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Allmänt
Att delegera innebär att överflytta beslutsrätt. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När
en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som
fattas enligt denna delegationsordning är juridiskt sett nämndens beslut och kan överklagas på
samma sätt som nämndens beslut. Beslut som fattas på delegation är ett slutgiltigt beslut på
nämndens vägnar. Det kan inte ändras annat än genom omprövning av delegaten själv eller
genom överklagande, där så är möjligt. Nämnden kan dock föregripa delegatens beslut i ett
enskilt ärende genom att själv ta över och fatta beslut. Nämnden kan också, om den finner
anledning till det, återta rätten att ta beslut på delegation.
Delegationsordningen innehåller de ärenden i vilka Myndighetsnämnden för Individ- och
familjeomsorgen har delegerat beslutanderätt åt enskilda ledamöter eller anställd i kommunen.
Om en ärendetyp inte finns med i delegationsordningen innebär det att beslutet inte är
delegerat och således beslutas av Myndighetsnämnden.
Rätt att besluta
Rätten att besluta enligt delegationsordningen omfattar såväl bifall som avslag om inte annat
är särskilt angivet. Beloppsgränser gäller per beslut. Rätt att besluta i en viss ärendegrupp
innefattar även att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut.
Ansvaret för beslut på tjänstemannanivå vilar alltid på en tjänsteman, nämligen den som fattat
beslutet. Det hindrar naturligtvis inte att denne konfererar med annan tjänsteman för att få
referensmaterial/underlag för beslut.
Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemän innebär det att
en överordnad tjänsteman kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till en lägre
tjänsteman.
Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden
som är delegerade tjänstemän. Rätt att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är
skyldig att fatta beslut. Om delegaten anser att ärendet är svårbedömt eller av viktig principiell
orsak och då inte vill besluta i ärendet kan det lämnas till närmaste chef eller till
Myndighetsnämnden för beslut. Endast en tjänsteman kan vara delegat i ett beslut.
Delegationsrätten för tjänstemän avser beslut inom det verksamhetsområde i vilket delegaten
är anställd.
Delegationen omfattar både bifall och avslag1 om det inte anges något annat.
Jäv eller annat förfall hos delegat
Vid jäv eller förfall för delegat som är anställd eller ledamot i Myndighetsnämnden, inträder i
första hand delegatens närmaste chef eller ersättare i myndighetsnämnden. Ledamot i
Myndighetsnämnden som anmält jäv i enskilt ärende, närvarar således inte diskussion och
beslut i aktuellt ärende. Jäv antecknas i protokollet för aktuellt ärende.
Anmälan och inrapportering av beslut till nämnden
Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till Myndighetsnämnden Den
som i delegationsordningen fått rätt att besluta i Myndighetsnämndens ställe ska alltid
dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till Myndighetsnämnden. Anmälan sker
1

Undantag: bistånd resp avslag Särskilt boende jml 4 kap 1 § SoL, se p 7.5 och 7.6

genom inrapportering av de enskilda besluten eller en sammanställning över fattade beslut i
form av så kallade delegationslistor och hållas tillgängliga vid Myndighetsnämndens
sammanträde.
Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i Myndighetsnämndens
protokoll.
Överklagan av beslut
Beslut fattat på delegation i individärenden kan överklagas genom förvaltningsbesvär vid
Förvaltningsrätten som första instans. Överklagandetiden räknas från den dag, då den enskilde
fick del av beslutet. Överklagandet skall ha ingetts till beslutande instans inom 3 veckor från
detta datum.
Överklagandetiden räknas från den dag, då protokoll från det sammanträde när
delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla i
Kommunhuset och på Skurups kommuns digitala anslagstavla. Överklagandet skall ha ingetts
till beslutande instans inom 3 veckor från detta datum.
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt
Enligt 6 kap 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. För att kunna fatta snabba beslut
avseende LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare), finns även
särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt.
För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara
ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg. Syftet med den
kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när
Myndighetsnämndens beslut inte kan avvaktas. För Skurups kommun, Myndighetsnämnden
för Individ och familjeomsorg, har ordförande, förste vice ordförande samt andre vice
ordförande kompletterande beslutanderätt.

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Försörjningsstöd

Ärende

Lagrum

Flik

1

Sida

3

Delegation

Nr
1.1

Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

9 kap. 1 § och
9 kap. 2 § SoL

Enhetschef

1.2

Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL

9 kap. 2 §, 2 st SoL

Enhetschef *

1.3

Beslut i ärenden om försörjningsstöd

4 kap. 1 § SoL

Socionom
**

1.4

- med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd

4 kap. 4 § SoL

Socionom

1.5

- med vägrande av eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd

4 kap. 5 § SoL

Socionom

1.6

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

4 kap.1 § SoL

Socionom

1.7

Bistånd till hyresskulder tre (3) till sex 4 kap. 1 § SoL
(6) månader.

