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Allmänt om delegation  

Med delegering avses att socialnämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. 

ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten 

gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Beslut som fattas av en 

tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller inte.   

Vid förfall för tjänsteman till vilken beslutanderätt delegerats har överordnad 

tjänsteman rätt att besluta i dennes ställe. T ex enhetschef IFO kan fatta beslut i 

stället för socialsekreterare.  

Utöver delegering finns i LVU och LVM en kompletterande beslutanderätt. Till 

skillnad mot beslutanderätt genom delegering är den kompletterande 

beslutanderätten endast avsedd att användas när beslut av socialnämnden eller 

delegat inte går att avvakta.  

Delegering i brådskande ärenden   

I vissa lägen kan det vara viktigt med snabba beslut. I kommunallagen (6 kap § 36) 

finns en regel om delegering i brådskande fall. De är endast ordförande eller annan 

ledamot som nämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på nämndens vägnar. 

Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde.  

Syftet med en delegationsordning är att:  

• Avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande 

behandling av betydelsefulla och principiella ärenden  

• Möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare.  

• Beslut med stöd av delegering innebär ett beslut på nämndens vägnar på 

samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Beslutet kan inte ändras av 

nämnden i annat fall än när nämnden kan fatta ett nytt beslut. Finner nämnden 

att delegeringsordningen bör ändras, t.ex. för att någon utövar sin 

beslutanderätt på ett olämpligt sätt, kan nämnden återkalla den givna 

beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en 

viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Nämnden kan också genom eget 

handlande föregripa  ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

• Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering skall enligt 6 kap. 33 § KL 

anmälas till nämnden för att vinna laga kraft. På så sätt kan nämnden följa hur 

uppdraget att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Anmälan innebär dock inte 

att nämnden omprövar eller fastställer beslutet. Förteckning över beslut som 

fattas med stöd av delegationsuppdrag ska månatligen inges till socialnämndens 

sekreterare för anmälan vid nästkommande sammanträde. Delegationsbeslut 

fattade av ordföranden/vice ordföranden och/eller kompletterade beslutanderätt 

ska anmälas på nästkommande nämndsammanträde. Delegaten träder helt i 

nämndens ställe. Beslut som fattats med stöd av delegation är juridiskt sett ett 

nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet 

anmäls. Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut.  
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Beslutshandlingen ska innehålla följande:  

• Ärendemening  

• Beslutsinnehåll  

• Vem som beslutat  

• När beslutet fattats  

• Vem som delgivits beslutet  

Enligt kommunallagen 6 kap 38 § får följande ärenden inte 
delegeras:  

• 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 (det vill säga för att uppnå en samstämmig syn) eller 

annars av större vikt, och  

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  

Andra begränsningar av delegationsrätten kan vara aktuella:  

Ärendena ska ligga inom ramen för nämndens ansvarsområde  

Ärendena ska ligga inom ramen för fullmäktiges beslut  

Ärendena får inte vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  

Rätten gäller inom anvisade anslag  

Beslutanderätt får inte utövas när jäv föreligger  

Riktlinjer, normer och övriga bestämmelser ska följas vid utövandet av delegerad 

beslutanderätt.  

Föreslagen delegationsordning ger inte förvaltningschefen rätt att vidaredelegera 

sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen. Vid förvaltningschefens frånvaro 

övergår beslutanderätten till den som tillförordnats i dennes ställe.  
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Använda förkortningar i delegationsordningen  
  

Lagar och förordningar  

Förkortning  Lag  

AFL  Lag om allmän försäkring  

BrB  Brottsbalken  

FL  Förvaltningslagen  

KL  Kommunallagen  

LuL  Lag med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare  

OSL  Offentlighets- och sekretesslagen  

PSL  Patientsäkerhetslagen  

SoF  Socialtjänstförordningen  

TF  Tryckfrihetsförordningen  

ÄB  Ärvdabalken  

  

Övriga förkortningar  

Förkortning  Förklaring  

Enhetschef IFO  Enhetschef myndighet Individ och 

familjeomsorgen   

IFO  Individ och familjeomsorgen  

HVB  Hem för vård eller boende  

IVO  Inspektionen för vård och omsorg  
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Brådskande ärenden  
 Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  
Beslut i ärenden som är så 

brådskande, att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas.  

6 kap 39 § KL  Socialnämndens ordförande, 

vice ordförande eller andre 

vice ordförande i nämnd 

ordning.  

Skall anmälas till 
nästkommande 
sammanträde   
  
Observera att om det 
föreligger ett uttryckligt 
delegationsförbud i lag tar  
det över kommunallagens 

generella möjligheter till 

ordförandebeslut.   
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Socialtjänstlagen med mera  

1 Socialtjänstlagen  

  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

         Alla ansökningar om bistånd 
skall oavsett ändamål, prövas 
enligt 4 kap 1 § SoL för att den 
enskilde skall ha möjlighet att få 
sin sak rättsligt prövad. I vissa 
fall när avslag ges enligt 4 kap 1  
§ SoL kan så speciella 

omständigheter föreligga att 

socialnämnden med stöd av 4 

kap 2 § beviljar bistånd.  
1.1  Beslut i ärenden om 

försörjningsstöd  
4 kap 1 § SoL  

  

Socialsekreterare  En individuell bedömning ska 

alltid göras i biståndsärenden.  

   Med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärd  
4 kap 4 § SoL  Socialsekreterare    

   Med vägrande av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd  

4 kap 5 § SoL  Socialsekreterare    

1.2  Beslut om bistånd i form av 

förmedling av egna medel  
4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    

1.3  Sanering av skulder  4 kap 1 § SoL  
4 kap 2 § SoL  

Socialnämndens 

arbetsutskott  
Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL kan 

återkrävas endast om den 

beviljas med villkor om 

återbetalningsskyldighet enligt 9 

kap 2 § SoL  
1.4  Borgensåtagande avseende 

hyreskontrakt  
4 kap 2 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL kan 

återkrävas endast om den 

beviljas med villkor om 

återbetalningsskyldighet enligt 9 

kap 2 § SoL  
1.5  

   

Beslut om ekonomiskt  
bistånd till  
begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet  
  
- Upp till ett halvt 

prisbasbelopp   
  

- Upp till ett 

prisbasbelopp  

  

4 kap 1 § SoL  

  

  

  

  

  

  

  
Socialsekreterare  

  

  
Enhetschef IFO  

  

Avslag på bistånd till 
begravningskostnader ges med 
hänvisning till 4 kap 1 § SoL. I 
åtskilliga fall visar det sig i 
efterhand att tillgångar tillfaller 
dödsboet t ex försäkring, 
återbetalning av skatt mm. 
Bistånd till begravnings- 
kostnader enligt 4 kap 1 § kan 
återkrävas endast om den 
beviljas med villkor om 
återbetalnings- skyldighet enligt 
9 kap 2, st 2 § SoL (Förskott på 
social förmån)  
  

  

1.6  Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § SoL som erhållits på 

oriktig grund  

9 kap. 1 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
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   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

1.7  Beslut om att återkräva 

ekonomisk hjälp utöver 4 

kap 1 § SoL  

9 kap. 2 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Beslut mot återkrav kan ske 
endast om den beviljas med  
villkor om 

återbetalningsskyldighet.  
1.8   Beslut om att utge 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § SoL mot återkrav 

enligt följande:  

9 kap. 2 § SoL  Socialsekreterare    

 

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

   

   

   

1 Som förskott på en förmån  
eller ersättning  

2 Till den som är indragen i  
arbetskonflikt, eller  

3 Till den som på grund av 

förhållanden som han eller 

hon inte kunnat råda över 

hindrats från att förfoga över 

sina inkomster och tillgångar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.9  Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet 
understigande 15 000  
kronor  

9 kap 4 § SoL  Socialsekreterare  

  
1.10  

   

Beslut om bistånd i annan 
form  

  

4 kap 1 § SoL  
4 kap 2 § SoL  

  

Socialsekreterare  

  

Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL kan 
återkrävas endast om den 
beviljas med villkor om 
återbetalningsskyldighet enligt 9 
kap 2 § SoL.  
Biståndet omfattar beslut under 

loppet av ett år tillbaka.  

