2. Delegering till sociala delegationen
I 10 kap 4 § socialtjänstlagen finns bestämmelser om att vissa former av beslut inte får delegeras till tjänstepersoner utan
bara till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden - sociala delegationen Dessa former av
beslut redovisas i det här kapitlet, som alltså innehåller nämndens delegeringar till sociala delegationen.
Utöver dessa lagstadgade begränsningar i rätten att delegera beslutsfattande kan nämnden själv göra bedömningen att
vissa former av beslut inte ska delegeras till tjänstepersoner, eller att beslutanderätten ska begränsas. Ärendegrupp 1
nedan är ett sådant exempel
Sociala delegationens protokoll anmäls till stadsdelsnämnden

Ärendegrupp

Lagrum

Anmärkning

1

Vård i familjehem, jourhem, akuthem,
HVB eller stödboende för barn och
ungdom t o m 20 år

4 kap 1 § Sol

Tillfälligt beslut om högst fyra
månader fattas av
tjänsteperson - se kapitel 11 1

2

Medgivande att ta emot underårig i
enskilt hem som inte tillhör hens
föräldrar eller vårdnadshavare för
stadigvarande vård och fostran

6 kap 6 § Sol

Särskilt beslut om medgivande
enligt 6 kap 6 § Sol behövs
endast vid privatplacering

3

övervägande om vård av underårig i
annat hem än det egna fortfarande
behövs

6 kap 8 § Sol

övervägande ska ske minst en
gång var sjätte månad

4

Placering av barn över nationsgräns

-

godkännande till utländsk
myndighet att placera barn i
Sverige

6 kap 11 a § Sol

-

placering av barn i annat land

6 kap 11 b § Sol

5

Medgivande att ta emot barn från
annat land för framtida adoption

6 kap 12 § Sol

6

Återkalla medgivande att ta emot barn
från annat land för framtida adoption

6 kap 13 § Sol

7

Inte lämna samtycke till att
adoptionsprocess får fortsätta

6 kap 14 § Sol

8

Föra talan om återkrav av ekonomiskt
bistånd enligt 9 kap 1 § Sol

9 kap 3 § Sol

9

Ansöka hos förvaltningsrätten om
vård enligt 1, 2 och 3 §§ lVU

4 § lVU

10

Omedelbart omhändertagande

6§ lVU
6 a§ lVU

11

Ansöka hos förvaltningsrätten om
fortsatt omhändertagande

9 a§ lVU

12

Hur vården ska ordnas och var den
unge ska vistas under vårdtiden

11 § 1 st lVU
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Se kapitel 4, Kompletterande
beslutanderätt

Se kapitel 4, Kompletterande
beslutanderätt
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Ärendegrupp

Lagrum

Anmärkning

13

Den unge får vistas i det egna
hemmet

11 § 2 st LVU

Se kapitel 4, Kompletterande
beslutanderätt

14

Övervägande om vård enligt 2 § LVU
fortfarande behövs

13 §1st LVU

övervägande ska ske minst en
gång var sjätte månad

15

Prövning om vård enligt 3 § LVU
fortfarande behövs

13 § 2 st LVU

Fortlöpande formell prövning
ska ske inom sex månader
från senaste prövning

16

övervägande om
vård nadsöverflyttn i ng

13 § 3 st LVU

När den unge varit placerad i
samma familjehem i tre år

17

Övervägande om beslut om umgänge
eller hemlighållande av vistelseort
fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

övervägande ska ske minst en
gång var tredje månad

18

Vård med stöd av LVU ska upphöra

21 § LVU

19

Särskilt kvalificerad kontaktperson
(1 p) eller behandling i öppna former
(2 p)

22 §1st LVU

20

Prövning om beslut enligt 22 § 1 st 1 p
alternativt 2 p fortfarande behövs

22 § 3 st LVU

21

Upphörande av beslut enligt 22 § 1 st
1 p alternativt 2 p

22 § 3 st LVU

22

Ansöka om flyttningsförbud

24 § LVU

23

Övervägande om beslut om
flyttningsförbud fortfarande behövs

26 § 1 st LVU

24

Flyttningsförbud ska upphöra

26 § 2 st LVU

25

Tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

26

Ansöka hos förvaltningsrätten om
utreseförbud

31 b § LVU

27

Prövning om utreseförbud ska
upphöra

31 c §1st LVU

28

Utreseförbud ska upphöra

31 c § 2 st LVU

29

Tillfälligt utreseförbud

31 d §1st LVU

30

Tillfälligt undantag från utreseförbud;
avser specifik resa

31 i§ LVU

OBS! Beslut enligt 14 § 2 st LVU
om umgängesbegränsning och /
eller hemlighållande av
vistelseort får i brådskande fall
fattas av nämndens ordförande
eller namngivna ledamöter - se
kapitel 3. Om det inte brådskar
fattar nämnden beslut.
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Fortlöpande formell prövning
ska ske inom sex månader
från senaste prövning

Se kapitel 4, Kompletterande
beslutanderätt
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Ärendegrupp

Lagrum

31

Begära biträde av Polismyndighet/
Kriminalvård för att genomföra
läkarundersökning av den unge

43 § 1 st 1 p LVU

32

Begära biträde av Polismyndighet /
Kriminalvård för att genomföra beslut
om vård eller omedelbart
omhändertagande

43 § 1 st 2 p LVU

33

Ansöka hos förvaltningsrätten om
vård enligt LVM

11 § LVM

34

Omedelbart omhändertagande

13 § LVM

35

Åtgärd till stöd för ett barn mot en av
vårdnadshavarnas vilja (medgivande
och avslag)

