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1.  Övergripande regler om delegation 
Att ”delegera” innebär att flytta över beslutanderätten. Socialnämnden har fått sin beslutanderätt från kommunfullmäktige i form av nämndens reglemente. Nämnden 
kan delegera vissa av dessa ärenden till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller åt en anställd i kommunen. Den som fått beslutanderätt från nämnd brukar kallas 
delegat. I denna förteckning redogörs för hur nämndens beslut är delegerade. Även en del beslut som inte är delegerade från nämnden finns med som ett 
förtydligande. När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av nämnddelegering är juridiskt sett ett 
nämndsbeslut. Det betyder bland annat att delegatens beslut överklagas på samma sätt som nämndens beslut. De beslut som fattats av delegaten kan inte ändras av 
nämnden.  

Det finns två syften med möjligheterna för nämnderna att delegera beslutsärenden: 

För att avlasta nämnden från mindre viktiga ärenden, så kallade rutinärenden. Delegering kan ge de förtroendevalda möjligheterna att ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. 

Beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegering bidrar därmed till bättre service och ökad effektivitet. 

1.1 Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 
Det som betecknas som ”ren verkställighet” till skillnad från ”beslut”, i kommunallagens mening, är sådana frågor där det sällan eller aldrig finns utrymme för någon 
subjektiv bedömning. Det gäller i fall som är hårt reglerade av föreskrifter, riktlinjer eller andra författningar. Sådana fall kan t.ex. grunda sig på instruktioner eller 
befattningsbeskrivningar och ska inte kunna bli föremål för överklagande. Exempel på sådant är t.ex. debiteringar av avgifter.   

Kännetecknande för det som betecknas som ”beslut” är däremot bl.a. att det finns alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar till grund för sitt beslut. 

Frågor som är av ren verkställande karaktär med uppgift om vem som har ansvaret finns i en särskild verkställighetsförteckning. I delegationsordningen finns ärenden 
som betecknas som beslut, och där nämnden har överlåtit rätten att fatta beslut, å nämndens vägnar, till annan.  

1.2 Förutsättningar för delegation 
• Ett beslutsunderlag krävs för att kunna fatta ett beslut.  
• Av underlaget skall det minst framgå: bakgrund, aktuell situation och bedömning – särskilt viktigt vid akuta beslut! 
• Beslut skall delges skriftligt till den som beslutet berör.  
• Om beslutet är överklagningsbart och går den enskilde emot ska beslutsunderlaget kommuniceras innan.  
• När beslutet är fattat ska den enskilde få skriftlig information om sin rätt att överklaga. 
• En tjänsteman kan endast fatta beslut i de ärenden som hör till respektive målgruppsområde, om inget annat framgår, med undantag för avdelningschefen för 

myndighetsutövning och för förvaltningschefen. 
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1.3 Delegeringsförbud enligt kommunallagen 
Ärenden av större vikt är i regel förbehållna nämnden i sin helhet. Huvudregeln är att delegering inte får utformas så att de förtroendevalda avhänder sig ledning och 
ansvar för väsentliga delar av verksamheten. 

Enligt 6 kap 34 § Kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden: 

• 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 har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

I övrigt gäller vad som står i denna delegationsordning. 

1.4 Vid jäv eller annat förfall för delegat 
Vid jäv eller förfall av delegat, som är anställd, inträder i första hand delegatens närmaste chef. Vid jäv eller förfall även för denne, inträder närmast överordnad chef. 

1.5 Tillförordnad tjänsteman 
Samma delegation, som för delegat, gäller för den som är tillförordnad på den tjänst som delegationen avser.  

1.6 Återkallande och begränsning av delegationsuppdrag 
Nämnden kan när som helst, till exempel på grund av delegats missbruk eller annan anledning, återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag. Återkallelse kan 
göras generellt eller i ett visst ärende. Den som delegerat beslutanderätten kan också föregripa delegatens beslut i enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och 
besluta. Under introduktion av nyanställda kan begränsningar i delegationsrätten förekomma. Begränsningar beslutas av närmaste chef.  

I syfte att kontrollera eller begränsa ett delegationsuppdrag kan nämnden t.ex. ställa upp villkor om samråd innan beslut fattas eller ange ekonomiska begränsningar. 
Delegation kan också av nämnden förses med bindande riktlinjer. På samma sätt är delegaten bunden av lagar, förordningar, riktlinjer och föreskrifter som utfärdas 
av statlig myndighet eller kommunfullmäktige. 

I delegationsförteckningen används begreppet riksnorm, hänvisningar till riktlinjer samt rekommendationer från organisationen ”Sveriges kommuner och regioner”. 
Som ytterligare ledning för bedömningar hänvisas till prejudicerande domar och övrig rättspraxis: 

Riksnorm – den del av försörjningsstödet som enligt regeringens föreskrift beräknas lika för hela riket.  
Riktlinje – ett politiskt beslutat vägledande dokument. 
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1.7 Returnerad delegation 
Delegat har rätt att vid tveksamhet om beslut överlämna beslutanderätten i ett specifikt ärende till sin närmaste chef. Chefen tar i sådana fall över beslutanderätten. 
Detta ska dokumenteras skriftligt. 

1.8 Vidaredelegering 
Om nämnden delegerat beslutanderätt till förvaltningschef kan nämnden också överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt annan anställd inom förvaltningen att besluta i 
stället. Vidaredelegering skall ske skriftligt. Beslut som fattas på grund av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef, som i sin tur ska anmäla besluten till 
nämnden. 

1.9 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Delegationsbeslut anmäls till nämnden genom att besluten eller en förteckning över besluten hålls tillgänglig vid nämndens sammanträde. Tiden för anmälan till 
nämnden har betydelse för beräkning av överklagandetiden vid laglighetsprövning. 

1.10 Förkortningar 
Följande förkortningar förekommer: 
 
AL = Alkohollag 
BrB = Brottsbalk 
FB = Föräldrabalk 
FL = Förvaltningslag 
HSL = Hälso- och sjukvårdslag 
KL = Kommunallag 
LMA = Lag om mottagande av asylsökande m.fl. 
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL = Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

 
 
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSL = Offentlighets- och sekretesslag 
PuL = Personuppgiftslag 
SFB = Socialförsäkringsbalk 
SoF = Socialtjänstförordning 
SoL = Socialtjänstlag 
SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling 
TF = Tryckfrihetsförordning 
LTLP=Lagen om tobak och liknande produkter 

 
 
Kompletterande beslutsrätt innebär att ordförande eller därtill förordnad ledamot har en kompletterande beslutsrätt som direkt följer av lag. Detta är inte en 
delegering. Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas och skall anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. Nämnden har i ett 
särskilt beslut angett med namn, vilka som har förordnats att ha denna kompletterande beslutanderätt.  
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2.  Övergripande beslut i individärenden 

2.1 Utredning och ansökan enligt Socialtjänstlag (2001:453) 

N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
2.1 
A 

Beslut om att utredning skall inledas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
 

 

2.1 
B 
 

Beslut/ställningstagande om att inte inleda utredning 11 kap 1 § SoL – socialsekreterare  
 

Att inte inleda utredning är egentligen bara ett 
aktivt beslut vad gäller barn men eftersom skälen 
för detta ställningstagande skall dokumenteras så 
grundligt är det att närmast likställa med ett beslut. 
När information inkommer som kan kräva 
ställningstagande utifrån LVM ska gruppledare 
rådfrågas. Gruppledaren har delegation på att 
inleda/inte inleda LVM-utredning. 
 

2.1 
C 
 

Beslut om att inleda utredning avseende barns skydd 
eller stöd 

11 kap 1 och 2 §§ 
SoL 
 

Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom  
 

Ärende angående misstänkt barnmisshandel, 
misstänkta sexuella övergrepp mot barn eller 
motsvarande är inte delegerat  
(se särskild rutin) 
 

2.1 
D 
 

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd 
utredning skall läggas ned 

11 kap 1 § SoL 
 
 

Socialsekreterare 
 
 
 

Ärende angående misstänkt barnmisshandel, 
misstänkta sexuella övergrepp mot barn eller 
motsvarande är inte delegerat  
(se särskild rutin)  
 

2.1 
E 
 

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd 
utredning skall läggas ned, avseende barns skydd eller 
stöd 

11 kap 1 och 2 §§ 
SoL 
11 kap 1a § SoL 

Socialsekreterare 
 
 
 

Ärende angående misstänkt barnmisshandel, 
misstänkta sexuella övergrepp mot barn eller 
motsvarande är inte delegerat  
(se särskild rutin)  
 

2.1 
F 
 
 

Beslut om att utredning inte skall föranleda någon 
åtgärd gällande ärenden angående misstänkt 
barnmisshandel, misstänkt sexuella övergrepp mot barn 
eller motsvarande 
 

11 kap. 1 och 2 §§ 
SoL 

Individutskottet  
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2.1 
G 
 

Förlängning av utredningstiden utöver fyra månader i 
ärenden som rör barn 

11 kap. 2 § 2 st. 
SoL 

Individutskottet  

2.1 
H 

Beslut om att avvisa ansökan 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

Avvisa ansökan kan göras; 
om ansökan inte görs av eller tillsammans med den 
enskilde eller hans företrädare, 
om ansökan avser något som inte är bistånd enligt 
SoL, t.ex. sjukvårdsinsatser eller något som regleras 
genom avtal t.ex. av vem eller hur ett beslut ska 
verkställas, eller om ansökan görs till fel kommun 
d.v.s. kommunen har inte ansvar utifrån 
vistelsebegreppet. 
 