1.11  Hyresskuld och elskuld   

  
- Upp till ett halvt 

prisbasbelopp  
  

- Upp till ett prisbasbelopp   
  

- Över ett prisbasbelopp  

4 kap 1 § SoL  
Socialsekreterare  

  
Enhetschef IFO  

  
Socialnämndens  
arbetsutskott  

  

Beslutet omfattar hyresskulder 
som uppkommit det senaste året.   
  

1.12  Beslut att inte inleda 

utredning med anledning av 

inkommen information från 

hyresvärd eller elbolag om 

uppkommen hyresskuld eller 

elskuld.    

Assistent   
IFO adm  

  
1.13  Bistånd utöver 

försörjningsstödet i 
förebyggande eller  
rehabiliterande syfte  

  
- Upp till ett prisbasbelopp  

  
- Över ett prisbasbelopp  

  

4 kap 2 § SoL  
4 kap 1 § SoL  

  

  

  

  

  

  
Enhetschef IFO  

  

  
Socialnämndens 

arbetsutskott    
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   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

1.14  Övrigt ekonomiskt bistånd   

  
- Upp till ett halvt 

prisbasbelopp  
  

- Upp till ett prisbasbelopp  
  

- Över ett prisbasbelopp  

4 kap 2 § SoL  
4 kap 1 § SoL  

  

  

  
Socialsekreterare  

  
Enhetschef IFO  

  
Socialnämndens 

arbetsutskott  

Ärenden som är av 

praxiskaraktär beslutas av 

socialnämndens arbetsutskott  
 1.15  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  

   

  
 1.16  Beslut om att underrätta 

försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära 

ersättning enligt AFL som  

  
17 kap. 1 § AFL, 9 kap. 2 §  
SoL  

 Socialsekreterare    

   

    

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

 ersättning för ekonomiskt 

bistånd som utgivits som 

förskott på förmån   

   

 1.17  Beslut att föra talan om 

ersättning hos 

Förvaltningsrätt om 

återkrav enligt 9 kap 2§ och 

8 kap 1§ SoL  

9 kap. 3 § 1 st.   
SoL  

Socialnämndens 

arbetsutskott   
  

  

  

1.18  Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt  
9 kap 4 § SoL  

9 kap 4 § SoL  Enhetschef IFO    

 1.19  Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om behov 

av god man/förvaltare  

 5 kap 3 § SoF   Socialsekreterare    

 1.20  Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att 

behov av god man/förvaltare 

inte längre föreligger  

 5 kap 3 § SoF   Socialsekreterare  

  
  

 1.21  Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
förhållanden betr 
förvaltningen av underårigs  
egendom  

5 kap 3 § SoF  Socialsekreterare    

1.22  Beslut i fråga om 

mottagande av ärende från 

annan kommun.  

2a kap 10§ SoL  Verksamhetschef    

1.23  Begäran om överflyttning av 

ärende till annan kommun  
2a kap. 10§ SoL  Verksamhetschef 

IFO  
  

1.24  Beslut att föra talan i  
Förvaltningsrätt om återkrav 

enligt 9 kap 1§  

9 Kap 3 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud  
till tjänsteman men 

kan delegeras till 

utskott.  
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2 Familjehems- och HVB-placeringar avseende vuxna  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

2.1  Beslut om bistånd åt vuxna i form av 

vård (placering/omplacering) i hem för 

vård eller boende eller i familjehem  

4 kap 1 § SoL  
6 kap 1 § SoL  

Socialnämndens 

arbetsutskott  
Observera lagen  
(1992:1528) om offentlig 

upphandling, men också 

kravet på individuell 

bedömning i 

biståndsärenden.  
2.2  Beslut om tillfällig vistelse, för vuxna 

över 18 år, i familjehem och HVB-hem  
4 kap 1 § SoL  
6 kap 1 § SoL  

Enhetschef IFO  Observera lagen  
(1992:1528) om offentlig 

upphandling, men också 

kravet på individuell 

bedömning i 

biståndsärenden.   
2.3  Beslut om ersättning till familjehem  

(arvode och omkostnads- ersättning) 
Enligt Kommuner och Landstings 
riktlinjer: Maximalt förhöjt arvode och  
högst skattefri grundkostnad    

 Socialsekreterare  

  

  
Enhetschef IFO  

Uppdraget ska regleras 

genom avtal med 

familjehemmet. Se aktuellt 

cirkulär från Kommuner och 

Landsting.  

   Enligt Kommuner och Landstings 

riktlinjer: Grundarvode och 

grundkostnad  

  Enhetschef IFO    

   Utöver Kommuner och Landstings 
riktlinjer: Maximalt förhöjt arvode och  
högst skattefri grundkostnad  

  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Observera!  
Konsulentstödda familje- 

hem betraktas som 

HVBplacering. Se punkt 2.1  

   Ersättning för inkomstbortfall i 

samband med besök hos läkare, 

tandläkare, barnpsykiatri. (Gäller vid 

enstaka besök).  

  Socialsekreterare  I första hand bör dessa 
kostnader tas med i avtalet 
med uppdragstagarna. 
Kontakterna med  
socialtjänsten ingår i avtalet  

 2.4  Tecknande av ansvarsförbindelse med 

anledning av beslut om vård i HVB-

hem för vuxna.  

   Enhetschef IFO    

 2.5  Tecknande av ansvarsförbindelse vid 

förslag om kontraktsvård innan dom 

om vård i HVB-hem eller öppenvård 

istället för fängelsestraff.  

4 kap 1 § SoL  Socialnämndens  
ordf  

Tillägg enligt beslut i  
socialnämnden 2010-05-11 

(Sn § 63)  

2.6  Beslut om att inleda utredning  11 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    
2.7  Beslut om att utredning inte ska  

inledas eller att inledd utredning ska 
läggas ned  

- 

 Unde

r 20 år -  Över 

20 år  

11 kap 1 § SoL    

  

  
Enhetschef IFO  
Socialsekreterare  

  

  

2.8  Beslut om att utredning inte ska 
föranleda åtgärd  
  

- Under 20 år  
- Över 20 år  

11 kap 1 § SoL    

  

  
Enhetschef IFO 

socialsekreterare  
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3 Familjehemsplacering, HVB-placering och placering i 
stödboende avseende barn och unga  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

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

4 kap 1 § SoL  
6 kap 1 § SoL  

Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

3.2  Beslut om tillfällig vistelse i jourhem,  
akuthem eller familjehem för barn och 

ungdom  

4 kap 1 § SoL  
6 kap 1 § SoL  

Enhetschef IFO  Varaktighet avser max tre 

månader  

3.3  Beslut om bistånd åt barn och ungdom 
i form av vård  
(placering/omplacering) i HVB-hem  

4 kap 1 § SoL  
6 kap 1 § SoL  

Enhetschef IFO    

3.4  Beslut om bistånd åt barn och ungdom 

(16–20 år) i form av vård 

(placering/omplacering) i stödboende  

4 kap 1 § SoL  
6 kap 1 § SoL  

  

Enhetschef IFO    

3.5  Tecknande av ansvarsförbindelse med 
anledning av beslutom vård i  
HVB-hem  

  Enhetschef IFO    

3.6  Beslut om särskilda kostnader åt barn  
och ungdom i samband med  
placering, omplacering eller flyttning 

från familjehem eller HVB-hem.  

