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Beslutanderätt och delegation 
 
Allmänna regler om delegation  
Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till en delegat. Ett 
beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattar beslutet. 
Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt beslut fattas. Om socialnämnden 
anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla rätten att fatta beslut för 
en viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat. Om ett beslut fattas av någon 
utan delegation i ärendet gäller det inte. 
 
Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den som fått ett 
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att själv fatta 
beslutet överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande.  
 
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare i 
nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ dvs en nämnd får uppdra åt en 
anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte 
ärenden enligt 6 kap 38 §.  
 
Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd. Det är 
inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad beslutanderätt 
till både tjänstemän och politiker. 
 
Delegationsbegränsningar i kommunallagen  
Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden:  
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.  
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär eller annars av 
större vikt.  
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  
 
Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av 
beslut som socialnämnden i sin helhet har fattat. Däremot är delegation möjlig om det överklagade 
beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden bör delegeras till den 
delegationsnivå som fattat det ursprungliga beslutet men inte till en lägre beslutsnivå. 
 
Enligt tredje punkten är delegation av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall 
inte tillåten. Bestämmelsen ska ses ur ett verksamhetsperspektiv. Det är därför endast om det enskilda 
ärendet av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till delegation. 
Förbudet mot att delegera yttranden enligt den tredje punkten ovan gäller dock inte om det 
överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana yttranden 
ska avges av delegaten eller nämnden själv. 
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Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen  
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 
§ socialtjänstlagen (SoL). Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott).  
 
Ytterligare regler om delegation finns i 10 kap. 5 § SoL. Där uppräknas vilka ärendetyper enligt 
Föräldrabalken (FB) där beslutanderätten kan delegeras. Övriga beslut enligt Föräldrabalken kan inte 
delegeras. Det gäller exempelvis befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en 
utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap. Sådana ärenden måste avgöras av 
nämnden i sin helhet. Ytterligare några delegeringsförbud finns angivna i 10 kap. 5 § SoL. Exempel är 
att befogenhet att göra framställan till försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska 
betalas till annan lämplig person eller till nämnden istället för till vårdnadshavaren inte får delegeras.  
 
Delegation av beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 
avvaktas  
I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap 39 § finns därför en regel om 
delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa sammanträde utan 
måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 
 
Beslutanderätt enligt lag och kompletterande beslutanderätt  
För att kunna fatta snabba beslut när så krävs har ordförande rätt att fatta beslut enligt 6 § 2 st LVU 
och 13 § 2 st LVM utan delegering eller förordnande. Då ordföranden av någon anledning inte kan 
fullgöra sitt uppdrag övergår denna befogenhet till vice ordförande i rollen som tjänstgörande 
ordförande. Därutöver ges i dessa lagar i vissa fall möjlighet att förordna förtroendevald eller 
tjänsteman att fatta vissa beslut. Detta kallas kompletterande beslutanderätt och ska inte förväxlas 
med delegation. Beslut om dessa förordnanden måste fattas av socialnämnden. Vidare skall det i 
förordnandet, eller på annat sätt, tydligt framgå vem som vid varje tillfälle har beslutanderätten. 
 
Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon som 
kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas.  
 
En viktig skillnad mellan delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation ska 
beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas.  
 
I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande beslutanderätt ska 
redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av respektive lagrum att beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU), beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut 
om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid nästa sammanträde. I 
övrigt finns inga regler om vilka beslut som ska redovisas för nämnden. Socialstyrelsen 
rekommenderar dock att samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska 
anmälas till nämnden.  
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Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas på delegering ska anmälas till socialnämnden, i enlighet med 6 kap 40 § KL. Anmälan 
av delegeringsbeslut till nämnden ska redovisas på nästa sammanträde.  
 
Återrapporteringen är viktig för att nämnden dels ska kunna följa hur beslutanderätten används, dels 
för att beslutet ska få laga kraft.  
 
Ett kommunalrättsligt beslut får laga kraft efter tre veckor räknat från den dag det tillkännagavs på den 
kommunala anslagstavlan att protokollet är justerat. 
 
Rutin för delegationsbeslut  
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det 
alltid skall finns någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av 
delegation.  
 
Delegationsbeslut fattas alltid i nämndens namn, inte av funktionen. Funktionen anges i underskriften. 
Avslagsbeslut måste motiveras. Besvärshänvisning eller information om laglighetsprövning bifogas 
beroende på ärendetyp. Förvaltningsbesvär utesluter laglighetsprövning.  
 
Inom nämndens ansvarsområde fattas dagligen många beslut på delegation med stöd av bland annat 
Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller annan lagstiftning. 
Besluten förvaras i personakter och registreras i verksamhetssystemet Viva. Kopia av beslutet 
expedieras på delegatens ansvar till den som berörs av beslutet.  
 
Allmänna delegationsbeslut lämnas i original till nämndsekretariatet för registrering i Platina samt 
arkivering.  
 
I början av månaden tar administratörer inom Socialförvaltningen ut listor från verksamhetssystemet 
Viva på delegationsbeslut för individärenden som fattats månaden innan. Listorna lämnas till 
nämndsekretariatet som ombesörjer att delegationsbesluten anmäls till nästkommande nämnd. 
Listorna tas med till sammanträdet där ledamöterna har möjlighet att se vilka beslut som fattats.  
 
Delegationsbeslut, både för allmänna ärenden som för individärenden, anmäls till Socialnämnden 
nästkommande sammanträde och protokollförs under rubrik ”Redovisning av delegationsbeslut”. 
 
Överklagande av delegationsbeslut  
Delegationsbeslut kan normalt överklagas på samma sätt som beslut av nämnden i sin helhet. Beslut 
som överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) ska överklagas inom tre veckor från 
den dag justering av protokollet från det nämndsammanträde där beslutet anmäldes anslagits. Beslut 
som överklagas med stöd av regler i speciallagstiftning (förvaltningsbesvär) överklagas av den som 
beslutet angår inom tre veckor från det hen fick del av beslutet. 
 
Jäv 
Beslutanderätt får inte utövas i ärenden som omfattas av jävsreglerna i 6 kap 28-32 §§ 
kommunallagen. Gäller för förtroendevalda och anställda. 
 
Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 
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Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen självständig 
beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för 
självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt fastställd taxa eller 
inköp enligt ramavtal.  
 
Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 
fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration.  
 
Social beredskap 
Tjänstepersoner i beredskap mottar och hanterar sociala ärenden som inkommer efter kontorstid och 
som inte kan vänta till nästkommande vardag.  
 