2.1 
I 

Beslut om att behandla inkommen aktualisering inom 
pågående utredning 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 

 

2.1 
J 

Beslut om att utredning inte skall föranleda någon 
åtgärd. (Undantag finns, se anmärkning)  

11 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

Socialsekreterare Gäller då utredning inletts på grund av anmälan. 
Ärende angående misstänkt barnmisshandel, 
misstänkta sexuella övergrepp mot barn eller 
motsvarande är delegerat till individutskottet, se 
avdelning 1, A.1. 
(se särskild rutin) 
 

 

2.2 Överflyttning av ärende 

N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
2.2 
A 
 

Beslut om begäran om överflyttning av ärende till annan 
kommun 

 

2 a kap. 10 § SoL Individutskottet  

2.2 
B 
 

Beslut i fråga om att mottaga ärende från annan 
kommun 

2 a kap. 10 § SoL 
 

Individutskottet  

2.2 
C 

Beslut om att hos Inspektionen för vård och omsorg 
ansöka om överflyttning av ärende 
 

2 a kap. 11 § SoL Individutskottet  
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2.3 Ombud och biträde 

2.3 
A 

Beslut att avvisa ombud eller biträde i individärenden 14§ FL Individutskottet 
 

 

2.3 
B 

Beslut att den som har ombud skall medverka 
personligen i individärenden 
 

14§ FL Individutskottet  

2.3 
C 

Beslut angående anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § Lagen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom eller 
enhet vuxna och 
funktionshinder 

 

2.3 
D 

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

3 § Lagen om 
offentligt biträde 
7 § förordningen 
om offentligt 
biträde 
 

Gruppledare inom 
enhet barn och 
ungdom eller enhet 
vuxna och 
funktionshinder 
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3. Hantera barns behov av skydd eller stöd 

3.1 Bedöma och utreda behov av insats 

3.1.1. Omedelbart omhändertagande och ansökan om tvångsvård 

N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.1.1 
A 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år 
 

6 § 1 st och 6a § 
LVU 

Individutskottet  

3.1.1 
B 

Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 och 2 st och 
6a § LVU 

– nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 
 

Kompletterande beslutanderätt, inte delegation. 
Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast 
förekomma i sådana akuta situationer när doku-
mentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 
 

3.1.1 
C 

Beslut om ansökan till förvaltningsrätten för vård enligt 
LVU 
 

4 § LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott. 

3.1.2. Umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort 

N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.1.2 
A 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas när överenskommelse inte kan nås med föräl-
dern eller vårdnadshavaren 
 

14 § 2 st. 1 p. LVU Inte delegerat  

3.1.2 
B 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas när överenskommelse inte kan nås med föräl-
dern eller vårdnadshavaren, om nämndens beslut inte 
kan avvaktas 
 

14 § 2 st. 1 p. LVU Nämndens 
ordförande 
Vid jäv eller förfall 
för ordföranden får 
vice ordföranden 
fatta beslut 

 

3.1.2 
C 

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 
 

14 § 2 st. 2 p. LVU Inte delegerat  
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3.1.2 
D 

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren, om nämndens beslut 
inte kan avvaktas 
 

14 § 2 st. 2 p. LVU Nämndens 
ordförande 
Vid jäv eller förfall 
för ordföranden får 
nämndens vice 
ordföranden fatta 
beslut 

 

3.1.3 Placering 

3.1.3 
A 

Beslut om placering i familjehem för stadigvarande vård 
och fostran 

4 kap 1 § SoL och 
6 kap. 6 § SoL 

Individutskottet All frivillig vård utanför det egna hemmet ska enligt 
6:8 SoL övervägas av nämnd minst var 6:e månad. 
Individutskottet har fått uppdrag att göra detta.  

3.1.3 
B 

Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller 
boende avseende barn och ungdom i längst 3 veckor – i 
brådskande fall utanför kontorstid 

4kap 1 § 1 st SoL -nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

 

3.1.3 
C 

Beslut om placering i jourhem, då det inte är fråga om 
stadigvarande vård och fostran (barn och ungdomar vid 
akut vårdbehov) i längst tre veckor 

4 kap 1 § 1 st SoL  – nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

Med jourhem avses grundutrett familjehem med 
särskild överenskommelse och bedömd lämplighet. 

3.1.3 
D 

Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller 
boende avseende barn och unga samt deras föräldrar, i 
akuta fall upp till 2 dagar 
 

4 kap 1 § 1 st SoL 
med stöd av 6 kap 
1 § SoL 

Gruppledare  All frivillig vård utanför det egna hemmet ska enligt 
6:8 SoL övervägas av nämnd minst var 6:e månad. 
Individutskottet har fått uppdrag att göra detta.  

3.1.3 
E 

Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller 
boende avseende barn och unga samt deras föräldrar, i 
akuta fall, upp till 14 dagar 
 

4 kap 1 § 1 st SoL 
med stöd av 6 kap 
1 § SoL 

Enhetschef  All frivillig vård utanför det egna hemmet ska enligt 
6:8 SoL övervägas av nämnd minst var 6:e månad. 
Individutskottet har fått uppdrag att göra detta.  
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3.1.3 
F 

Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller 
boende avseende barn och unga samt deras föräldrar, i 
mer än 14 dagar 
 

4 kap 1 § 1 st SoL 
med stöd av 6 kap 
1 § SoL 

Avdelningschef All frivillig vård utanför det egna hemmet ska enligt 
6:8 SoL övervägas av nämnd minst var 6:e månad. 
Individutskottet har fått uppdrag att göra detta.  

3.1.3 
G 

Beslut om placering i jourhem, eller annat enskilt hem 
upp till 2 veckor, då det inte är fråga om stadigvarande 
vård och fostran (barn och ungdomar vid akut 
vårdbehov) i avvaktan på färdigställd utredning (11:1,2 
SoL) om stadigvarande vård, dock längst 2 månader 
efter att utredning har avslutats. (Utredning får pågå 
max 4 månader.) 
 

4 kap 1 § 1 st SoL 
med stöd av 6 kap 
1 § SoL 

Gruppledare Med jourhem avses grundutrett familjehem med 
särskild överenskommelse och bedömd lämplighet. 
 

3.1.3 
H 

Beslut om placering i jourhem, eller annat enskilt hem, 
då det inte är fråga om stadigvarande vård och fostran 
(barn och ungdomar vid akut vårdbehov) i avvaktan på 
färdigställd utredning (11:1,2 SoL) om stadigvarande 
vård, dock längst 2 månader efter att utredning har 
avslutats. (Utredning får pågå max 4 månader.) 
 

4 kap 1 § 1 st SoL 
med stöd av 6 kap 
1 § SoL 

Enhetschef Med jourhem avses grundutrett familjehem med 
särskild överenskommelse och bedömd lämplighet. 
 

3.1.3 
I 
 

Beslut om bistånd i form av stödboende 4 kap. 1 § SoL Enhetschef  
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3.1.4 Kontaktfamilj och kontaktperson 

3.1.4 
A 

Beslut om insats i form av kontaktperson eller 
kontaktfamilj, då ett barn har två vårdnadshavare men 
endast en samtycker till en insats som krävs med hänsyn 
till barnets bästa. 

3 kap 6b § SoL 
med stöd av 13 kap 
6a § FB 

Individutskott Är barnet under 15 år krävs en vårdnadshavares 
samtycke. Är barnet över 15 får insatsen ges endast 
om barnet själv begär eller samtycker till insatsen. 
 
Beslutet får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol.  

3.1.4 
B 

Beslut om insats i form särskild kvalificerad 
kontaktperson, då ett barn har två vårdnadshavare men 
endast en samtycker till en insats som krävs med hänsyn 
till barnets bästa. 

3 kap 6b § SoL 
med stöd av 13 kap 
6a § FB 

Individutskott Är barnet under 15 år krävs en vårdnadshavares 
samtycke. Är barnet över 15 får insatsen ges endast 
om barnet själv begär eller samtycker till insatsen. 
 
Beslutet får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol.  

3.1.4 
C 

Beslut om kontaktperson samt förordnande 4 kap. 1 § och 3 
kap 6 § SoL 
 

Socialsekreterare  

3.1.4 
D 

Beslut om kontaktfamilj/särskilt kvalificerade 
kontaktperson samt förordnande 
 

4 kap 1 § och 3 kap 
6 § SoL 

Gruppledare  

3.1.5 Öppenvård 

3.1.5 
A 

Beslut om vissa öppna insatser mot en vårdnadshavares 
vilja då ett barn har två vårdnadshavare men endast en 
samtycker till en insats som krävs med hänsyn till 
barnets bästa. 
 