4 kap 1 § SoL       

   Max 35% av basbeloppet    Socialsekreterare    

   Utöver 35% av basbeloppet     Enhetschef IFO    
3.7  Beslut om ersättning till familjehem  

(arvode och omkostnadsersättning) 
Enligt Kommuner och Landstings 
riktlinjer: Maximalt förhöjt arvode och  
högst skattefri grundkostnad  

  Socialsekreterare  

  
Enhetschef IFO  

Uppdraget ska regleras 

genom avtal med 

familjehemmet. Se aktuellt 

cirkulär från Kommuner och 

Landsting.  

    Enligt Kommuner och Landstings 

riktlinjer: Grundarvode och 

grundkostnad  

   Socialsekreterare     

  Enligt Kommuner och Landstings 
riktlinjer: Maximalt förhöjt arvode och  
högst skattefri grundkostnad  

  Enhetschef IFO    

  Utöver Kommuner och Landstings 

riktlinjer  
  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Observera! Konsulentstödda 

familjehem betraktas som 

HVB-placering. Kan även 

avse ersättning för förlorad 

arbetsinkomst till 

familjehemsföräldrar. Se 

punkt 3.3.  
3.8  Beslut om upphörande av bistånd i 

form av vård i HVB-hem, i familjehem 

eller i stödboende  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    

3.9  Beslut om avgift från föräldrar vars 

barn är under 18 år och får vård i ett 

annat hem än det egna  

8 kap 1§ 1 st SoL  Socialsekreterare  Se Kommunförbundets cirkulär 

1997:128   

3.10  Beslut om framställning till 
försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt  
barnbidrag när barn är placerade 

utom hemmet  

4 § st 3 resp 7 § Lagen 

om allmänt barnbidrag  
Socialsekreterare    

 3.11  Underrättelse till försäkringskassan 

om att barn med underhållsstöd 

placerats i familjehem eller HVB-hem 

respektive återflyttat till boförälder  

 2 § förordningen om 
underhållsstöd jämfört 
med 11 § lagen om 
underhållsstöd  

 Socialsekreterare     
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   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

  

3.12  Beslut om ersättning till särskilt 

förordnad vårdnadshavare som 

tidigare varit familjehemsförälder  

6 kap 11 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Särskilt avtal bör ingås mellan  
nämnden och de nya 
vårdnadshavarna  
  

 

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

3.13  Utse en egen socialsekreterare till de 

barn och ungdomar som placerats i 

familjehem   

SoL, LVU  Enhetschef  

  
  

3.14  Besluta om uppföljning  11 kap 4a SoL  Enhetschef  

  
  

3.15  Övervägande om vård i annat hem 

än det egna fortfarande behövs  
6 kap 8 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av 

delegeringsförbud 

till tjänsteman men 

kan delegeras till 

utskott.  

  
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.   
3.16  Medgivande att barn tas emot för 

stadigvarande vård och forstran i 

enskilt hem som inte tillhör någon av 

föräldrarna eller annan 

vårdnadshavare  

6 kap 6 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av 
delegeringsförbud till 
tjänsteman men kan 
delegeras till utskott.  

  
Medgivande avser 
privatplaceringar.   

  
Utredning av det enskilda 

hemmet ska alltid ske.  
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4 Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, barn och unga samt 
vuxna  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

4.1  Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj.  
4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  Biståndet ska omprövas var 

6 månad.   
4.2  Beslut om upphörande av bistånd i 

form kontaktperson/-familj.  
4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    

4.3  Beslut om förordnande och 

entledigande av kontaktperson/-familj.  
  Socialsekreterare    

4.4  Beslut om bistånd i form av feriehem.  4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  Biståndet skall vara 

tidsbegränsat.  
4.5  Beslut om förordnande feriehem.    Socialsekreterare  Förordnandet skall vara 

tidsbegränsat.  
4.6  Beslut om ersättning till  

kontaktperson/-familj/feriehem (arvode 
och omkostnadsersättning) Enligt 
Kommuner och Landstings riktlinjer: 
Maximalt förhöjt arvode och  
högst skattefri grundkostnad  

   Socialsekreterare  

  

  
Enhetschef IFO  

Uppdraget ska regleras 
genom avtal med 
uppdragstagaren. Se 
aktuellt cirkulär från  
Kommuner och Landsting.  

   Enligt Kommuner och Landstings 

riktlinjer: Grundarvode och 

grundkostnad  

  Socialsekreterare    

   Enligt Kommuner och Landstings 
riktlinjer: Maximalt förhöjt arvode och  
högst skattefri grundkostnad  

   Socialsekreterare    

   Utöver Kommuner och Landstings 

riktlinjer  
  Socialnämndens 

arbetsutskott  
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5 Övrigt bistånd  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

5.1  Beslut om bistånd i form av extern 

öppenvårdsinsatser max 25 % av 

basbeloppet  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    

5.2  Beslut om bistånd i form av extern 

öppenvårdsinsatser max  50% av 

basbeloppet  

4 kap 1 § SoL  Enhetschef IFO    

5.3  Beslut om bistånd i form av 
externa öppenvårdsinsatser över   
50% av basbeloppet  

4 kap 1 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

5.4  Alla biståndsinsatser som utförs av 

Individ- och familjeomsorgens 

öppna enhet  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    

5.5  Medling med anledning av brott  
där gärningsmannen är under 21 

år  

Lagen om medling med 

anledning av brott  
Socialsekreterare    

5.6  Myndighetsutövning inom ramen  
för Ungdomstjänst där 

gärningsmannen är under 21 år.  

32 kap 2 § BrB  Enhetschef IFO    

5.7  Tecknande av förstahandskontrakt 

med Krokomsbostäder eller privat 

hyresvärd.  

  Enhetschef IFO    

5.8  Tecknande av andrahandskontrakt 

med den enskilde.  
  Enhetschef IFO    

5.9  Beslut om bistånd i form av 

jourlägenhet eller annat tillfällig 

boendeform.   

4 kap 1 § SoL  

  

Socialsekreterare     

5.10  Beslut om att utredning inte ska  
inledas eller att inledd utredning  
ska läggas ned  

- Under 20 år  
- Över 20 år  

11 kap 1 § SoL    

  

  
Enhetschef IFO  
Socialsekreterare  

  

  

5.11  Beslut om att utredning inte ska 
föranleda åtgärd  
  

- Under 20 år  
- Över 20 år  

11 kap 1 § SoL    

  

  
Enhetschef IFO  
Socialsekreterare  

  

  

6 Handläggning rörande barn och unga  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

6.1  Beslut om att inleda utredning 

enligt 11 kap 1 § SoL.  
11 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  Nämndens befogenheter och  

skyldigheter vid  
barnutredningar regleras i 

11 kap. 2 § SoL  
6.2  Beslut om att utredning inte skall 

inledas eller att inledd utredning 

skall läggas ned.  

