Ärendegrupp

Lagrum

Anmärkning

31

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

43 § 1 st 1 p LVU

Se kapitel 3. Delegeringar till
nämndens ordförande och till
enskilda ledamöter

32

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

43 § 1 st 2 p LVU

Se kapitel 4, Kompletterande
beslutanderätt

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

2 a kap 11 § 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

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

Deleqerinqsförteckninq Farsta stadsdelsnämnd

Se kapitel 6

Senast ändrad av stadsdelsnämnden den /datum manad/ 2021
och av förvaltningschefen den 11 februari 2021
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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 fem 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 och 5 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

Anmärkning

Upphörande av omedelbart
omhändertagande

9 § LVU

Anmäls till sociala
delegationen

9 b § LVU

6 kap 37 § KL
2

Upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

30 § LVU

Anmäls till sociala
delegationen

3

Upphörande av tillfälligt utreseförbud

31 g § LVU

Anmäls till sociala
delegationen

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

Anmäls till nämnden

6 kap 37 § KL

6 kap 39 § KL

Sociala delegationen ska minst
en gång var tredje månad
överväga enligt 14 § 3 st LVU
om beslutet fortfarande behövs
- se kapitel 2.

Upphävande av sådant beslut

5

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

Delegeringsförteckning Farsia stadsdelsnämnd

OBS! Beslut som inte brådskar
fattas av nämnden - se kapitel 1.

43 § 1 st 1 p LVU
6 kap 39 § KL

Anmäls till nämnden

OBS! Beslut som inte brådskar
fattas av sociala delegationen se kapitel 2.

Senast ändrad av stadsdelsnämnden den /daturn månad/ 2021
och av förvaltningschefen den 11 februari 2021
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Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

Anmärkning
Avser även ansökan enligt 17
§ SoF samt begäran eller
medgivande till utskrivning
enligt 23 § SoF

25

Den unges personliga förhållanden
(bland annat permissioner) i den mån
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1
och 2 st LVU

11 § 4 st
LVU

Biträdande enhetschef

26

Samråd om vistelse (permission)
utanför hem med särskild tillsyn
(§ 12-hem), sluten avdelning

28 § SoF

Biträdande enhetschef

27

Hur den unges umgänge med förälder
ska utövas under ett flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud

31 § LVU

Enhetschef

28

Läkarundersökning, utseende av
läkare och plats för läkarundersökning

32 § 1 st
LVU

Enhetschef

29

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

43 § 1 st
1 p LVU

Se anmärkning

Beslut fattas av sociala
delegationen eller i
brådskande fall av nämndens
ordförande eller delegerade
enskilda förtroendevalda - se
kapitel 3.

30

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

43 § 1 st
2 p LVU

Se anmärkning

Beslut fattas av sociala
delegationen

Polisanmäla vid misstanke om vissa
brott mot underårig samt vissa grövre
brott

12 kap 10
§ Sol

Enhetschef

Avser misstanke om brott
enligt 3, 4 och 6 kap BrB och
brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i två år (anmälan och
uppgiftslämnande)
Beslut fattas av sociala
delegationen

31

10kap2122 §§ OSL

Gruppledare vid
Socialjouren

Finns även förordnande från
nämnd till namngivna
förtroendevalda och
tjänstepersoner
Gruppledare vid
Socialjouren

32

Inte polisanmäla vid misstanke om
barnmisshandel eller sexualbrott mot
barn

12 kap 10
§ Sol

Se anmärkning

33

Anmäla till överförmyndaren att det
finns / inte längre finns behov av god
man I förvaltare och anmäla att
sådana förhållanden föreligger som
talar för att en förälder inte kommer att
förvalta sitt barns egendom på ett
betryggande sätt

5 kap 3 §
SoF

Socialsekreterare*

34

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

11 kap 16
§ 2 st FB

Socialsekreterare*

35

Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för underårig

42 § 1 st
SoF

Socialsekreterare*

36

Yttrande beträffande
äktenskapsdispens

15 kap 1 §
ÄktB

Biträdande enhetschef

37

Yttrande till passmyndighet om
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens medgivande

3 § 2 st
passförordningen

Biträdande enhetschef

Oeleqerinqsförtecknmo Farsta stadsdelsnämnd

11 kap FB

Senast ändrad av stadsdelsnämnden den /datum manad/ 2021
och av förvaltningschefen den 11 februari 2021

33

I

