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Förkortningar
AvtL
BBL
BrB
FB
FL
FPL
GDPR
HSL
KL
LOA
LOU
LFT
LRFT
OSL
PSL
SFB
SKL
SoF
SoL
SOSFS
TF

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Bidragsbrottslag (2007:612)
Brottsbalk (1962:700)
Föräldrabalk (1949:381)
Förvaltningslag (2017:900)
Förvaltningsprocesslag (1971:291)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:S dataskyddsordning
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Kommunallag (2017:725)
Lag (1994:260) om offentlig anställning
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (1997:736) om färdtjänst
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Skadeståndslag (1972:207)
Socialtjänstförordningar (2001:937)
Socialtjänstlag (2001:453)
Socialstyrelsens författningar
Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Chefsklassificering i Haninge kommun
A-chef
A1-chef
B-chef
C-chef
C1-chef

Kommundirektör
Förvaltningsdirektör, Förvaltningschef,
Avdelningschef, Linjechef, Områdeschef
Enhetschef, Verksamhetschef, Rektor
Gruppchef, Kontorschef, Biträdande rektor
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Generella regler för delegation
Generella regler

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att
besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att
annan person får fatta beslut i nämndens ställe. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan nämnden
och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denna ämnar fatta står i
överenskommelse med den allmänna riktningen som nämnden kan ha givit uttryck för.
Nämnden kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt med det kan också göras i ett särskilt
ärende. Nämnden har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan
också tänkas förekomma att ett ärende oförmodat har fått principiell vikt och det därför på påkallat att
nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation.
Undantag

Ett av undantagen där det inte är tillåtet att delegera beslutanderätt är ärenden som rör myndighetsutövning
gentemot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Delegeringsförbud

I 6 kap. 38 § KL anges vilka typer av beslut som inte får delegeras. Dessa beslut ska fattas enbart av nämnden.
Det gäller:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. Vissa beslut får enligt lag
inte delegeras, utan nämnden ska själv fatta de besluten.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Vidaredelegation

I de ärenden nämnden uppdragit åt social- och äldredirektören att fatta beslut, överlåter nämnden även rätten
att vidaredelegera. Det innebär att social- och äldredirektören i sin tur får uppdra åt en annan anställd inom
kommunen att fatta beslutet.
Ersättare för delegat

Med laga förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom,
semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande.
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av ersättaren i de fall denna utpekas i
delegationsordningen. Om ersättare inte framgår av delegationsordningen övertas delegatens
beslutanderätt av den som är tillförordnad att hantera delegatens arbetsuppgifter. Om det inte
finns någon tillförordnad för arbetsuppgifterna övertas beslutanderätten av delegatens närmsta
chef.
Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattats med stöd av delegation eller vidaredelegation ska fortlöpande anmäls till nämnden.
Detta sker genom att delegationsbeslut omnämns på föredragningslistan och genom delegationsbeslut finns
tillgängliga på social- och äldreförvaltningen.
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Överklagande

Klagotiden för delegationsbeslut börjar från den dag på protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet
anmäldes hos nämnden tillkännagavs på kommunens anslagstavla.
Delegationsbeslut anslås inte separat på anslagstavlan.
Brådskande ärende

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt ska
användas sparsamt. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla uppgift om
att ärendet var brådskande.
MBL-förhandling eller samråd

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är uppfylld
och att ingångna samverkansavtal med arbetsgivarorganisationerna följs innan beslutet fattas.
Verkställighetsbeslut

Verkställighetsbeslut är faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt
fattas av olika befattningshavare i kraft av deras tjänsteställning. Vid verkställighetsbeslut är det
inte ett beslut om delegering som ligger till grund för beslutet utan det följer istället av den
arbetsfördelning som måste finnas för att verksamheten ska fungera.
Att en chef beviljar ledighet inom ramen för en anställds lagliga rätt är ett exempel på ett
verkställighetsbeslut.
Inköpsbeslut inom löpande verksamhet och inom beslutad budgetram är ett annat exempel på
verkställighetsbeslut. Inom vilka beloppsgränser olika roller har attesträtt framgår av
attestreglementet och de olika nämndernas attestförteckning. För beslut som inte är inom
löpande verksamhet framgår det av delegationsordningen vem som får fatta besluten.
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Ärendekategorier
Allmänna ärenden