11 kap 1 § SoL  Förste  
socialsekreterare  

  

  

6.3  Beslut om att utredning inte skall 

föranleda åtgärd.  
11 kap 1 § SoL  Förste  

socialsekreterare   
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   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

6.4  Förlängning av utredningstid i 

ärenden som rör barn.  
11 kap 2 § SoL  Enhetschef IFO    

6.5  Utse en egen socialsekreterare 

till de barn och ungdomar som 

placerats i familjehem   

SoL, LVU  Enhetschef  

  
  

6.6  Besluta om uppföljning  11 kap 4a SoL  Enhetschef  

  
  

6.7  Beslut att hos Inspektionen för 
vård och omsorg ansöka om 
överflyttning av ärende till annan  
kommun  

2a kap 11§ SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

6.8  Framställan till domstol om 

behov av målsägandebiträde för 

underårig.  

5 kap 2 § SoF  Enhetschef IFO    

6.9  Beslut gällande barns möjlighet 

att få vård mot en av 

vårdnadshavarnas vilja  

FB 6 kap 13 a §  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
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7 Föräldrabalken (FB)  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

7.1  Godkännande av 

faderskapsbekräftelse  
1 kap. 4 § 1 st. FB  Socialsekreterare  Se Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd 2004:16 

samt handboken Att fastställa 

faderskap (2005). - Utredning 

skall anses inledd när 

nämnden fått födelseanmälan 

eller rätten förklarat en man 

inte vara far enligt 1 kap. 2 § 

FB.  
7.2  Godkännande av 

faderskapsbekräftelse  
1 kap. 4 § 1 st. FB  Assistent   

IFO adm, 

Kundcenters 

kommunvägledare  

Tillägg enligt beslut i  
socialnämnden 2016-05-24 
(Sn§76) samt socialnämnden  
2019-07-01 (Sn§100)  

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

2 kap. 1 § FB  Socialsekreterare    

7.4  Beslut om att återuppta nedlagd 

utredning  
2 kap. 1 § FB  Verksamhetschef    

7.5  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  Socialsekreterare  Att inte påbörja utredning eller 

att lägga ned en påbörjad 

utredning beslutas av 

socialnämnden.  
7.6  Beslut att väcka och föra talan i 

mål om faderskap  
3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 

st. FB  
Socialsekreterare    

7.7  Beslut att godkänna föräldrars 

avtal om vårdnad, boende och 

umgänge.  

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

Socialsekreterare  Se Kommuner och landstings 
cirkulär 1998:174  
Handläggning av ärenden 
rörande avtal om vårdnad, 
boende och umgänge enligt  
föräldrabalken 

och 

socialtjänstlagen - 

en vägledning  
7.8  Beslut att ej godkänna föräldrars 

avtal om vårdnad boende och 

umgänge  

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

Verksamhetschef  Beslutet kan ej överklagas  

7.9 Genomföra informationssamtal 

och utfärda intyg om 

genomgånget informationssamtal 

5 kap. 3 a § SoL  Socialsekreterare  

7.10 Lämnande av upplysningar till  
tingsrätt i vårdnads-, boende- och 

umgängesmål  

6 kap. 19 § FB  Socialsekreterare    

7.11 Lämnande av upplysningar inför 

interimistiskt beslut i tingsrätt 

beträffande vårdnad, boende 

eller umgänge  

6 kap. 20 § FB  Socialsekreterare    

7.12  Beslut att utse utredare i  
vårdnads- och 

umgängesärenden  

6 kap. 19 § 2 st. FB  Enhetschef IFO    

7.13  Godkänna avtal om att 

underhållsbidrag skall betalas för 

längre perioder än tre månader   

7 kap. 7 § 2 st. FB  Socialsekreterare    

7.14  Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om behov av 

god man/förvaltare  

5 kap. 3 § SoF  Socialsekreterare    
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   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

7.15 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att behov 

av förvaltare inte längre 

föreligger  

5 kap. 3 § SoF  Socialsekreterare    

7.16  Kontroll om socialnämnden bör 

vidta åtgärder med anledning av 

underättelse från Tingsrätten om 

ansökan om äktenskapsskillnad  

3 § förordningen om 
skyldighet för domstol att  
lämna uppgifter 

beträffande äktenskaps- 

skillnad mm  

Assistent  Förordning 1983:490  

8 Adoption  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

8.1  Medgivande att ta emot ett barn 

för adoption  
6 kap 6 § SoL och 6 kap  
12 § SoL  

Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
8.2  Återkallelse av medgivande att ta 

emot adoptivbarn  
6 kap 13 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
8.3  Beslut om samtycke till att 

adoptionsförfarande får fortsätta  

  

6 kap 14 § SoL  Socialsekreterare    

8.4  Vägran att samtycka till att 

adoptionsförfarande får fortsätta  
6 kap 14 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
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9 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa 
fall (LVU)  

    Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

9.1  Beslut om ansökan hos 

Förvaltningsrätt om vård enligt 

LVU.   

4 § LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
9.2  Beslut om omedelbart 

omhändertagande av ungdom  
under 20 år  

  
Om arbetsutskottets sammanträde 

inte kan avvaktas  

6 § 1 st LVU  

  

  

  
6 § 1och 2 st LVU  

Socialnämndens  
arbetsutskott  

  

  
Socialnämndens  
ordf  Vice 
ordf   
Andre vice ordf I 

nämnd ordning.   

  

  

  

  
Skall anmälas till  
nästkommande sammanträde.  

  

   
9.3  Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU  
skall upphöra  

  

9 § 3 st. LVU  Socialnämndens  
ordf  Vice 
ordf   
Andre vice ordf  

Skall anmälas till 

nästkommande sammanträde.  

9.4  Begäran om förlängd tid för 

ansökan om vård   
8 § LVU  Verksamhetschef    

9.5  Beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge skall vistas under 
vårdtiden  
  
Om arbetsutskottets sammanträde 

inte kan avvaktas  

11 § 1 st LVU  

  

  

  
11 § 1 & 3 st  
LVU  

Socialnämndens  
arbetsutskott  

  

  
Socialnämndens  
ordf  Vice 
ordf   
Andre vice ordf I 

nämnd ordning.  

  

  

  

  
Skall anmälas till  
nästkommande sammanträde.  

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

  
Om arbetsutskottets sammanträde 

inte kan avvaktas  

11 § 2 st LVU  

  

  
11 § 2 och 3 st.  
LVU  

Socialnämndens  
arbetsutskott  

  
Socialnämndens  
ordf  Vice 
ordf    
Andre vice ordf I 

nämnd ordning.  

  

  

  
Skall anmälas till  
nästkommande sammanträde.  