4 kap 1 § SoL, 3 
kap 6, 6a §§ med 
stöd av 6 kap 13a § 
FB 

Individutskott  

3.1.5 
B 

Beslut om biståndsinsats i form av nämndens 
öppenvård inom enhet barn och ungdom 
 

4 kap 1 § 1 st SoL Socialsekreterare   

3.1.5 
C 

Beslut om biståndsinsats i form av extern öppenvård 
för barn och ungdom i högst 3 månader 
 

4 kap 1 § SoL 1 st Gruppledare  

3.1.5 
D 

Beslut om biståndsinsats i form av extern öppenvård 
för barn och ungdom under längre tid än 3 månader 
 

4 kap 1 § SoL 1 st Enhetschef  
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3.1.5 
E 
 

Beslut om kontaktperson eller behandling i öppna 
former jml 22 § 1 st pkt 1 och pkt 2 LVU 

22 § 1 st LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott. 

3.1.6 Flyttningsförbud och utreseförbud 

3.1.6 
A 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott. 
 

3.1.6 
B 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud om nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

27 § LVU – nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

Kompletterande beslutanderätt, inte delegation. 

3.1.6 
C 

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
flyttningsförbud 
 

24 § LVU 
 

Individutskottet Jfr. 25 § LVU. 
Kan bara delegeras till utskott. 

3.1.6 
D 

Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 
 

31 § LVU Inte delegerat  

3.1.6. 
E 

Beslut i fråga om tillfälligt utreseförbud  31d § LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott 

3.1.6. 
F 

Beslut om tillfälligt utreseförbud om nämndens beslut 
inte kan avvaktas 

31d § LVU -Nämndens 
ordförande 
-nämndens vice 
ordförande 
-andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

Kompletterande beslutanderätt, inte delegation. 

3.1.6. 
G 

Beslut i fråga om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
utreseförbud  

31b §  LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott 

3.1.6. 
H 

Beslut i fråga om tillfälligt undantag från utreseförbud 
för en viss resa  

31i § LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott 
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3.1.7. Läkarundersökning 

N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.1.7 
A 

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats 
för läkarundersökningen 
 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare   

 

3.1.8. Förlängning av utredningstiden 

N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.1.8 
A 
 

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
förlängning av utredningstiden 
 

8 § LVU Gruppledare  

3.2 Genomförande av insats 

3.2.1 Biträde av polis 
3.2.1 
A 

Beslut om begäran av biträde av polis för att bereda 
läkare tillträde till den unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning 

43 § 1 st. LVU Nämndens 
ordförande 
 
 

Kompletterande beslutanderätt, inte delegation. 
Beslutanderätt kan inte delegeras till annan ledamot. 
Dock gäller att när vice ordförande tjänstgör går 
denne in i ordförandens ställe och något särskilt 
förordnande behövs inte (43 § LVU). 
 

3.2.1 
B 

Beslut om begäran om biträde av polis för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med 
stöd av LVU 
 

43 § 2 p. LVU Tjänstemän som 
nämnden förordnat 

Nämnden har i ett särskilt beslut förordnat 
namngivna tjänstemän.   

3.2.1 
C 

Beslut om begäran av biträde av polis för att bereda 
läkare tillträde till den unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning 
 

43 § 1 LVU Individutskottet Jfr D 2.5 
Kan bara delegeras till utskott. 

3.2.1 
D 

Beslut om begäran av biträde av polis för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
LVU 
 

43 § 2 LVU Individutskottet Jfr D 2.6 
Kan bara delegeras till utskott. 
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3.2.2 Ansökan om inskrivning i hem för vård eller boende 

3.2.2 
A 

Beslut i fråga om ansökan om inskrivning i hem för 
vård eller boende 
 

3 kap 10 och 11 §§ 
SoF 

Individutskottet Kan bara delegeras till utskott. 
 

3.2.2 
B 

Ansökan om inskrivning i hem för vård eller boende 
om nämndens beslut inte kan avvaktas 

3 kap 10 och 11§§ 
SoF 

– nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

Kompletterande beslutanderätt, inte delegation. 

3.2.3 Hur vården ska ordnas 

3.2.3 
A 
 

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 
skall ha vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU Individutskottet Se även D 2.2. Kan bara delegeras till utskott.  

3.2.3 
B 

Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge skall vistas om nämndens beslut inte kan avvaktas 
 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

– nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

Kompletterande beslutanderätt, inte delegation. 
Observera 14 § LVU kring utformande av 
umgänge/kontakt med vårdnadshavarna. 

3.2.3 
C 

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

11 § 2 st LVU Individutskottet Se även D 2.3. Kan bara delegeras till utskott. 

3.2.3 
D 

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

11 § 2 LVU – nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

Kompletterande beslutanderätt, inte delegation. 

3.2.3 
E 

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 Avser t.ex. kortare vistelser (resa/utlandsresa) utom 
familjehemmet eller hemmet för vård och boende. 
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3.3 Följa upp insats 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.3 
A 

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § 
och 6a § LVU skall upphöra 

9 § 3 st.  och 9b § 2 
st. LVU 

– nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– ordförande i 
individutskottet 
-vice ordförande i 
individutskottet 

 
 

3.3 
B 

Beslut om bistånd i form av fortsatt placering i 
familjehem efter 18-årsdagen 
 

 Individutskottet Vården följs upp genom information på 
individutskottet var 6:e månad. 

3.3 
C 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fort-
farande behövs 
 

13 § 1 st. LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott 
 

3.3 
D 

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

13 § 2 st. LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott 
 

3.3 
E 

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

14 § 3 st. LVU Individutskottet 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.  
Kan bara delegeras till utskott.  

3.3 
F 

Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott. 
 

3.3 
G 

Prövning om beslut enligt 22 § LVU skall upphöra 22 § 3 st LVU Individutskottet Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var 6:e månad skall pröva om insatsen fortfarande 
behövs.  
Kan bara delegeras till utskott. 

3.3 
H 

Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st LVU 
skall upphöra 
 

22 § 3 st LVU 
 

Individutskottet Kan bara delegeras till utskott 
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3.3 
I 

Begäran eller medgivande om utskrivning från hem för 
vård eller boende om nämndens beslut inte kan 
avvaktas 
 

3 kap 14 § SoF – nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

Kompletterande beslutanderätt, inte delegation. 

3.3 
J 

Beslut i fråga om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 
27 § LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU – Nämndens 
ordförande 
– Nämndens vice 
ordförande 
– vice ordförande i 
individutskottet 

 

3.3 
K 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 
 

26 § 1 st LVU Individutskottet Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden minst en gång var 3:e månad 
är skyldig att överväga om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. Kan bara delegeras till utskott.  

3.3 
L 

Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st LVU Individutskottet Kan bara delegeras till utskott 
 

3.3 
M 

Beslut i fråga om begäran eller medgivande om 
utskrivning från hem för vård eller boende 
 

3 kap 14 § SoF Individutskottet Kan bara delegeras till utskott. 

3.3 
N 

Beslut om uppföljning efter avslutad utredning 
 

11 kap 4a § SoL Gruppledare  
 

 

3.3 
O 

Beslut om uppföljning efter avslutad insats i form av 
familjehem eller HVB 
 

11 kap 4b § SoL Gruppledare   

3.3 
P 

Beslut i fråga om att avsluta uppföljning enligt  
11 kap. 4 a, 4b § SoL 
 

11 kap. 4 a, 4b § 
SoL 

Gruppledare  

3.3 
Q 

Beslut om bistånd i form av fortsatt placering i 
familjehem efter 18-årsdagen 
 

4 kap 1 § SoL Individutskottet  
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3.3 
R 

Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast 
skall upphöra 

30 § LVU -Nämndens 
ordförande 
-Nämndens vice 
ordförande 
Vice ordförande i 
individutskottet 

 

3.3 
S 

Beslut i fråga om att tillfälligt utreseförbud genast skall 
upphöra 

31g § LVU -Nämndens 
ordförande 
-nämndens vice 
ordförande 
-vice ordförande i 
individutskottet 

 

3.3 
T 

Beslut i fråga om att utreseförbud skall upphöra 31c § LVU Individutskottet Frågan ska prövas inom sex månader från rättens 
beslut om utreseförbud och därefter fortlöpande 
inom sex månader från senaste prövning.   

3.3 
U 

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i HVB 
eller familjehem. 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare   

3.3 
V 

Beslut om bistånd i form av ny placering i familjehem 
för person över 18 år, för en tid upp till 8 veckor. 
 

4 kap. 1 § 1 st. SoL, 
med stöd av 6 kap. 
1 § SoL 

Gruppledare  

3.3 
X 

Beslut om bistånd i form av ny placering i familjehem 
för person över 18 år, för en tid över 8 veckor. 
 

4 kap. 1 § 1 st. SoL, 
med stöd av 6 kap. 
1 § SoL 

Enhetschef Uppföljning rapporteras till enhetschef. 