Enhetschef
***

1.8

Bistånd till El-skulder överstigande ett 4 kap. 1 § SoL
halvt prisbasbelopp

Enhetschef

1.9

Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet
enligt riktlinjer

4 kap.1 § SoL

Socionom

1.10

Beslut om bistånd till asylsökande
(dagersättning och särskilt bidrag)

1, 3, 17 och 18 §§
Lag om mottagande
av asylsökande m fl

Socionom
****

*
Jfr. 4.28 Återkrav får endast ske om biståndet getts under villkor om återbetalning
**
En individuell bedömning skall alltid göras i biståndsärenden
*** Hyresskulder överstigande sex (6) månader prövas av myndighetsnämnden.
**** Kontakt skall tas med Migrationsverket innan ersättning betalas ut. Biståndet utbetalas
efter särskilda belopp. Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL är inte aktuellt

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Försörjningsstöd

Ärende

Lagrum

Flik

1

Sida

4

Delegation

Nr
1.11

Beslut om nedsättning av
dagersättning till asylsökande

1.12

Beslut om introduktionsersättning

1.13

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt
9 kap. 2 §, 9 kap. 1 § och 8 kap. 1 §

10 § Lag om ändring i Enhetschef
lagen om mottagande
av asylsökande m fl


1 § Lag om
introduktionsersättning för
flyktingar och vissa
andra utlänningar
(SFS 1992:1068) *

Enhetschef

9 kap. 4 § SoL

Myndighetsnämnden

*Introduktionsersättningslagen fortsätter att gälla för flyktingar som tagits emot i en kommun
innan den 1 december 2010

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Bistånd barn och ungdom

Ärende

Lagrum

Flik

2

Sida

5

Delegation

Nr
2.1

Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt
hem som inte tillhör någon av hans
föräldrar eller annan vårdnadshavare

6 kap. 6 § SoL

Myndighetsnämnden
*

2.2

Övervägande om vård i annat hem än
det egna fortfarande behövs

6 kap. 8 § SoL

Myndighetsnämnden
**

2.3

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 4 kap. 1 § SoL
form av vård (placering/omplacering) i
familjehem

Myndighetsnämnden

2.4

Förlängning av utredningstid i ärenden
som rör barn

11 kap. 2 § SoL

IFO-chef

2.5

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem
eller HVB för barn och ungdom upp till
fyra (4) månader

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

2.6

Beslut om bistånd/avslag åt barn och
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i
hem för vård eller boende

4 kap. 1 § SoL

Myndighetsnämnden

* Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är att betrakta som ett medgivande
enligt 6 kap. 6 §. Utredning av familjehemmet skall alltid ske
**Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad är
skyldig att överväga om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är tillämplig vid både
SoL-placeringar och privata placeringar

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Bistånd barn och ungdom

Ärende

Lagrum

Flik

2

Sida

6

Delegation

Nr
2.7

Beslut om öppenvårds insats internt

4 kap. 1 § SoL

Socionom

2.8

Beslut om öppenvårdsinsats externt
Upp till två (2) månader

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

2.9

Beslut om bistånd i form av tillfällig
placering i stödboende Trampolinen
upp till fyra (fyra) månader

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

2.10

Beslut om bistånd/avslag åt barn och
ungdom i form av placering i
stödboende Trampolinen

2.11

4 kap. 1 § SoL

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn
4 kap. 1 § SoL
och ungdom i samband med
placering, omplacering eller flyttning
från familjehem eller hem för vård eller
boende

Myndighetsnämnden

* Cirkulär från Sveriges
kommuner och landsting

4 kap. 1 § SoL
-

enligt kommunens riktlinjer

-

utöver kommunens riktlinjer

Socionom
4 kap. 1 § SoL

2.12

Enhetschef

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning)

* Cirkulär från Sveriges
kommuner och landsting

-

enligt norm och riktlinjer

Socionom

-

över norm och riktlinjer

Myndighetsnämnden

2.13

Beslut om upphörande av bistånd i
form av vård i hem för vård eller
boende eller i familjehem

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

2.14

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/- familj

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Bistånd barn och ungdom

Ärende

Lagrum

Flik

2

Sida

7

Delegation

Nr
2.15

Beslut om upphörande av
kontaktperson/- familj

2.16

Beslut om förordnande och
entledigande

2.17

4 kap. 1 § SoL

Socionom

-

av kontaktperson

Socionom

-

av kontaktfamilj

Socionom

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/- familj

*

enligt norm och riktlinjer

Socionom

utöver norm och riktlinjer

Enhetschef

2.18

Beslut om bistånd i form av 2:a hands
kontrakt

4 kap. 1 § SoL

2.19

Beslut om avgift från föräldrar vars
barn är under 18 år och får vård i annat
hem än det egna

8 kap. 1 § 2 st SoL Socionom
och SoF
**

2.20

Beslut att underrätta försäkringskassa
att nämnden skall uppbära
socialförsäkringsförmån som
återbetalning av förskotterat
försörjningsstöd eller annat bistånd

2.21

Beslut att utredning inte skall inledas
eller att inledd utredning skall läggas
ned (barn och vuxna)

11 kap. 1 § SoL

Enhetschef

2.22

Beslut att inleda utredning (barn)

11 kap. 1 § SoL,
11 kap. 2 § SoL

Enhetschef, 1:e soc sekr,
socionom som tjänstgör
på mottagningsenheten

* Se rekommendationer från SKL
** Se aktuella rekommendationer från SKL

Enhetschef

Socionom

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Bistånd barn och ungdom

Ärende

Lagrum

Flik

2

Sida

8

Delegation

Nr
2.23

Beslut att utredning inte skall föranleda 11 kap. 1 § SoL
åtgärd

Enhetschef

2.24

Beslut om uppföljning av barns
situation när en utredning avslutas
utan insats, oberoende av samtycke
från vårdnadshavare