Förklaring av begreppet handläggare 
Handläggare används i delegationsordningen som ett samlingsnamn för den tjänsteperson som 
hanterar/handlägger ett visst ärende, exempelvis socialsekreterare, LSS-handläggare, 
biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjuksköterska.  
 
Övrigt  
Beslutanderätten för delegat omfattar även vikarie eller ställföreträdare. 
Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte kan dröja ska 
ärendet avgöras av delegatens närmsta chef om inget annat anges under respektive punkt. 
 
Biträdande förvaltningschef är tillika avdelningschef för avdelningen Stab/ledningsstöd. 
Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård är tillika avdelningschef för avdelningen Hälso- och sjukvård. 
Där beslutanderätt delegerats till avdelningschef är biträdande förvaltningschef respektive 
verksamhetschef för Hälso- och sjukvård behöriga att fatta beslut inom sina respektive avdelningar.   

Delegationsförbud 
Enligt 10 kap 5 § i SoL är det förbud att delegera – till särskilt utskott och till tjänsteman – beslut i 
följande ärenden (FB: föräldrabalken).   
 
2 kap 3 § FB  Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 
 
2 kap 7 § FB  Beslut att lägga ned faderskapsutredning 
 
2 kap 9 § FB  Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning 
 
6 kap 7 § FB  Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare  
  (vårdnadshavaren brister i omsorgen) 
 
6 kap 8 § FB  Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare  
  (längre tids fostran i annat enskilt hem) 
 
6 kap 9 § FB  Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 
 
6 kap 10 § FB Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en eller två 

särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar vill få 
vårdnaden överflyttad till sig 
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6 kap 10c § FB  Ansökan om ändring i vårdnad  
 
7 kap 7 § FB  Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp 
 
5 kap 2 § SoL Meddela förbud eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt 

hem i kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 
 
16 kap 18 § SFB  Begäran om ändring av betalningsmottagare av barnbidraget, ex. vid 

misskötsamhet. Detta gäller ej barn som berörs av 106 kap. 6 och 7 §§ 
där det finns särskilda regler som gäller utbetalning när barnet vistas i  
familjehem eller vårdas i ett hem för vård eller boende inom 
socialtjänsten  

 
18 kap 19 § SFB Begäran om ändring av betalningsmottagare av underhållsstödet, ex. vid 

misskötsamhet. 
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Förkortningar 
Lagar och förordningar  
BAB Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 
BrB Brottsbalken (1962:700)  
FB  Föräldrabalken (1949:381)  
FL  Förvaltningslag (2017:900)  
HSF Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL  Kommunallag (2017:725) 
LOU Lag (2007: 1091) om offentlig upphandling 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL  Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
LVM  Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  
LVU  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  
OSF  Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)  
OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  
PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
SoF  Socialtjänstförordning (2001:937)  
SoL  Socialtjänstlag (2001:453)  
SFB  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  
 
 
Övriga förkortningar  
AU Arbetsutskottet 
BoF Barn och familj 
CSN  Centrala studiestödsnämnden  
FK  Försäkringskassan  
HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m. 
IFO Individ- och familjeomsorg (avdelning) 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK Justitiekanslern 
JO  Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen)  
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PSV Psykosocialt stöd till vuxna (avdelning) 
RÅ  Regeringsrättens årsbok  
SAS Socialt ansvarig samordnare 
SFS Statens författningssamling 
SKL  Sveriges kommuner och landsting  
SN  Socialnämnden 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
STF Stöd till försörjning (enhet) 
Vux.funk Stöd till vuxna funktionsnedsatta (avdelning) 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), 
Kommunallagen (KL) m.fl. 
 
A1 Utredning 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A1.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 och 2 §§ 

SoL 
Handläggare 
Tjänsteperson i 
beredskap 

 

A1.2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att inledd utredning 
ska läggas ned 

11 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef BoF 
Handläggare 
Missbruk och 
socialpsykiatri 
Handläggare 
Bistånd och LSS 
Tjänsteperson i 
beredskap 

 

A1.3 Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till nämnd i 
annan kommun 

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

A1.4 Beslut i fråga om mottagande av 
ärende från annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Enhetschef  

A1.5 Beslut om att ansöka om 
överflyttning av ärende till annan 
kommun hos IVO 

2 a kap 11 § SoL Enhetschef  

A1.6 Beslut i fråga om att till IVO anmäla 
allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande (lex Sarah) 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

AU SOSFS 2011:5 Kap 6 

A1.6.1 - I brådskande fall 14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

Ordförande 
Vice ordförande 
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Förvaltningschef 
Bitr. 
förvaltningschef 

A1.7 Motta och utreda rapporter 
avseende Lex Sarah 

14 kap 2-7 §§ SoL 
24 a-24 g §§ LSS 

SAS eller 
motsvarande 
 

 

A1.8 Nedsättning eller befrielse från 
avgift gällande boende 

8 kap 4-8 §§ SoL AU  

A1.9 Begäran om utdrag ur lokalt 
polisregister  

11 § 1 st BrB 
4 § 9 Lag om 
misstankeregister 
 

Handläggare BoF En socialnämnd får begära ut uppgifter från misstanke- och 
belastningsregister i ärenden om adoption, vårdnad om barn, 
barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot 
barn m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ SoL 
samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

 
A2 Rättelse och ändring av beslut, överklagan, yttrande m.m. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A2.1 Rättelse och ändring av beslut 36-38 §§ FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
 
Om ursprungsbeslutet är 
fattat av nämnd eller 
utskott = ordförande 

Punkten avser rättelse och ändring när beslut 
inte överklagats.  

A2.2 Prövning av att överklagande 
skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

45 § FL Handläggare  

A2.3 Ändring av överklagat beslut 39 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 
Om ursprungsbeslutet är 
fattat av nämnd eller 
utskott = ordförande 

Även om beslut ändras ska alla handlingar 
skickas till den högre instansen som ska pröva 
överklagandet. 
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A2.4 Avgivande av yttrande med 
anledning av överklagan 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 
Om ursprungsbeslutet är 
fattat av nämnd eller 
utskott = ordförande 

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref. 67) 
 
Yttrandet får inte göra att det dröjer innan 
överklagandet sänds för prövning. Det viktiga är 
att ärendet kommer till förvaltningsrätten, vi kan 
yttra oss på deras begäran senare. 