 

3.4 Utreda familjehem 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.4 
A 

Beslut om att godkänna ett enskilt hem som vid 
upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och 
fostran (jourhem) 

6 kap. 6 § 2 och 3 
st. SoL 

Individutskottet  

3.5 Ungdomstjänst 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.5 
A 

Beslut om att verkställa av domstol beslutad 
ungdomstjänst 

5 kap 1 b § SoL Socialsekreterare 
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3.6 Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.6 
A 

Beslut om att begära att brottsutredning skall inledas 
avseende någon som inte fyllt femton år 
 

31 § 2 st. LUL Gruppledare  

3.7 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.7 
A 

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/familj, enligt SKR:s rekommendationer 
 

 Familjehemssekreterare  

3.7 
B 

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/familj, utöver SKR:s 
rekommendationer 
 

 Gruppledare  

3.7 
C 

Beslut om arvoden och omkostnadsersättning till 
särskilt kvalificerad kontaktperson, enligt nämndens 
riktlinjer och SKR:s rekommendationer 
 

 Familjehemssekreterare  

3.7 
D 

Beslut om arvoden och omkostnadsersättning till 
särskilt kvalificerad kontaktperson, utöver nämndens 
riktlinjer och SKR:s rekommendationer 
 

 Gruppledare  

3.7 
E 

Beslut om ersättning för resor enligt SKR:s 
rekommendationer 

 Familjehemssekreterare  

3.7 
F 

Beslut om ersättning för resor, utöver SKR:s 
rekommendationer 
 

 Gruppledare 
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3.8 Ersättning till familjehem och särskild förordnat vårdnadshavare 
- (arvode och omkostnadsersättning) enligt nämndens riktlinjer och Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer 

N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.8 
A 

Beslut om arvode, upp till andra nivån i respektive 
åldersgrupp, avseende barn och ungdom upp till 20 år  

 Familjehemssekreterare  

3.8 
B 

Beslut om arvode, upp till högsta nivån i respektive 
åldersgrupp, avseende barn och ungdom upp till 20 år 
  

 Gruppledare 
familjehemgruppen 

 

3.8 
C 

Beslut om arvode avseende barn och ungdom upp till 
20 år  
– utöver de två ovanstående 
 

 Enhetschef  
 

 

3.8 
D 

Beslut om omkostnadsersättning inklusive 
barnbidrag /studiebidrag avseende barn och ungdom 
upp till 20 år 
 

   

3.8 
E 
 

– omkostnadsersättning upp till 170 % av 
prisbasbeloppet i respektive åldersgrupp 
 

 Familjehemssekreterare  

3.8 
F 

– därutöver  Gruppledare 
familjehemsgruppen 
 

 

3.8 
G 

Beslut i fråga om ersättning för förlorad arbetsinkomst 
till familjehemmet i samband med placering, dock 
högst en månad 
 

 Gruppledare 
familjehemsgruppen 
 

 

3.8 
H 

– i övriga fall 
 
 

 Enhetschef 
 

 

3.8 
I 

Familjehemsersättning avseende vuxna enligt norm 
och riktlinjer 

 Gruppledare 
familjehemsgruppen 
 

 

3.8 
J 

Beslut i fråga om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt SKL:s rekommendationer 

 Gruppledare 
familjehemsgruppen 
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3.9 Ersättning för särskilda kostnader 
- vid utredning/ placering, kontaktfamilj/person avseende barn, ungdom och vuxna 

N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.9 
A 

Beslut om mindre kostnader vid utredning samt 
kostnader som inte täcks av vårdavgift, under placering 
vid hem för vård eller boende/ familjehem  
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Exempelvis läkarvård, fickpeng, reskostnader etc. 

3.9 
B 

Beslut om utrednings– och behandlingskostnader 
avseende förälder till placerat barn vid hem för vård 
eller boende och i familjehem upp till ett 
prisbasbelopp 
 

4 kap 1 § SoL Gruppledare   

3.9 
C 

– därutöver 4 kap 1 § SoL Enhetschef  
 

 

3.9 
D 

Beslut om familjehemmets kostnader för resor, mat 
och logi enligt SKL:s rekommendationer 

 Familjehemssekreterare  

3.9 
E 

– avseende vuxna  Familjehemssekreterare  

3.9 
F 

Beslut om skäliga kostnader för föräldrakontakt  Socialsekreterare 
 

 

3.9 
G 

Beslut om kostnad för särskilt kostnadskrävande  
utrustning/aktiviteter till barnet med upp till 22 
procent av prisbasbeloppet om året. 
 

 Gruppledare 
familjehemsgruppen 
 

Exempelvis cykel, resor, sportutrustning, körkort. 

3.9 
H 

– därutöver  Enhetschef  
 

 

3.9 
I 

– avseende vuxna  Gruppledare 
  

 

3.9 
J 

– därutöver 
 

 Enhetschef  
 

 

3.9 
K 

Beslut om kostnad för deltagande i familjehemmens 
utbildning (gäller även kontaktfamiljer och jourhem) 
eller kontaktträffar som kommunen själv eller i 
samarbete med annan arrangerar. 
 

 Gruppledare 
familjehemsgruppen 
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3.9 
L 

Beslut om ersättning för skador som barn/ungdom 
vållar i familjehem, dock med belopp som högst mots-
varar den för varje enskilt fall gällande självrisken  
 

 Gruppledare 
familjehem 

 

3.9 
M 

– avseende vuxna  Gruppledare 
familjehem 

 

3.9 
N 

Beslut om särskilda kostnader till barn i samband med 
aktivitet med kontaktfamilj eller kontaktperson upp till 
3 procent av prisbasbeloppet   
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
familjehem 

Exempelvis resa, inträdesavgifter i samband med 
fritidsaktiviteter. 

 

3.10 Ersättningar från Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden m.m.  
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.10 
A 

Beslut om anmälan till Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära folkpension 
 

10 kap 3 § 1 st AFL 
 

Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 

 

3.10 
B 

Beslut om att underrätta Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära ersättning enligt Lag om 
allmän försäkring (AFL) 
 

17 kap. 1 § AFL 
9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare  

3.10 
C 

Beslut om att meddela underhållsskyldig att nämnden 
skall uppbära underhållsbidrag istället för 
vårdnadshavaren 
 

8 kap 1 § 2 st SoL 
 

Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 

 

3.10 
D 

Beslut om att hos Försäkringskassan begära ändring 
av betalningsmottagare för barnbidrag 
 

106 kap. 6-7 § SFB Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 

 

3.10 
E 

– vid vårdnadsöverflyttningar 
 
 
 

 Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 

 

3.10 
F 

Beslut om att underrätta Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära barnpension och barntillägg 
enligt folkpensioneringen 
 

10 kap 3 § AFL och 3 §  Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom  
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3.10 
G 

Underrättelse till Försäkringskassan om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem respektive 
återflyttat till boendeförälder 
 

2 § Förordning om 
underhållsstöd 

Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 

 

3.10 
H 

Beslut om att hos centrala studiestödsnämnden 
ansöka om ändring av betalningsmottagare av 
studiestöd för barn placerat i annat hem än det egna 
 

2 kap. 33 § 
studiestödsförordningen 

Socialsekreterare  

3.11 Barnpension samt eftergift av ersättning 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
3.11 
A 

Beslut om att underrätta överförmyndaren, om behov 
av förordnande enligt Föräldrabalken, att 
vårdnadshavaren skall sätta in för vård placerat barns 
barnpension från ATP på en bankbok i barnets namn 
med förbehåll att medel inte får lyftas utan samtycke 
av överförmyndaren 
 

15 kap 12 § FB Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 
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4. Hantera ekonomiskt bistånd 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
4 A 
 
 

Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd som är av 
prejudicerande och principiell karaktär 

4 kap 1 och 3 § 
SoL pkt 1 och 2 
eller 2 § SoL 

Inte delegerat 
 
 

 

4 B Beslut om ekonomiskt bistånd i mindre omfattning, i 
brådskande fall utanför kontorstid. 

4 kap 1 och 3 §  
SoL pkt 1 och 2 
eller 2 § SoL  

– Nämndens 
ordförande 
– Nämndens första 
vice ordförande 
– Nämndens andra 
vice ordförande 
– vice ordförande i 
individutskottet 

 

4 C Beslut om att hos förvaltningsrätten föra talan om 
ersättning gällande återkrav 
 

9 kap 3 § SoL Individutskottet 
 

 

4 D 
 
 

Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till försörjning 
enligt riktlinjer  

4 kap 1 och 3 §§ 
pkt. 1 och 2 SoL 

Socialsekreterare   

4 E – till sin livsföring i övrigt utöver 4 kap 3 § SoL 
enligt riktlinjer med högst 50 procent av 
prisbasbeloppet för en person och därutöver högst 25 
procent av prisbasbeloppet per tillkommande person i 
hushållet under en 12-månadersperiod samt 1 månads 
hyresskuld 
 

4 kap 1 § pkt 1 och 
2 SoL 

Socialsekreterare  
 

 

