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Allmänt  
Att delegera innebär att överflytta beslutsrätt. Delegering kan ske både från kommunfullmäktige 
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 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 också, om den finner anledning till det, återta rätten att ta beslut på delegation.  
 
Denna delegationsordning innehåller en förteckning över ärenden i vilka socialnämnden har 
delegerat beslutanderätten åt utskott, enskild ledamot eller tjänsteperson.  
 
Om en ärendetyp inte finns med i förteckningen är socialnämnden beslutsfattare. 
 

Delegeringsbegränsningar i kommunallagen  
I följande typer av ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt kommunallagen:  
-  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
-  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats  
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt.  
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  
- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen  
 
Delegering till utskott men inte till tjänstepersonal 
Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att 
införa begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana delegeringsbegränsningar finns angivna 
i 10 kap 4 § SoL. Dessa ärendetyper återfinns i delegationsordningen, avsnitt: 6. 
 
Delegationsförbud 
I 10 kap 5 § SoL framgår vilka begränsningar i delegationen som finns, dvs vad som inte får 
delegeras (inte ens till utskott) utan ska avgöras av socialnämnden i sin helhet. Dessa återfinns 
följaktligen inte delegationsordningen. 
 
Delegationsbegränsningarna avser bland annat: 
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- Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § FB  
- Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7 & 9 §§ FB  
- Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9 § FB  
 
- Beslut om hemlighållande av vistelseort, LVU 14 § 2 st p 2 (vid brådskande fall, se bilaga 1) 
- Beslut om umgängesbegränsning, LVU 14 § 2 st p 1, (vid brådskande fall, se bilaga 1) 

 
Rätt att besluta  
Rätten att besluta 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 delegationsbeslut. 
 
Ansvaret för beslut på tjänstepersonsnivå vilar alltid på en tjänsteperson, nämligen den som 
fattat beslutet. Det hindrar naturligtvis inte att denne konfererar med annan tjänsteperson för att 
få referensmaterial/underlag för beslut.  
 

Jäv eller annat förfall hos delegat  
Vid jäv eller förfall för delegat som är anställd, inträder i första hand delegatens närmaste chef, i 
andra hand närmast överordnad chef. 
 

Vid tveksamhet hos delegat  
Delegat avgör själv när eller om delegationen ska användas. Det vill säga delegat kan när som 
helst lyfta en fråga till nästa nivå för beslut av principiell natur.  

 
Tillförordnad tjänsteperson 
Samma delegation som för delegat gäller för den som är tillförordnad på den tjänst som 
delegationen avser.  
 

Anmälan av delegationsbeslut  
Enligt 6 kap 40 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till nästkommande nämnd. 
 

Inrapportering av beslut till nämnden 
Anmälan ska ske genom en inrapportering av de enskilda besluten i verksamhetssystem eller som 
en sammanställning över fattade beslut i form av så kallade delegationslistor. Den som fått rätt 
att besluta i socialnämndens ställe är ansvarig för att inrapporteringen sker korrekt. 
 
Följande ska anges i inrapporteringen: 
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- ärendemening beskrivande ärendet samt beslutets innehåll (tex bifall hemtjänst enligt 4 kap 1 § 
SoL) 
- namn på den som fattat beslutet  
- beslutsdatum  
 
Nämndsekreteraren är mottagare av delegationslistor utskrivna ur verksamhetssystem eller på 
annat vis sammanställda. Delegationsbeslut behöver INTE anmälas till individutskottet utan 
enbart till nämnden. 
 

Registrering i nämndens protokoll  
Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i nämndsprotokollet.  
 

Vidaredelegering 
Förvaltningschef eller motsvarande kan ges rätt att vidaredelegera beslut i vissa ärendegrupper. 
Kommunallagens 7 kap 6 § stadgar vad som gäller för vidaredelegation. Beslut fattade på 
vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen.  
 
Villkor för vidaredelegeringen är att förvaltningschefen anger vilken delegat (befattning) som fått 
beslutanderätten samt att beslut som fattats på sådan vidaredelegation även ska anmälas till 
nämnden. 
 

Verkställighet  
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren 
verkställighet. Nämndbeslut (politiska beslut), är sådana beslut som kan innebära olika 
bedömningar utifrån lagstiftning eller uppfattning. Ren verkställighet är frågor av rutinkaraktär, 
som inte innefattar dessa bedömningsgrunder och avser åtgärder som normalt ligger inom 
tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas och 
behöver inte heller upprättas i skriftlig form, till skillnad från delegationsbeslut. 
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden för att de skall vinna laga kraft. Det är också viktigt 
att den nämnd som lämnat delegation, får information om vilka beslut som fattats. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar.  
 

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.  
 
Beslut av mer övergripande karaktär och som inte avser myndighetsutövning gentemot enskild 
kan överklagas genom laglighetsprövning.  
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Överklagandetiden räknas från den dag, då protokollet från det sammanträde när 
delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla. Överklagandet 
skall ha ingetts till beslutande instans inom 3 veckor från detta datum. 

 
 
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
 
Brådskande ordförandebeslut 
Enligt 6 kap 39 § 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 till nämndens nästa sammanträde, se delegationsordningen avsnitt 1. 
 
Kompletterande beslutanderätt  
För att kunna fatta snabba beslut, när så erfordras, finns även särskilt angivna regler gällande en 
så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen om vård av unga (LVU) samt i lagen om vård av 
missbrukare (LVM). 
 
Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordföranden eller annan ledamot eller 
annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt 
kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet 
med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut 
när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattats med stöd av 
kompletterande beslutanderätt ska, precis som delegationsbeslut, anmälas till nästkommande 
nämnd. 
 
Endast ordföranden samt namngivna ledamöter är förordnade med kompletterande 
beslutanderätt. Se bilaga 1. 
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Viktiga förkortningar i delegationsordningen 
 
AL  Alkohollag  
BrB  Brottsbalk   
FB  Föräldrabalk 
FPL  Förvaltningsprocesslag  
FvL  Förvaltningslag   
GDPR  Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)  
JB  Jordabalk  
KL  Kommunallag  
KörkF  Körkortsförordning  
LMA  Lag om mottagande av asylsökande m.fl.  
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  
LTLP  Lag om tobak och liknande produkter  
LUL  Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
LVM  Lag om vård av missbrukare i vissa fall  
LVU  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  
OSL  Offentlighets- och sekretesslag  
SFB  Socialförsäkringsbalken 
SoF  Socialtjänstförordning  
SoL  Socialtjänstlag  
TF  Tryckfrihetsförordning  
UtlL  Utlänningslag  
ÄB  Ärvdabalk   
ÄktB  Äktenskapsbalk  
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.  Ordförandebeslut  
 

 

   

1.1 Beslut i ”brådskande fall” dvs 
nämndsbeslut som ej kan invänta ordinarie 
nämnds sammanträde. 

 
 

6 kap 39 § KL SN:s ordförande 
 
 

Vid frånvaro: 1 vice 
ordförande, 2 vice 
ordförande.  
 
