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Särskilda delegationsregler
Detta dokument beskriver dels vilka beslut som inte får delegeras
utan måste beslutas av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i sin
helhet, dels vilka beslut som endast får delegeras till en särskild
avdelning (utskott) som består av ledamöter och ersättare i
stadsdelsnämnden och dels beslut med så kallad kompletterande
beslutanderätt (förordnanden). I slutet av dokumentet finns även en
beskrivning över de förkortningar som anges i dokumentet.
Delegationsförbud
Enligt 10 kap. 5 § socialtjänstlagen är det förbjudet för
stadsdelsnämnden att delegera beslutanderätt i följande ärenden.
Detta innebär att stadsdelsnämnden måste besluta i sin helhet i
dessa ärenden.
Ärende

Lagrum

Flytta över eller ta emot
faderskapsutredning

2 kap. 3 § FB

Lägga ned faderskapsutredning

2 kap. 7 § FB

Beslut om att inte påbörja eller
lägga ned påbörjad
faderskapsutredning

2 kap. 9 § FB

Flytta över vårdnad till särskilt
förordnad vårdnadshavare:
a) Vårdnadshavaren brister i
omsorgen
b) Längre tids fostran i annat
hem
c) Vårdnadshavaren är
varaktigt förhindrad att utöva
vårdnaden
Anmäla behov av särskilt
förordnad vårdnadshavare
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a) 6 kap. 7 § FB
b) 6 kap. 8 § FB
c) 6 kap. 8 a § FB

6 kap. 9 § FB

Flytta över vårdnad när barnet
står under vårdnad av en eller två
särskilt förordnade
vårdnadshavare och någon av
barnets föräldrar vill få vårdnaden
överflyttad till sig

6 kap. 10 § FB

Ansöka om ändring i vårdnad

6 kap. 10 c § FB
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Godkänna avtal om
underhållsbelopp i form av
engångsbelopp

7 kap. 7 § FB

Meddela förbud för en person att
utan nämndens medgivande ta
emot andras underåriga barn för
vistelse som inte är tillfällig

5 kap. 2 § SoL

Begära hos Försäkringskassan
om ändring av
betalningsmottagare av
barnbidrag (ska finnas särskilda
skäl)

16 kap. 18 § SFB

Begära hos Försäkringskassan
om ändring av
betalningsmottagare av
underhållsstöd (ska finnas
synnerliga skäl)

18 kap. 19 § SFB

Begränsad delegation (delegation till sociala
delegationen)
Enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på
stadsdelsnämndens vägnar ges till en särskild avdelning som består
av ledamöter eller ersättare i stadsdelsnämnden (sociala
delegationen) i följande ärenden. En begränsad delegation gäller för
dessa ärenden. Detta innebär att delegation till tjänsteperson inte är
tillåtet i dessa ärenden.
Ärende

Lagrum

Medgivande till att underårig tas

6 kap. 6 § SoL

om hand för stadigvarande vård
och fostran i enskilt hem som inte
tillhör föräldrar eller
vårdnadshavare
Överväga om vård fortfarande

6 kap. 8 § SoL

behövs för underårig som med
stöd av SoL vårdas i annat hem
än det egna
Godkänna att en utländsk

6 kap. 11 a § SoL

myndighet placerar barn i Sverige
Placera barn i annat land

6 kap. 11 b § SoL

Medgivande till att ta emot ett

6 kap. 12 § SoL

barn från ett annat land för
framtida adoption
Återkalla medgivande
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6 kap. 13 § SoL
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Beslut att inte lämna samtycke till