1
2

3
4
5

Beslut
Brådskande ärenden där
nämndens avgörande inte kan
avvaktas
Nämndens ledamöters och
ersättares deltagande i resor,
kurser och konferenser
Beslut i frågor om nämndens
representation och uppvaktning
Utse arkivorganisation och
fastställa arkivorganisation
Revidering av dokumenthanteringsplanen och enskilda
gallringsbeslut för allmänna
handlingar

Lagrum
6 kap. 39 § KL (2017:725)

Delegat
Ordförande
Ordförande
Ordförande beslutar även
om egen medverkan.
Kommunstyrelsens
ordförande slutattesterar
Ordförande
A1-chef

10 § arkivlagen (1990:782)

A1-chef

Personalärenden som gäller samtliga anställda på kommunen

6

7
8

9

10

11

Beslut
Lagrum
Lönepolitiska ställningstagande
vid löneöversyn med hänvisning
till den kommunövergripande och
gemensamma lönepolitiken som
beskrivs i kommunens
lönepolitiska program
För kommunens räkning anta
avtal tecknade mellan de centrala
parterna
Med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal
reglera förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare
Avgöra tolkningsfrågor vid
tillämpning av lag och avtal vad
gäller förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare
Föra kommunens talan i ärenden
som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare
Beslut om stridsåtgärd

Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande
Ersättare:
Kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande
HR-direktör
Ersättare:
Förhandlingschef
Förhandlingschef

Förhandlingschef

HR-direktör
Ersättare:
Kommundirektör
HR-direktör
Ersättare:
Kommundirektör
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12

13

14

15

16

17

Förvaltningsövergripande
ställningstaganden i samband med
löneöversyn - i förekommande
fall efter direktiv från
föredragande kommunalråd
Beslut om avvikelse från
pensionsavtalet
- Kommundirektör och politiska
tjänstemän
- social- och äldredirektör
- Övriga arbetstagare

HR-direktör
Ersättare:
Förhandlingschef
Kommunstyrelsens
ordförande
Ersättare:
Kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande
Kommundirektör
HR-direktör
HR-direktör
Ersättare:
Förhandlingschef

Förflyttning/omplacering av
arbetstagare från en nämnd
(anställningsmyndighet) till en
annan
Beslut i enlighet med Haninge
kommuns pensionspolicy
avseende möjlighet till minskad
arbetstid för äldre anställda
Beslut i enlighet med Haninge
kommuns pensionspolicy
avseende pensionsförstärkning
vid förtida uttag av allmän
pension
Beslut i enlighet med Haninge
kommuns pensionspolicy
avseende särskild avtalspension
efter individuell överenskommelse

HR-direktör efter samråd
med social- och
äldredirektör
HR-direktör efter samråd
med social- och
äldredirektör
HR-direktör efter samråd
med förhandlingschef

Personalärenden

18
19

20
21
22

Beslut
Anställning av personal
Lönesättning och
anställningsvillkor i övrigt av
personal

Tecknande och uppsägning av
bilavtal med arbetstagare
Beslut om att tillåta/inte tillåta
bisyssla enligt AB
Rätt att teckna avtal om
distansarbete i hemmet

Lagrum

Delegat
C-chef
C1-chef
C-chef
C1-chef
Vid lönerevision utanför
ordinarie lönerevisionstill
fälle i samråd med
personalavdelningen och
närmaste chef
A1-chef
A1-chef
Närmaste chef
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23

24
25
26

Förändringar i social- och
äldreförvaltningens indelning i
avdelningar, sektioner, enheter
eller motsvarande
Inrättande av nya befattningar
inom budgetram
Besluta om ledighet för personal
anställda enligt lag eller avtal
Beslut om ledighet för offentliga
uppdrag enligt AB

27

Avlöningsförmåner vid ledighet
för enskilda angelägenheter enligt
AB

28

Beslut om ledighet utöver lag eller
avtal för personal

29

MBL-förhandling

30
31
32

Beslut om avstängning enligt AB
Disciplinära åtgärder enligt AB
Uppsägning av personal inom
ansvarsområde på grund av
arbetsbrist
Uppsägning av personal på grund
av personliga skäl
Avkortning av uppsägningstid av
personal

33
34

A1-chef

B-chef
C-chef
C1-chef
A1-chef
B-chef
C-chef
C1-chef
A1-chef
B-chef
C-chef
C1-chef
A1-chef
B-chef
C-chef
C1-chef
C-chef
C1-chef
B-chef
B-chef
B-chef
B-chef
C-chef
C1-chef