9.7  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  T.ex. kortare vistelse utom 

familjehemmet eller hemmet för 

vård eller boende  

9.8  Övervägande om vård med stöd av 

2 § LVU fortfarande behövs  
13 § 1 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
9.9  Prövning av om vård med stöd av 3 

§ LVU ska upphöra  
13 § 2 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
9.10  Övervägande om det finns skäl att 

ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enl. 6  
kap. 8 § FB då den unge varit 

placerad i samma familjehem i tre 

år  

13 § 3 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott   
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
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    Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

9.11  

   

Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas  
När överenskommelse inte kan nås  
med föräldern eller 

vårdnadshavaren  

  

14 § 2 st. 1. LVU  

   

Socialnämndens 
arbetsutskott   
  

  

  

   När överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller  
vårdnadshavaren och i avvaktan på 

utskottets beslut  

14 § 2 st. 1. LVU  Socialnämndens 
ordf Vice ordf  
Andre vice ordf  

  

 
9.12  Beslut om att den unges vistelseort  

inte skall röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren  

14 § 2 st. 2. LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

     
I avvaktan på utskottets beslut  

14 § 2 st. 2. LVU  Socialnämndens  
ordf  Vice 
ordf   
Andre vice ordf  

  

9.13  Beslut om  
umgängesbegränsningar eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 
14 § 2 st. 1. och 2. LVU  

  
Om arbetsutskottets sammanträde 

inte kan avvaktas  

14 § 3 st LVU  Socialnämndens 
arbetsutskott  

  

  
Socialnämndens 

ordförande  

  

9.14  Övervägande om beslut om 
umgängesbegränsningar eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 
14 § 2 st. 1. och 2.  

  

  

  

14 § 3 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 
till tjänsteman men kan 
delegeras till utskott.  
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.   
9.15  Beslut om att vården ska upphöra  21 § 1 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
9.16  Beslut om regelbunden kontakt med 

särskilt utsedd kontaktperson eller 

behandling i öppna former.  

22 § 1 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
9.17  Prövning av om beslut om 

förebyggande insats skall upphöra 

att gälla.  

22 § 3 st LVU  Socialnämnden 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud. 

Bestämmelsen innebär att 

nämnden minst en gång var 

6:e månad ska pröva om 

insatsen fortfarande behövs.  

9.18  Beslut om att förebyggande insats 

enligt 22 § 1 st. LVU skall upphöra  
22 § 3 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
9.19  Ansökan hos Förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud  
24 § LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
9.20  Övervägande om flyttningsförbud 

fortfarande behövs  
26 § 1 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
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9.12  Beslut om att den unges vistelseort  
inte skall röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren  

14 § 2 st. 2. LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

9.21  Beslut om att flyttningsförbud skall 

upphöra  
26 § 2 st LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av delegeringsförbud 

till tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
9.22  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud  

  
Om arbetsutskottets sammanträde 

inte kan avvaktas   

27 § 1 st LVU  

  
27 § 2 st LVU  

Socialnämndens 

arbetsutskott 

Socialnämndens 

ordf  Vice ordf   
Andre vice ordf  

  

9.23  Beslut om att ett tillfälligt  
flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 

upphöra  

30 § 2 st. LVU  Socialnämndens  
ordf  Vice 
ordf   
Andre vice ordf  

  

9.24  Beslut om den unges umgänge 

med förälder eller andra  
31 § LVU  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

 

 vårdnadshavare efter beslut om  
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud när  
överenskommelse inte kan nås  

   

9.25  Beslut om läkarundersökning, att 

utse läkare samt plats för 

läkarundersökningen  

32 § 1 st. LVU  Socialsekreterare    

9.26  Beslut angående anmälan av 

behov av offentligt bidträde  
39 § LVU  Socialsekreterare    

9.27  Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning  

  
Om arbetsutskottets sammanträde 

inte kan avvaktas  

43 § LVU punkt 1  Socialnämndens 
arbetsutskott  

  

  
Socialnämndens 

ordförande, vice 

ordförande eller 

andre vice 

ordförande i nämnd 

ordning  

OBS: beslutanderätten kan 

inte delegeras till annan 

ledamot eller ersättare  

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

  
Om arbetsutskottets sammanträde 

inte kan avvaktas  

43§ LVU punkt 2  Socialnämndens 
arbetsutskott  

  

  

  
Namngivna  
tjänstemän vilka 

nämnden har 

förordnat.   

  

  

  

  

  
Se diariet  
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10 Missbrukarvård, SoL  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

10.1  Beslut om att inleda utredning  11 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    
10.2  Beslut om att utredning inte skall  

inledas eller att inledd utredning skall 
läggas ned  

- Under 20 år  
- Över 20 år  

11 kap 1 § SoL    

  

  
Enhetschef IFO  
Socialsekreterare  

  

  

10.3  Beslut om bistånd i form av externa 
öppenvårdsinsatser för missbrukare  
  

- Upp till ett helt basbelopp  

  
- Över basbelopp  

4 kap 1 § SoL och 5 kap  
9 § SoL  

  

  

  
Enhetschef IFO  

  
Socialnämndens 

arbetsutskott  

Max 6 månader  

10.4  Alla biståndsinsatser som utförs av 

Individ- och familjeomsorgens öppna 

enhet  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    

10.5  Beslut om att ta ut avgift för 
missbruksvård i form av plats i hem  
för vård eller boende eller i 

familjehem  

8 kap 1 st SoL  
6 kap 1 § SoF  

Socialsekreterare    

10.6  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  Socialsekreterare    

  

11 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

11.1  Beslut om att inleda utredning om 

det finns skäl för tvångsvård  
7 § LVM  Enhetschef IFO    

11.2  Beslut om 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 IFO    

11.3  Beslut om ansökan hos  
Förvaltningsrätt om vård enligt  
LVM  

11 § LVM  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Omfattas av 

delegeringsförbud till 

tjänsteman men kan 

delegeras till utskott.  
11.4  Beslut om ansökan hos  

Förvaltningsrätten om beredande 

av vård  

11 § LVM  Socialnämndens 

arbetsutskott  
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   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

11.5  Beslut om omedelbart 
omhändertagande av  
missbrukare  

  
Om arbetsutskottets  
sammanträde inte kan avvaktas  

13 § LVM  Socialnämndens 
arbetsutskott  
  

  
Socialnämndens 

ordförande, vice 

ordförande eller 

andre vice 

ordförande i 

nämnd ordning.   

  

  

  

  
Beslutet skall dokumenteras 
och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga 
beslut bör endast 
förekomma i sådana akuta  
situationer när 

dokumentation och 

underskrift inte kan 

avvaktas. Sådana beslut 

dokumenteras i efterhand.  
11.6  Beslut om att omedelbart 

omhändertagande skall upphöra  
18 § b LVM  Socialnämndens  

ordf  Vice 
ordf   
Andre vice ordf  

  

11.7  Beslut om läkarundersökning  
samt utse läkare för 

undersökning  

9 § LVM  Socialsekreterare  Beslut om  
läkarundersökning skall 

fattas om sådan inte är 

uppenbart obehövlig.  
11.8  Beslut om att begära  

polishandräckning för att föra en 

missbrukare till läkarundersökning  

45 § LVM punkt 1  Socialsekreterare   

  

  

  

11.9  Beslut om att begära  
polishandräckning för inställelse 

vid LVM-hem eller sjukhus  

45 § LVM punkt 2  Socialsekreterare     

11.10  Beslut om ansökan hos  
Förvaltningsrätten om beredande 

av vård  

11 § LVM  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

11.11  Beslut om ersättning från den 

enskilde till kommunen för 

missbruksvård i form av plats vid 

hem för vård eller boende eller i 

familjehem (vuxna)  

8 kap. 1 § SoL och 6 kap.  
1 § SoF  

Socialsekreterare    
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  Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

        (Ang. överklagande, 

yttranden m.m. se avsnitt 

17).  
 12.1  Beslut om att inleda utredning  kap. 1 § SoL  Biståndshandläggare     

12.2  Beslut om bistånd i form av hemtjänst  

  
- Upp till 100 timmar/månad  

 
- Upp till 130 timmar/månad  

  

- Över 130 timmar/månad  

kap. 1 § SoL    

  
Biståndshandläggare  

  
1:e 

biståndshandläggare, 

Enhetschef Bistånd,  
Verksamhetschef 
Bistånd/Hälsa och 
sjukvård  
  
Socialnämndens 

arbetsutskott  

Beslut om hälso- och 

sjukvårdsinsatser ges 

med stöd av HSL och är 

inte överklagbara.  