11 kap. 4 a SoL

Enhetschef

11 kap. 4 b SoL

Enhetschef

2.25

Beslut om uppföljning av barns
situation efter det att placering i
familjehem eller HVB har upphört,
oberoende av samtycke från
vårdnadshavare

2.26

Beslut om ersättning till särskilt
6 kap. 11 § SoL
förordnad vårdnadshavare som tidigare
varit familjehemsförälder enligt SKL:s
riktlinjer

Enhetschef

2.27

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltning av omyndigs
egendom

5 kap. 3 § SoF

Socionom

2.28

Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för omyndig

5 kap. 2 § SoF

Socionom

2.29

Beslut om samfinansiering med annan
huvudman under max 3 månader

4 kap 1 § SoL

IFO-Chef
Förvaltningschef
*

*Se ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner inkl Lokal
överenskommelse för SÖSK gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom samt för
personer med missbruk och beroende.

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LVU

Ärende
Nr

Flik

3

Sida

9

Delegation
Lagrum

3.1

Beslut om ansökan hos
Förvaltningsrätten om vård enligt
LVU

4 § LVU

Myndighetsnämnden
*

3.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år

6 § 1 st LVU

Ordförande,
vid förfall för
ordförande inträder
förste vice ordförande
respektive andre vice
ordförande

3.3

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

11 § 1 st LVU

Myndighetsnämnden
*

3.4

Beslut om att den unge får vistas i sitt 11 § 2 st LVU
eget hem under vårdtiden

Myndighetsnämnden
*

3.5

Övervägande av vård med stöd av 2 § 13 § 1 och 2 st LVU
LVU fortfarande behövs

Myndighetsnämnden

3.6

Omprövning av vård med stöd av 3 §
LVU

13 § 3 st LVU

Myndighetsnämnden

3.7

Övervägande om beslut om umgänge
eller hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § 2 st. 1 och 2 fortfarande
behövs

14 § 3 st LVU

Myndighetsnämnden
**

* Ordförande eller annan som nämnden förordnat kan fatta sådant beslut
** Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje månad är skyldig att överväga om ett
beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs.

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LVU

Ärende

Lagrum

Flik

3

Sida

10

Delegation

Nr
3.8

Beslut om vården skall upphöra

21 § 1 st LVU

Myndighetsnämnden

3.9

Beslut om regelbunden kontakt med
särskilt utsedd kontaktperson eller
behandling i öppna former

22 § 1 st LVU

Myndighetsnämnden

3.10

Omprövning av beslut om
förebyggande insats skall upphöra att
gälla

22 § 3 st LVU

Myndighetsnämnden
*

3.11

Beslut att förebyggande insats enligt
22 § 1 st. LVU skall upphöra

22 § 3 st LVU

Myndighetsnämnden

3.12

Ansökan hos Förvaltningsrätten om
flyttningsförbud

24 § LVU

Myndighetsnämnden

3.13

Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 1 st LVU

Myndighetsnämnden

3.14

Beslut om att flyttningsförbud skall
upphöra

26 § 2 st LVU

Myndighetsnämnden

3.15

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 1 st LVU

Myndighetsnämnden
**

* Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad skall pröva om insatsen
fortfarande behövs
**Ordförande eller annan som nämnden förordnat kan fatta sådant beslut

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LVU

Ärende

Lagrum

Flik

3

Sida

11

Delegation

Nr
3.16

Beslut att begära polishandräckning
för att genomföra läkarundersökning

43 § 1. LVU

Enhetschef

3.17

Beslut att begära polishandräckning
43 § 2. LVU
för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

Enhetschef

3.18

Beslut om umgängesbegränsning

Myndighetsnämnden

14 § 2 st 1. LVU

- när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller vårdnadshavaren
och i avvaktan på nämndens beslut

Ordförande,
vid förfall för
ordförande inträder
förste vice ordförande
respektive andre vice
ordförande.

3.19

Beslut om att den unges vistelseort
inte skall röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren

14 § 2 st 2. LVU

Myndighetsnämnden

3.20

Beslut om den unges umgänge med
förälder eller andra vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås

31 § LVU

Myndighetsnämnden

3.21

Begäran om förlängd tid för ansökan
om vård

8 § LVU

IFO-chef

3.22

Beslut att omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
skall upphöra

9 § 3 st LVU

Ordförande, vid förfall
för ordförande inträder
förste vice ordförande
respektive andre vice
ordförande.

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Ärende

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LVU

Lagrum

Flik

3

Sida

12

Delegation

Nr
3.23

Beslut rörande den unges personliga
11 § 4 st LVU
förhållanden i den mån beslutet inte
är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU

Socionom
*

3.24

Beslut om läkarundersökning, att utse 32 § 1 st LVU
läkare samt plats för
läkarundersökningen

Socionom

*T ex kortare vistelse utom familjehemmet eller hemmet för vård eller boende

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Bistånd vuxna

Ärende

Flik

4

Sida

13

Lagrum

Delegation

Nr
4.1

Beslut om bistånd till vuxna i form av 4 kap. 1 § SoL
vård (placering/omplacering) i hem
för vård eller boende eller i familjehem