A2.5 Avgivande av yttrande med 
anledning av beslut som inte får 
delegeras enligt 10 kap 4 § SoL 

10 kap 4 § SoL AU  

A2.6 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL 
 

AU 
Förvaltningschef 
Ersättare: Bitr. 
förvaltningschef 
 

 

A2.7 Beslut att utse ombud för 
socialnämnden i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL 
 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 

 

A2.8 Överklagande och yrkande om 
inhibition samt yttrande när 
förvaltningsrätt eller kammarrätt 
ändrat nämndens beslut  
A) Ärenden rörande SoL 
B) Ärenden förande LSS 
C) Ärenden rörande LVU och 
LVM 

10 kap 2 § SoL 
 

A) Enhetschef 
B) AU* 
C) B) Delegat i 
ursprungsbeslutet** 

* Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men 
om brådska råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet inte kan avvaktas kan 
beslutet fattas av nämndens ordförande eller 
annan ledamot som nämnden utser. 
 
**Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men 
om brådska råder eller nämnd- 
/utskottssammanträdet inte kan avvaktas. Se 
även vad som sägs i SKL:s rekommendationer 
bilaga 1 avsnitt 9 beträffande delegering av 
beslutanderätt som annars inte är delegerbar. 
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A2.9 Ansökan om ersättning från 
migrationsverket 

 Ekonomicontroller 
Administratör 

 

A2.10 Yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol med 
anledning av överklagande av 
Migrationsverkets beslut om 
återsökning  

10 kap. 1 och 2 §§ SoL  
 

Enhetschef  

A2.11 Beslut att ombud eller biträde 
inte längre får medverka i ärendet 

14 § 2 st FL AU  

A2.12 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

AU  

A2.13 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL AU Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK. I första hand 
bör nämnden avge yttrande om ärendet är av 
principiell betydelse.  

A2.14 Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL AU  

A2.15 Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 

 

A2.16 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

 

A2.17 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § 1 st LUL Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

 

A2.18 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 
år 

33 § jfr med 31 § LUL Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 
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A2.19 Begäran hos åklagare om förande 
av bevistalan 

37 § LUL Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

 

A2.20 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § Lagen om offentligt 
biträde 

Handläggare  

A2.21 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § lotterilagen Handläggare  

A2.22 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 

 
 
 
 

A2.23 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef  

A2.24 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård.  

31 kap 2 § 1 st BrB 
 

Enhetschef Missbruk och 
socialpsykiatri 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

 

A2.25 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om offentligt 
biträde 
7 § Förordning om 
offentligt biträde 

Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 

 

A2.26 Yttrande enligt namnlagen 44 och 45 §§ Lag 
(2016:1013) om 
personnamn 

Enhetschef 
Handläggare 

 

A2.27 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare IFO  

A2.28 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st Passförordningen Handläggare BoF  

A2.29 Yttrande för utfärdande av 
provisoriska pass för barn för 
direktresa till Sverige 

 Enhetschef BoF  
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A2.30 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Handläggare BoF  

A2.31 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap 16 § 2 st FB Handläggare   

A2.32 Upplysningar i vapenärenden  Handläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde 
har samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) 

A2.33 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § Smittskyddslagen Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 

 

A2.34 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Handläggare Skattemyndigheten ska underrättas om vem som 
är delegat 

A2.35 Beslut om att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslagen 

Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 

Kommunen har rätt till ersättning för 
kostnaderna av dödsboet.  

A2.36 Beslut om att polisanmäla 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 

10 kap 2, 21-24 §§ OSL 
12 kap 10 § SoL 
 

Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 
Tjänsteperson i beredskap 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 
kap samt misstanke om brott vilket inte är 
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 2 år. 
Såväl anmälan som uppgiftslämnande. 

A2.37 Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter 
m.m.) 

10 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef Bidragsbrottslag (2007:612) 6 § 
 

A2.38 Framställan till domstol om behov 
av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Handläggare  

A2.39 Beslut om ersättning för trasig 
egendom som förorsakats av 
personal upp till 3 000 kr  

3 kap 1 § 
Skadeståndslagen 

enhetschef   

A2.39.1 Upp till 20 000 kr 3 kap 1 § 
Skadeståndslagen 

avdelningschef   
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A2.39.2 Över 20 000 kr 3 kap 1 § 
Skadeståndslagen 

AU   

 
A3 Anmälan till överförmyndare 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A3.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 

man eller förvaltare 
5 kap 3 § pkt 
1 SoF 

Handläggare, STF 
Enhetschef BoF 
Handläggare Missbruk och 
socialpsykiatri  
Handläggare Bistånd och 
LSS 

OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av nämnden  
 

A3.2 Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god 
man eller förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § pkt 
2 SoF 

Enhetschef BoF 
Handläggare Missbruk och 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd och 
LSS 

 

A3.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om underårigs 
egendom 

5 kap 3 § SoF Enhetschef Avser all slags egendom inkl ATP 

 
 

B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i familjehem 
4 kap 1 § SoL AU Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett 

visst familjehem är att betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap 6 § SoL. Utredning av 
familjehemmet ska alltid ske. 

B2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller 
akuthem för barn och ungdom 

4 kap 1 § SoL Handläggare BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

Ej varaktig vård högst 4 mån 
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B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende och särskilt boende 

4 kap 1 § SoL AU  

B3.1 Beslut om tillfällig placering i hem för vård och 
boende/särskilt boende i avvaktan på AU:s nästa 
sammanträde 

4 kap 1 § SoL Ordförande 
Vice ordförande 
Tjänsteperson i 
beredskap 

Används i undantagsfall om punkten B2 bedöms 
som ej tillräcklig insats 

B3.1.1 Omplacering som inte innebär ökade kostnader 4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO 
Tjänsteperson i 
beredskap 

 

B3.2 Beslut om bistånd åt ensamkommande barn och 
ungdom i form av vård (placering/omplacering) i 
hem för vård eller boende och särskilt boende i 
kommunens egna HVB-hem eller stödboende 

4 kap 1 § SoL Enhetschef BoF  

B4 Beslut om att anmäla till IVO om placering som 
innebär att fler än tre barn placeras i ett och 
samma familjehem/jourhem.  