4 F – till sin livsföring i övrigt utöver 4 kap 3 § SoL enligt 
riktlinjer med 100 procent av prisbasbeloppet under en 
12-månadersperiod samt 6 månaders hyresskuld 
 

4 kap 1 § pkt 1 och 
2 SoL 

Gruppledare  
 

 

4 G – till sin livsföring i övrigt utöver 4 kap 3 § SoL enligt 
riktlinjer med högst 100 procent av prisbasbeloppet 
under en 12-månadersperiod samt 6 månaders 
hyresskuld 
 

4 kap 2 § SoL Gruppledare   

4 H Beslut i fråga om förhöjd riksnorm enligt riktlinjer 4 kap 1 och 3 §§ 
Pkt 1 och 2 SoL 

Gruppledare   
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4 I Beslut i fråga om nedsättning av riksnorm som övers-
tiger en månad 

4 kap 1 och 3 §§ 
pkt 1 och 2 SoL 
 

Gruppledare   

4 J Beslut i fråga om bistånd i form av förmedling av egna 
medel 
 

4 kap 2 § SoL Gruppledare  
 

 

4 K Beslut i fråga om deltagande i kompetenshöjande verk-
samhet som villkor för försörjningsstöd 
 

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare  

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

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare   

4 M Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till begravnings-
kostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödfall 
 

4 kap 2 § SoL  Socialsekreterare   

4 N Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL 

9 kap §§ 
1 och 2 SoL 
 

Socialsekreterare   

4 O Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § 
SoL 
 

9 kap 2 § SoL Gruppledare  
 

 

4 P Beslut om att underrätta Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära ersättning enligt Lag om allmän 
försäkring (AFL) 
 

17 kap. 1 § AFL 
9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare  
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5. Hantera omsorg om äldre och funktionshindrade samt vård av personer med missbruk 

5.1 Bistånd och insats i ordinärt boende enligt SoL 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
5.1 
A 

Beslut om bistånd i form av hemtjänst i ordinärt 
boende, upp till 90 timmar/månad  
 

4 kap 1 § och 
3 kap 6 § SoL 

Socialsekreterare Både omvårdnad och service ingår i 
tidsomfattningen 

5.1 
B 

– i form hemtjänst i ordinärt boende, över  
90 timmar/månad 
 

4 kap 1 och  
3 kap 6 § SoL  

Gruppledare 
 

Både omvårdnad och service ingår i 
tidsomfattningen 

5.1 
C 

Beslut om bistånd i form av boendestöd i ordinärt 
boende, upp till 25 timmar/månad 
 

4 kap 1 § och 
3 kap 6 § SoL 

Socialsekreterare  

5.1 
D 

– i form av boendestöd i ordinärt boende, över  
25 timmar/månad 
 

4 kap 1 och  
3 kap 6 § SoL  

Gruppledare 
 

 

5.2 Boende i särskilda boendeformer enligt SoL 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
5.2 
A 

Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård eller 
boende samt familjehem avseende vuxna i längst 3 
veckor – i brådskande fall utanför kontorstid  

4 kap 1 § SoL  - nämndens 
ordförande 
- nämndens vice 
ordförande 
- andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

 

5.2  
B 

Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse, upp till 4 
veckor  
 

4 kap 1 § och 
5 kap 5, 7 §§ SoL 

Socialsekreterare  

5.2 
C 

Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse, längre än 4 
veckor  
 

4 kap 1 § och 
5 kap 5, 7 §§ SoL 

Gruppledare   

5.2 
D 

Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård och 
boende samt familjehem avseende vuxna, i längst 8 
veckor   
 

4 kap 1 och 
6 kap 1 § SoL  
 

Gruppledare Alla beslut om placering följs av nämnden i 
verksamhetsuppföljning 
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5.2 
E 

Beslut om bistånd i form av plats vid hem för vård och 
boende samt familjehem avseende vuxna, över 8 veckor 
 

4 kap 1 och 
6 kap 1 § SoL  

Enhetschef Alla beslut om placering följs av nämnden i 
verksamhetsuppföljning 

5.2 
F 

 Beslut om bistånd i form av bostad i särskilt boende  4 kap 1 och  
5 kap 5, 7 §§ SoL 

Gruppledare  

5.2 
G 

Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service 4 kap. 1 § och 5 
kap. 7 § SoL 

Enhetschef  

5.2 
H 

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i HVB 
eller familjehem. 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

5.3 Beslut enligt LSS 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
5.3 
A 

Beslut om insats i form av kontaktperson, 
avlösarservice, eller korttidsvistelse då ett barn har två 
vårdnadshavare men endast en samtycker till en insats 
som krävs med hänsyn till barnets bästa. 
 

1, 9 §§ pkt 4-6 LSS 
med stöd av 13 kap 
6a § FB 

Individutskott  

5.3 
B 

Beslut i fråga om förhöjd timersättning för personlig 
assistans 
 

7 och 9 §§ LSS Individutskottet  

5.3 
C 

Beslut om personkretstillhörighet  1 § LSS Socialsekreterare 
 

 

5.3 
D 

Beslut om insats i form av biträde av personlig assistent  1, 9 § pkt 2 LSS Gruppledare 
 

 

5.3 
E 

Beslut om insats i form av ekonomisk ersättning för 
tillfällig utökning av personlig assistent. 

9 § pkt 2 LSS Socialsekreterare Biträdande av personlig assistent el. ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till 
den del behovet av stöd inte täcks av beviljade 
assistanstimmar enligt 51 kap. 
Socialförsäkringsbalken. 

5.3 
F 

Beslut om insats i form av ekonomisk ersättning för 
stadigvarande utökning av personlig assistent  
 

9 § pkt 2 LSS Gruppledare Biträdande av personlig assistent el. ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till 
den del behovet av stöd inte täcks av beviljade 
assistanstimmar enligt 51 kap. 
Socialförsäkringsbalken. 
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5.3 
G 

Beslut om att utbetala ersättning för ekonomiskt stöd 
till någon annan person för att användas till kostnader 
för personlig assistans 

11 § LSS Socialsekreterare Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, 
långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel  
eller någon annan liknande orsak är ur stånd att 
själv ta hand om sådant ekonomiskt stöd från 
kommun som avses i 9 § 2, får kommunen besluta 
att ersättningen skall betalas ut till någon annan 
person för att användas till kostnader för personlig 
assiststans till den stödberättigade. 
 

5.3 
H 

Beslut om insats i form av ledsagare enligt riktlinjer 1, 9 §§ pkt 3 LSS Socialsekreterare 
 

 

5.3 
I 

Beslut om insats i form av ledsagare utöver riktlinjer 1, 9 §§ pkt 3 LSS Gruppledare 
 

 

5.3 
J 

Beslut om insats i form av kontaktperson 1, 9 §§ pkt 4 LSS Socialsekreterare 
 

 

5.3 
K 

Beslut om insats i form av avlösning i hemmet 1, 9 §§ pkt 5 LSS Socialsekreterare 
 

 

5.3 
L  

Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför 
hemmet i form av korttidshem/stödfamilj upp till 6 
dygn/månad 
 

1, 9 §§ pkt 6 LSS Socialsekreterare  

5.3  
L a 
 

–i övriga fall 1, 9 §§ pkt 6 LSS Gruppledare  
 

 

5.3 
M 

Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför 
hemmet i form av lägervistelse upp till 1 vecka/år  
 

1, 9 §§ pkt 6 LSS Socialsekreterare  

5.3 
M a 
 

–i övriga fall 1, 9 §§ pkt 6 LSS Gruppledare 
 

 

5.3 
N 
 

Beslut om insats i form av korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 

1, 9 §§ pkt 7 LSS Socialsekreterare  

5.3 
O 

Beslut om insats i form av boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för barn eller ungdomar 
 

1, 9 pkt 8 LSS Enhetschef  
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5.3 
P 

Beslut om insats i form av bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
 

1, 9 pkt 9 LSS Enhetschef  
 

 

5.3 
Q 

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

1, 9 pkt 10 LSS Socialsekreterare  

5.3 
R 

Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd beviljat 
enligt 9 1 pkt 2, som utbetalats felaktigt eller med för 
högt belopp 
 

11 § LSS Enhetschef  

5.3 
S 

Beslut om att anmälan till överförmyndaren om behov 
av förmyndare, god man eller förvaltare 
 

16 § pkt 6 LSS Socialsekreterare  

5.3 
T 

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

16 kap pkt 5 LSS Socialsekreterare  

5.3 
U 

Yttrande till allmän domstol i ärende om förmyndare, 
god man eller förvaltare 
 

11 kap 16 § FB Socialsekreterare  

5.3 
V 

Beslut om meddelande om förhandsbesked om rätt till 
framtida insatser 
 

16 § LSS Enhetschef  
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5.4 Beslut enligt LVM 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
5.4 
A 

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om vård 11 § LVM Individutskottet 
 

 

5.4 
B 

Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM Individutskottet 
 

 

5.4 
C 

Beslut om omedelbart omhändertagande, då utskottets 
beslut inte kan avvaktas 

13 § LVM – nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 
– andra ledamöter 
som nämnden 
förordnat 

5.3 C är Kompletterande beslutsrätt vilket innebär 
att ordförande eller därtill förordnad ledamot har en 
kompletterande beslutsrätt som direkt följer av lag. 
Detta är inte en delegering. Beslutanderätten får an-
vändas när nämndens beslut inte kan avvaktas. 
Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje 
tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. 
Beslut skall anmälas vid nämndens nästa samman-
träde. 
 