 
Undantag, se: 6 kap 38 § 
KL, 10 kap 4 § SoL, 10 kap 
5 § SoL, 2 kap 9 § FB. 

2. Administration, upphandling 
mm 
 
 

   

2.1 Registeransvar över personuppgifter GDPR Socialchef            Registrering av samtliga 
personuppgiftsbehandlingar 
görs i DraftIt. 
 

2.2 A. Attesteringsrätt inom socialnämndens 
verksamhetsområden 
 
 

 Socialchef  
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 B. Aktualisera och revidera 
attestförteckningen vid behov samt utse 
beslutsattestanter inom socialnämndens 
verksamhetsområden  
 

 Socialchef Som beslutsattestant kan 
endast avdelningschef/ 
områdeschef/ 
enhetschef utses. 

2.3 Arkivansvarig för nämndens arkiv 
 

Arkivlagen Socialchef  

2.4 Utse arkivombud för nämndens arkiv 
 

Arkivlagen Socialchef  

2.5 Beslut om att infodra anbud som rör 
socialnämndens verksamhetsområde 
 

LOU Nämnden  

2.6 Beslut om att antaga eller förkasta anbud 
enligt kommunens 
upphandlingsreglemente 
 

LOU Nämnden  

2.7 Beslut om direkt upphandling av två 
basbelopp för köp av varor och tjänster 
 

LOU Socialchef  

2.8 Beslut om direkt upphandling av tre 
basbelopp för köp av intellektuella tjänster 
 

LOU Socialchef  

2.9 Beslut om direkt upphandling av två 
basbelopp för köp av medicintekniska 
produkter 
 

LOU Socialchef  
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2.10 Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning 
som förorsakats av personal upp till 10 000 
kr 
 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 
(1972:207) 

Socialchef  

2.11 Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning 
som förorsakats av personal över 10 000 
kr 
 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 
(1972:207) 

Utskott  

2.12 Beslut om fonder 
 

 Utskott  

2.13  
 

Teckna avtal inom socialnämndens 
verksamhetsområde samt inom beslutad 
ram 
 

 Socialchef Inklusive 
personuppgiftsbiträdesavtal 
i de fall socialnämnden är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Se även: 8.27 
 

 
3. 

 
Personal, anställning mm 
 

   

 
3.1 

 
Beslut om verksamhetschef  

 
§ 29 HSL 

 
Nämnden 
 

 

 

4. 
 

Offentlighet och sekretess 
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4.1 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 

2 kap 14 § TF, 15 kap 
6, 7 §§ SekrL, 14 kap 
9,10 §§ SekrL 

Socialchef Beslut om att lämna ut 
handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård 
om inte viss 
befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt 
beslut ska göra detta. 

(verkställighet). 
 

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

12 kap 6 § SoL Socialchef  

 

5. 
 

Överklaganden, yttranden, 
anmälningar till andra 
myndigheter  
 

   

5.1 Beslut om att anmäla allvarligt 
missförhållande eller en påtaglig risk för 
missförhållanden, i egen eller enskilt 
driven, verksamhet till IVO (Lex Sarah-
anmälan) 
 

4 kap 3 § SoL samt 
enligt 24 b § LSS 

Socialchef En rapporteringsskyldighet 
föreligger för all anställd 
personal. Socialchef 
beslutar vem som utreder 
rapporten och huruvida en 
LEX Sarah-anmälan ska 
göras. Se även rutin på 
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intranätet/kvalitets-och 
ledningssystem 
 

5.2 Anmälan till Socialstyrelsen då patient i 
samband med vård eller behandling 
drabbas av eller utsätts för risk att drabbas 
av allvarlig skada eller sjukdom (Lex Maria) 
 

SFS 2010:244 MAS  

5.3 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 
 

6 kap 9 § 
Smittskyddslagen 
(2004:168) 

MAS 
Avdelningschef IFO 
Avdelningschef Omsorg 
 

 

5.4 Anmälningsskyldighet till 
smittskyddsläkare 

6 kap 12 § 
Smittskyddslagen 
(2004:168) 

MAS 
Avdelningschef IFO 
Avdelningschef Omsorg 
 

 

5.5 Beslut om köp av boende i annan 
kommun 
 

 Utskott OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 
 

5.6 Samrådsyttrande enligt Plan- och 
bygglagen 
 

PBL Nämnden  

5.7 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 
 

10 kap 2 § SoL Socialchef  

5.8 Utseende av ombud att föra nämndens 
talan 

10 kap 2 § SoL Socialchef  
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5.9 Överklagande och yrkande om inhibition 
när förvaltningsrätt eller kammarrätt 
ändrat nämndens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 

10 kap 1-2 §§ SoL, 27 § 
LSS, 3 kap 10 § KL, 6 
kap 33 §, 34 § sp. KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av 
principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 
(jfr RÅ 1994 ref. 67) 
 

5.10 Yttrande i SoL-, LSS-, LVU- och LVM-
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat 
 

10 kap 1-2 §§ SoL, 27 
§ LSS, 6 kap 36 § KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

5.11 Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-, LSS-, LVU- och LVM-
ärenden 
 

 
27 § LSS, 6 kap § 36 
KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

5.12 Beslut om överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt 
och kammarrätt i brådskande fall 

 SN:s ordförande Vid ordf. frånvaro i först 
hand vice ordförande. Vid 
vice ordförandes frånvaro 
annan ledamot i utskottet 
som nämnden förordnat.  
Se även nr. 1.1 
 

5.13 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 

 

5.14 Omprövning av beslut 27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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5.15 Prövning av att överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisning av överklagande som 
kommit in för sent 
 

24 § 1 st FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

5.16 Avvisande av ombud 
 

9 § FvL Utskott  

5.17 Yttrande till allmän domstol i brottmål 
 

31 kap 1 § 1 st BrB Socialsekreterare  

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

31 kap 2 § 1 st BrB Avdelningschef IFO  

5.19 Yttrande till åklagarmyndigheten 
åtalsprövning när den som är misstänkt för 
brott har beretts vård med stöd av LVM 
 

46 § LVM Avdelningschef IFO  

5.20 Yttrande till åklagarmyndigheten då den 
som är misstänkt för brott är under 18 år 
 

11 § LUL Avdelningschef IFO  

5.21 Yttrande till åklagarmyndigheten med 
anledning av eventuell utredning 
beträffande den som är under 15 år 
 

34 § LUL Avdelningschef IFO  

5.22 Begäran hos åklagare om föranden av 
bevistalan 
 

38 § LUL Avdelningschef IFO  
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5.23 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lagen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare  

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

3 § Lagen om 
offentligt biträde och 
7 § Förordningen om 
offentligt biträde 

Avdelningschef IFO  

5.25 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 § 
Namnlagen 

Avdelningschef IFO  

5.26 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § och 5 kap 2 
§ 
Körkortsförordningen 
(1998:980) 

Socialsekreterare  

5.27 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 
 

3 § 2 st 
Passförordningen 
(1979:664) 

1:e socialsekreterare  

5.28 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap 1 § ÄB Avdelningschef IFO 
 

 

5.29 Yttrande i ärenden om förordnande av god 
man eller förvaltare för någon som inte 
fyllt 16 år 
 

11 kap 16 § 2 st FB 1:e socialsekreterare  

5.30 Yttrande i vapenärende  1:e socialsekreterare Uppgifter får endast lämnas 
ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 
1983/84 s. 188f.) 
 