Ekonomi och upphandling

35

36

37
38
39

Beslut
Lagrum
Bokföringsmässig avskrivning av
fordringar understigande 15
procent av basbeloppet för
enskild fordran inom nämndens
verksamhet
Ändring i attestförteckning på
grund av omorganisation eller
personalförändringar under
pågående år
Bokföringsmässig avskrivning för
enskild fordran inom nämndens
verksamhetsområde
Teckna avtal inom ramavtal
AvtL
Teckna avtal utanför ramavtal
AvtL

Delegat
A1-chef

A1-chef

A1-chef
C-chef
B-chef
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40

Övriga avtal

41

Ingå samverkansavtal och
samarbetsavtal med andra
myndigheter eller föreningar
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet

42

43
44
45

AvtL

Den som är
beslutsattestant inom
ramen för sin attesträtt i
enlighet med
attestreglementet
B-chef
Den som är
beslutsattestant inom
ramen för sin attesträtt i
enlighet med
attestreglementet
Upphandlingschef

Varor och tjänster
534 890 kronor – över
Fastställande av
förfrågningsunderlag inför
upphandling
Investeringar upp till 3
prisbasbelopp

Upphandlingschef
A1-chef

Avtal

46
47

48
49

50
51

Beslut
Teckna avtal enligt kommunal
avtalssamverkan
Lämna över skötseln av en
kommunal angelägenhet till en
juridisk person eller en enskild
individ
Teckna individavtal
Teckna hyresavtal i andrahand
avseende bostadslägenhet samt
uppsägning av detta avtal

Lagrum
9 kap. 37 § KL

Delegat
A1-chef

10 kap. 1 § KL

Nämnd

Avtalslagen
Hyreslagen

C-chef
C-chef

Teckna avtal om tjänsteköp av
kommunal hälso- och sjukvård i
särskilda boendeformer
Övriga avtal, biträdesavtal,
samverkansavtal, mm

42 § SoF

Lokalsamordnare på
lokalförsörjningsenheten
A1-chef

AvtL

B-chef

Ansökan om projektmedel och stadsbidrag

52
53

Beslut
Ansökan om projektmedel eller
statsbidrag från offentliga
myndigheter
Ansökan om medel från privata
fonder eller liknande

Lagrum

A1-chef

Polisanmälan

Beslut

Delegat
A1-chef

Lagrum

Delegat
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54
55
56

57

Beslut att polisanmäla vid
misstanke om brott mot den egna
verksamheten
Beslut att polisanmäla anställd vid
misstanke om brott mot den egna
verksamheten
Beslut att polisanmäla misstänkt
övergrepp mot den som får eller
som kan komma ifråga för
insatser enligt SoL eller LSS
Beslut att polisanmäla vid
misstanke om bidragsbrott

BrB, 12 kap. 10 §

C-chef

22 § LOA
20 kap. 1-3 §§ BrB

B-chef

10 kap. 21 §§ OSL

C-chef
C1-chef
Socialjouren Södertörn

6 § bidragsbrottlag
(2007:612)

B-chef

Lagrum
14 kap. 6 § SoL
24 e § LSS
14 kap. 5 -7 § SoL
24 e § LSS

Delegat
C-chef
C1-chef
B-chef
C-chef
Lex Sarah- samordnare
A1-chef

Lex Sarah

58
59
60

Beslut
Inleda utredning av inkommen
lex Sarah-rapport
Beslut att godkänna och avsluta
utredning eller avskriva för vidare
utredning
Anmälan om allvarliga
missförhållanden eller påtaglig
risk för allvarliga
missförhållanden till Inspektionen
för vård och omsorg (Lex Sarah)

14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Förvaltningslag, Förvaltningsprocesslag

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Beslut
Beslut att avvisa ombud
Bevilja inhibition

Lagrum
14 § FL
29 § FL

Självrättelse, rättelse av skrivfel
eller liknande
Beslut att avslå eller avvisa
överklagande
Omprövning av beslut

36 § FL

Ansökan om prövningstillstånd
Ansökan om inhibition
Avge yttrande till förvaltningsrätt
med anledning av överklagande
av delegats beslut
Avge yttrande i övriga mål
Överklaga dom eller beslut hos
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

