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Tills vidare

DELEGERINGSORDNING FÖR
SOCIALA MYNDIGHETSSNÄMNDEN
Delegeringsbestämmelser
Enligt kommunallagen 6 kap 33§ kan nämnden ge förtroendevalda och tjänstemän rätt att fatta
beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning, som anges i delegeringsbestämmelserna.
Beslut som fattas med stöd av given delegering innebär ett avgörande på Sociala
myndighetsnämndens vägnar och är således i alla hänseenden jämställt med ett av nämnden själv
fattat beslut. Härav följer att när delegeringsbeslut anmäls, kan nämnden inte ompröva eller ändra
beslutet.
Om nämnden vid kontroll finner att avvikelse i beslutsfattandet skett från normer och
anvisningar kan den, för att tillse att avvikelsen ej upprepas,
- förtydliga sina riktlinjer och anvisningar
- begränsa given beslutanderätt
- återkalla given beslutanderätt
Som villkor för utövande av beslutanderätt på Sociala myndighetsnämndens vägnar gäller
- att av nämnden utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten iakttages
- att frågor av prejudicerande eller principiell natur underställs nämnden direkt
- att beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas på nämndens nästkommande
ordinarie sammanträde
Delegering gäller med de begränsningar, som framgår av delegatens arbetsområde vad avser
ärendegrupp, geografiskt område etc.
Delegat kan inte fatta beslut rörande sig själv. Sådant beslut fattas av nämnden.
Ersättare för delegat har samma beslutanderätt som den ställföreträdde skulle haft.
I de fall delegat - på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, tjänsteuppdrag, och därmed
jämställda orsaker - inte kan fatta beslut inom en för varje enskilt ärende godtagbar tid, träder
närmast överordnad in som ersättare. Vid motsvarande situation i händelse av
arbetsmarknadskonflikt träder nämndens ordförande in som ersättare.
Yttrande över laglighetsprövning eller annat överklagande av delegerade beslut fattas av delegaten
såvida inte annat särskilt anges i delegeringsförteckningen.

Vidaredelegering
Kommunallagen ger möjlighet till vidaredelegering.
Vid eventuellt beslut om att vidaredelegering ska få förekomma på viss angiven ärendegrupp
gäller följande:
- Tillstånd att vidaredelegera kan endast lämnas till kommunchef/sektorchef
- Kommunchef/sektorchef svarar för att det genom vidaredelegering fattade beslutet anmäls till
henne/honom snarast och på lämpligt sätt. Kommunchef/sektor ska därefter anmäla till
nämnden enligt gängse regler
- Kommunchef/sektor ska underrätta nämnden om vilka tjänstemän som erhållit beslutanderätt
efter vidaredelegering samt tillse att ärendegruppen införs i delegeringsordningen.
För övrig information om delegering; se efter delegeringsförteckningen
Lagar och förordningar
FB
SoL

= Föräldrabalken
= Socialtjänstlagen

Ärende
Beslut om att inleda utredning om fastställande av
faderskap när dom eller bekräftelse finns och
faderskapet kan ifrågasättas
Godkännande och fastställande av faderskap

Delegat
Ersättare
Familjerättssekreterare



med S-protokoll som underlag

Handläggare/
Administratör



med MF- eller Ä-protokoll som underlag

Familjerättssekreterare

Lag/Lagrum/anmärkning
2 kap. 1 § FB

1 kap 4 § 1 st. FB
Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd SOSFS 2004:16.

Bekräftelse av föräldraskap

Familjerättssekreterare

1 kap 9 § 2 st FB

Beslut om att inleda utredning om någon annan man än
den som är gift med barnets moder kan vara far till
barnet eller om en kvinna ska anses som barnets
förälder
Beslut om att återuppta nedlagd faderskapsutredning

Familjerättssekreterare

2 kap 9 § 1st. FB
1 kap 9 § FB

Familjerättssekreterare

2 kap. 1 § FB

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

Familjerättssekreterare

Beslut att utse utredare i vårdnad, boende och umgänge

Familjerättens
arbetsledare
Familjerättssekreterare

3 kap 5 § 2 st. samt
6 § 2 st. FB
6 kap 19 § 3 st. § FB

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge
Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad
boende och umgänge
Lämna upplysningar till rätten i mål och ärende om
vårdnad, boende eller umgänge
Lämna upplysningar inför interimistiskt beslut i rätten
beträffande vårdnad, boende eller umgänge

Familjerättssekreterare

6 kap 6 § 2 st, 14 a § 2 st, 15 a 3
st. FB
6 kap 6 § 2 st, 14 a § 2 st, 15 a 3
st. FB
Beslutet kan inte överklagas.
6 kap 19 § 2 st FB

Familjerättssekreterare

6 kap 20 § 2 st FB

Enhetschef
familjeenheten

Enhetschef
vuxenenheten

Lämna upplysningar till annan nämnd/utredare i
vårdnads-, boende- och umgängesmål
Beslut om umgängesstöd
Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande


vid samtycke

Yttrande till tingsrätt i ärende om god man eller
förvaltare
Begäran om yttrande från tingsrätt i adoptionsärenden
enligt Föräldrabalken

Familjerättssekreterare
Familjerättssekreterare

6 kap 19 § 5 st samt
6 kap 20 § FB
6 kap 15 c § 2 och 3 st FB
6 kap 14 § SoL

Familjerättssekreterare
Socialsekreterare/
Biståndshandläggare/
LSS-handläggare
Familjerättssekreterare

11 kap 16 § FB

4 kap 15 § FB