5.4 
D 

Beslut om att utredning skall inledas 
 

7 § LVM Gruppledare   

5.4 
E 

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 Gruppledare   

5.4 
F 

Beslut om att utredning inte skall föranleda ansökan om 
vård enligt LVM (Anmälan avskrivs) 
 

7 § LVM Gruppledare   

5.4 
G 

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 
 

9 § LVM Socialsekreterare  Beslut om läkarundersökning ska fattas, om det inte 
är uppenbart obehövlig. 

5.4 
H 

Beslut i samband med förvaltningsrättsförhandling om 
återkallelse av ansökan om vård 
 

11 § LVM Gruppledare   

5.4 
I 

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt LVM 
skall upphöra att gälla. 
 

18 b § LVM Gruppledare   

5.4 
J 

Beslut om ansökan om intagning på visst hem för vård 
eller boende före respektive efter förvaltningsrättens 
beslut om tvångsvård 

12 och 19 §§ LVM Socialsekreterare   
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5.4 
K 

– för att föra en missbrukare till beslutad läkarun-
dersökning 
 

45 § 1 st LVM Gruppledare  
 

 

5.4 
L 

– för att genomföra beslut om vård eller omhän-
dertagande 
 

45 § 2 st LVM Gruppledare  Inställelse vid LVM–hem eller sjukhus 
 

5.4 
M 

Beslut om yttrande till åklagarmyndighet vid 
åtalsprövning 
(Se även under rubrik Yttrande) 
 

46 § LVM Gruppledare   

5.5 Beslut gällande personer med missbruk och beroende och socialpsykiatri enligt SoL 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
5.5 
A 

Beslut om biståndsinsats i form av nämndens 
öppenvård för vuxna 
 

4 kap 1 § SoL 1 st Socialsekreterare   

5.5 
B 

Beslut om bistånd i form av extern öppenvård inom 
enhet vuxna och funktionshinder 
 

4 kap 1 § 1 st SoL Gruppledare  

5.5 
C 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 § 1 sr SoL Socialsekreterare 
 

 

5.5 
D 

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap 1 § SoL Gruppledare  Finns även under ekonomi 
 

5.5 
E 

Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt 4 kap 1 § SoL Enhetschef Ett beslut om socialt kontrakt ska alltid 
kompletteras med bostadssocial insats (nämndens 
öppenvård) eller annat bistånd som ger stöd och 
tillsyn. 
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5.6 Ersättning för och särskilda kostnader för personer med missbruk och beroende 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
5.6 
A 

Beslut om ersättning från vuxen enskild vårdtagare 
(egenavgift) för vård på HVB, LVM-institution eller 
familjehem  
 

8 kap. 1 § SoL 
 

Socialsekreterare  

5.6 
B 

Beslut om familjehemsersättning avseende vuxna enligt 
SKR:s riktlinjer 
 

 Gruppledare   

5.6 
C 

Beslut om särskilda kostnader vid utredning/ placering, 
kontaktfamilj/person avseende personer med 
missbruk/beroende 
 

 Gruppledare  

5.6 
D 

Beslut om mindre kostnader vid utredning samt 
kostnader som inte täcks av vårdavgift, under placering 
vid hem för vård eller boende/ familjehem 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Exempelvis till läkarvård, fickpeng, reskostnader 
etc. 

5.6 
E 

Beslut om familjehemmets kostnader för resor, mat och 
logi enligt SKL:s rekommendationer 
 

 Socialsekreterare   

5.6 
F 

Beslut om kostnad för särskilt kostnadskrävande  
utrustning/aktiviteter till person under placering vid 
hem för vård eller boende/familjehem, med upp till  
22 procent av prisbasbeloppet om året.  
 

 Gruppledare  Exempelvis till cykel, resor, sportutrustning 
och/eller körkort 

5.6 
G 

Beslut om kostnad för särskilt kostnadskrävande  
utrustning/aktiviteter till person under placering vid 
hem för vård eller boende/familjehem, över  
22 procent av prisbasbeloppet om året 

 Enhetschef Exempelvis till cykel, resor, sportutrustning 
och/eller körkort 
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5.7 Beslut i fråga om ledsagning, kontaktperson, Case Management och dagverksamhet enligt SoL 
5.7 
A 

Beslut om bistånd i form av ledsagare enligt riktlinjer 
 

4 kap 1 § och  
3 kap 6 § SoL 

Socialsekreterare  

5.7 
B 

– i form av ledsagare utöver riktlinjer 4 kap 1 § och  
3 kap 6 §  SoL 

Gruppledare  

5.7 
C 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson  4 kap 1 § och 
3 kap 6 § SoL 

Socialsekreterare  

5.7 
D 

Beslut om bistånd i form av dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom  

4 kap 1 § och 
3 kap 6 § SoL 

Socialsekreterare  

5.7 
E 

Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet/sysselsättning för personer med 
funktionshinder  

4 kap 1 §och 
5 kap 7 § SoL 
 

Socialsekreterare  

5.7 
F 

Beslut i fråga om bistånd i form av Case Management  4 kap. 1 § och 3 
kap. 6 § SoL 

Socialsekreterare Prövning enligt särskild rutin i CM-remissteam 
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6. Beslut angående våld i nära relationer 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
6 A Beslut om biståndsinsats i form av nämndens 

öppenvård vid våld i nära relationer 
 

4 kap 1 § 1 st. SoL Socialsekreterare  

6 B Beslut om biståndsinsats i form av extern öppenvård 
vid våld i nära relationer 
 

4 kap 1 § 1 st. SoL  Gruppledare  

6 C Beslut om bistånd i form av plats på jourboende eller 
vid hem för vård och boende avseende vuxna upp till 
fyra månader 

4 kap 1 § 1 st. SoL  
med stöd av 5 kap 
11 § och 6 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare Se SOSFS 2014:4, 7 kap 2 § 

6 C a – över 4 månader   4 kap 1 § 1 st. SoL  
med stöd av 5 kap 
11 § och 6 kap 1 § 
SoL 

Gruppledare  Se SOSFS 2014:4, 7 kap 2 § 

6 E Beslut om upphörande av bistånd i form av jourboende 
eller vård i HVB. 
 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare   

7. Kommunal hälso- och sjukvård 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
7 A Beslut om att utse verksamhetschef inom hälso- och 

sjukvård 
 

4 kap. 2 § HSL Förvaltningschef  

7 B Uppgiftslämnande till Smittskyddsläkare 6 kap 12 § Smitt–
skyddslagen 
 

Socialsekreterare 
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8. Migration 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
8 A Beslut om dagersättning och särskilda kostnader enligt 

lag om mottagande av asylsökande (LMA) 
 

3 a § LMA Socialsekreterare Beviljad ersättning enligt LMA ska återsökas hos 
migrationsverket enligt 23 § samma lag. 

8 B Beslut att ansöka om statlig ersättning för kostnader 
som uppstått i arbetet med nyanlända 
 

Olika förordningar 
om statlig 
ersättning för 
insatser för vissa 
utlänningar och 
asylsökande med 
flera och 
flyktingmottagande 
m.m. 
 

Administrativ 
assistent 
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9. Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

9.1 Tillstånd och avgifter 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
9.1 
A 

Beslut om att för visst tillfälle förbjuda eller inskränka 
försäljning av alkoholdrycker  
 

3 kap 10 § 2 st. AL Inte delegerat 
 

 

9.1 
B 

Beslut om att för visst tillfälle förbjuda eller inskränka 
försäljning av alkoholdrycker, då nämndens beslut inte 
kan avvaktas 
 
 
 

3 kap 10 § 2 st. AL -Nämndens 
ordförande 
-Nämndens vice 
ordförande 

 

9.1 
C 

Beslut att avvisa ansökan 8 kap. 10 och 12 §§ 
AL 

Alkoholhandläggare Kan bli aktuellt då ansökan efter upprepade 
påminnelser fortfarande inte är komplett, eller 
ansökningsavgift ej har betalats 

9.1 
D 

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd 
– allmänhet, slutet sällskap, catering 
– pausservering 
 

8 kap 2 § AL 
8 kap 15 § AL 

Inte delegerat  

9.1 
E 

Beslut om stadigvarande utvidgning av 
serveringstillstånd 
– till att även gälla uteservering 
– när det gäller slag av alkoholdryck 
– när det gäller serveringstid och/eller utökad 
serveringsyta 
 

8 kap 14 § AL 
8 kap 2 § AL 
 

Inte delegerat 
 

 

9.1 
F 

Beslut att återkalla serveringstillstånd som nyttjas 9 kap 18 § 2 och 3 
p. AL 

Inte delegerat 
 

 