5.31 Dödsboanmälan till skatteverket 20 kap 8 a § ÄB 
(1958:637) 

Handläggare IFO Skatteverket underrättas 
om vem som är delegat. 
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Se även 8.15. 

5.32 Förvaltning av dödsbo och om beslut att 
ordna gravsättning 

18 kap 2 § ÄB, 5 kap 
2 § Begravningslagen 
(1990:1144) 

Avdelningschef IFO Kommunen har rätt till 
ersättning för kostnaderna 
av dödsboet 
 

5.33 Beslut om att polisanmäla brott enligt 
Bidragsbrottslagen 
 

6 § Bidragsbrottslagen 
(2007:612) 

Avdelningschef IFO   

5.34 Beslut om att polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet 
 

12 kap 10 § SoL, 1 
kap 5 § SekrL 

Socialchef 
 

 

5.35 Beslut om polisanmälan angående vissa 
brott mot underårig samt vissa grövre 
brott 

12 kap 10 1 SoL Avdelningschef IFO  Avser misstanke om brott 
enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 
samt misstanke om brott 
för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse 
2 år 
 
 

5.36 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL Utskott Tillsynsmyndighet är 
Socialstyrelsen, 
länsstyrelsen i resp. län, JO 
och JK.  
I ärenden av principiell 
betydelse bör nämnden 
fatta beslut om yttrandet. 
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5.37 Yttrande till Inspektionen för Vård och 
Omsorg (IVO) 

14 kap 7 § SoL Utskott Yttrandet undertecknas av 
SN:s ordförande samt den 
tjänsteperson som handlagt 
ärendet, efter AU:s beslut.   
I ärenden av principiell 
betydelse bör nämnden 
fatta beslut om yttrandet. 
 
Vid enbart begäran om 
uppgifter ses svaret som 
verkställighet, dvs 
tjänsteperson kan skicka in 
svaret till IVO utan att 
ärendet tas upp på 
utskottet. 
 

5.38 Yttrande till Spelinspektionen 
 

Spellagen (2018:1138) Socialchef  

5.39 Yttrande angående värdeautomatspel 
 

Spellagen (2018:1138) 
 

Socialchef  

 
6.  

 
Beslut som delegeras till 
UTSKOTT, men inte till 
tjänsteperson 
 
 
 

 
10 kap 4 § SoL 

 
Samtliga beslut under 
avsnitt 6 får enligt 10 kap 
4 § SoL delegeras till 
utskott men inte till 
tjänsteperson. 

 
Ett arbetsutskott skall bestå 
av minst tre ledamöter eller 
ersättare.  
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6.1 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 Utskott Ett beslut om att bereda 
underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta 
som ett medgivande enligt 
6 kap. 6 §. Utredning av 
familjehemmet skall alltid 
ske. 

 
6.2 Övervägande av vård i annat hem än det 

egna 
6 kap 8 § SoL Utskott Övervägande är inte ett 

beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
(utskottet) 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. 
 

6.3 Medgivande att ta emot ett barn för 
adoption 
 

6 kap 6, 12 §§ SoL Utskott  

6.4 Återkallelse av medgivande att ta emot 
adoptivbarn 

6 kap 13 § SoL Utskott  

6.5 Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarande får fortsätta 
 

6 kap 14 SoL Utskott  

6.6 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVU 

4 § LVU Utskott  



 

  

Projektnamn 
Delegationsordning 

Dnr 
21/SN0003 

Sida  

19 

Reviderad senast 
2022-01-20 SN § 10/22 

Dokumentägare 
Åsa Rasmussen 

Förvaltning 
Socialförvaltningen 

Dokumenttyp 
Styrande dokument 

 

19 
 

 

6.7 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden 
 

11 § 2 st. LVU Utskott Vid brådskande fall - se 
även bilaga 1. 

6.8 Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 
 

13 § 1 st LVU Utskott  

6.9 Prövning av om vård med stöd av 3 § 
LVU skall upphöra 
 

13 § 2 st. LVU Utskott  

6.10 Övervägande om beslut om 
umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st p. 1 
LVU 

14 § 3 st. LVU Utskott Bestämmelsen innebär att 
nämnden (utskottet) minst 
en gång var tredje månad är 
skyldig att överväga om ett 
beslut om 
umgängesbegränsning 
fortfarande behövs. 
 
Övervägande är inget beslut 
i sak. 
 

6.11 Övervägande om hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st p. 2 LVU 
fortfarande behövs 
 

14 § 3 st. LVU Utskott Bestämmelsen innebär att 
nämnden (utskottet) minst 
en gång var tredje månad är 
skyldig att överväga om ett 
beslut om hemlighållande 
av vistelseort fortfarande 
behövs. 
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Övervägande är inget beslut 
i sak. 
 

6.12 Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU Utskott  
 

6.13 Beslut om att regelbunden kontakt med 
särskild utsedd kontaktperson eller 
behandling i öppna former 
 

22 § 1-2 p LVU Utskott  
 

6.14 Prövning av om beslut om förebyggande 
insats skall upphöra att gälla 

22 § 3 st. LVU Utskott Bestämmelsen innebär att 
nämnden (utskottet) minst 
en gång var 6:e månad skall 
pröva om insatsen 
fortfarande behövs. 
 
 

6.15 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 
§ LVU skall upphöra 
 

22 § 3 st. LVU Utskott  

6.16 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU Utskott Jfr 25 § LVU 
 
 

6.17 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st. LVU Utskott Jfr. 2.2. Ska ske minst en 
gång var 3:e månad. 
 
Övervägande är inget beslut 
i sak. 
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6.18 Beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra 
 

26 § 2 st. LVU Utskott  

6.19 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Utskott Vid brådskande fall - se 
även bilaga 1. 
 

6.20 a. Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård enligt LVM 
 

11 § LVM Utskott  

 b. Återkalla ansökan om vård 18 § LVM Utskott 
 

 

6.21 A. Ansökan hos förvaltningsrätt om 
utreseförbud 
 
 

LVU § 31 b Utskott Vid brådskande fall - se 
även bilaga 1.  
 
 
 

 B. Omprövning av utreseförbud 
 

LVU 31 c § första 
stycket  

Utskott Beslut om utreseförbud 
omprövas efter 6 månader 

 C. Upphörande av utreseförbud 
 

LVU 31 c §  Utskott  

6.22 Beslut om ett tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 27 § LVU skall upphöra 
 

30 § 2 st LVU Utskott Vid brådskande fall - se 
även bilaga 1. 
 

 
7.  

