe, partihandlare)
Beslut om meddelande av erinran

9:17 AL

Inspektör

18

Beslut om rumsservering eller minibar på hotellrum

8:5 AL

Inspektör

19

Beslut om att krydda spritdryck för servering

8:3 AL

Inspektör

20

Godkännande anmälan försäljning av folköl, detaljhandel, servering, distanshandel

5:5, 8:8 AL

Inspektör

21

Godkännande avanmälan försäljning av folköl, detaljhandel, servering, distanshandel

5:5, 8:8 AL

Inspektör

P
1

Tobakslagen
Tillsyn av varningstexter, marknadsföring och handel
gällande tobaksvaror på försäljningsställen

Inspektör

2

Beslut om omhändertagande av tobaksvaror i detaljhandeln

9, 9a, 11, 1414a, 12-12d,
19-19a TL
21 § TL

3

Tillsyn av rökfria miljöer angivna i tobakslagen

Inspektör

4

2, 4, 19-19a §§
TL
19b § TL

Bestämmande av avgift för tillsyn inom fastställd taxa
och tillämpningsanvisningar
Godkännande av anmälan försäljning av tobak, detalj- 12 c § TL
handel, servering, distanshandel

Inspektör

6

Godkännande av avanmälan försäljning av tobak,
detaljhandel, servering, distanshandel

12 c § TL

Inspektör

Q
1

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Kontroll av efterlevnaden av lagen och de föreskrifter
som meddelats i anslutning till lagen

20 § Lag om
handel med vissa
receptfria läkemedel

Inspektör

2

Bestämmande av avgift för kontroll inom fastställd
taxa och tillämpningsanvisningar

23 § Lag om handel
med vissa receptfria läkemedel

Inspektör

5

Inspektör

Inspektör
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R
1

Lotterilagen
Vara Lotteriinspektionen behjälplig med att utöva den
centrala tillsynen

48 § Lotterilagen

Inspektör

2

Yttrande till Lotteriinspektionen avseende spel på
värdeautomater

44 § Lotterilagen

Inspektör

S
1

Yttranden
Yttrande till allmän domstol i brottmål

Delegat
Socialsekreterare

2

Yttrande i tillsynsärende till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)
Yttrande till allmän domstol angående ansökan om
särskild avgift

Lagrum
31:1 Brottsbalken, 3 1:2
BrB
13:5 SoL

3

Områdeschef
Områdeschef

4

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning om den som
vårdas enligt LVM

46 § LVM

Socialsekreterare

5

Yttrande till åklagarmyndigheten

11 § 1 st LUL

Socialsekreterare

6

Yttrande enligt namnlagen

Socialsekreterare

7

Yttrande i körkortsärende

45, 46 §§
Namnlagen
3:8 körkortsförordningen

8

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över kostnadsräkning

3 § lag om
offentligt
biträde 7 § förordning om
offentligt biträde

Enhetschef

9

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass
utan vårdnadshavarens medgivande

3 § Passförordningen

Enhetschef

10

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

11:16 2 st FB

Socialsekreterare

11

Yttrande angående värdeautomatspel

44 § LotteriLagen

Inspektör

T
1

Polisanmälan
Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot
underårig samt vissa grövre brott

10 kap 21-23
OSL

Enhetschef

2

Beslut att lämna uppgift till enskild eller annan myndighet om det är nödvändigt för att fullgöra nämndens verksamhet

10 kap 2 § OSL

Var och en av Områdeschef,
Ekonomichef

U
1

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

10:2 SoL

Förvaltningschef

Socialsekreterare
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U
2

Övrigt
Utseende av ombud att föra nämndens talan

Lagrum
10:2 SoL

Delegat
Förvaltningschef

3

Beslut om att hos förvaltningsdomstol ansöka om
inhibition
Anmälan om behov av offentligt biträde

28 § FPL
29 FvL

Områdeschef

3 § Lag om
offentligt biträde

Socialsekreterare

4
5

Upplysningar i vapenärenden (förutsätter samtycke av
den enskilde)

6

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

7

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

8

Dödsboanmälan till skattemyndigheten

9

Omhändertagande av dödsbo

10

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om
missförhållanden i enskild verksamhet