6 kap. 14 § SoL

att adoptionsförfarande får
fortsätta
Föra talan om återkrav av

9 kap. 3 § SoL

ekonomiskt stöd enligt 9 kap. 1 §
SoL
Ansöka till förvaltningsrätt om vård

4 § LVU

enligt LVU
Beslut om omedelbart

6 § LVU

omhändertagande enligt LVU
Beslut om hur vården ska ordnas

11 § 1 st. LVU

och var den unge ska vistas under
vårdtiden
Beslut om att den unge under

11 § 2 st. LVU

vårdtiden får vistas i sitt eget hem
Överväga om vård med stöd av 2

13 § 1 st. LVU

§ LVU fortfarande behövs
Ompröva om vård med stöd av 3

13 § 2 st. LVU

§ LVU fortfarande behövs
Överväga om det finns skäl att

13 § 3 st. LVU

ansöka om överflyttning av
vårdnad
Överväga (minst en gång var

14 § 3 st. LVU

tredje månad) om beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st. p. 1
eller p. 2 LVU fortfarande behövs
Beslut om upphörande av vård

21 § LVU

med stöd av LVU
Beslut om:
a) Kontaktperson

a) 22 § 1 st. 1 p. LVU

b) Behandling i öppna former

b) 22 § 1 st. 2 p. LVU

Pröva om beslut enligt 22 § 1 st.

22 § 3 st. LVU

LVU fortfarande behövs
Beslut om att beslut enligt 22 § 1

22 § 3 st. LVU

st. LVU ska upphöra
Ansöka till förvaltningsrätt om

24 § LVU

flyttningsförbud
Överväga om flyttningsförbud ska

26 § 1 st. LVU

upphöra
Beslut om upphörande av

26 § 2 st. LVU

flyttningsförbud
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Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Ansöka till förvaltningsrätt om

31 b § LVU

utreseförbud
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Pröva om utreseförbud ska

31 c § 1 st. LVU

upphöra (fortlöpande formell
prövning ska ske inom sex
månader från senaste prövningen)
Beslut om att utreseförbud ska

31 c § 2 st. LVU

upphöra
Beslut om tillfälligt utreseförbud

31 d § LVU

Beslut om tillfälligt undantag från

31 i § LVU

utreseförbud (gäller specifik resa)
Begära handräckning av

43 § 1 st. 1 p. LVU

Polismyndigheten och, i särskilda
fall, Kriminalvården för att
genomföra läkarundersökning
Ansöka till förvaltningsrätt om vård

11 § LVM

enligt LVM
Beslut om omedelbart

13 § LVM

omhändertagande enligt LVM
Beslut om indragning eller

9 d § LSS

nedsättning av
assistansersättning som beslutats
enligt 9 § 2 p. LSS
Beslut om barns möjlighet att få

6 kap. 13 a § FB

vård mot en av vårdnadshavarnas
vilja

Kompletterande beslutanderätt (förordnande)
Ibland behöver beslut kunna fattas snabbt. I följande ärenden enligt
finns det därför en i lagen direkt angiven rätt för stadsdelsnämndens
ordförande eller annan ledamot som stadsdelsnämnden har
förordnat att fatta beslut. Det är inte fråga om delegering utan om
ett förordnande, en så kallad kompletterande beslutanderätt.
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att
stadsdelsnämnden måste ange vem förordnandet avser. Det krävs att
ledamotens namn anges.1
Ärende

Lagrum

Beslut om omedelbart

6 § LVU

omhändertagande

13 § LVM

Beslut om att ett omedelbart

9 § 3 st. LVU

omhändertagande enligt 6 § LVU
ska upphöra
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1

Se bl.a. JO-beslut 2008/09 s. 317.
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Beslut om hur vården ska ordnas

11 § 1 st. LVU

och var den unge ska vistas under
vårdtiden
Beslut om att den unge under

11 § 2 st. LVU

vårdtiden får vistas i sitt eget hem
Beslut om begränsningar i

14 § 2 st. 1 p. LVU

umgänget och om förbud att utöva
umgänge

(delegation enligt 6 kap. 39 § KL)

Beslut om hemlighållande av

14 § 2 st. 2 p. LVU

vistelseort för föräldrar eller
vårdnadshavare

(delegation enligt 6 kap. 39 § KL)

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Beslut om tillfälligt utreseförbud

31 d § LVU

Begära handräckning av

43 § 1 st. 1 p. LVU

Polismyndigheten och, i särskilda
fall, Kriminalvården för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU

Förkortningar
Förkortning

Lag

FB

Föräldrabalk (1949:381)

LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade

LVM

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga
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SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