9.1 
G 

Beslut att återkalla serveringstillstånd som nyttjas, då 
nämndens beslut inte kan avvaktas 

9 kap 18 § AL – Nämndens 
ordförande 
– Nämndens vice 
ordförande 

 

9.1 
H 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
 

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare  

9.1 
I 

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 
 

8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare  
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9.1 
J 

Beslut om särskilt tillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsställe/arrangemang 
 
 
 
 

8 kap 6,7 § AL Alkoholhandläggare 
 

 

9.1 
K 

Beslut om tillfällig utvidgning av serveringstillstånd 
– till att även gälla uteservering 
– när det gäller slag av alkoholdryck 
– när det gäller serveringstid och/eller utökad 
serveringsyta 
 

8 kap 14 § AL 
8 kap 2 § AL 
 

Alkoholhandläggare  

9.1 
L 

Beslut om eftergift av avgift 
 

 Alkoholhandläggare  

9.1 
M 

Beslut med anledning av ansökan från konkursbo om 
att få fortsätta rörelsen 
 

9 kap 12 § AL Alkoholhandläggare Ansökan skall behandlas med förtur 

9.1 
N 

Beslut om medgivande till ombyggnad av 
serveringsställe 
 

9 kap 11 § AL Alkoholhandläggare  

9.1 
O 

Beslut i fråga om godkännande av cateringslokal 8 kap. 4 § 
Alkohollagen 

Alkoholhandläggare  

9.1 
P 

Beslut att godkänna ny personkrets vid förändrade 
personförhållanden i en organisation. 
 

9 kap 11 § AL Alkoholhandläggare  

9.1 
Q 

Beslut att återkalla serveringstillstånd som inte längre 
nyttjas 
 

9 kap 18 § AL Alkoholhandläggare  

9.1 
R 

Begäran att i samband med tillståndsprövning erhålla 
uppgift från polismyndighet, skattemyndighet och 
annan myndighet som uppbär eller driver in skatter 
eller avgifter 
 

9 kap 8 § 4 st AL Alkoholhandläggare  

9.1 
S 

Beslut att godkänna verksamhetsförändringar av 
betydelse för tillsynen  
 

 Alkoholhandläggare  
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9.2 Tillsyn och beslut i fråga om sanktioner 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
9.2 
A 

Beslut om att meddela tillståndshavare varning  9 kap 17 § AL  Inte delegerat 
 

 

9.2 
B 

Beslut om att meddela tillståndshavare erinran 9 kap 17 § AL Inte delegerat 
 

 

9.2 
C 

Beslut om förbud eller varning till den som bedriver 
detaljhandel med eller servering av öl. 
 

9 kap 19 § AL Inte delegerat 
 

 

9.2 
D 

Beslut om förbud eller varning till den som bedriver 
detaljhandel med eller servering av öl, då nämndens 
beslut inte kan avvaktas. 

9 kap 19 § AL – nämndens 
ordförande 
– nämndens vice 
ordförande 

 

9.2 
E 

Beslut att avbryta servering och utrymma 
försäljningsställe 
 

3 kap 5 § AL Alkoholhandläggare  

9.2 
F 

Beslut att vid eventuella fel eller brister öppna 
tillsynsärenden 
 

9 kap 2 § AL Alkoholhandläggare  
 

9.2 
G 

Beslut att om öppnat tillsynsärende inte föranleder 
förslag till åtgärder avsluta detsamma 
 

9 kap 2 § AL Alkoholhandläggare  

9.2 
H 

Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan 
tillsynsmyndighet 
 

9 kap 8 § AL Alkoholhandläggare  

9.2 
I 

Begäran hos tillståndshavare om tillträde till driftsställe, 
tillhandahavande av handlingar som rör verksamheter, 
biträde vid tillsyn, utlämnande av varuprover och 
tillgång till verksamhetsredovisning 
 

9 kap13 § AL Alkoholhandläggare 
 

 

9.2 
J 

Begäran hos den som bedriver servering av eller 
detaljhandel med öl att erhålla upplysningar och 
handlingar samt lämna tillträde till rörelsens lokaler för 
möjliggörande av tillsyn 
 

9 kap 15 § AL Alkoholhandläggare  

9.2 
K 

Begäran om biträde av polismyndigheten för utövande 
av tillsyn 

9 kap 9 § AL Alkoholhandläggare/ 
tillsynspersonal 
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9.2 
L 

Begäran att i samband med tillsyn erhålla uppgift från 
polismyndighet, skattemyndighet och annan myndighet 
som uppbär eller driver in skatter eller avgifter 
 

9 kap 8 § 4 st AL Alkoholhandläggare  
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10. Tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 

10.1 Tillstånd 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
10.1 
A 

Beslut i fråga om stadigvarande försäljningstillstånd av 
tobaksvaror och liknande produkter 

5 kap 3 § lag om 
tobak och liknande 
produkter 

Inte delegerat  

10.1 
B 

Beslut i fråga om tillfälligt försäljningstillstånd av 
tobaksvaror och liknande produkter 

5 kap 3 § lag om 
tobak och liknande 
produkter 

Alkoholhandläggare  

10.1 
C 

Beslut med anledning av ansökan från 
konkursbo om att fortsätta rörelsen. 

5 kap 9 § lag om 
tobak och liknande 
produkter 

Alkoholhandläggare  Ansökan ska behandlas med förtur 

10.1 
D 

Beslut om att återkalla försäljningstillstånd som inte 
längre utnyttjas 

7 kap 10 § lag om 
tobak och liknande 
produkter 

Alkoholhandläggare  

10.2 Tillsyn och beslut i fråga om sanktioner 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
10.2 
A 

Beslut att godkänna verksamhetsförändringar av 
betydelse för tillsynen 
 

 Alkoholhandläggare  

10.2 
B 

Beslut att avvisa ansökan 5 kap. 1-3 §§ LTLP Alkoholhandläggare Kan bli aktuellt då ansökan efter upprepade 
påminnelser fortfarande inte är komplett, eller 
ansökningsavgift ej har betalats 

10.2 
C 

Beslut om föreläggande eller förbud att sälja tobak och 
liknande produkter 

7 kap 9 och 12 §§ 
lag om tobak och 
liknande produkter 

Inte delegerat  

10.2 
D 

Beslut om vite i samband med föreläggande eller förbud 7 kap 9 och 12 §§ 
lag om tobak och 
liknande produkter 

Inte delegerat  

10.2 
E 

Brådskande beslut avseende återkallelse eller varning 7 kap 10 och 11 §§ 
lag om tobak och 
liknande produkter 

Nämndens 
ordförande 
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10.2 
F 

Beslut i fråga om försäljningsförbud 7 kap 13 § lag om 
tobak och liknande 
produkter 

Inte delegerat  

10.2 
G 

Beslut om varning 7 kap 13 § lag om 
tobak och liknande 
produkter 

Inte delegerat  

10.2 
H 

Beslut om att inleda tillsynsärende 7 kap 3 och 4 §§ lag 
om tobak och 
liknande produkter 

Alkoholhandläggare  

10.2 
I 

Beslut om att avsluta tillsynsärende utan att vidtaga 
sanktionsåtgärder 

7 kap 3 och 4 §§ lag 
om tobak och 
liknande produkter 

Alkoholhandläggare  

 



45 
 

 
 

11 Faderskap 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
11 A Godkännande av faderskapsbekräftelse – avseende S–

protokoll 
1 kap 4 § 1 st FB Samhällsvägledare 

vid medborgar-
kontoret 

 

11 B Inhämta upplysningar från modern och annan person 
och begära biträde av socialnämnden i annan kommun 

2 kap 4 § FB Samhällsvägledare 
vid medborgar-
kontoret 

 

11 C Bereda den som antas vara far till barnet tillfälle att 
bekräfta faderskapet 

2 kap 5 § FB Samhällsvägledare 
vid medborgar-
kontoret 

 

11D 
 
 
 

Föra protokoll 1 kap 8 § FB Samhällsvägledare 
vid medborgar-
kontoret 

 

12. Polisanmälan och utdrag från polisregistret 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
12 A  Beslut om att polisanmäla brott som hindrar nämndens 

verksamhet  
12 kap 10 § SoL 
10 kap 2 § OSL 

Enhetschef Avser t.ex. brott mot tjänsteman, hot riktade mot 
nämnd, förstörelse av nämndens egendom.  
 