12.3  Beslut om bistånd i form av särskild 

boendeform  
kap. 1 § SoL  Biståndshandläggare    

12.4  Beslut med anledning av ansökan om 

förhandsbesked  
kap. 3 § SoL   Biståndshandläggare  Om bifall ges till 

förhandsbesked prövas 

biståndet enligt 4.1 SoL  
12.5  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 

eller växelvård   
kap. 1 § SoL  Biståndshandläggare    

12.6  Beslut om bistånd i form av plats i 

dagverksamhet   
kap. 1 § SoL  Biståndshandläggare    

   
12.7  Beslut om ledsagarservice  

  
- Upp till 30 timmar/månad  

  

  
- Upp till 40 timmar/månad   

  

  

  
- Över 40 timmar/månad   

kap. 1 § SoL    

  
Biståndshandläggare  

  
Enhetschef Bistånd,  
Verksamhetschef 
Bistånd/Hälsa och 
sjukvård  
  
Socialnämndens 

arbetsutskott  

  

12.8  Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson  
kap. 1 § SoL  Socialsekreterare    

12.9  Beslut om avgift  kap. 2 § SoL  Avgiftshand-läggare    
12.10  Jämkning av avgift för hemtjänst, service 

och omvårdnad samt boende  
kap. 2 § SoL  Biståndshandläggare    

12.11  Beslut om nedskrivning av eller befrielse 

från skuld avseende debiterad avgift 

inom äldre- och handikappområdet  

kap. 2 § SoL  Biståndshandläggare    

12.12  Beslut om köp av boende i annan 

kommun eller hos annan vårdgivare  
  Socialnämndens 

arbetsutskott  
Obs. Lagen om offentlig 

upphandling.  
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12.13  Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om behov av god man/förvaltare  
kap. 3 § SoF  Biståndshandläggare    

12.14  Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om att behov av förvaltare inte längre 

föreligger  

kap. 3 § SoF  Biståndshandläggare    

12.15  Beslut om bistånd i form av 

anhörigbidrag  
kap 2 § SoL  Enhetschef Bistånd,  

Verksamhetschef 

Bistånd/Hälsa och 

sjukvård  
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Omsorg om äldre och funktionshindrade samt 
hälso- och sjukvård  

12 Socialtjänstlagen (SoL)  

 

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

12.16  Beslut om avlastningslägenhet  4 kap 1 § SoL  Enhetschef Bistånd,  
Verksamhetschef 

Bistånd/Hälsa och 

sjukvård  

  

12.17  Bistånd i form av boendestöd (egna 

resurser)  
4 kap 1 § SoL  Biståndshandläggare    

12.18  Bistånd i form av boendestöd  

(externt köp när egna resurser ej kan 

användas)   

4 kap 1 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
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13 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS  

 

 
 13.10  Beslut om bostad med särskild 

service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad.  
  

9 § 9. LSS  

  
1, 7 och 16 §§§ LSS  

 LSS-handläggare    

13.11  

  

Beslut att verkställa beslut enligt   
9§9 LSS i annan kommun  

  

  

16 c § LSS  

  

Socialnämndens 
arbetsutskott  
  

  

  

     

  

    

13.12  Beslut att verkställa beslut enligt 9§8 
LSS för barn och ungdomar som  
behöver bo utanför föräldrahemmet i 

annan kommun  

16 c § LSS  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

13.13  

   

   

Beslut om daglig  verksamhet   

  

  

9 § 10. LSS  

1, 7 och 16 §§§ LSS  

  

 LSS-handläggare  

  

  

Gäller personer som 
omfattas av personkrets 1 
och 2  
  

  
13.13 b  Beslut om dagverksamhet  4 kap. 1§ SoL  

  

LSS-handläggare  

  

Personer som omfattas av  
personkrets grupp tre har 
inte rätt till daglig  
verksamhet enligt LSS 

(9§10., LSS)  
13.14  Beslut om att utbetala  

assistansersättning till annan person 

än den som är berättigad till insatsen  

11 § LSS  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

13.15  Beslut om upphörande av insats 

enligt LSS  
  Delegationsnivån 

regleras av den 

sökta insatsen  

  

13.16  Beslut om återbetalningsskyldighet  12 § LSS  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

13.17  Förhandsbesked   16 § LSS  Delegationsnivån 

regleras av den 

sökta insatsen  

  

13.18  Beslut om insatser för enskild som 

vistas tillfälligt i kommunen  
16 § 4 st. LSS  
1,7 och 9§§§ LSS     

Delegationsnivån 

regleras av den 

sökta insatsen  

  

13.19  Beslut om att ingå avtal med 

vårdgivare   
17 § LSS   Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

13.20  Beslut om att anmäla behov av  
assistansersättning till  
Försäkringskassan  

15§8 LSS  
10 kap. 6§ SFB 51 

kap. SFB  

LSS-handläggare  Gäller under förutsättning att 

den enskilde ansökt om 

personlig assistent enligt 

LSS, inte enligt SoL.  
13.21  Godkännande av familjehem  6 kap. 6 § SoL  

9 § 8 LSS  
Socialnämndens 

arbetsutskott  
Se 3.16  

13.22  Beslut om ersättning till familjehem  
(arvode och omkostnadsersättning)  

  
- Enligt SKL:s rekommendationer   

  
-Utöver SKL:s rekommendationer   

    

  
Verksamhetschef  
Stöd och service  

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

god man  

15 § 6. LSS  LSS-handläggare 

LSS-kurator  
  

13.24  Anmälan till överförmyndare att 

förmyndare, förvaltare eller god man 

inte längre behövs  

15 § 6. LSS  LSS-handläggare 

LSS-kurator  
  

13.24  Anmälan till inspektion till vård och 

omsorg av allvarliga 

missförhållanden i enskild 

tillståndspliktig verksamhet  

11 § LSS-förordningen  
(1993:1090)  

Socialnämndens 

arbetsutskott  
Dessa ärenden bör inte 

delegeras till tjänsteman   

 

14 Beslut om anmälan enligt lex Sarah, lex Maria och PSL   

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

        Se Kommuner och landstings 

cirkulär ang. LSS.  
14.1  Beslut om anmälan till  

Inspektionen för vård och omsorg 
vid allvarliga missförhållanden och  
påtagliga risker för 

missförhållanden  

Lex Sarah  
Anmälningsskyldighet 
enligt 14 kap. 7 § SoL och  
24 f § LSS (SOSFS  
2011:5)  

Kvalitetskontroller  I kommunal verksamhet 

ansvarar den nämnd som 

bedriver verksamheten för att 

Lex Sarah-anmälningar görs  

14.2  Beslut om anmälan till  
Inspektionen för vård och omsorg 

vid händelser som har medfört eller 

hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada  

Lex Maria  
Anmälningsskyldighet 
enligt 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslagen  
(2010:659) (SOSFS  
2005:28)  

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska  
(MAS)  

Vårdgivaren ansvarar för att 

Lex Maria-anmälningar görs.  