Myndighetsnämnden

4.2

Beslut om bistånd/avslag om bistånd i
form av vård (placering / omplacering)
i hem för vård eller boende

4 kap 1 § SoL

Myndighetsnämnden

4.3

Beslut om bistånd i form av
sysselsättning, rehabilitering för
psykiskt funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL

Socionom

4.4

Beslut om bistånd i form av internt
boendestöd för psykiskt
funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL

Socionom

4.5

Beslut om bistånd i form av intern
öppenvårdsinsats för missbrukare

4 kap. 1 § SoL

Socionom

4.6

Beslut om öppenvårdsinsats externt
Upp till två (2) månader

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4.7

Beslut om ersättning/egenavgift för
8 kap. 1 § 1 st SoL
missbruksvård i form av plats i hem för och SoF
vård eller boende eller i familjehem
(vuxna)

Socionom

4.8

Beslut om ansökan till
försäkringskassan om att nämnden
skall uppbära sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem för vård eller
boende eller familjehem enligt SoL
som ger vård och behandling åt
missbrukare av alkohol eller narkotika

Socionom

3 kap. 15 § AFL

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Bistånd vuxna

Ärende

Lagrum

Flik

4

Sida

14

Delegation

Nr
4.9

Beslut om att underrätta
försäkringskassan om att nämnden
skall uppbära ersättning enligt AFL

17 kap. 1 § AFL,
9 kap. 2 § SoL

Socionom

4.10

Beslut om bistånd i form av
tillfälligt skyddat boende, två (2)
månader

4 kap 1 § SoL

4.11

Beslut att inleda utredning (vuxna)

11 kap. 1 § SoL

Socionom

4.12

Beslut om att avsluta utredning som
inte föranleder åtgärd

11 kap. 1 § SoL

Socionom

4.13

Beslut om förlängning av påbörjad
vård i hem för vård och boende eller
familjehem

4 kap. 1 § SoL

Myndighetsnämnden

4.14

Beslut om samfinansiering med
annan huvudman under max tre (3)
månader

4 kap 1 § SoL

IFO-Chef
Förvaltningschef
*

Enhetschef

*Se ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner inkl Lokal
överenskommelse för SÖSK gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
samt för personer med missbruk och beroende.

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LVM

Ärende

Lagrum

Flik

5

Sida

15

Delegation

Nr
5.1

Beslut om ansökan hos
11 § LVM
Förvaltningsrätten om vård enligt LVM

Myndighetsnämnden

5.2

Beslut om omedelbart omhändertagande
av missbrukare

13 § LVM

Ordförande, vid förfall
för ordförande inträder
förste vice ordförande
respektive andre vice
ordförande.

5.3

Beslut att inleda utredning om skäl för
eventuell tvångsvård

7 § LVM

Enhetschef

5.4

Beslut att utredning inte skall inledas
eller att påbörjad utredning skall läggas
ned alternativt övergå i en utredning
enligt 11 kap. 1 § SoL

7 § LVM

Enhetschef

5.5

Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen

9 § LVM

Socionom

5.6

Beslut om att begära polishandräckning
för att föra en missbrukare till
läkarundersökning

45 § 1 LVM

Enhetschef

Beslut om att begära polishandräckning
för inställelse vid vårdinstitution

45 § 2 LVM

Enhetschef

Beslut om ersättning/egenavgift till
kommunen när bistånd ges för
missbruksvård i form av plats vid hem
för vård eller boende eller i familjehem
(vuxna)

8 kap. 1 § SoL och Socionom
6 kap. 1 § SoF

5.7

5.8

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Familjerätt - Föräldrabalken

Ärende

Lagrum

Flik

6

Sida

16

Delegation

Nr
6.1

Vägran att samtycka till att
adoptionsförfarande får fortsätta

6 kap. 14 § SoL

Myndighetsnämnden

6.2

Medgivande att ta emot barn för
adoption

6 kap. 6 § SoL och 6 Myndighetsnämnden
kap. 12 § SoL

6 kap. 13 § SoL
6.3

Återkallelse av medgivande till
Adoption

6.4

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförförande

6 kap. 14 § SoL

Myndighetsnämnden
*

6.5

Godkännande av
faderskapsbekräftelser, när parterna är
överens att barnet är deras
gemensamma

1 kap. § 4 1 st FB

Administratör

6.6

Myndighetsnämnden

övriga fall

Socionom

Beslut om att inleda utredning om
2 kap. 1 § FB
fastställande av faderskap när dom eller
bekräftelse finns och faderskapet kan
ifrågasättas

Enhetschef

*Det förutsätts att nämnden eller den ansvarige tjänstemannen vid tvekan angående de rättsliga
förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar den förmedlande
adoptionsorganisationen och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Familjerätt - Föräldrabalken

Ärende

Lagrum

Flik

6

Sida

17

Delegation

Nr
6.7

Beslut att återuppta nedlagd
utredning

2 kap. 1 § FB

Enhetschef

6.8

Beslut att inleda utredning om någon
annan man än den som är gift med
barnets moder kan vara far till barnet