3 kap 19a § SoF Enhetschef BoF  

B5 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 
ungdom i samband med placering, omplacering, 
eller flyttning från familjehem eller hem för vård 
och boende enligt kommunens riktlinjer 

4 kap 2 § SoL Handläggare BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

 

B5.1 - Utöver kommunens riktlinjer 4 kap 2 § SoL Enhetschef BoF  

B6 Beslut om öppenvårdsinsatser för barn och unga 4 kap 1 § SoL Handläggare BoF  
B7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-

familj 
4 kap 1 § SoL Handläggare BoF  

B8 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/-familj 

 Handläggare BoF  

B9 Beslut om upphörande av biståndsinsats  4 kap 1 § SoL Handläggare BoF  
B10 Medgivande att underårig tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 
som inte tillhör någon av hens föräldrar eller 
annan vårdnadshavare. 

6 kap 6 § SoL AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till 
utskott men inte till tjänsteperson.  
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B11 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap 8 § SoL AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till 
utskott men inte till tjänsteperson. Övervägande 
är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig 
att överväga om vård enligt SoL fortfarande 
behövs. 

B12 Övervägande om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 § LVU 

6  kap 8 a § SoL  AU När ett barn varit placerad i familjehem och denne 
eller vh begär att vården ska uppgöra. 
Delegationsförbud för tjänsteperson.  

B13 Övervägande om det finns skäl att ansöka om 
vårdnadsöverflyttning då barnet varit placerat i 
samma familjehem under 2 år. Därefter ska det 
ske årligen. 

6  kap 8 b § SoL AU Delegationsförbud för tjänsteperson. Tidigare har 
det varit efter tre år 

B14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare. 

 AU Observera LOU. 

B15 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn (över 4 mån) 

11 kap 2 § 2 st. 
SoL 

AU  

B16 Beslut om uppföljning när utredning avslutas 
utan insats eller då en placering upphört 

11 kap 4 a och b 
§§ SoL 

Enhetschef BoF  

B17 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 
åtgärd 

11 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef BoF  

B18 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Enhetschef BoF  

B19 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende 
till annan kommun hos IVO 

2 a kap 11 § SoL Enhetschef BoF  

B20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Enhetschef BoF  

B21 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder. 

6 kap 11 § SoL AU Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna. 

B22 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård i ett annat hem än det 
egna 

8 kap 1 § SoL, 
6 kap 1-4 §§ SoF 

Administratör Se rekommendationer SKL 
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B23 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
betalning av ersättning eller avgift 

8 kap 1 § SoL Enhetschef BoF Se även nr A1.8 och nr I15 

B24 Utreda och besluta att en åtgärd får genomföras 
utan den ena vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13 a § FB AU Beslut om insats kan fattas av socialsekreterare 
medan beslutet om att tillåta att insatsen görs mot 
vårdnadshavarens vilja måste fattas av AU. Se 
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 10/2012. 

 
B24 Ersättning till kontaktperson/familj 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B24.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) enligt riktlinjer 
 Handläggare Se rekommendationer SKL 

Gäller även bistånd och LSS 
handläggare 

B24.1.1 - Utöver riktlinjer upp till 15 %  Handläggare Vid omfattande behov 

B24.1.2 - Utöver riktlinjer över 15 %  AU  

B24.2 Beslut om särskilda kostnader vid familjehemsplacering av barn 
och ungdom utöver avtal med familjehemsförälder 

4 kap 1 § 
SoL 
9 kap 8 § 
LSS 

  

B24.2.1 - Under 20 000 kr  Handläggare BoF
  

 

B24.2.2 - Över 20 000 kr  AU  

B24.3 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-
familj enligt riktlinjer 

 Handläggare  Se rekommendationer SKL 
Gäller även bistånd och LSS 
handläggare 

B24.3.1 - Utöver riktlinjer  AU  

B24.4 Beslut om ersättning till familjehem för förlorad arbetsinkomst  AU  
B24.4.1 - Tillfälligt i högst 2 månader  Enhetschef BoF Används endast då beslut 

från AU inte kan avvaktas, 
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exempelvis vid oförberedda 
händelser. 

B24.4.2 - Upp till 3 månader i samband med nyplacering  Handläggare BoF Används som regel vid 
nyplaceringar/omplaceringar 
i familjehem. 

B24.5 Beslut om särskilda kostnader vid insats i form av kontaktfamilj 
utöver avtal med uppdragstagare 

4 kap 1 § 
SoL 
 
9 kap 6 § 
LSS 

  

B24.5.1 - Under 10 000 kr  Handläggare BoF  

B24.5.2 - Över 10 000 kr  AU  

B24.6 Beslut om att ingå avtal med kontrakterat familjehem inom den 
kostnadskalkyl som är beslutad av socialnämnden. 

 Enhetschef BoF Se utredning beslutad i SN 
2019-12-18  

 
 
 
 

C – Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 
C1 Beslut enligt LVU som kan delegeras till utskott men inte till ledamot eller tjänstepersoner enligt 10 kap 4 § SoL 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C1.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för 

vård enligt LVU 
4 § LVU AU  

C1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st 
LVU 

AU  

C1.3 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 
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C1.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.5 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 och 
2 st LVU 

AU Se även nr B13.  
  

C1.6 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 1 och 
3 st LVU 

AU  

C1.7 Övervägande av om beslut beträffande 
umgänge eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § 2 st pkt 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

AU  Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs 

C1.8 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st 
LVU 

AU  

C1.9 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 
LVU 

AU  

C1.10 Prövning om beslut om förebyggande insats 
enligt 22 § LVU ska upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs 

C1.11 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 
st LVU ska upphöra 

22 § 3 st 
LVU 

AU  

C1.12 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka 
om flyttningsförbud 

24 § LVU AU Jfr 25 § LVU 

C1.13 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. B11. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

C1.14 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st 
LVU 

AU  

C1.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. C2.4 

C1.16 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 
Enhetschef BoF 

 



21 
 

 

Tjänsteperson i 
beredskap 

C1.17 Provtagning inför umgänge.  32 a och 
32 c § LVU 

AU  
 

Gäller omedelbart. Kan ej delegeras till ledamot eller 
tjänsteman.  
Ej överklagningsbart.  
 

C1.18 Provtagning inför prövning om vården ska 
upphöra enligt 2 § LVU.  

32 b och 
32 c § LVU 

AU 
 
 

 

C1.19 Övervägande om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 § LVU när 
socialnämnden prövar om vården ska upphöra 

13 b § 
LVU 

AU Delegationsförbud tjänsteperson. Bestämmelserna är 
endast tillämpliga när barn är placerade i ett enskilt hem 

 
C2 Kompletterande beslutanderätt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom 

under 20 år 
6 § 1 och 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

 

C2.2 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 
ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C2.1. Beträffande umgänge se även Nr. 
C1.6 samt C3.4 och C3.5  

C2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

 

C2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud om nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

27 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 
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C2.5 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Beslutanderätt kan ej delegeras till annan ledamot 

 
C3 Övriga beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C3.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef BoF  
C3.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU ska upphöra 
9 § 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

 

C3.3 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 

Handläggare BoF  

C3.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska 
utövas när överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 1 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 
 

Delegationsförbud då detta ses som ärende som faller 
under 6 kap 34 § 3p KL.  