14.3  Anmälan till IVO om en person, 
som har legitimation för ett yrke 
inom hälso- och sjukvården och 
som är verksam eller har varit 
verksam hos vårdgivaren, kan  
utgöra en fara för 

patientsäkerheten.  

3 kap 7 § PSL  Verksamhetschef 

Legitimerad 

personal  
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Individ- och familjeomsorg  

15 Ersättningar och avgifter med mera  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

15.1  

   

Beslut om ersättning från den 
enskilde vårdtagaren för stöd och 
hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär  
Inklusive anmälan till  
Försäkringskassan att nämnden 

ska uppbära folkpenson och 

barntillägg  

8 kap 1 § st 1 SoL  

  

Socialsekreterare  

  

  

  

15.2  Beslut om framställning till  
Försäkringskassan om ändring av 

betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag  

5 § lagen om allmänt 

barnbidrag  
Socialsekreterare    

15.3  Beslut om ersättning från förälder 

för barn som vårdas i familjehem 

eller HVB-hem  

8 kap 1 § st 2 SoL  Socialsekreterare    

   Inklusive följdbeslut angående 

underhållsstöd, barnbidrag, 

barnpension och barntillägg  

8 § BFF  
4 kap 3 § ABL  
10 kap 3 § AFL  

    

15.4  Beslut att föra tala hos  
Förvaltningsrätten enligt 8 kap 1 §  
SoL när betalning inte sker frivilligt  

9 kap 3 § SoL  Verksamhetschef    

15.5  Beslut om eftergift upp till 15 000 

kronor av ersättningsskyldighet 

enligt 9 kap 2§ SoL  

9 kap 4 § SoL  Enhetschef    

15.6  Beslut att återkräva bistånd som 

lämnats enligt 4 kap 2 § SoL  
9 kap 2 § st 1 SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

15.7  Beslut om att återkräva bistånd 

som lämnats under villkor om 

återbetalning enligt 4 kap 2 § SoL  

  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

15.8  Beslut om att återkräva bistånd 

som utgetts obehörigen eller med 

för högt belopp  

9 kap 1 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

15.9  Beslut att från Försäkringskassan 

uppbära retroaktivt beviljad 

periodisk ersättning enligt AFL  

17 kap 1 § st 2 AFL  Socialsekreterare    

  



BESLUTANDERÄTT OCH DELEGERING 

31 

Hela socialnämndens verksamhet  

16 Utlämnande av handlingar/personuppgifter  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

   (Ang. överklagande, yttranden 

m.m. se avsnitt 17).  
      Beslut om att lämna ut handling 

fattas av den som har 

handlingen i sin vård om inte 

viss befattningshavare enligt 

arbetsledning eller särskilt 

beslut skall göra detta.  
16.1  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.  

2kap. 14§ TF, 6 kap 2 och  
3§ § OSL, 10 kap 4 och  
14§§ OSL  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef  
  

16.2  Beslut att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga 

myndigheter i forskningssyfte  

12 kap. 6 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
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Samtliga verksamheter  

17 Överklaganden, yttranden och anmälningar med mera till 
domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

17  Anföra och fullfölja laglighetsprövning, 

anföra och fullfölja förvaltningsbesvär  
KL 13 kap. 2 §, FL § 

22  
Förvaltningschef  Där inte särskilda 

föreskrifter finns om 

överklagande.  
17.1  Beslut om att föra talan i ärenden eller 

mål vid allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol   

10 kap 2 § SoL  Förvaltningschef    

17.2  Utseende av ombud att föra 

nämndens talan  
10 kap 2 § SoL  Förvaltningschef    

17.3  Beslut att avvisa ombud eller biträde 

som uppträder oskickligt, med 

oförstånd eller olämpligt på annat sätt  

9 § FL  Socialnämndens ordf  
Vice ordf   
Andre vice ordf  

  

17.4  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. 1-2 §§ KL, 
SoL, 3 kap. 10 §, 6 
kap.   
37 § och 38 § 3. 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).   

17.5  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  

27 § LSS,   
6 kap. 37 § och 38 §  
3. KL  

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  
  

17.6  Överklagande, yrkande om inhibition 

samt yttrande till förvaltningsrätt och 

kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM- 

ärenden  

10 kap. 1-2 §§ SoL, 6 

kap. 39 § KL  
Socialnämndens ordf  
Vice ordf  
Andre vice ordf  

Beslutet fattat av nämnd 
eller utskott men brådska 
råder eller nämnd- 
/utskottssammanträdet kan 

inte avvaktas.  
17.7  Överklagande, yrkande om inhibition  

samt yttrande till förvaltningsrätt och 

Kammarrätt i LSS-ärenden  

27 § LSS, 6 kap. 39 §  
KL  

Förvaltningschef    

17.8  Bedömning om överklagande av 

beslut av socialnämnden eller 

socialnämndens arbetsutskott skall 

leda till omprövning.  

24 § FL  Enhetschef  Observera att omprövning 
sker av delegaten i 
ursprungsbeslutet. 
Överklagningshandlingarna 
ska senast inom en vecka 
översändas till  
Förvaltningsrätten med 

besked om att 

omprövnings ska ske.  
17.9  Omprövning av beslut  27 § FL  Delegaten i 

ursprungsbeslutet  
  

17.10  Prövning av att överklagande skett i 

rätt tid och avvisning av överklagande 

som kommit in för sent  

24 § 1 st FL  Delegaten i 

ursprungsbeslutet  
  

17.11  Yttrande till allmän domstol i brottmål  28 § LUL  Enhetschef IFO    
17.12  Yttrande till allmän domstol när den 

som begått brottslig gärning kan bli 

föremål för LVM-vård  

31 kap. 1 § 2 st. BrB  Enhetschef IFO    
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   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

17.13  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning  46 § LVM  Enhetschef IFO    
17.14  Yttrande till åklagarmyndigheten  11 § LUL  Socialsekreterare    
17.15  Yttrande till åklagare med anledning 

av eventuell utredning beträffande den 

som är under 15 år  

§§ 31 och 33 LUL  Enhetschef IFO    

 

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

17.16  Begäran hos åklagare om förande av 

bevistalan  
37 § LUL  Enhetschef IFO    

17.17  Anmälan om behov av offentligt biträde  3 § Lagen om  
offentligt biträde  

Socialsekreterare    

17.18  Yttrande över ansökan om rättshjälp 

genom offentligt biträde samt yttrande 

över kostnadsräkning  

3 § Lagen om  
offentligt biträde och 7 

§ förordningen om 

offentligt biträde  

Enhetschef IFO    

17.19  Yttrande enligt namnlagen  45 och 46 §§ 

namnlagen  
Socialsekreterare    

17.20  Yttrande i körkortsärende  3 kap. 8 § och 5 kap. 2 

§ körkortsförordningen  
Socialsekreterare    

17.21  Yttrande till passmyndighet vid 

utfärdande av pass för barn utan 

vårdnadshavares medgivande  

3 § 2 st. 