6kap13a§FB

36

Indragning eller nedsättning av
assistansersättning som beslutats
enligt 9 § 2 p LSS

9 c § LSS

37

Ansöka hos IVO om överflyttning av
ärende och lämna yttrande till IVO i
ärende om överflyttning

2akap11§Sol

38

Inte polisanmäla vid misstanke om
barnmisshandel eller sexualbrott mot
barn

12 kap 10 § Sol

39

Polisanmälan vid misstanke om
folkmord, brott mot mänskligheten och
grov krigsförbrytelse

10 kap 23 § OSL

Anmärkning

Se kapitel 4, Kompletterande
beslutanderätt
Även förordnande från nämnd
till namngivna tjänstepersoner

Se kapitel 4, Kompletterande
beslutanderätt

23 kap 6 §
brottsbalken
lagen om straff för
folkmord, brott mot
mänskligheten och
krigsförbrytelser

40

I vissa fall överklagande till
rättsinstans och yttrande vid
överklagande

41

Ansöka hos Skatteverket om skyddad
folkbokföring för barn under 18 år som
vårdas enligt 2 § LVU

30 § 3 st FOL

42

Anmäla hos Skatteverket att skyddad
folkbokföring för barn under 18 år som
vårdas enligt 2 § LVU inte längre
behövs

17 § 3 st FOL

Se kapitel 6
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3. Delegering till nämndens ordförande och till enskilda ledamöter

Delegering till nämndens ordförande
Vid enstaka tillfällen inträffar oförutsedda händelser som kräver ett snabbt beslut av stadsdelsnämnden. Som ett alternativ till
extrainkallade sammanträden vid sådana tillfällen finns i 6 kap 39 § kommunallagen en möjlighet för stadsdelsnämnden att
uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.
Nämnden har, med stöd av denna bestämmelse i kommunallagen, genom beslut den 14 december 2017 (dnr 1 1-706/2017)
uppdragit åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Delegeringen avser funktionen ordförande, inte namngiven person. Den omfattar alla former av beslut.

Delegering till enskilda ledamöter
Vissa beslut behöver fattas snabbt av rättssäkerhetsskäl. Stadsdelsnämnden har därför delegerat rätten att fatta beslut i
nedanstående fyra ärendegrupper till vissa namngivna ledamöter Delegeringen enligt ärendegrupp 1, 2 och 3 bör ske till
samma ledamöter som genom nämndens beslut har förordnats med rätt att fatta det ursprungliga beslutet om omedelbart
omhändertagande, tillfälligt flyttningsförbud eller tillfälligt utreseförbud (se kapitel 4) Även delegering enligt ärendegrupp 4
bör av praktiska skäl ske till nämndens förordnade ledamöter
Beslut enligt ärendegrupp 1, 2 och 3 ska anmälas vid sociala delegationens nästa sammanträde.
Beslut enligt ärendegrupp 4 ska anmälas vid stadsdelsnämndens nästa sammanträde.

1

Ärendegrupp

Lagrum

Upphörande av omedelbart
omhändertagande

9 § LVU

Anmärkning

9 b § LVU
6 kap 37 § KL

2

Upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

30 § LVU
6 kap 37 § KL

3

Upphörande av tillfälligt utreseförbud

31 g § LVU

4

Hur den unges umgänge med förälder
ska utövas och/eller att barnets
vistelseort inte ska röjas (avser även
besöksförbud)

14 § LVU 2 st 1-2 p
6 kap 39 § KL

Upphävande av sådant beslut

Delegeringsförteckning Farsta stadsdelsnämnd

OBS! Beslut som inte brådskar
fattas av nämnden - se kapitel 1
Sociala delegationen ska minst
en gång var tredje månad
överväga enligt 14 § 3 st LVU
om beslutet fortfarande behövs
- se kapitel 2.
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4. Kompletterande beslutanderätt- särskilt förordnade
Ibland behöver beslut kunna fattas snabbt. Därför har i lagtexten särskilt angetts i vilka fall det föreligger en rätt att fatta beslut i
nämndens ställe (10 kap 6 § Sol). Det är inte fråga om delegering utan om en så kallad kompletterande beslutanderätt. Den
kompletterande beslutanderätten är inte avhängig av beslut i nämnden utan följer direkt av lag Syftet är att det alltid ska finnas
någon beslutsbehörig tillgänglig.

Nämnden har förordnat ett antal ledamöter med rätt att fatta beslut i nedanstående ärendegrupper När det gäller ärendegrupp nr
6 brukar nämnden även förordna ett antal namngivna tjänstepersoner inom förvaltningen och vid stadens Socialjour I alla
ärendegrupper utom punkt 6 ger lagen nämndens ordförande rätt att fatta beslut. Hen behöver därför inte förordnas.

Beslut som fattas av särskilt förordnade förtroendevalda och tjänstepersoner anmäls till sociala delegationen, vars protokoll i sin
helhet anmäls till stadsdelsnämnden.

1

Ärendegrupp

Lagrum

Omedelbart omhändertagande

6 § LVU

Anmärkning

6 a§ LVU
13 § LVM
2

Hur vården ska ordnas och var den
unge ska vistas under vårdtiden

11 § 1 st LVU

3

Att den unge får vistas i det egna
hemmet

11 § 2 st LVU

4

Tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

5

Tillfälligt utreseförbud

31 d§2stLVU

6

Begära biträde av
Polismyndighet/ Kriminalvård för att
genomföra beslut om vård eller
omedelbart omhändertagande

43 § 1 st 2 p LVU
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Finns även förordnande från
nämnd till namngivna
tjänstepersoner inom
förvaltningen och vid
Socialjouren
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