4 § FPL
28 § FPL
13 § och 18 § FPL

45§ FL
37-39 § FL

FPL
RB

Delegat
B-chef
Den delegat som fattat det
ursprungliga beslutet
Den delegat som fattat
beslutet
Den delegat som fattat det
överklagade beslutet
Den delegat som fattat det
överklagade beslutet
B-chef
B-chef
Den delegat som fattat det
överklagade beslutet
B-chef
B-chef
Om beslutet är fattat av
nämnd ordföranden, 1:e
vice ordförande och 2:e
vice ordförande var för sig
fatta beslut i brådskande
ärende med stöd av 6 kap.
36 § KL
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71

72
73

Väcka talan för nämnden i
ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol
som faller inom nämndens
ansvarsområde
Företräda nämnden i domstol

FPL
RB

A1-chef

C-chef
Av kommunen anställd
jurist
C-chef

Utse externt ombud för nämnden
i ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol

Jäv

Beslut
Beslut i jävsfråga

Lagrum
18 § FL

75

Prövning och beslut i en jävsfråga
gällande tjänstemän

6 kap. 28-32 § KL

76

Prövning och beslut i en jävsfråga
gällande ledamot i politiskt
tillsatta utskott eller arbetsgrupp
Prövning och beslut i en jävsfråga
gällande nämndens ledamöter

6 kap. 28-32 § KL

Delegat
A1-chef
B-chef
C-chef
C1-chef
A1-chef
B-chef
C-chef
C1-chef
Utskottet

6 kap. 28-32 § KL

Nämnd

Lagrum

Delegat
B-chef
B-chef

74

77

Yttranden

78
79
80

81
82

83
84

Beslut
Yttrande till tillsynsmyndighet
Yttrande i tillsynsärenden i
individärenden
Yttrande till övriga myndigheter
inom och utanför kommunen
Yttrande till övriga myndigheter
inom och utanför kommunen i
individärenden
Yttrande till Integritetsskyddsmyndigheten
Beslut att anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet
Underrättelse till myndighet vid
misstanke om felaktig utbetalning
från välfärdsystem

A1-chef
Inkluderar yttrande
planärenden inom
kommunen
C-chef
Dataskyddsförordningen
(2017:39)

B-chef

Dataskyddsförordningen
C-chef i samråd med
(2017:39) artikel 33
dataskyddsombudet
Lag (2008:206) om
C-chef
underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från
välfärdssystem
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85

86
87

88

Yttrande i ärenden om
11 kap. 16 § 2 st FB
förordnande av god man eller
förvaltare för någon som har fyllt
16 år
Anmälan till överförmyndaren om 5 kap. 3 § SoF
behov av god man/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av
god man/förvaltare inte längre
föreligger
Rapportering av ej verkställda
beslut eller avbrott i verkställighet
till Inspektionen för vård och
omsorg

5 kap. 3 § SoF

16 kap. 6f § SoL
28f § LSS

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Socialsekreterare
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Systemansvarig
Rapportering till
kommunfullmäktige enligt
11 kap. 6h § SoL ska
godkännas av nämnd

Avgifter

89
90

Beslut
Lagrum
Beslut om avgift
8 kap. 1 §§
Jämkning eller eftergift av avgift 8 kap. 6 § SoL
9 kap. 4 § SoL

Delegat
Avgiftshandläggare
C-chef
C1-chef
Den som är
beslutsattestant inom
ramen för sin attesträtt i
enlighet med
attestreglementet

91

Efterge ersättningskrav

Lagrum
3 kap. 2 § SkL

Delegat
A1-chef

Lagrum
2 kap. 14 § TF
6 kap. 3 § OSL

Delegat
Den som ansvarar för
vården av handlingen

Skadeståndslag

92

Beslut
Beslut att ersätta enskild person
för skada som förorsakats av
förvaltningens personal

Offentlighets- och sekretesslagen

93
94
95

96

Beslut
Beslut om att utlämna allmän
handling till enskild eller annan
myndighet
Myndighetens beslut att inte
lämna ut allmän handling samt
yttrande vid överklagande
Beslut om att inte lämna ut allmän
handling eller ställa upp förbehåll
i samband med utlämnande till
enskild
Beslut om att inte lämna ut allmän
handling eller ställa upp förbehåll
i samband med utlämnande till
myndighet

C-chef
6 kap. 3 § OSL

B-chef

6 kap. 3 § OSL

B-chef
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97

Beslut om att den registrerades
rättigheter i fråga om rättelse,
radering, begränsningar av
behandlingar och dataportabilitet
inte gäller