2 kap. 9 § 1 st FB

Enhetschef

6.9

Beslut att väcka och föra talan i mål
om faderskap

3 kap. 5 § 2 st och
6 § 2 st FB

IFO-chef

6.10

Beslut att godkänna föräldrars avtal
om vårdnad boende och umgänge

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st, Socionom
15 a § 2 st FB

6.11

Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad och umgänge

6 kap. 6 §, 14 a §, 2 st, Enhetschef
15 § FB

6.12

Lämnande av upplysningar till
tingsrätten i vårdnads- boende- och
umgängesmål

6 kap. 19 § FB

Socionom

6.13

Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende eller
umgänge

6 kap. 20 § FB

Socionom

6.14

Beslut att utse utredare i vårdnadsoch umgängesärenden

6 kap. 19 § 2 st FB

Enhetschef

6.15

Beslut att lägga ner/inte påbörja
faderskapsutredning

2 kap. 7 § FB

Myndighetsnämnden

3 § 2 st Lag om
blodundersökning

Enhetschef

6.16

Beslut om anmodan att utföra
blodundersökning samt ersättning för
kostnader om blodundersökning m.m.
vid utredning av faderskap

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Familjerätt - Föräldrabalken

Ärende

Lagrum

Flik

6

Sida

18

Delegation

Nr
6.17 Beslut om att inleda rättsgenetisk
undersökning.

6.18 Beslut om granskning av
faderskapsutredning som pågår mer
än ett (1) år.

2 kap. 6 § FB

Enhetschef

Enhetschef

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individ- Flik
och familjeomsorg
Omsorg om äldre och
Sida
funktionshindrade samt hälso- och
sjukvård

Ärende

Lagrum

7
19

Delegation

Nr
7.1

Anmälan till IVO * av
allvarligt missförhållande eller
påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande i verksamheten

14 kap. 7 § SoL

Förvaltningschef

7.2

Beslut om att inleda utredning

11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

7.3

Beslut med anledning av ansökan om 2 kap. 3 § SoL
förhandsbesked

Biståndshandläggare
**

7.4

Beslut om bistånd i form av
hemtjänst

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

7.5

Beslut om bistånd i form av särskild
boende inom Skurup kommun

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

7.6

Beslut om avslag på särskilt boende

4 kap. 1 § SoL

Myndighetsnämnden

7.7

Beslut om köp av boende i annan
kommunen eller hos annan
vårdgivare

7.8

Beslut med anledning av ansökan
enligt 2 kap. 3 § om insatser enligt 4
kap. 1 § SoL

2 kap. 3 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
***

7.9

Beslut om bistånd i form av
korttidsboende/växelboende mm

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

7.10

Beslut om avlösare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

7.11

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Myndighetsnämnden

* Inspektionen för vård och omsorg
** Om bifall ges till förhandsbesked prövas biståndet enligt 4 kap. 1 § SoL
*** Härutöver bör beslut alltid fattas om vilka insatser utöver boendet som skall tillkomma

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individ- Flik
och familjeomsorg
Omsorg om äldre och
Sida
funktionshindrade samt hälso- och
sjukvård

Ärende

Lagrum

7
20

Delegation

Nr
7.12

Beslut om ledsagarservice

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

7.13

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

7.14

Beslut om avgift

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

7.15

Jämkning av avgift för hemtjänst,
service och omvårdnad samt boende
enl. beslutade riktlinjer

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

7.16

Beslut om nedskrivning av eller
eftergift från skuld avseende debiterad
avgift inom äldre- och
handikappområdet

4 kap. 2 § SoL

IFO-chef

7.17

Beslut om anmälan till IVO av
händelse som har medfört eller kunnat
medföra allvarlig vårdskada i samband
med vård, behandling eller
undersökning

SFS 2010:659
Medicinskt ansvarig
3 kap. 5 §
sjuksköterska
Patientsäkerhetslage
n
Lex Maria

7.18

Beslut om anmälan till den berörda
tillverkaren eller dennes representant
och till Läkemedelsverket vid olyckor
och tillbud med medicintekniska
produkter med undantag för
egentillverkade produkter

SOSFS 2008:1

7.19

Beslut om anmälan till
IVO om det finns skälig anledning att
befara att en person som har
legitimation för ett yrke inom hälsooch sjukvården och som är verksam
eller har varit verksam, kan utgöra en
fara för patientsäkerheten

SFS 2010:659
Medicinskt ansvarig
3 kap. 7 §
sjuksköterska
Patientsäkerhetslage
n

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individ- Flik
och familjeomsorg
Omsorg om äldre och
Sida
funktionshindrade samt hälso- och
sjukvård

Ärende

Lagrum

7
21

Delegation

Nr
7.20

Beslut om anhörigbidrag

4 kap. 2 § SoL

Förvaltningschef

7.21

Beslut om korttidsvård, hemtjänst
insats under icke kontorstid inkl helg

4 kap 1 § SoL

Tjänstgörande
sjuksköterska
*

* Biståndshandläggare ska snarast (första påföljande vardag) meddelas beslut för vidare
planering. Gäller fr o m 180401.