C3.4.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.5 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 2 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 
 

Enligt dom HFD 2016 ref. 74 gäller delegationsförbud 
då detta ses som ärende som faller under 6 kap 34 § 3p 
KL 

C3.5.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU ska upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 
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C3.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud 
eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse 
inte kan nås 

31 § LVU AU  

C3.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 
plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st 
LVU 

Handläggare BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

 

C.3.9 Övervägande om det finns skäl att ansöka om 
vårdnadsöverflyttning då barnet varit placerat i samma 
familjehem under 2 år. Därefter ska det ske årligen. 

13 c § 
LVU 

AU Tidigare har det varit efter tre år 

C.3.10 Beslut om att inleda och avsluta uppföljning av den 
unges situation när vården upphör enligt 21 § LVU 

21 b  och 
21 c § 
LVU 

EC Gäller oavsett om barnet har vårdats med stöd av 2 § 
eller 3 §.  Gäller oavsett var barnet har varit 
placerad under vårdtiden 

C.3.11 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för 
utreseförbud.  
 

31 b § 
LVU 

AU  

C.3.12 Beslut om omprövning och upphörande av 
utreseförbud. 
 

31 c § 
LVU 

AU Överklagningsbart beslut.  

C.3.13 Beslut om tillfälligt utreseförbud.  
 

31 d § 
LVU 

AU Delegationsförbud för tjänsteperson.  
 
Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud 
inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller 
någon annan ledamot som nämnden har förordnat 
besluta om ett sådant förbud 

C.3.14 Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud.   
 

31 g § 
LVU 

AU  

C.3.15 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 31 i § LVU AU  
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D – Familjerätt 
 
D1 Adoption 

D1.1 Beslut att utse utredare i 
adoptionsärenden 

4 kap 
14 § 
FB 

Enhetschef BoF Bestämmelsen innebär att det inte längre är socialnämnden som ska yttra 
sig till domstolen utan att det - i likhet med vad som gäller i mål om 
vårdnad, boende och umgänge - är en utredare som får socialnämndens 
uppdrag att genomföra adoptionsutredningen (jfr 6 kap. 19 §). 

D1.2 Medgivande att ta emot 
ett barn för adoption. 

6 kap 
6, 12 
§§ SoL  

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson.  

D1.3 Återkallelse av 
medgivande att ta emot 
adoptivbarn. 

6 kap 
13 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson.  

D1.4 A) Samtycke till att 
adoptionen får fortsätta 
B) Ej samtycke till att 
adoptionen får fortsätta 
 
 

6 kap 
14 § 
SoL 
 

A) Handläggare BoF 
B) SN 
(delegationsförbud) 
 

Se SKL:s cirkulär 1997:79 – ändringar vad gäller internationella adoptioner. 
Det förutsätts att nämnden eller den ansvarige tjänstepersonen vid tvekan 
angående de rättsliga förutsättningarna för adoptionens genomförande 
konsulterar den förmedlande. 

 
D2 Faderskap och föräldraskap 

D2.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse och 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 4 
och 9 §§ 
1 st FB 

Handläggare 
BoF 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 2011:2 – Socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap. Utredning ska 
anses inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten 
förklarat en man inte vara far enligt 1 kap 2 § FB.  

D2.2 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när dom eller 

2 kap 1 
§ FB 

Enhetschef 
BoF 
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bekräftelse finns och faderskapet kan 
ifrågasättas 

D2.3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 
§ FB 

Enhetschef 
BoF 

 

D2.4 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 
§ FB 

Handläggare 
BoF 

Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden.  

D2.5 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap 

3 kap 5 
§ 2 st 
och 6 § 
2 st FB 

Handläggare 
BoF 

 

D2.6 Beslut om rättsgenetisk undersökning, tex 
DNA 

2 kap 6 
§ FB 

Enhetschef 
BoF 

 

 
D3 Vårdnad, boende, umgänge 

D3.1 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
BoF 

 

D3.2 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

 

D3.3 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 
och umgängesmål 

6 kap 19 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

 

D3.4 Godkänna avtal om underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader 

7 kap 7 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 – Beräkning av föräldrars 
ersättning till kommunen för placerade barn under 
18 år.   

D3.5 Godkänna avtal för vårdnad, boende och umgänge 6 kap 6 
och 17 a 
§§ FB 

Handläggare 
BoF 
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D3.6 Ej godkänna avtal för vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6 
och 17 a 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

 

D3.7 Utse person som umgängesstöd 6 kap 15 c 
§ FB 

Handläggare  

D3.8 Begäran hos tingsrätten om att utse 
vårdnadshavare/förmyndare för barn 

6 kap 7-10 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

 

 
 

E – Beslut enligt SoL gällande våldsutsatta personer 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
E1 Beslut om öppenvårdsinsats i form av stöd för 

våldsutsatt person 
4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

 

E2 Beslut om placering på socialnämndens eget 
jourboende 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

 

E3 Beslut om placering i skyddat boende eller 
behandlingshem i annan kommun 

4 kap 1 § 
SoL 

AU Jmfr riktlinjer för placering av barn och unga samt missbruk 

E3.1 - I brådskande fall upp till 6 veckor 4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
BoF 
Tjänsteperson 
i beredskap 

 

 
 

F – Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
F1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1§ 

SoL 
Handläggare STF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

En individuell bedömning ska alltid göras i 
biståndsärenden 

F2 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare STF  
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F3 Beslut i fråga om deltagande i kompetenshöjande 
verksamhet som villkor för försörjningsstöd 

4 kap 4 § 
SoL 

Handläggare STF Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation 

F4 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd vid 
vägran att delta i kompetenshöjande verksamhet eller 
frånvaro utan godtagbara skäl 

4 kap 5 § 
SoL 

Handläggare STF  

F5 Beslut om ekonomiskt bistånd till el- och hyresskulder 
upp till 20 000 kr 

4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF  

F5.1 - Över 20 000 kr 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF  

F6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder, över 
1000 kronor 

4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF  

F6.1 Beslut om avslag till övriga skulder 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF  