7 kap 2 § Lag (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddförordning

B-chef

Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen

98
99

100
101
102

103

Beslut
Att ansvara för att systematiskt
kvalitetsarbete bedrivs
Att ansvara för att sjukvården är
organiserad så att den tillgodoser
hög patientsäkerhet, god kvalitet
och främjar kostnadseffektivitet
Erbjuda hälso- och sjukvård

Lagrum
5 kap. 4 § HSL

Användning, underhåll och
omdisponering av medicin
tekniska produkter - MTP
Anmälan till Inspektionen för
vård och omsorg om att en
person som har legitimation kan
utgöra en fara för
patientsäkerheten
Anmälan till Inspektionen för
vård och omsorg vid händelser
som har medfört eller hade
kunnat medföra en allvarlig
vårdskada (Lex Maria)

HSLF-FS 2017:27

5 kap. och 12 kap. HSL

12 kap. 1 § HSL

Delegat
C-chef för hälso- och
sjukvård
C-chef för hälso- och
sjukvård
C-chef för hälso- och
sjukvård
C-chef för hälso- och
sjukvård

3 kap. 7 § PSL

C-chef för hälso- och
sjukvård

3 kap. 5 § PSL

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
(MAS)

Delegat
Färdtjänsthandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Färdtjänsthandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Färdtjänsthandläggare
LSS-handläggare
Biståndshandläggare

Färdtjänst

104

Beslut
Yttrande i färdtjänstärende

Lagrum
LFT

105

Beslut om riksfärdtjänst

LRFT

106

Beslut om ersättning för ledsagare

LRFT

Kommunalt bidrag för bostadsanpassning

107
108
109

Beslut
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag upp till
150 000 kronor
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag 150
000 – 500 000 kronor
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag över
500 000 kronor

Lagrum
Lag om
bostadsanpassningsbidrag
m.m.
Lag om
bostadsanpassningsbidrag
m.m.
Lag om
bostadsanpassningsbidrag
m.m.

Delegat
Biståndshandläggare
C-chef
B-chef
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Insatser enligt SoL till personer över 65 år

110
111
112

113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127
128

Beslut
Lagrum
Bidrag till subventionerat gymkort Beslut 2019-10-23 § 158
Dnr ÄN 2019/100
Beslut om hjälp i hemmet eller
2a kap. 8§ SoL
särskilt boende avseende person
som ansöker från annan kommun
Begäran om överflyttning av
2a kap. 10 § SoL
ärende till annan
äldrenämnd/socialnämnd

Delegat
Biståndshandläggare

Beslut att bevilja/avslå ett ärende
om överflyttning från annan
äldrenämnd/socialnämnd
Beslut om att ansöka hos
Inspektionen för vård och
omsorg om överflyttning av ett
ärende
Beslut om bistånd i form av hjälp
i hemmet (service och personlig
omvårdnad) Hemtjänst
Beslut om bistånd i form av
ledsagning
Beslut om bistånd i form av
matdistribution
Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm
Beslut om bistånd i form av
korttidsplats
Beslut om bistånd i form av
avlösning i hemmet
Beslut om bistånd i form av
växelvård
Beslut om dagverksamhet
Beslut om bistånd i form av
särskilt boende för äldre
Beslut om bistånd i form av
individuella vårdinsatser särskilt
boende
Beslut om bistånd i form av
anhörigstöd
Beslut om bistånd i form av
stadigvarande vård
(placering/omplacering) i HVBhem
Beslut om bistånd i form av
boendestöd till personer med
psykisk funktionsnedsättning
Beslut om bistånd i form av
Hemgångsteam

2a kap. 10 § SoL

C-chef

2a kap. 11 § SoL

C-chef

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 2a §SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 §SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
Gruppledare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

C-chef

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Gruppledare
C-chef
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129
130
131
132
133

134
135
136

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson till personer med
psykisk funktionsnedsättning
Beslut om bistånd i form av
Digital tillsyn
Beslut om bistånd i form av
parboende
Beslut om att till överförmyndare
anmäla att behov av god
man/förvaltare föreligger
Beslut om att till överförmyndare
anmäla att behov av god
man/förvaltare inte längre
föreligger
Beslut att avvisa en ansökan om
insatser från obehörig part
Beslut att inleda utredning
Beslut om att inte inleda
utredning eller att avsluta
utredning

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare

5 kap. 3 § SoF

Biståndshandläggare

5 kap. 3 § SoF

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
11 kap. 1 § SoL
11 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
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