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LSS

Ärende

Lagrum

Flik

8

Sida

22

Delegation

Nr
8.1

Anmälan till IVO av allvarligt
missförhållande eller påtaglig risk
för ett allvarligt missförhållande i
verksamheten

24 f § LSS

Förvaltningschef

8.2

Beslut om personkretstillhörighet

1 § och 7 § LSS

LSS-handläggare

8.3

Beslut om personlig assistent inom
ramen för kommunens
betalningsansvar

7 § och 9 § 2 LSS

LSS-handläggare

8.4

Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov

7 § och 9 § 2 LSS

LSS-handläggare

8.5

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent

7 § och 9 § 2 LSS

Enhetschef

8.6

Ledsagarservice

7 § och 9 § 3 LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare

8.7

Biträde av kontaktperson

7 § och 9 § 4 LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare

8.8

Avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § 5 LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare

8.9

Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet inom kommunen

7 § och 9 § 6 LSS

LSS-handläggare

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LSS

Ärende

Lagrum

Flik

8

Sida

23

Delegation

Nr
8.10

Korttidstillsyn för skolungdom över
12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under
lov

7 § och 9 § 7 LSS

LSS-handläggare

8.11

Beslut om boende i familjehem för
barn och ungdomar

9 § 8 LSS

LSS-handläggare

8.12

Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdomar
inom kommunens boenden

7 § och 9 § 9 LSS

LSS-handläggare

inom boenden som drivs av annan

7 § och 9 § 9 LSS

Myndighetsnämnden
*

Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig

7 § och 9 § 10 LSS

8.13

inom kommunens verksamhet

LSS-handläggare

Annan extern verksamhet

Myndighetsnämnden

8.14

Beslut om att utbetala
assistansersättning till annan person
än den som är berättigad till insatsen

8.15

Beslut om upphörande av insats
enligt LSS

* OBS! Lagen om offentlig upphandling

11 § LSS

Enhetschef

LSS-handläggare

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LSS

Ärende

Lagrum

Flik

8

Sida

24

Delegation

Nr
8.16

Beslut om återbetalningsskyldighet

12 § LSS

Enhetschef

8.17

Förhandsbesked om rätt till insats
enligt LSS för person som inte är
bosatt I kommunen

16 § 2 st LSS

Enhetschef

8.18

Bistå med den utredning som
bosättningskommunen behöver för
att kunna pröva den enskildes
ansökan om insatser enligt 9 §

16 a § LSS

LSS-handläggare

8.19

Beslut om avgift från föräldrar vars
barn är under 18 år och får
omvårdnaden i ett annat hem än det
egna

20 § LSS, 5 § LSSförordningen, 6 kap.
2 § SoF

LSS-handläggare
*

8.20

Beslut om att anmäla behov av
ersättning för personlig assistent till
försäkringskassan

5 § 2 st LASS

LSS-handläggare
**

8.21

Godkännande av familjehem

6 kap. 6 § SoL

Myndighetsnämnden

8.22

Beslut om ersättning till familjehem
(arvode och omkostnadsersättning)

LSS-handläggare
***

* Beslutet är inte överklagbart
** Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt
SoL
*** Inom SKL:s riktlinjer och rekommendationer

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
LSS

Ärende

Lagrum

Flik

8

Sida

25

Delegation

Nr
8.23

Anmälan till överförmyndare att
person som omfattas av LSS är i
behov av förmyndare, förvaltare eller
god man

15 § 6 LSS

LSS-handläggare

8.24

Beslut om avslag vid begäran om
ekonomisk ersättning för assistans

9 d § LSS

Enhetschef

8.25

Beslut att anmäla till
försäkringskassan om insats som kan
påverka assistans

LSS-handläggare

8.26

Beslut att anmäla till
Försäkringskassan om
assistansersättning kan antas bli
använd för annat än kostnader för
assistans

Enhetschef

8.27

Beslut att anmäla till IVO om det kan
antas att en assistansutförares
lämplighet för att utföra assistans kan
ifrågasättas

Enhetschef

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Bostadsanpassning

Ärende

Lagrum

Flik

9

Sida

26

Delegation

Nr
9.1

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
m.m

4-16 §§ Lag om
Myndighetsnämnden
bostadsanpassningsbidrag *
(1992:1574)

9.2

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
m.m.

4-16 §§ Lag om
Hemsjukvårdschef
bostadsanpassningsbidrag **
(1992:1574)

9.3

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
m.m.

Arbetsterapeut
4-16 §§ Lag om
bostadsanpassningsbidrag ***
(1992:1574)

9.4

Beslut om omprövning av tidigare
beviljat bostadsanpassningsbidrag upp
till två och ett halvt prisbasbelopp

9.5

Beslut om återbetalning av erhållet
bidrag

* Belopp över två och ett halvt prisbasbelopp
** Upp till två och ett halvt pris basbelopp
***Upp till ett prisbasbelopp

Hemsjukvårdschef

17 § Lag om
Hemsjukvårdschef
bostadsanpassningsbidrag
(1992:1574)

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Kommungemensamma
Social jouren syd

Ärende

Lagrum

Flik

10

Sida

27

Delegation

Nr
10.1

Beslut om försörjningsstöd samt i
fråga om ekonomiskt bistånd till
livsföring i övrigt vid akuta
situationer

4 kap 1 § SoL

Socionom vid
Social jouren syd
*

10.2

Beslut om bistånd i forma av tillfällig 4 kap 1 § SoL
placering/omplacering i jourhem eller
annat enskilt hem godkänt av
myndighetsnämnden, alt stödboende
eller HVB-hem

Socionom vid
Social jouren syd
**

10.3

Beslut om bistånd i form av tillfälligt
skyddat boende.