F6.2 Beslut om bifall till övriga skulder under 1000 kronor 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF  

F7 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

4 kap 2 § 
SoL 

Handläggare STF  

F8 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap 1 § 
SoL 

Omsorgschef 
Enhetschef STF 

 

F9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § SoL 

9 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla uppgift 
om den eller de omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikt 

F10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 
st SoL 

Enhetschef STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla uppgift 
om den eller de omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikt, jfr 4 kap 28 § SoL 
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F11 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL som utgått obehörigen eller med för högt 
belopp 

9 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef STF  

 
 

G – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
G1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende, familjehem eller särskilt boende  
4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef enheten 
socialpsykiatri och 
missbruk 

Observera LOU men också kravet 
på individuell bedömning i 
biståndsärenden 

G1.2 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i 
hem för vård eller boende, familjehem eller särskilt boende längre än 
fyra månader 

4 kap 1 § 
SoL 

AU  

G1.3 Beslut om bistånd åt vuxna i form av förlängd vård i hem för vård eller 
boende, familjehem eller särskilt boende där totaltiden överstiger fyra 
månader 

4 kap 1 § 
SoL 

AU  

G1.4 Placeringar för återhämtning/tillnyktring t ex Strandgården, Måviken, 
ingen tidsbegränsning 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef enheten 
socialpsykiatri och 
missbruk 

 

G1.5 Omplacering i hem för vård eller boende som inte innebär ökade 
kostnader 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef enheten 
socialpsykiatri och 
missbruk 

För familjehem se B24.1, B24.1.1 

G2 Beslut om upphörande av biståndsinsats  4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare Missbruk 
och socialpsykiatri 

 

G3 Beslut om ersättning till kommunen för uppehälle vid stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats vid 
hem för vård eller boende eller i familjehem 

8 kap 1 § 
SoL 

Handläggare Missbruk 
och socialpsykiatri 
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H – Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
H1 Beslut om att inleda utredning om skäl 

för tvångsåtgärd 
7 § LVM Enhetschef Missbruk och 

socialpsykiatri 
Tjänsteperson i beredskap 

 

H2 Beslut om att utredning inte ska inledas 
eller att påbörjad utredning ska läggas 
ned alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef Missbruk och 
socialpsykiatri 
 

 

H3 Beslut om vilken tjänsteperson som ska 
vara kontaktperson och svara för 
kontakterna med missbrukaren och 
olika vårdgivare 

8 § LVM Handläggare Missbruk  

H4 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen 

9 § LVM Handläggare Missbruk 
Tjänsteperson i beredskap 

Beslut om läkarundersökning ska fattas om sådan inte är 
uppenbart obehövlig 

H5 Beslut om att hos förvaltningsrätten 
ansöka om vård 

11 § LVM AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott 
men inte till tjänsteperson 

H6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad ledamot 

Beslutet ska 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. 

H7 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM ska 
upphöra 

18 b § LVM Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad ledamot 

 

H8 Beslut om att begära polishandräckning 
för att föra en missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM Enhetschef Missbruk och 
socialpsykiatri 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad ledamot 
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Tjänsteperson i beredskap 
H9 Beslut om att begära polishandräckning 

för inställelse vid vårdinstitution 
45 § 2 LVM Enhetschef Missbruk och 

socialpsykiatri 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad ledamot 
Tjänsteperson i beredskap 

AU 
 

 
 

I – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
I1 Beslut om insats i form av särskilt boende 4 kap 1 § 

SoL 
Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

I2 Beslut om insats i form av hemtjänst 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

I3 Beslut om insats i form av boendestöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 

 

I4 Beslut om insats i form av kontaktperson/-familj och andra uppdragstagare 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
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Handläggare Bistånd 
och LSS 

14.1       -      Över 12 timmar per månad 4 kap 1 § 
SoL 

AU  

I5 Beslut om insats i form av ledsagare upp till 12 timmar per månad 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare Bistånd 
och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

  

I5.1 - Över 12 timmar per månad 4 kap 1 § 
SoL 

AU  

I6 Beslut om insats i form av avlösare upp till 12 timmar per månad 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare Bistånd 
och LSS 

 

I6.1 - Över 12 timmar per månad 4 kap 1 § 
SoL 

AU  

I7 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj, 
ledsagare, avlösare och andra uppdragstagare 

 Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 

 

I8 Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

I9 Beslut om insats i form av matservice 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

I10 Beslut om insats i form av dagverksamhet (ÄO) och daglig sysselsättning 
(SO) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
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Handläggare Bistånd 
och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

I11 Beslut om insats i form av heldygnsbedömning på utredningsenhet 
(äldreomsorg och PSV) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

I12 Beslut om insats i form av avlösning på avlösningsenhet 8 kap 2 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

I13 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 

 

I14 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1 § 
SoF 

Handläggare 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd 
och LSS 

Se aktuellt cirkulär från SKL.  

I15 Beslut i fråga om jämkning av avgifter  8 kap 2,4-9 
§§ SoL  

Avgiftshandläggare Se även Nr A1.8 nedsättning 
och befrielse från avgift samt 
Nr. B21 

 
 

J – Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 



33 
 

 

J1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

Beslut om personkretstillhörighet 
kan inte överklagas särskilt 

J2 Beslut om biträde av personlig assistent 9 § 2 LSS AU Avser inte personer som fyllt 65 år 
J3 Beslut om insats i form av personlig assistent (tillfällig utökning) 9 § 2 LSS Handläggare 

Bistånd och LSS 
 

J4 Faktiskt uppkomna merkostnader vid ordinarie assistents 
frånvaro 

9 § 2 LSS Avdelningschef 
vux.funk 
Omsorgschef 

 

J5 Beslut om insats i form av ledsagare upp till 12 timmar per månad 9 § 3 LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

J5.1 Över 12 timmar per månad 9 § 3 LSS AU  
J6 Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson upp till 12 

timmar per månad 
9 § 4 LSS Handläggare 

Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

J6.1 Över 12 timmar per månad 9 § 4 LSS AU  
J7 Beslut om insats i form av avlösning i hemmet upp till 12 timmar 9 § 5 LSS Handläggare 

Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

J7.1 - Utöver 12 timmar 9 § 5 LSS AU  

J8 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

9 § 6 LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

J9 Beslut om insats i form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 
år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov 

9 § 7 LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 
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J10 Beslut om insats i form av boende i familjehem för barn och 
ungdomar 

9 § 8 LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 

 