 
Handräckning/biträde av 
polismyndighet 
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7.1 
 
Beslut om att begära polishandräckning för 
genomförande av läkarundersökning 
 

 
43 § 1 p LVU 

 
Utskott 

 
 
Vid brådskande, se även 
bilaga 1. 

7.2 Beslut om att begära polishandräckning för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 
 

43 § 2 p LVU 1:e socialsekreterare/ 
sydostjourens soc.sekr 

Sydostjourens soc.sekr vid 
brådskande ärenden 
 
Vid brådskande, se även 
bilaga 1. 

7.3 Beslut att begära polishandräckning för 
genomförande av läkarundersökning 
 

45 § 1 p LVM 
 

Utskott  

7.4 Beslut om att begära polishandräckning för 
att genomföra beslut om 
omhändertagande med stöd av LVM 

45 § 2 p LVM 1:e socialsekreterare/ 
Sydostjourens soc.sekr. 
 

Sydostjourens soc.sekr vid 
brådskande ärende. 
 
Vid brådskande ärende, se 
även bilaga 1. 

 

8. 
 

 

Individ- och familjeomsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Alla ansökningar om 
bistånd skall oavsett 
önskemål, prövas enligt 4:1 
SoL för att den enskilde 
skall ha möjlighet att få sin 
sak rättsligt prövad. I vissa 
fall när avslag ges enligt 4:1 
kan så speciella 
omständigheter föreligga att 
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Angående överklagande, yttrande mm se 
avsnitt 5. 

socialnämnden med stöd av 
4:2 beviljar bistånd. 
 

8.1 Beslut om bistånd till försörjning 
(försörjningsstöd) och livsföring i övrigt 
enligt norm och riktlinjer 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare En individuell bedömning 
skall alltid göras i 
biståndsärenden. 

8.2  Beslut om bistånd till försörjning med 
villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd enligt 4 kap § SoL 
 

 Socialsekreterare  

8.3 Beslut om bistånd till försörjning med 
vägrande eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd enligt 4 kap 5 § SoL 
 

 Socialsekreterare  

8.4 Beslut om boendekostnad som avviker 
från riktlinjer 
 

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

8.5 Beslut om försörjningsstöd till företagare 
som avviker från riktlinjer 
 

4 kap 1,2 §§ SoL Avdelningschef IFO  

8.6 Beslut om bistånd till hyresskuld upp till 
tre månader 
 

4 kap 1,2 §§ SoL Avdelningschef IFO  

8.7 Beslut om bistånd till hyresskuld som 
uppgår till en period längre än tre månader 
 

4 kap 1, 2 §§ SoL Utskott  
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8.8 Beslut om bistånd till elskuld upp till 25 % 
av basbeloppet 
 

4 kap 1,2 §§ SoL Avdelningschef IFO  

8.9 Beslut om bistånd till elskuld över 25 % av 
basbeloppet 
 

4 kap 1,2 §§ SoL Utskott  

8.10 a. Beslut om bistånd till flyttkostnader upp 
till 25 % av basbeloppet 
 

4 kap 1,2 §§ SoL 1:e socialsekreterare  

 b. Beslut om bistånd till flyttkostnader upp 
till 50 % av basbeloppet 
 

4 kap 1,2 §§ SoL Avdelningschef IFO  

 c. Beslut om bistånd till flyttkostnader över 
50 % av basbeloppet 
 

4 kap 1,2 §§ SoL Utskott  

8.11 a. Beslut om bistånd till tandvård upp till 
10 % av basbeloppet  
 

4 kap 1,2 §§ SoL Avdelningschef IFO  

 b. Beslut om bistånd till tandvård över 10 
% av basbeloppet 
 

4 kap 1,2 §§ SoL Utskott  

8.12 Beslut om att efterge förskott på förmån 
som inte beviljats (bostadsbidrag, 
underhållsstöd, A-kassa) 
 

9 kap 3 § SoL Avdelningschef IFO  

8.13 Beslut om bistånd till barn och familjer 
utöver norm 
 

4 kap 1, 2 §§ SoL Utskott  
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8.14 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i 
omedelbar anslutning till dödsfallet 

4 kap 1, 2 §§ SoL 1:e socialsekreterare Begravningskostnader kan 
återkrävas endast om den 
beviljas med villkor om 
återbetalningsskyldighet 
enligt 4:2 SoL. Avslag på 
bistånd till begravnings-
kostnader ges med 
hänvisning till 4:1 SoL. 
 

8.15 Upprättande av dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB 
(1958:637) 
 

Handläggare IFO 
 

Se även 5.31 

8.16 Beslut om bistånd i form av förmedling av 
egna medel 
 

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

8.17 Rätten att vid egnamedelsförvaltning göra 
uttag från den enskildes konton 
 

 Socialsekreterare  

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

9 kap 1, 2  1:e socialsekreterare  

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

9 kap 2 § 2st SoL Avdelningschef IFO Återkrav får endast ske om 
biståndet givits under 
villkor om återbetalning 
 

8.20 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 
form av vård (placering/omplacering i 
familjehem) 

4 kap 1 § SoL Utskott Jfr. 6.1Placeringar av barn 
och ungdom är så 
ingripande åtgärder oavsett 
om de ges med stöd av SoL 
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eller LVU att de bör 
beslutas av utskott. 
 

8.21 Beslut om att ett hem är lämpligt som 
jourhem för barn och ungdomar 
 

6 kap 6 § SoL Utskott  

8.22 Beslut om akut placering i familjehem eller 
HVB/institution för barn och ungdom, 
upp till 4 månader 
 

4 kap 1 § SoL Avdelningschef IFO  

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

4 kap 1 § SoL Utskott  

8.24 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 
ungdom i samband med placering, 
omplacering eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård eller boende 
 

   

 a. enligt kommunens riktlinjer, upp 
till 25 % av basbeloppet 
 

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

 b. enligt kommunens riktlinjer, upp 
till 50 % av basbeloppet 
 

4 kap 1 § SoL Avdelningschef IFO  

 c. över 50 % av basbeloppet 
 

4 kap 1 § SoL Utskott  
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8.25 Beslut om bistånd i form av elevassistent i 
samband med placering 
 

4 kap 1 § SoL Utskott  

8.26 Beslut om bistånd till vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård 
eller boende (HVB) eller i familjehem 

4 kap 1 § SoL Utskott Observera lagen 
(1992:1528) om offentlig 
upphandling, men också 
kravet på individuell 
bedömning i 
biståndsärenden. 
 

8.27 Beslut om att teckna individavtal i ärenden 
rörande enskilda i samband med beslut om 
placering 
 

4 kap 1 § SoL Avdelningschef IFO  
 

8.28 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård 
eller boende (HVB) eller i familjehem 
högst 1 månad. 

4 kap 1 § SoL Avdelningschef IFO 
 

Observera lagen 
(1992:1528) om offentlig 
upphandling, men också 
kravet på individuell 
bedömning i 
biståndsärenden. 