11

Framställan och yttrande som inte är av principiell art
eller av större ekonomisk betydelse

12

Beslut om utdelning från Östersunds sociala fond för
barns hjälpbehov och allmänna hjälpbehov

13

Svara för att åtgärder vidtas för att undanröja eller
avhjälpa när rapport enligt lex Sarah skett

14:2 SoL

Enhetschef

14

Utredning och bedömning om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska göras samt ansvara
för att anmälan lämnas till IVO enligt lex Sarah

14:7 SoL

Kvalitetssamordnare

V
1

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

2

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregistret i
forskningssyfte

X
1

Överklagan
Prövning om överklagan över beslut inkommit i rätt
tid
Beslut huruvida omprövning ska ske

2
3

Yttrande över delegationsbeslut av tjänsteman som
överklagats med förvaltningsbesvär

Socialsekreterare

29 § Smittskyddslagen
31 § Smittskyddslagen

Enhetschef

20:8 a Ärvdabalken
18:2 Ärvdabalken
13:5 SoL

Budget- och skuldrådgivare

6:34 § 3 p KL

Förvaltningschef

Områdeschef

Budget- och skuldrådgivare
Områdeschef

Förvaltningschef

2:14 TF, 6 kap Förvaltningschef
4 § och 5 § OSL

12:6

Förvaltningschef

24 § FvL

Delegat i ursprungsbeslutet

27 § FvL

Delegat i ursprungsbeslutet

25 § FvL

Enhetschef
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X

Överklagan

4

Beslut om överklagande över beslut av besvärsmyndighet

Y
1

Allmänna ärenden
Organisatoriska förändringar inom budget som inte
medför förändring av mål och uppdrag

2

Upphandling av varor, tjänster och intellektuella (kvalificerade) tjänster enligt kommunens
upphandlingspolicy (upphandling för högst ett
basbelopp räknas som verkställighet)

2.1

Till och med tre basbelopp

2.2

Från tre basbelopp och uppåt

2.3

Förvaltningsspecifika IT-system

3

Avbrytande av upphandling

4

Representation och uppvaktningar (per tillfälle, belopp
under 2 000 kronor räknas som verkställighet)

4.1

Högst 5 000 kronor

4.2

Över 5 000 kronor

5

Kurser, konferenser och andra förrättningar för förtroendevalda
Avtal med andra huvudmän som inte är av principiell
art
Köp och försäljning av bostadsrätter

Ordförande i socialnämnden

Igångsättning av investeringsprojekt inom budget upp
till tio basbelopp
Initiera och beställa förstudier och förprojektering av
fastighetsobjekt, inklusive större investeringsobjekt
Gallring av handlingar som ej är upptagna i
dokumenthanteringsplanen

Förvaltningschef

6
7
8
9
10

11

12

Beslut om bidrag till föreningar/fritidsgårdar för drogförebyggande insatser med högst 25 000 kronor
(inom budget)
Ansökan och återredovisning av bidrag

Lagrum

Delegat
Områdeschef

Förvaltningschef

Var och en av områdeschef, ekonomichef
Var och en av förvaltningschef, biträdande
förvaltningschef
Var och en av förvaltningschef, biträdande förvaltningschef
Respektive upphandlande
delegat

Var och en av ordförande i
Socialnämnden, Förvaltningschef
Ordförande i socialnämnden

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Var och en av förvaltningschef, inspektör, utredningssekreterare
Förvaltningschef

Var och en av Förvaltningschef, biträdande förvaltningschef
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Y

Allmänna ärenden

13

Mindre förändringar i dokumenthanteringsplanen

Arkivansvarig

14

Yttrande över förslag till detaljplan vid så kallat PBL 5 kap 11
utökat förfarande
a§

15

Beslut om att nämnden avstår från att yttra sig
över förslag till detaljplan vid så kallat utökat
förfarande
Yttrande över förslag till detaljplan med
standardförfarande

Ordförande med vice
ordförande som ersättare
Ordförande med vice
ordförande som ersättare
Var och en av förvaltningschef, biträdande
förvaltningschef
Var och en av förvaltningschef,
bitr. förvaltningschef