4 kap 1 § SoL

Socionom vid
Social jouren syd
**

10.4

Efter inkommen anmälan gällande
barn och unga, genomföra omedelbar
skyddsbedömning

11 kap 1 § SoL

Socionom vid
Social jouren syd
***

10.5

Beslut om polisanmälan gällande
vissa brott mot underåriga samt vissa
grövre brott

12 kap 10 § SoL
10 kap 21 § OSL

Socionom vid
Social jouren syd
****

10.6

Beslut om läkarundersökning, utse
läkare samt plats för
läkarundersökning

32 § 1 st LVU

Socionom vid
Social jouren syd
**

*Avser akuta behov efter kontorstid av t.ex. husrum, mat, billigaste transport till hemkommun etc.
** Gäller efter kontorstid och fram till närmaste vardag då ordinarie handläggare är i tjänst.
***Anmälan och bedömning översänds skriftligen till IFO för vidare handläggning. Vid akut
skyddsbehov skall jouransvarig vid myndighetsnämnden kontaktas.
**** Akuta ärenden som inte kan vänta tills närmaste vardag.

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Kommungemensamma
Social jouren syd

Ärende

Lagrum

Flik

10

Sida

28

Delegation

Nr
10.7

Beslut om att inleda utredning om
grunder/skäl för tvångsvård föreligger

7 § LVM

Socionom vid
Social jouren syd
*

10.8

Beslut om läkarundersökning, utse
läkare samt plats för läkarundersökning

9 § LVM

Socionom vid
Social jouren syd
*

10.9

Beslut om att begära handräckning av
polismyndighet för genomföra beslut
om vård eller omhändertagande
enligt LVU

43 § 2 p. LVU

Socionom vid
Social jouren syd
**

45 § 1-2 p LVM

Socionom vid
Social jouren syd
**

10.10 Beslut om att begära handräckning av
polismyndighet för att genomföra
läkarundersökning, vård eller
omhändertagande efter att beslut
fattats om LVM

* Gäller efter kontorstid och fram till närmaste vardag då ordinarie handläggare är i tjänst.
** Förordnande enligt bilagd förteckning.

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Handläggning

Ärende

Lagrum

Flik

11

Sida

29

Delegation

Nr
11.1

Brådskande ärende, nämndsbeslut

6 kap. 34 §
kommunallagen

Ordförande,
vid förfall för ordförande
inträder förste vice
ordförande respektive
andre vice ordförande.

11.2

Beslut om att föra talan i
Förvaltningsrätten om återkrav enligt
9 kap. 1 § SoL

9 kap. 3 § SoL

Myndighetsnämnden

11.3

Anmälan till IVO om
missförhållanden i enskild
verksamhet

13 kap. 5 § SoL

Förvaltningschef

11.4

Anmälan till IVO av allvarligt
missförhållande eller påtaglig risk för
ett allvarligt missförhållande i
verksamheten

14 kap. 7 § SoL
Lex Sarah

Förvaltningschef

11.5

Beslut om att föra talan om ersättning 9 kap. 3 § 1 st SoL
hos Förvaltningsrätten om återkrav
enligt 9 kap 2 § och 8 kap. 1 § SoL

IFO-chef

11.6

Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till annan
kommun

2 a kap. 10 § SoL

IFO-chef
*

11.7

Beslut i fråga om mottagande av
ärenden från annan kommun

2 a kap. 10 § SoL

IFO-chef

11.8

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § SoF

Socionom
Biståndshandläggare

* Avser även ärenden enligt LVU och LVM

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Handläggning

Ärende

Lagrum

Flik

11

Sida

30

Delegation

Nr
11.9

Beslut om framställning till
försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag

Socialförsäkringsbalken

Socionom

11.10 Beslut om bistånd i form av drogtest

4 kap 1 § SoL

Enhetschef /1:e soc sekr

11.11 Beslut om polisanmälan avseende
brott mot barn.

12 kap 10 § SoL

Enhetschef

11.12 Beslut om att inte polisanmäla
avseende brott mot barn.

12 kap 10 § SoL

Enhetschef

11.13 Beslut att inte överklaga beslut av
förvaltningsdomstol.

§ 27 FvL

Enl. delegationsbeslut socionom

Enhetschef

Beslutat av Myndighetsnämnden

Ordförande,
vid förfall för
ordförande inträder
förste vice ordförande
respektive andre vice
ordförande.

11.14 Beslut om extern företrädare att föra
talan för Myndighetsnämnden i
ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol

10 kap. 2 § SoL

Ordförande,
vid förfall för
ordförande inträder
förste vice ordförande
respektive andre vice
ordförande.

11.15 Utseende av ombud att föra
nämndens talan vid Förvaltningsrätt
och Kammarrätt i SoL-. LVU- och
LVM- ärenden

10 kap. 2 § SoL

Ordförande,
vid förfall för
ordförande inträder
förste vice ordförande
respektive andre vice
ordförande

SKURUPS KOMMUN
Kategori
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Handläggning

Ärende

Flik

11

Sida
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Lagrum

Delegation

Nr
11.16

Dödsboanmälan

20 kap. 8 a § ÄB

Budgetrådgivare
*

11.17

Beslut att ordna gravsättning

5 kap. 2 §
begravningslagen

IFO-chef
**

11.18

Beslut om polisanmälan angående
brott mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter mm)

12 kap. 10 § SoL och
10 kap. 2 § OSL

IFO-chef

11.19

Beslut om polisanmälan angående
vissa grövre brott

12 kap. 10 § SoL

Enhetschef
***

Studiestödslagen

Socionom

11.20 Beslut om framställning till CSN
om ändring av betalningsmottagare
för studiehjälp i samband med
placering av barn och ungdom i
enskilt hem eller HVB.