8.29 a. Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) – 
enligt SKR:s norm och riktlinjer 

 1:e socialsekreterare Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
familjehemmet. Se aktuellt 
cirkulär från SKR. 

 b. Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) – 
utöver SKR:s norm och riktlinjer 

 Avdelningschef IFO 
 

Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
familjehemmet, se aktuellt 
cirkulär från SKR. 
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8.30 
 
 
 

a. Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning vid vårdnadöverflytt 
till särskilt förordnad vårdnadshavare 
 – enligt SKR:s norm och riktlinjer 
 

 1:e socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från 
SKR. 

 
 
 

b. Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning vid vårdnadöverflytt 
till särskilt förordnad vårdnadshavare  
– utöver över SKR:s norm och riktlinjer 
 

 Avdelningschef IFO 
 

Se aktuellt cirkulär från 
SKR. 

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

4 kap 1 § SoL Avdelningschef IFO      
/Utskott 

 

8.32 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

8.33 Beslut om upphörande av kontaktperson/-
familj 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

8.34 a. Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till kontaktperson/-
familj  
- enligt norm och riktlinjer 
 
 

 Socialsekreterare Uppdraget ska regleras 
genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från SKR. 

 b. Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till kontaktperson/-
familj  
- utöver norm och riktlinjer 

 1:e socialsekreterare Uppdraget ska regleras 
genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från SKR. 
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8.35 Beslut om insats i form av personligt stöd 
avseende barn och unga 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

8.36 Beslut om insats i form av 
akutboende/jourboende/jourlägenhet 

4 kap 1, 2 §§ SoL 1:e social- 
sekreterare/Sydostjourens 
soc. sekr. 

Sydostjourens soc. sekr vid 
brådskande ärende 

8.37 Beslut om bistånd i form av 
andrahandskontrakt eller socialt kontrakt 
 

4 kap 1, 2 §§ SoL Avdelningschef IFO  

8.38 Beslut om medgivande till vård och sociala 
insatser (när samtycke föreligger från den 
ena av barnets vårdnadshavare) 
 

6 kap 14a §§ FB Avdelningschef IFO  

8.39 Beslut om insats i form av personligt stöd 
för missbrukare 
 

4 kap 1§ SoL Socialsekreterare  

8.40 Beslut om insats i form av personligt stöd 
för vuxna 
 

4 kap 1§ SoL Socialsekreterare  

8.41 
 

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

8 kap 1 § 2 st SoL; 6 
kap 2-4 § SoF 

Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från 
SKR. 

8.42 Beslut om avgift för missbruksvård i form 
av plats i hem för vård eller boende eller i 
familjehem (vuxna) s k egenvårdsavgift 
 

8 kap 1 §  1 st SoL; 6 
kap 1 § SoF 

Avdelningschef IFO  
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8.43 Beslut om framställning till 
försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag när barn är placerade utom 
hemmet 
 

4 § 3 st. resp. 7 § Lag 
om allmänt 
barnbidrag (1947:529) 

Socialsekreterare  

8.44 Beslut om att underrätta försäkringskassa 
om att nämnden skall uppbära folkpension 
och barntillägg 

1-3 §§ kungörelsen 
(1962:393) om rätt i 
vissa fall för kommun 
eller annan att 
uppbära folkpension 
 

Socialsekreterare  

8.45 Underrättelse till försäkringskassa om att 
barn med underhållstöd placerats i 
familjehem eller HVB-hem respektive 
återflyttat till boföräldrar 

2 § förordningen om 
underhållstöd 
(1996:1036) jämfört 
med 11 § lagen om 
underhållsstöd 
(1996:1030) 
 

Socialsekreterare  

8.46 Beslut om anmälan till försäkringskassa 
om att nämnden skall uppbära del av 
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 
 

3 kap 15 § AFL Avdelningschef IFO  

8.47 Beslut om att underrätta försäkringskassa 
om att nämnden skall uppbära ersättning 

17 kap 1 § AFL; 9 kap 
2 § SoL 

Socialsekreterare  
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enligt AFL som ersättning för ekonomiskt 
bistånd som utgivits som förskott på 
förmån 
 

8.48 Framställan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare av studiehjälp när 
barn är placerat utom hemmet 
 

§ 33 Studiestöds- 
förordningen 

Socialsekreterare  

8.49 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 
2 § och 8 kap 1 § SoL 
 

9 kap 3 § SoL Avdelningschef IFO  

8.50 a. Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 §, 9 
kap 1-2 §§ SoL 
 

9 kap 4 § SoL Utskott  

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

9 kap 3 § SoL Utskott  

8.51 Beslut om att inleda utredning gällande 
vuxna 
 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

8.52 Beslut om att inleda uppföljning när 
utredning avslutats utan insats eller 
placering upphör 
 

11 kap 4a 4b. §§ SoL Socialsekreterare  
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8.53 Beslut om att inleda utredning gällande 
barn 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Socialnämndens 
befogenheter och 
skyldigheter vid 
barnutredningar regleras i 
11 kap 2 § SoL 
 

8.54 Beslut om att utredning inte skall inledas 
eller att inledd utredning skall läggas ned 
gällande barn och vuxna 
 

11 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

8.55 Beslut om att genomförd utredning inte 
ska föranleda åtgärder gällande barn och 
vuxna 
 

11 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

8.56 Förlängning av utredningstid i ärenden 
som rör barn 
 

11 kap 2 § SoL Avdelningschef IFO  

8.57 Beslut om framställning om överflyttning 
av ärenden till annan kommun 
 

2a kap 10 § SoL Avdelningschef IFO Avser även ärenden enligt 
LVU och LVM 

8.58 Beslut i fråga om mottagande av ärende 
från annan kommun 
 

2a kap 10 § SoL Utskott  

8.59 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder 
 

6 kap 11 § SoL Utskott Särskilt avtal bör ingås 
mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna 
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8.60 Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om behov av god man/förvaltare 
 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare  

8.61 Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om att behov av god man/förvaltare inte 
längre föreligger 
 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare  

8.62 Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om förhållanden beträffade förvaltningen 
av underårigs egendom 
 

5 kap 3 § SoF Avdelningschef IFO Avser alla slags egendom 
och inkomster inklusive 
tilläggspension 

8.63 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 
 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare  

8.64 
 

Beslut om kommunal hyresgaranti 
inklusive rätten att teckna sådant avtal 
 

Förordning 
(2007:623) om statligt 
bidrag för kommunala 
hyresgarantier 
 

Avdelningschef IFO  

 
9. 

 
Vård enligt LVU 
 

   
 
Se även avsnitt 6 och bilaga 
1. 

9.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om 
vård 

 

8 § LVU Avdelningschef IFO  
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9.2 Beslut om omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § LVU skall upphöra 

9 § 3 st LVU SN:s ordförande Vid ordf. frånvaro i första 
hand vice ordf., därefter 2:e 
vice ordf. 
 

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

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare Tex. kortare vistelse utom 
familjehemmet eller 
hemmet för vård eller 
boende 
 

9.4 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkarundersökning 
 

32 § 1 st LVU 1:e socialsekreterare  

 
10. 