passförordningen  
Enhetschef IFO    

17.22  Yttrande beträffande 

äktenskapsdispens  
15 kap. 1 § ÄB  Socialsekreterare    

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

11 kap. 16 § 2 st. FB  Socialsekreterare    

17.24  Yttranden angående värdeautomatspel  44 § lotterilagen   Alkoholhandläggare    

17.25  Upplysningar i vapenärenden    Socialsekreterare  Uppgifter får endast lämnas 

ut om den enskilde har 

samtyckt till det (JO 

1983/84 s. 188 f.).  
17.26  Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare  
29 § smittskyddslagen  Socialsekreterare    

17.27  Anmälningsskyldighet enligt 

smittskyddslagen  
31 § 1 st.  
smittskyddslagen  

Socialsekreterare    

17.28  Dödsboanmälan  20 kap. 8 a § ÄB  Handläggare    
17.29  Beslut att ordna gravsättning  5 kap. 2 § 

begravningslagen  
Handläggare  Kommunen har rätt till 

ersättning för kostnaderna 

av dödsboet.  
17.30  Beslut om att ersätta enskild person 

med max ett basbelopp, för 
egendomsskada vid  
myndighetsutövning som förorsakats 

av personal  

3 kap. 2 §   Socialnämndens 

arbetsutskott  
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   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

17.31  Yttrande till tillsynsmyndighet  13 kap. 2 § SoL  Socialnämnden  Tillsynsmyndighet är 

Inspektionen för vård och 

omsorg, länsstyrelsen i 

respektive län och JK. I 

första hand bör nämnden 

avge yttrande på grund av 

ärendets principiella 

betydelse.  
17.32  Beslut om polisanmälan angående 

brott mot den egna verksamheten 

(ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.)  

12 kap 10§ SoL och  
10 kap 2§ OSL  

Socialnämndens 

arbetsutskott  
Vid brådskande ärenden 

Funktionschef  

17.33  Beslut om polisanmälan angående 

vissa brott mot underårig  
12 kap. 10 § SoL  Enhetschef IFO    

17.34  Beslut om polisanmälan angående  
brott vilket inte är föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i ett år  

12 kap 10 § SoL  Enhetschef IFO  Se 10 kap 23§ OSL  

17.35  Beslut om polisanmälan angående 

försök till brott för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse 

i två år  

12 kap 10 § SoL  Enhetschef IFO  Se 10 kap 23§ OSL  

  

  

  

  

   Ärende  Lagrum   Delegat  Anmärkning  

17.36  Beslut att polisanmäla brott för vilket 

inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i ett år, om gärningen 

innefattat försök till överföring av 

sådan allmänfarlig sjukdom som 

avses i 1 kap 3 § smittskyddslagen  

12 kap 10 § SoL  Enhetschef   Se 10 kap 23§ OSL  

17.37  Beslut att inte polisanmäla brott mot 

nämndens verksamhet eller vissa brott 

mot underårig samt vissa grövre brott.  

12 kap 10 § SoL  Socialnämndens 

arbetsutskott  
  

17.38  Yttrande över ansökan om  
bostadsbidrag till familj där barn vistas 

på institution eller i familjehem  

  Socialsekreterare    

17.39  Yttrande till försvarsmakten om 

antagande av hemvärnsmän  
  Verksamhetschef  Yttrande avges under 

förutsättning att sökande 

lämnat sitt medgivande  
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Bilaga 1. Förteckning av beslut som endast får 
fattas av utskott och de beslut som omfattas av 
kompletterande beslutanderätt.    

Delegation till arbetsutskottet   

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 4 § SoL får uppdrag att besluta på nämndens 

vägnar ges till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i 

nämnden (politiskt utskott).   

Detta innebär att delegation till enskild förtroendevald eller tjänsteman/tjänstemän 

inte är tillåtet i dessa ärenden.  För vissa beslut enligt LVM och LVU gäller dock så 

kallad kompletterande beslutanderätt som endast ska användas när beslut av 

nämnden eller delegat, dvs. den som i vanliga fall beslutar, inte kan avvaktas.   

  

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  

Övervägande om vård i annat hem än det egna                                           

fortfarande behövs        6 kap 8 § SoL  

Medgivande att ta emot ett barn för adoption  6 ka 6 § SoL  

och 6 kap 12 §  

SoL   

Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn    6 kap 13 § SoL  

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande                                                       

får fortsätta         6 kap 14 § SoL  

Beslut att föra talan i Förvaltningsrätt om återkrav                                              

enligt 9 kap 1§        9 kap 3 § SoL  

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård                                                            

enligt LVU          4 § LVU  

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn                                                                 

och ungdom under 20 år        6 § 1 st LVU  

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge                                                        

skall vistas under vårdtiden      11 § 1 st LVU  

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

vårdtiden          11 § 2 st LVU  

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande                                                         

behövs          13 § 1 st   LVU  

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra  13 § 2 st LVU 

Övervägande om överflyttning av vården     13 § 3 st LVU                                    

Beslut om umgängesbegränsningar eller hemlighållande                                          

av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1. och 2. LVU.    14 § 3 st LVU  

Övervägande om beslut om umgängesbegränsningar                                                    

eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1. och 2.  14 § 3 st LVU  

Beslut om att vården ska upphöra      21 § 1 st LVU  

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd                                                

kontaktperson eller behandling i öppna former.    22 § 1 st LVU  

Prövning av om beslut om förebyggande insats skall                                                  
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upphöra att gälla.        22 § 3 st LVU  

Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st.                                                            

LVU skall upphöra        22 § 3 st LVU  

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud   24 § LVU  

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs   26 § 1 st LVU  

Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra    26 § 2 st LVU  

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud      27 § 1 st LVU  

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra                                  

läkarundersökning        43 § LVU  

          punkt 1  

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

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare  13 § LVM  

  

Kompletterande beslutsrätt   

Enligt särskilda bestämmelser i LVU och LVM får nämndens ordförande eller 

annan ledamot som nämnden har förordnat fatta vissa beslut. Den kompletterande 

beslutanderätten är endast avsedd att användas när beslut av socialnämnden eller 

delegat inte går att avvakta. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde.  

Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid skall 

finnas någon beslutsbehörig att tillgå.   

Beslut om omedelbart omhändertagande av                                                            

ungdom under 20 år      6 § LVU  

Beslut om hur vården skall ordnas och var                                                               

den unge skall vistas under vårdtiden    11§ 1 och 3 st LVU  

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget                                                                        

hem under vårdtiden      11§ 2 och 3 st LVU  

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud    27 § 2 st LVU  

Beslut att begära polishandräckning för att                                                      

genomföra läkarundersökning    43 § 1 LVU punkt 1  

Beslut att begära polishandräckning för att                                                   

genomföra beslut om vård eller omhändertagande                                                         

med stöd av LVU      43 § LVU punkt 2  

OBS.  Begäran får endast genomföras av särskilt        

 förordnad namngiven person,  även tjänsteman kan förordnas.    

  

 

 