J11 Beslut om insats i form av boende i bostad med särskild service 
för barn och ungdomar inom kommunen och hos annan 
huvudman 

9 § 8 LSS AU  

J12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc. 9 § 9 LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

 

J13 Beslut om insats i form av daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar 
sig 

9 § 10 LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 

Personkrets 1 och 2 

J14 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än 
den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Avdelningschef 
vux.funk 

 

J15 Beslut om upphörande av insats enligt LSS  Handläggare 
Bistånd och LSS 

 

J16 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte 
är bosatt i kommunen 

16 § 2 st LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 

Med undantag för personlig assistans 
där AU är beslutsfattare 
 

J17 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om insatser enligt LSS 

16 § 3 st LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 

 

J18 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt eller för hög 
assistansersättning 

12 § LSS Avdelningschef 
vux.funk 
Omsorgschef 

 

J19 Beslut om avgift från förälder vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna 

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 2 och 4 §§ 
SoF 

Handläggare 
Bistånd och LSS 

Beslutet är inte överklagningsbart 

J20 Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent 
till FK 

5 § 2 st LASS Handläggare 
Bistånd och LSS 
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J21 Beslut om att anmäla till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god 
man 

15 § pkt 6 LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 
Boendechef  
Hemtjänstchef  
Bistånd och LSS 

 

J22 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov av 
förmyndare, förvaltare eller god man ej längre finns 

15 § pkt 6 LSS Handläggare 
Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd 
och LSS 
Boendechef  
Hemtjänstchef  
Avdelningschef 
Omsorgschef 

 

 
 

K – Färdtjänst, Riksfärdtjänst 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
K1 Beslut om färdtjänst, inklusive beslut om ledsagare och fordonstyp enligt 

riktlinjer 
6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

Handläggare 
Bistånd och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 §. 

K1.1 - Utöver riktlinjer 6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

AU  

K2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre finns 

12 § Lag om 
färdtjänst 

Handläggare 
Bistånd och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 

K3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och 
villkor som gäller 

12 § Lag om 
färdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 

K4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare 
Bistånd och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 
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K4.1 - Utöver riktlinjer 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

AU  

K5 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre finns 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare 
Bistånd och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K6 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om tillståndshavaren gjort 
sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och 
villkor som gäller för riksfärdtjänst 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 § 

 
 

L – Bostadsanpassning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
L1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 3 prisbasbelopp 4 § BAB AU  
L2 Beslut om bidrag upp till 3 prisbasbelopp 4 § BAB Enhetschef  

Avdelningschef Ordinärt 
boende 
Omsorgschef 

 

L3 Beslut om bidrag upp till 1 prisbasbelopp 4 § BAB Handläggare BAB  

M – Hälso- och sjukvård Patientsäkerhetslagen (PSL) m.fl. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
M1 Beslut i fråga om att anmäla till IVO händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada.   
3 kap 5§ 
PSL 

MAS Se HSLF-FS 
2017:41 
Se HSLF-FS 
2017:40 

M2 Beslut i fråga om att anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en 
person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är 
verksam eller har varit verksam hos vårdgivare, kan utgöra en fara för patientsäkerheten 

3 kap 7 § 
PSL 

Verksamhetschef enligt 4 
kap 2 § HSL 
 

 

M3 Anmälan av verksamhet 2 kap 1-
2§§ PSL 
 

Avdelningschef där det 
bedrivs hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvårdschef 
 

Se SOSFS 
1998:13 
Se SOSFS 
2013:18 
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N – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
N1 Beslut om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 
myndighet 

2 kap 14 
§ TF, 
6 kap 1-5 
§§ OSL 

Handläggare 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer, exempelvis för men-/sekretessprövning, 
hänvisas till OSL och Socialstyrelsens vägledning ”Sekretess och 
tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården”. 

N2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 

2 kap 17 
§ TF,  
6 kap 3 § 
OSL 
 

Förvaltningschef 
Bitr. 
förvaltningschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer hänvisas till OSL och Socialstyrelsens 
vägledning ”Sekretess och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i 
hälso- och sjukvården”. 

N3 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter 
i forskningssyfte 

12 kap 6 
§ SoL, 
11 kap 3 
§ OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 
 

 

 
 

O – Upphandling, avtal mm 
Upphandlingsbeslut mer än 0,1 basbelopp enligt kommunens inköpspolicy och upphandlingsregler. Upphandlingar under 0,1 basbelopp liksom avrop på 
ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna. 
Rättighet att underteckna avtal och andra handlingar. Från socialnämnden och dess utskott utgående skrivelser ska på nämndens eller utskottets vägnar 
undertecknas av ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschef eller avdelningschef, om socialnämnden inte beslutar något annat. På samma sätt 
undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. 
Befattningshavare som fattar beslut med stöd av delegation uppdras även underteckna handling som upprättats med anledning av sådant beslut om inte 
annat anges.  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
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O1 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut > 15 basbelopp  AU  
O2 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut högst 15 prisbasbelopp  Förvaltningschef   
O3 Upphandling högst 5 prisbasbelopp  Avdelningschef 

Omsorgschef  
 

O4 Upphandling högst 1 prisbasbelopp  Ansvarig arbetsledare  
O5 Avskrivning av fordran mot kund där fordran överstiger ett prisbasbelopp  AU  
O6 Underteckna avtal rörande EU-medel  Ordinarie: Avdelningschef 

Ersättare:  
Förvaltningschef 

 

O7 Underteckna avtal rörande hyra av lokal/fastighet  Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: 
Förvaltningschef 

 

O8 Underteckna avtal rörande personbiträdesavtal  Ordförande 
Vice ordförande 
Förvaltningschef 

Nya 
dataskyddsförordningen 

O9 Avskrivning av fordran mot kund där fordran uppgår till maximalt 1 
prisbasbelopp 

 Förvaltningschef  

O10 Bokföringsmässiga avskrivningar där fordringar mot gäldenär kvarstår  Ekonom/controller  
 
 

P – Övrigt inom socialnämndens verksamhet 
 

P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P1.1 Beslut om ansökan till FK om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL. 17 kap 1 § AFL Handläggare  
P1.2 Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav 

enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 
9 kap 3 § SoL Enhetschef   

P1.3 Beslut om anmälan till FK om att nämnden ska uppbära sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger 
vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap 15 § AFL 
 