 

Vård av missbrukare enligt 
LVM 
 

   
 
 
Se även avsnitt 6 och bilaga 
1. 

10.1 Beslut om att inleda utredning om det 
finns skäl för tvångsvård 

7 § LVM Avdelningschef IFO Beslut om att inleda 
utredning när nämnden 
genom anmälan enligt 6 § 
LVM eller på annat sätt fått 
kännedom om att det kan 
finnas skäl för tvångsvård 
 

10.2 Beslut om att utredning skall inledas eller 
att påbörjad utredning skalla läggas ned 
alternativt övergå i en utredning enligt 11 
kap 1 § SoL 

7 § LVM Avdelningschef IFO  
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10.3 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen 

9 § LVM Avdelningschef IFO Beslut om 
läkarundersökning skall 
fattas om sådan inte är 
uppenbart obehövlig. 
 

 

11. 
 

Familjerätt 
 

   
OBS: Nedläggning av 
faderskapsutredning mm 
omfattas av 
delegationsförbud, se sid. 4. 
 

11.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
enligt S-protokoll 

1 kap 4 § 1 st FB Handläggare IFO/ 
Socialsekreterare 

Se socialstyrelsens allmänna 
råd 1988:6 Att fastställa 
faderskap. – Utredning skall 
anses inledd när nämnden 
fått födelseanmälan eller 
rätten förklarat en man inte 
vara far enligt 1 kap 2 § FB 
 

11.2 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
avseende MF och Ä protokoll 
 
 

 Socialsekreterare  

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

2 kap 1 § FB 1:e socialsekreterare  
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11.4 Beslut om 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 1:e socialsekreterare  

11.5 Beslut om att väcka och föra talan i mål 
om faderskap 
 

3 kap 5 § 2 st och 6 § 
2 st FB 

Avdelningschef IFO  

11.6 Beslut om att godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och umgänge 
 

6 kap 6 § 2 st, 14 a § 2 
st., 15 a § 3 st FB 

1:e socialsekreterare  

11.7 Beslut om att ej godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och umgänge 
 

6 kap 6 §, 14 a §, 2 st, 
15 § FB 

Avdelningschef IFO Beslutet kan ej överklagas. 

11.8 Lämnande av upplysningar till 
förvaltningsrätten i vårdnads-, boende- 
och umgängemål 
 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare  

11.9 Lämnande av upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätten 
beträffande vårdnads-, boende- och 
umgängemål 
 

6 kap 20 § FB Socialsekreterare  

11.10 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare  

11.11 Prövning av om samtycke ej ska lämnas till 
fortsatt adoptionsförfarande 
 

6 kap 14 § SoL Utskott  
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12.  

Omsorg om äldre och 
personer med 
funktionsnedsättning  
 
(Ang. överklagande, yttranden mm se 
avsnitt 5.) 

   

12.1 a. Beslut om att inleda utredning 
 

11 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

 b. Beslut om att inledning inte ska inledas 
eller att inledd utredning ska läggas ned 

11 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

12.2 Beslut om att anledning av ansökan om 
förhandsbesked 

2 kap 3 § SoL Biståndshandläggare Om bifall ges till 
förhandsbesked prövas 
biståndet enligt 4.1 SoL 
 

12.3 a. Beslut om bistånd i form av 
hemtjänsttimmar – under 100 tim/mån 
 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

 b. Beslut om bistånd i form av 
hemtjänsttimmar – över 100 tim/mån 
 

4 kap 1 § SoL Utskott  

  12.4 Beslut om bistånd i form av permanent 
boende i särskilt boende 
 

4 kap 1 § SoL, 2 kap 3 
§ SoL 

Biståndshandläggare  

12.5 a. Beslut om bistånd i form av korttidsplats 
- upp till två månader 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  
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 b. Beslut om bistånd i form av 
korttidsplats - över två månader 
 

4 kap 1 § SoL Utskott  

12.6 a. Beslut om bistånd i form att växelvård – 
upp till varannan vecka under en period 
om max 4 månader. 
 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

 b. Beslut om bistånd i form av växelvård – 
mer än varannan vecka och/eller under en 
period om mer än 4 månader. 
 
 
 

4 kap 1 § SoL Utskott  

12.7 Beslut om parboende 
 

4 kap 1 § SoL Ansvarig chef  

12.8 Beslut om trygghetslarm 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

12.9 Beslut om bistånd i form av plats i 
dagverksamhet 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

12.10 Beslut om ledsagarservice 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

12.11 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 
inkl. omfattning. 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

12.12 Beslut om bistånd i form av anhörigbidrag 
 

4 kap 1 § SoL Ansvarig chef  
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12.13 Beslut om bistånd i form av 
anhöriganställning 
 

4 kap 1 § SoL Utskott  

12.14 Beslut om avlösarservice 
 

4 kap 2 § SoL Biståndshandläggare  

12.15 Beslut om avgift 
 

8 kap 2 1 SoL Avgiftshandläggare  

12.16 Beslut om nedskrivning av eller befrielse 
från skuld avseende äldre- och 
handikappomsorg upp till 10 000 kr. 
 

4 kap 2 § SoL Socialchef  

12.17 Beslut om nedskrivning av eller befrielse 
från skuld avseende debiterad avgift inom 
äldre- och handikappomsorg över 10 000 
kr 
 

4 kap 2 § SoL Utskott  

12.18 Beslut om plats på kollo eller läger (gäller 
även LSS) 
 

4 kap 2 § SoL, LSS 9 
§ 6 p 

Utskott  

12.19 Beslut om anmälan till överförmyndare om 
behov av god man/förvaltare 
 

5 kap 3 § SoF, 15 § 6p 
LSS 

LSS/Biståndshandläggare/ 
Områdeschefer 

 

12.20 Beslut om anmälan till överförmyndare om 
att behov av god man/förvaltaren inte 
länge föreligger 
 

5 kap 3 § SoF, 15 §6p 
LSS 

LSS/Biståndshandläggare/ 
Områdeschefer 
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12.21 Beslut om bistånd i form av arbete, 
sysselsättning, rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade 
 

4 kap 1 § SoL LSS/Biståndshandläggare  

12.22 Beslut om bistånd i form av boendestöd 
för psykiskt funktionshindrade 
 

4 kap 1 § SoL LSS/Biståndshandläggare  

 

13. 
Stöd och service till vissa 
funktionshindrande LSS 
 
 

   

13.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS LSS/Biståndshandläggare Beslut om 
personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan är en 
del av beslut om insats 
enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan 
följaktligen inte heller 
överklagas särskilt. 
 