* Skatteverket skall underrättas om vems om är delegat
** Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av dödsboet
*** Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. samt misstanke om brott för vilket inte
är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år

SKURUPS KOMMUN
Kategori
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Yttrande

Ärende

Lagrum

Flik

12

Sida
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Delegation

Nr
12.1

12.2

Yttrande till tillsynsmyndighet (IVO,
JO, JK). Avser rapport med
redogörelse av utförd tillsyn som
inges för anmälan/kännedom.

Överklagande och yrkande om
inhibition när Förvaltningsrätt eller
Kammarrätt ändrat nämndens beslut
och detta beslut ursprungligen fattats
av delegaten samt avgivande av
yttrande i SoL- LVU- och LVMärenden där ursprungsbeslutet fattats
av delegat

13 kap 2 § SoL

Myndighetsnämnden

10 kap. 1-2 §§ SoL,
3 kap. 10 §, 6 kap.
33§ och 34 § 3 KL

Delegat i
ursprungsbeslutet

27 § LSS,
6 kap. 33 § och 34
§ 3KL

Delegat i
ursprungsbeslutet

12.3

Överklagande och yrkande om
inhibition när Förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut
och detta beslut ursprungligen fattats
av delegaten samt avgivande av
yttrande i LSS-ärenden

12.4

Överklagande, yrkande om inhibition 10 kap. 1-2 §§ SoL,
samt yttrande till Förvaltningsrätt och 6 kap. 36 § KL
Kammarrätt i SoL-. LVU- och LVMärenden

12.5

Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
Förvaltningsrätt och kammarrätt i
LSS-ärenden

Delegat i
ursprungsbeslutet

27 § LSS, 6 kap. 36 § Delegat i
KL
ursprungsbeslutet

SKURUPS KOMMUN
Kategori
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Yttrande

Ärende

Lagrum

Flik

12

Sida

33

Delegation

Nr
12.6

Beslut huruvida omprövning skall
ske

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

12.7

Omprövning av beslut

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

12.8

Prövning att överklagan skett i rätt
tid och beslut att avvisa
överklagande som inkommit för
sent.

24 § 1 st FvL

Beslutat av Myndighetsnämnden

Enhetschef

Beslutat enl delegationsbeslut
socionom

Socionom

12.9

Avvisande av ombud

9 § FvL

IFO-chef

12.10

Yttrande till allmän domstol i
brottsmål

31 kap. 1 § 1 st BrB

Socionom

12.11

Yttrande till åklagare
vid åtalsprövning

46 § LVM

Socionom

12.12

Yttrande till åklagarmyndigheten
samt begäran om åklagarens
förande av bevistalan

11, 31, 33 samt 37 §§ Socionom
lag med särskilda
bestämmelser om unga
lagöverträdare (LuL)

12.13

Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM-vård

31 § 2 st BrB

Socionom

SKURUPS KOMMUN
Kategori
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Yttrande

Ärende

Flik

12

Sida

34

Lagrum

Delegation

Nr
12.14

Anmälan om behov av offentligt
biträde

3 § lagen om offentligt Socionom
biträde

12.15

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

3 § lagen om offentligt IFO-chef
biträde och
7 § förordningen om
offentligt biträde

12.16

Yttrande enligt namnlagen

45 och 46 §§
namnlagen

Socionom

12.17

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförförande

6 kap. 14 § SoL

*

Socionom
-

vid samtycke

12.18

Yttrande i körkortsärende

3 kap. 8 § och
5 kap. 2 §
körkortsförordningen

12.19

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande

3 § 2 st
passförordningen

Socionom

Enhetschef

* Se Kommunförbundets cirkulär 1997:79 Ändringar vad gäller internationella adoptioner. Det
förutsätts att nämnden eller den ansvarige tjänstemannen vid tvekan ang. de rättsliga
förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar den förmedlande
adoptionsorganisationen och Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA)
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Kategori
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Ärende

Lagrum

Flik

12

Sida
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Delegation

Nr
12.20 Yttrande i ärenden om förordnande av 11 kap. 4 § FB
god man eller förvaltare
11 kap. 7 § FB

LSS-handläggare
Biståndshandläggare

12.21 Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

Smittskyddslagen

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

12.22 Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

Smittskyddslagen

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

12.23 Yttrande till Tingsrätten i
adoptionsärenden

4 kap. 10 § FB

Socionom

SKURUPS KOMMUN
Kategori

Myndighetsnämnden för Individoch familjeomsorg
Sekretess

Ärende

Lagrum

Flik

13

Sida

36

Delegation

Nr
13.1

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

13.2

Beslut om avslag på begäran att
lämna ut patientjournal

13.3

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte

13.4

Beslut om att lämna ut patientjournal

* Samråd skall ske med kommunjurist

2 kap. 14 § TF,
6 kap. 6, 7, 8 §§
10 kap. 4, 14 §§
12 kap. 2 §
Offentlighets och
sekretesslagen

IFO-chef
*

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
*
12 kap. 6 § SoL

IFO-chef
*

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