16

Lagrum

PBL 5 kap 11
a
PBL 5 kap 18
a§

Delegat

17

Framställningar och yttranden i ärenden som
inte är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse

Z
1

PERSONALÄRENDEN
Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader

1.1

Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader –
ledning och tillståndsenhet

Förvaltningschef

1.2

Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader –
enhetschef eller motsvarande

Områdeschef

1.3

Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader –
stab

Biträdande förvaltningschef

1.4

Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader –
ekonomienhet

Ekonomichef

1.5

Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader - övrig
personal

Enhetschef

2

Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader

2.1

Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader –
ledning och tillståndsenhet

Förvaltningschef

2.2

Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader –
enhetschef eller motsvarande

Områdeschef

2.3

Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader –
stab

Biträdande förvaltningschef

2.4

Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader –
ekonomienhet

Ekonomichef

2.5

Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader –
övrig personal

Enhetschef
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Z

Personalärenden

Delegat

3

Tillsvidareanställning

3.1

Tillsvidareanställning – ledning och tillståndsenhet

Förvaltningschef

3.2

Tillsvidareanställning - enhetschef eller motsvarande

Områdeschef

3.3

Tillsvidareanställning – stab

Biträdande förvaltningschef

3.4

Tillsvidareanställning – ekonomienhet

Ekonomichef

3.5

Tillsvidareanställning - övrig personal

Enhetschef

ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER MM
4

Teckna kollektivavtal med personalorganisation
inom nämndens verksamhetsområde

Förvaltningschef

5

Lokala tvisteförhandlingar inom nämndens verksamhetsområde

Förvaltningschef

6

Övriga anställningsförmåner som inte är reglerad i
lag eller avtal

Förvaltningschef

UPPSÄGNING, AVSKEDANDE, MM
7

Uppsägning eller avskedande

Förvaltningschef

8

Överenskommelse om anställningens upphörande

Förvaltningschef

9

Omreglering av anställning pga av icke tidsbegränsad sjukersättning enligt AB § 28

9.1

Personal inom ledning och tillståndsenhet

Förvaltningschef

9.2

Enhetschef

Områdeschef

9.3

Personal inom stab

Biträdande förvaltningschef

9.4

Personal inom ekonomienhet

Ekonomichef

9.5

Enhetschef och övrig personal

Områdeschef

TJÄNSTERESOR
10

Tjänsteresor vid utrikes resa (ej Norge) eller vid
kostnad överstigande 10 000 kronor.

10.1

Personal inom ledning och tillståndsenhet

Förvaltningschef

10.2

Personal inom stab

Biträdande förvaltningschef
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Z

Personalärenden

Delegat

10.3

Personal inom ekonomienhet

Ekonomichef

10.4

Enhetschef och övrig personal

Områdeschef

ÖVRIGT
11

Förbud mot bisyssla

Förvaltningschef

12

Avstängning från tjänstgöring enligt § 10 Allmänna bestämmelser (AB)

Förvaltningschef

Avstängning enligt § 10 mom. 2, 3, 5 och 6
Avstängning enligt § 10 mom. 1 och 4 är verkställighet.
13

Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal skriftlig varning

13.1

Ledning, tillståndsenhet, ekonomienhet och stab

Förvaltningschef

13.2

Övrig personal

Områdeschef

14

Omplacering eller stadigvarande förflyttning i enlighet med gällande kollektivavtal inom nämnden
inom enhet - verkställighet

14.1

Personal inom förvaltningen

Förvaltningschef

14.2

Personal mellan enheter

Områdeschef

Tillägg till delegationsbestämmelserna:
Bilaga 1, Reviderade riktlinjer för ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för
ensamkommande barn, socialnämndens protokoll § 74 2017-08-29
Bilaga 2, socialnämndens protokoll 2017-06-20 § 68
Vid beslut i ärenden där ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat är delegat, förordnar
Socialnämnden att ordförande i första hand ersätts av Pär Fredriksson, i andra hand av Sara Bengtlars, i tredje hand av Per-Olof Persson, i fjärde hand av Inger Jansson, i femte hand av Salwa Fakr
Eddine och i sjätte hand av Marianne Norin.