13.2 Råd och stöd (i de fall kommunen är 
ansvarig)  
 

2 1 och 9 § 1 p LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.3 a. Biträde av personlig ass. eller ek. stöd till 
skälig kostnad för sådan assistans 
- under 100 timmar/mån 
 

7 § och 9 § 2 p LSS LSS/Biståndshandläggare  



 

  

Projektnamn 
Delegationsordning 

Dnr 
21/SN0003 

Sida  

41 

Reviderad senast 
2022-01-20 SN § 10/22 

Dokumentägare 
Åsa Rasmussen 

Förvaltning 
Socialförvaltningen 

Dokumenttyp 
Styrande dokument 

 

41 
 

 b. Biträde av personlig ass. eller ek. stöd till 
skälig kostnad för sådan assistans 
- över 100 timmar/mån 
 

7 § och 9 § 2 p LSS Utskott  

13.4 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistans vid tillfälligt utökade behov om 
högst en månad till den del av behovet 
som inte täcks av beviljade assistanstimmar 
enligt lagen (1993:389) om 
assistansersättning 
 

7 § och 9 § 2 p LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.5 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistans vid tillfälligt utökade behov över 
en månad till den del av behovet som inte 
täcks av beviljade assistanstimmar enligt 
lagen (1993:389) om assistansersättning 
 

7 § och 9 § 2 p LSS Utskott  

13.6 Beslut om personlig ass. vid ordinarie ass. 
sjukdom, för kostnader som inte täcks av 
ass. ersättning från FK 
 

9 § 2 p LSS Områdeschef  

13.7 Beslut om ledsagarservice 
 

7 §, 9 § 3 p LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.8 Beslut om kontaktperson 7 §, 9 § 4 p LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.9 Beslut om avlösarservice i hemmet 
 

7 §, 9 § 5 p LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.10 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

7 §, 9 § 6 p LSS LSS/Biståndshandläggare  
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13.11 Beslut korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år utanför det egna hemmet i anslutning 
till skoldagen samt under lov 
 

7 §, 9 § 7 p LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.12 Beslut om boende i familjehem för barn 
och ungdomar i den egna kommunen och i 
annan kommun 
 

7 §, 9 § 8 p LSS Utskott  

13.13 Beslut om boende i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar som drivs 
av annan 
 

7 §, 9 § 8 p LSS Utskott  

13.14 Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service etc. inom kommunens 
boenden 
 

7 §, 9 § 9 p LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.15 Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service etc. inom boenden som 
drivs av annan 
 

7 §, 9 § 9 p LSS Utskott OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 

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

7 §, 9 § 10 p LSS LSS/Biståndshandläggare Personkrets 1 och 2 

13.17 Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar 

7 §, 9 § 10 p LSS Utskott Personkrets 1 och 2 
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förvärvsarbete och inte utbildar sig som 
drivs av annan än kommunens verksamhet 
 

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

11 § LSS Utskott  

13.19 Beslut om avslag på insats enligt LSS 
 

 LSS/Biståndshandläggare  

13.20 Beslut om återbetalningsskyldighet för 
stöd i enlighet med LSS 9 § 2 p 
 

12 § LSS Ansvarig chef  

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

16 § 2 st LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.22 Beslut om att utreda behov för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta 
om insatser enligt LSS vid akuta situationer 
 

16 § 3 st LSS Hemkommunen  

13.23 Beslut om att ingå avtal med annan 
vårdgivare 
 

17 a § LSS Ansvarig chef  

13.24 Beslut om att avgift skall tas ut eller ej från 
föräldrar vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna 
 

20 § LSS, 5 § LSS-
förordningen,  
6 kap 2 § SoF 

Ansvarig chef Beslutet är inte 
överklagningsbart. 
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13.25 Beslut om att anmäla behov av 
assistansersättning till försäkringskassa 

15 § 2 st LASS LSS/Biståndshandläggare Gäller under förutsättning 
att den enskilde ansökt om 
personlig assistent enligt 
LSS 
 

13.26 Beslut om avslag vid begäran om 
ekonomisk ersättning vid assistans som 
avses i 9d § LSS under 18 år, bosatt 
utanför europeiska samarbetsområdet till 
följd av sjukdom eller ålderdom och 
saknar arbetsförmåga 
 

 Ansvarig chef  

13.27 Godkännande av familjehem 
 

6 kap 6 § SoL Utskott  

13.28  
 

a. Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) enligt 
norm och riktlinjer 

LSS Ansvarig chef Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
familjehemmet. Se cirkulär 
från SKR. 
 

 b. Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) utöver 
norm och riktlinjer 

LSS Ansvarig chef  Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
familjehemmet. Se cirkulär 
från SKR. 
 

13.29 a. Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till kontaktperson/-
familj - enligt norm och riktlinjer 
 

LSS LSS/Biståndshandläggare Uppdraget ska regleras 
genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från SKR. 
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 b. Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till kontaktperson/-
familj – utöver norm och riktlinjer 
 

LSS Ansvarig chef 
 

Uppdraget ska regleras 
genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från SKR. 

13:30 Anmälan till överförmyndare åt person 
som omfattas av LSS är i behov av 
förmyndare, förvaltare eller god man 
 

15 § 6 p LSS LSS/Biståndshandläggare  

13.31 Anmälan till IVO av allvarliga 
missförhållanden i enskild tillståndspliktig 
verksamhet 
 

11 § LSS-
förordningen 
(1993:1090) 

Utskott  

13.32 Beslut om att anmäla till FK om ersättning 
kan antas bli använd för annat än till 
kostnader för assistansen 
 

 Ansvarig chef  

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

 Ansvarig chef  

 

14.  
 

Tillståndsfrågor 
 
 
(Ang. överklagande, yttranden mm se 
avsnitt 5) 

   

  

Alkohollagen 
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14.1 Beslut i ärenden rörande stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten 
 

8 kap 2 § AL Nämnden  

14.2 Beslut om särskilt tillstånd för 
provsmakning på egen gård 
 

8 kap 7 § AL Nämnden  

14.3 Beslut om gemensamt stadigvarande 
serveringsområde 
 

8 kap 14 § AL Nämnden  

14.4 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd 
till slutet sällskap 
 

8 kap 2 § AL Nämnden  

14.5 Beslut om cateringstillstånd 
 

8 kap 4 § AL Nämnden  

14.6 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 
 

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare  

14.7 Beslut om tillstånd för provsmakning till 
allmänheten för partihandlare 
 

8 kap 6 § AL Alkoholhandläggare  

14.8 Beslut om gemensamt tillfälligt 
serveringsområde 
 

8 kap 14 § AL Alkoholhandläggare  

14.9 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
slutet sällskap 
 

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare  
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14.10 Beslut om tillfälligt godkännande av 
anmäld serveringslokal 
 

8 kap 4 § AL Alkoholhandläggare  

14.11 Beslut om stadigvarande förändring av 
serveringslokal 
 

8 kap 14 § AL Nämnden  

14.12 Beslut om tillfällig förändring av 
serveringslokal 
 

8 kap 14 § AL Alkoholhandläggare  

14.13 Beslut om stadigvarande förändring av 
dryckesslag 
 

8 kap 2 § AL Nämnden  

14.14 Beslut om tillfällig förändring av 
dryckesslag 
 

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare  

14.15 Beslut om stadigvarande förändring av 
serveringstiden 
 

8 kap 19 § AL Nämnden  

14.16 Beslut om tillfällig förändring av 
serveringstiden inom normaltiden 
 

8 kap 19 § AL Alkoholhandläggare  

14.17 Beslut om kunskapsprov i alkohollagen av 
sökande 
 

8 kap 12 § AL Alkoholhandläggare  

14.18 Beslut om nedsättning av ansöknings- och 
tillsynsavgifter 
 

8 kap 10 § AL Nämnden  
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14.19 Beslut om att för visst tillfälle förbjuda 
försäljning 
 