Handläggare  

P1.4 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning enligt SFB 107 kap 5 § SFB Administratör  
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9 kap 2 § SoL 
P1.5 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för 

barnbidrag 
16 kap 18 § SFB Handläggare 

Administratör 
 

P1.6 Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiemedel 2 kap 33 § 
Studiestödsförordningen 

Handläggare 
Administratör 

 

 
P2 Eftergift av ersättning 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P2.1 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 § och 9 kap 1 0ch 2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL Enhetschef  

 
P3 – Övriga ärenden 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P3.1 Brådskande ärenden då beslut inte kan 

anstå till SN:s nästa sammanträde 
6 kap 39 
§ KL 

Ordförande 
Ersättare: vice ordförande 

 

P3.2 Fondmedel  AU  
P3.3 Ansökan om EU-medel  Ordinarie: Avdelningschef 

Ersättare: Förvaltningschef 
 

P3.4 Ansökan andra projektmedel/offentliga 
medel än EU-medel 

 Förvaltningschef 
Avdelningschef 

 

P3.5 Ansökan och rekvirering av statsbidrag  Kommunchef 
Verksamhetsutvecklare 
Enhetschef Utveckling och 
stöd 
Kvalitetssamordnare med 
EU-ansvar 

Kommunchef är kommunens ombud som utsett 
representanter i socialförvaltningen att göra 
ansökan/rekvireringen 

P3.6 Godkännande av bisyssla  Förvaltningschef  
 
 

Ändringar gjorda i delegationsordningen 
2019-10-23  
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§ 222 
Delegation placering ensamkommande barn 
Delegation ersättning familjehem 
Delegation anmälan lex Sarah 
Delegation överklagan 
Delegation överlämnande av handling 
Delegation våldsutsatta personer 
Ändringar och tillägg börjar gälla från och med 1 december 2019. 
 
2019-12-18  
§ 277 
Utifrån den nya organisationen som träder ikraft 2020 har delegationsordningen setts över i sin helhet.  
Förändringar utifrån att chefsledet verksamhetsområdeschef försvinner.  
Förändringar av delegaters namn på funktion utifrån nya avdelningar. 
Förtydliganden av vilken avdelning eller enhet delegationen gäller för. 
Övriga ändringar, se § 277 
 
 
2020-06-17  
§ 93 
Omplacering som inte innebär ökade kostnader (B3.1.1) 
Omplacering i hem för vård eller boende som inte innebär ökade kostnader (H1.2) 
Ansökan andra projektmedel/offentliga medel än EU-medel (Q3.4) 
Ansökan och rekvirering av statsbidrag (Q3.5) 
Godkännande av bisyssla (Q3.6) 
 
2020-09-08 
§ 118 
Ändringar och tillägg börjar gälla från och med 1 november 2020 
Omformuleringar, förtydliganden och ändring av punkternas placering i delegationsordningen (A2) 
Avgivande av yttrande ej delegerbara beslut (A.2.5) 
Ansökan om ersättning från migrationsverket (A2.9) 
Yttrande Migrationsverkets beslut (A2.10) 
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Förändring av delegat till handläggare och enhetschef. Avdelningschef och omsorgschef stryks. (A2.26) 
Ny rubrik D – Familjerätt, där alla punkter rörande familjerätt samlas. Avsnittet ersätter E – Föräldrabalken 
Beslut att utse utredare i adoptionsärenden (D1.1) 
Beslut om rättsgenetisk undersökning, tex DNA (D2.6) 
Ej godkänna avtal för vårdnad, boende och umgänge (D3.6) 
Utse person som umgängesstöd (D3.7) 
Per månad har lagts till i punkterna I5, I5.1, I6 samt I6.1 
Komplettering av delegat förvaltningschef (P3.4) 
 
2021-03-24 
§ 30 
En rutin för delegationsbeslut har lagts in i den inledande texten 
Förtydligat anmälan till nämnd enligt 6 kap 40 § KL 
 
§ 36 
Beslut om särskilda kostnader vid familjehemsplacering utöver avtal (B24.2, B24.2.1, B24.2.2) 
Beslut om särskilda kostnader vid insats i form av kontaktfamilj utöver avtal (B24.5, B24.5.1, B24.5.2) 
 
2021-10-27 
§130  
Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd utredning ska läggas ned med stöd av 11 kap 1 och 2 §§ kompletteras med delegation för Coacher Stöd 
till barn och familjer (A1.2) 
 
2022-03-23 
§30 
Handläggare socialpsykiatri läggs till som delegat i punkterna I2-I4 samt I7-I14. 
 
2022-08-01 
§70 
Ändring av delegat i punkt G1, tillägg av punkt G1.4 
§xx 
Tillägg av punkt G1.2 och G1.3 
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2022-10-01 
§ 101 
Handläggare STF saknas som delegat i dessa ärenden. Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder över 1000 kr, delegat Enhetschef. Vid 
avslag till övriga skulder, delegat handläggare. Vid bifall till övriga skulder under 1000 kr, delegat handläggare. 
Tillägg av punkt A 3.1 och F 6 
 
2022-10-26 
§112 
Tillägg av punkterna: 
B12 Övervägande om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § LVU 
B13 Övervägande om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning då barnet varit placerat i samma familjehem under 2 år. Därefter ska det ske 
årligen. 
C1.17 Provtagning inför umgänge.  
C1.18 Provtagning inför prövning om vården ska upphöra enligt 2 § LVU.  
C1.19 Övervägande om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § LVU när socialnämnden prövar om vården ska upphöra 
C.3.9 Övervägande om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning då barnet varit placerat i samma familjehem under 2 år. Därefter ska det ske 
årligen. 
C.3.10 Beslut om att inleda och avsluta uppföljning av den unges situation när vården upphör enligt 21 § LVU 
C.3.11 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för utreseförbud.  
C.3.12 Beslut om omprövning och upphörande av utreseförbud. 
C.3.13 Beslut om tillfälligt utreseförbud.  
C.3.14 Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud.   
C.3.15 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 
Förskjutning av löpnummer med två steg av delegationer som numera är B13-B24 
 
2022-11-23 
§ 129 
Tillägg av punkter  

A2.39 Beslut om ersättning för trasig egendom som förorsakats av personal upp till 3 000 kr  
A2.39.1 Upp till 20 000 kr 
A2.39.2 Över 20 000 kr 

 
§ 130 
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Ändring av punkten A2.8 så att beslutet ska fattas av nämnd eller utskott i ärenden som rör Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om 
brådska råder eller nämnd-/utskottssammanträdet inte kan avvaktas bör beslut fattas av nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden utser. 
 
 


