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Gul markerat  = nytt 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas om inte annat anges under Anmärkning. Anmälan sker till nämndsekreterare. 

 

Kap nr Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 

Anmärkning Beslut anmäls till 

4.4.1 Yttrande i ärenden om förordnande 

av god man eller förvaltare för 

någon som fyllt 16 år 

 

11 kap 16 § 2 st. 

FB 

Soc sekr  

Bist bed  

 

 Individutskott 

4.4.2 Yttrande till åklagaren vid 

åtalsprövning 

 

46 § LVM EC  Individutskott 

4.4.3 Yttrande till allmän domstol när den 

som begått brottslig gärning kan bli 

föremål för LVM-vård 

 

31 kap 2 § BrB 

 

EC  Individutskott 

4.4.4 Yttrande till åklagarmyndigheten 

eller allmän domstol avseende 

brottsmisstänkta unga 

 

11 § LUL 

32 kap 1 § BrB 

EC Till yttrandet ska 

bifogas förslag till 

ungdomskontrakt 

(SoL) alt. vårdplan 

(LVU). 

Individutskott 

4.4.5 Underrättelse till 

åklagarmyndigheten i ärenden 

avseende ungdomsvård eller 

ungdomskontrakt 

 

12 kap 8 § SoL EC 

 

 Individutskott 

4.4.6 Lämnande av upplysningar och 

förslag på åtgärder till åklagare, 

domstol eller 

kriminalvårdsmyndigheter 

6 § Lag om 

särskild 

personutredning i 

brottmål m.m. 

 

EC  Individutskott 
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4.4.7  Yttrande i ärende angående 

behov av offentligt biträde  

 

3 § lag om offentligt 

biträde 

Soc sekr  

 

 Individutskott 

4.4.8  Upplysningar till domstol i 

mål eller ärende om vårdnad 

eller umgänge 

 

6 kap 19 § FB EC  

 

 Individutskott 

4.4.9  Yttrande till passmyndighet 

vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavarens 

medgivande 

 

11 a § passlagen EC   Individutskott 

4.4.10  Yttrande till Skatteverket i 

frågor om skyddad 

folkbokföring eller 

sekretessmarkering i 

folkbokföringen 

 

17 a § 

folkbokföringslagen 

EC  Individutskott 

4.4.11  Yttrande till 

Transportstyrelsen i 

körkortsärende  

3 kap 8 § och 5 kap 

2 § 

körkortsförordningen 

 

EC 

 

1:e soc sekr 

 Individutskott 

4.4.12  Yttrande till 

Försvarsmakten vid ansökan 

till hemvärnet 

5 § 

Hemvärnsförordning 

Ingen 

förekomst: 

Assistent  

 

Förekomst: 

EC  

Vid förekomst 

får uppgifter 

endast lämnas 

ut efter 

samtycke från 

den enskilde 

Individutskott 
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Kap nr Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 

Anmärkning Beslut anmäls 

till 
4.4.13 Yttrande till Datainspektionen i 

ärenden om kamerabevakning 

 

12 § och 19 § 

Kamerabevakningslag 

SDD   

4.4.14 Yttrande till Länsstyrelsen 

Västra Götaland i ärenden om 

tillstånd till övervakningskamera 

18 § 

kameraövervakningslagen 

SDD  SDN 

4.4.15 Yttrande till Sociala 

resursnämnden i ärenden rörande 

serveringstillstånd 

 

 OC   SDN 

4.4.16 Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg i ärenden där 

sanktionsavgift kan bli aktuellt 

 

16 kap 6 a § SoL 

28 a § LSS 

Ind. utskott Sakupplysningar 

samt 

kompletteringar till 

tidigare avgivna 

yttranden kan 

lämnas av 

tjänsteman 

Observera att 

yttranden till 

Förvaltningsrätten i 

ärenden rörande 

sanktionsärenden 

beslutas av SDN. 

SDN via protokoll 

4.4.17 

 

Ansökan och yttrande avseende 

överflyttning av ärende 

2 a kap 11 § SoL OC  Individutskott 
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Kap nr Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 

Anmärkning Beslut anmäls 

till 
4.4.18 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

Yttrande till 

byggnadsnämnden/stadsbyggnads- 

kontoret i ärenden i 

granskningsskede 

 

Yttrande till 

byggnadsnämnden/stadsbyggnads- 

kontoret i ärenden rörande 

standardförfarande  

 

– samråd vid utökat förfarande  

 

– yttrande vid granskning av plan 

samt utställning  

 

Yttrande över program, översiktlig 

planering och andra strategiska 

planeringsdokument 

 

 

  

 

SDD 

 

 

 

 

SDD 

 

 

 

 

SDN 

 

SDD 

 

 

SDN 

 

 

Får inte delegeras 

vidare. 

 

Nya bestämmelser fr 

o m 2015-01-01, där 

standardförfarande 

motsvarar den äldre 

benämningen enkelt 

förfarande och 

utökat förfarande 

motsvarar den äldre 

benämningen 

normalt förfarande 

 

 
 

SDN 

 

 

 

 

SDN 

 

 

 

 

 

 

SDN 
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Kap nr Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 

Anmärkning Beslut anmäls 

till 
4.4.19 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

Yttrande i tillsynsärende 

 

gällande enskilt ärende 

 

 

 

 

 

gällande verksamhet  

  

 

Ind. utskott 

 

 

 

 

 

SDN 

 

 

Tillsynsmyndigheter 

är tex Inspektionen 

för vård och omsorg, 

DO, JO och JK 

 

 

Sakupplysningar 

samt kompletteringar 

till tidigare angivna 

yttranden kan 

lämnas av 

tjänsteman. 

 

 

 

 

SDN via protokoll 

 

 