3 kap 10 § AL Nämnden  

14.20 Beslut om meddelande av erinran, 
återkallelse eller förbud 
 

9 kap §§ 17, 18, 19 
AL 

Nämnden  

14.21 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 
vid ägarskifte 
 

9 kap 11 § 2 st AL Alkoholhandläggare  

14.22 Beslut om tillstånd till konkursbo 
 

9 kap 12 § AL Alkoholhandläggare  

14.23 Beslut om begäran vid tillsyn 9 kap §§ 8, 9, 13, 14, 
15 

Alkoholhandläggare  

14.24 Överklagande 
 

10 kap 1 § AL Nämnden  

 Lagen om tobak och 
liknande produkter 
(2018:2088) 
 

   

14.25 A. Beslut om att meddela tillstånd för 
tobaksförsäljning 
 

Kap 5 § 1  Tobakshandläggare  

 B. Återkallelse av tillstånd till försäljning av 
tobak och liknande produkter 
 

Kap 7 § 10 Nämnden  

14.26 Beslut att meddela varning till 
tillståndshavare 

Kap 7 § 11 Nämnden  
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14.27 Beslut att begära tillträde, upplysningar, 
handlingar, varuprover eller liknande för 
tillsyn 
 

Kap 7 §§ 17, 18 Tobakshandläggare  

14.26 Beslut om föreläggande, förbud och vite 
 

Kap 7 § 9 Nämnden  

14.27 Beslut om omhändertagande av tobaksvara 
 

 Tobakshandläggare  

14.28 Överklagande 
 

Kap 9 Nämnden  

14.29 Förbud att bedriva detaljhandel med 
elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

Kap 7:13 Nämnden  

 Lagen om försäljning av 
vissa receptfria läkemedel 
 

   

14.30 Beslut att begära tillträde vid tillsyn  Handläggare för receptfria 
läkemedel 
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BILAGA 1  
 

 Kompletterande beslutanderätt och förordnanden  

 För att kunna fatta snabba beslut, när så erfordras, finns särskilt angivna regler 
 gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen om vård av unga (LVU) 
 samt i lagen om vård av missbrukare (LVM).  
 
 Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon 
 som kan fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas.  
 
 Beslut som fattats med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
 nämnden, på samma sätt som delegationsbesluten. Ansvarig för anmälan av beslut 
 är handläggaren i ärendet, som anmäler besluten till nämndssekreteraren. 
 
 Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av nämndens ordförande eller 
 annan namngiven ordinarie ledamot eller annan namngiven tjänsteman som 
 nämnden förordnat därtill. 
 
 Socialnämndens beslut om förordnande återfinns i denna bilaga till gällande 
 delegationsordning, som i sin helhet är publicerad på hemsida/intranät.  
 
 Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden: 
 - Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år (6 § 1, 2 st. 
 LVU) 
 - Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är behörig att 
 besluta om beredande av vård (6 a 1 och 2 st LVU)  
 - Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas (11 § 1 st LVU) 
 - Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden (11 § 2 st LVU) 
 - Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) 
 - Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare  
 (13 § LVM) 
  
 Utöver den kompletterande beslutanderätten kan socialnämnden enligt § 6 kap 39 
 KL uppdra utöver ordföranden samt namngivna ledamöter att fatta beslut i 
 följande ärenden, förutsatt att nämndens beslut ej kan avvaktas. 
 
 - Beslut om tillfälligt utreseförbud (§ 31 d LVU)  
 - Beslut om umgängesbegränsning (14 § 2 st p. 1 LVU) 
 - Beslut om hemlighållande av vistelseort (14 § 2 st p. 2 LVU) 
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 Beslut om handräckning/biträde av polismyndighet 
 - Beslut att begära biträde av polis för att genomföra läkarundersökning (43 § 1 p 
 LVU) 
 - Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om beslut om vård eller 
 omhändertagande (43 § 2 p LVU) 
 - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om 
 omhändertagande med stöd av LVM (45 § 2 p LVM) 

 
 Socialnämndens förordnande  
 (se SN § 37/21, 2021-03-25, SN § 126/21, 2021-11-25)  
 Avser kompletterande beslutanderätt och handräckning/biträde av 
 polismyndighet 
 

Namn Titel Förordnandet avser 

 
 
Emöke Bokor, S 

 
 
Ordförande SN 

6 § LVU, 6 § a 1 och 2 st LVU, 11 
§ 1 st LVU, 11 § 2 st LVU, 27 § 
LVU, 13 § LVM 
 
LVU § 31 d, 14 § LVU 2 st p.1-2 
 
43 § 1 p LVU, 43 § 2 p LVU och 
45 § 2 p LVM 

 
 
Marie Palm, M 

 
1:e vice ordförande 
SN, ordinarie ledamot 
SN 

6 § LVU, 6 § a 1 och 2 st LVU, 11 
§ 1 st LVU, 11 § 2 st LVU, 27 § 
LVU, 13 § LVM 
 
LVU § 31 d, 14 § LVU 2 st p.1-2 
 
43 § 1 p LVU, 43 § 2 p LVU och 
45 § 2 p LVM 

 
 
Linda Eriksson, C 

 
2:e vice ordförande 
SN, ordinarie ledamot 
SN 

6 § LVU, 6 § a 1 och 2 st LVU, 11 
§ 1 st LVU, 11 § 2 st LVU, 27 § 
LV, 13 § LVM,  
 
LVU § 31 d, 14 § LVU 2 st p.1-2 
 
43 § 1 p LVU, 43 § 2 p LVU och 
45 § 2 p LVM 
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 Versionshistorik 

 Fastställd av socialnämnden 2015-10-15 § 156/15 (dnr 14/SN100) 
 Reviderad av socialnämnden 2019-05-23 § 75/19 
 Reviderad av socialnämnden 2019-11-28 § 145/19 
 Reviderad av krisledningsnämnden 2020-06-09, § 116/20 
 Reviderad av socialnämnden 2020-12-03, § 76/20 
 Reviderad av socialnämnden, 2021-02-18, § 17/21 (21/SN0003) 
 Reviderad av socialnämnden, 2021-03-25, § 37/21 (21/SN0003, bilaga 1 
 tillkommit) 
 Reviderad av socialnämnden, 2021-05-20, § 61/21 (21/SN0003) 

 Reviderad av Socialnämnden, 2021-10-21, § 110/21 (21/SN0003) 
 Reviderad av Socialnämnden, 2021-11-25, § 126/21 (21/SN0003), bilaga 1 
 reviderad. 
 Reviderad av Socialnämnden, 2022-01-20, § XX/22, (21/SN0003) 

 
 
 