12 B Beslut i fråga om att polisanmäla brott som riktar sig 
mot underåriga  

12 kap 10 § SoL 
10 kap 2, 21-22 §§ 
OSL 

Gruppledare  

12 C 
 

Behörig att hos polismyndighet rekvirera utdrag ur 
rikspolisstyrelsens polisregister 

 -assistent inom 
avdelning 
myndighetsutövning 
– socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 

 

12  
D 

Beslut i fråga om att polisanmäla andra brott som 
omfattas av 10 kap. 21-24 §§ OSL 
 

10 kap. 21-24 §§ 
OSL 

Enhetschef  
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13. Överklagande, yttrande m.m. till domstol och åklagare 

13.1 Processbehörighet 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
13.1 
A 

Beslut att utse ombud och utfärda fullmakt för att föra 
nämndens talan i ärenden eller mål vid allmän domstol, 
förvaltningsdomstol och andra myndigheter 
 

10 kap 2 § SoL Avdelningschef 
myndighetsutövning 

 

 

13.2 Omprövning, eller avvisning efter rättidsprövning, vid överklagning  
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
13.2 
A 

Beslut om omprövning och helt eller delvis ändring av 
beslut 

39 § FL Den delegat som 
fattat 
ursprungsbeslutet 
 

 

13.2 
B 

Beslut att avvisa för sent inkommen överklagan 45 § FL Gruppledare  

 

13.3 Överklagande, yttrande m.m. till förvaltningsdomstol 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
13.3 
A 

Beslut i fråga om att avge yttrande till 
förvaltningsdomstol med anledning av överklagande av 
socialnämndens beslut 
 

46 § FL Inte delegerat  

13.3 
B 

Beslut i fråga om att avge yttrande till 
förvaltningsdomstol med anledning av överklagande av 
socialnämndens beslut, då nämndens beslut inte kan 
avvaktas 
 

6 kap. 39 § KL 
46 § FL 
 

-Nämndens 
ordförande 
-Nämndens vice 
ordförande 

 

13.3 
C 

Beslut i fråga om att överklaga beslut och domar av 
förvaltningsdomstol i ärenden som har avgjorts av 
socialnämnden 
 

 Inte delegerat 
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13.3 
D 

Beslut i fråga om att överklaga beslut och domar av 
förvaltningsdomstol i ärenden som har avgjorts av 
socialnämnden, och som är så brådskande att 
nämndens beslut inte kan avvaktas 
 

6 kap. 39 § KL -Nämndens 
ordförande 
Nämndens vice 
ordförande 

 

13.3 
E 

Beslut i fråga om att avge yttrande till 
förvaltningsdomstol med anledning av överklagande av 
individutskottets beslut 
 

46 § FL Individutskottet  

13.3 
F 

Beslut i fråga om att avge yttrande till 
förvaltningsdomstol med anledning av överklagande av 
individutskottets beslut, då individutskottets beslut inte 
kan avvaktas 
 

6 kap. 39 § KL 
46 § FL 

Nämndens 
ordförande 
-Nämndens vice 
ordförande 

 

13.3 
G 

Beslut i fråga om att överklaga beslut och domar av 
förvaltningsdomstol i ärenden som har avgjorts av 
individutskottet 
 

 Individutskottet 
 

 

13.3 
H 

Beslut i fråga om att överklaga beslut och domar av 
förvaltningsdomstol i ärenden som har avgjorts av 
individutskottet, och är så brådskande att utskottets 
beslut inte kan avvaktas 
 

6 kap. 39 § KL -Nämndens 
ordförande 
-Nämndens vice 
ordförande 

 

13.3 
I 

Yrkande om inhibition samt yttrande till 
förvaltningsdomstol i SoL, LVU och LVM-ärenden 
som har avgjorts av individutskottet 
 

10 kap 1 och 2 §§ 
SoL 6 kap 36 § KL 

Individutskottet 
 

 

13.3 
J 

Yrkande om inhibition samt yttrande till 
förvaltningsdomstol i SoL, LVU och LVM-ärenden, 
som har avgjorts av individutskottet, och som är så 
brådskande att individutskottets beslut inte kan 
avvaktas 
 

10 kap 1 och 2 §§ 
SoL 6 kap 36 och 
39 §§ KL 

--Nämndens 
ordförande 
-Nämndens vice 
ordförande 
 

 

13.3 
K 

Beslut om att avge yttrande med anledning av 
tjänstemannadelegats beslut inom avdelning 
myndighetsutövning 
 
 

 Gruppledare Den delegat som fattat ursprungsbeslutet skriver 
förslag på yttrande 
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13.3 
L 

Beslut om att överklaga beslut med anledning av 
tjänstemannadelegats beslut inom avdelning 
myndighetsutövning 
 

 Gruppledare Den delegat som fattat ursprungsbeslutet skriver 
förslag på yttrande 
 
 

13.3 
M 

Beslut om att avge yttrande med anledning av 
tjänstemannadelegats beslut, utom inom avdelning 
myndighetsutövning 
 

 Den delegat som 
fattat 
ursprungsbeslutet 

 

13.3 
N 

Beslut om att överklaga beslut med anledning av 
tjänstemannadelegats beslut, utom inom avdelning 
myndighetsutövning 
 

 Den delegat som 
fattat 
ursprungsbeslutet 

 

13.3 
O 

Beslut att överklaga Migrationsverkets beslut i fråga om 
ersättning enligt asylersättningsförordningarna.  
 

Olika förordningar 
om statlig 
ersättning för 
insatser för vissa 
utlänningar och 
asylsökande med 
flera och 
flyktingmottagande 
m.m. 

Enhetschef Den delegat som ansökt skriver förslag till 
överklagan och sammanställer nödvändiga 
handlingar som ska bifogas 

13.3 
P 

Beslut att överklaga beslut och domar i övriga ärenden   -Nämndens 
ordförande 
-Nämndens vice 
ordförande 
 

 

13.4 Yttrande till tillsynsmyndighet 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
13.4 
A 

Beslut i fråga om yttrande till tillsynsmyndighet vid 
tillsyn i individärenden, överflyttningsärenden och 
ärenden gällande ej verkställda beslut. 

13 kap 5-6 §§ SoL Individutskottet Tillsynsmyndighet är till exempel Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), Justitieombudsman (JO) 
och Justitiekanslern (JK). 
 

13.4 
B 

Beslut i fråga om yttrande till tillsynsmyndighet vid 
verksamhetstillsyn. 
 

 Inte delegerat Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), Justitieombudsman, JO och 
Justitiekanslern, JK. 
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13.5 Yttrande, anmälan och ansökan till allmän domstol 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
13.5 
A 

Yttrande till allmän domstol angående överlämnande till 
vård, då den som begått brottslig handling kan bli 
föremål för vård enligt LVM. 
 
 

BrB 31 kap. 2 § Gruppledare  

13.5 
B 

Beslut om anmälan till allmän domstol om åtgärd 
behöver vidtas ifråga om vårdnad eller förmynderskap 
för den underårige vid vårdnadshavares dödsfall. 
 

5 kap 2 § SoF 
6 kap 9 § FB 

Inte delegerat  

13.5 
C 

Beslut om att ansöka till allmän domstol om 
överflyttning av vårdnaden för barn som rotats i 
familjehem eller där vårdnadshavaren är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden  
 

6 kap. 8 § FB 
6 kap. 8a § FB 

Inte delegerat  

13.5 
D 

Yttrande till allmän domstol i ärenden om förordnande 
av god man eller förvaltare  
 

11 kap 16 § FB Socialsekreterare 
 

 

13.5 
E 

Ansökan eller anmälan till allmän domstol om en 
underårig är i behov av målsägandebiträde 

5 kap 2 § SoF Gruppledare inom 
enhet barn och 
ungdom 
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13.6 Yttrande till åklagare 
13.6 
A 

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning, då vård enligt 
LVM inte är aktuellt 
(se även under rubrik ”Beslut enligt LVM”) 
 

46 § LVM Gruppledare 
psykiskt 
funktionshinder och 
missbruk 

 

13.6 
B 

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning, då vård enligt 
LVU inte är aktuellt 
   

 Gruppledare inom 
enhet barn och 
ungdom 

 

13.6 
C 

Yttrande till Åklagarmyndigheten i ärenden där 
nämnden redan vidtagit åtgärd, då insatser erbjuds med 
stöd av SoL eller behov av insats saknas 
 

LUL Gruppledare inom 
enhet barn och 
ungdom 

 

13.6 
D 

Beslut om att till åklagare anhålla om prövning hos 
domstol om huruvida den unge har begått brottet 
(bevistalan) 
 

38 § LUL Gruppledare inom 
enhet barn och 
ungdom 
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14. Anmälan och yttrande till andra myndigheter än domstol och åklagare 

14.1 Anmälan och yttrande till överförmyndarnämnden 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
14.1 
A 

Beslut om anmälan 
till överförmyndaren om behov av god man eller 
förvaltare  
 

5 kap 3 § SoF  
pkt 1  

Socialsekreterare  
 

 

14.1 
B 

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

5 kap 3 § SoF  
pkt 2 

Socialsekreterare  
 

 

14.1 
C 

Yttrande till överförmyndaren om det föreligger förhål-
landen som talar för att en förälder inte kommer att 
förvalta sitt underåriga barns egendom på ett 
betryggande sätt 
 

5 kap 3 § SoF pkt 3 Socialsekreterare  

14.2 Anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
14.2 
A 

Beslut i fråga om att till Inspektionen för vård och 
omsorg anmäla allvarligt missförhållande eller påtaglig 
risk för allvarligt missförhållande 
 

14 kap. 7 § SoL 
 

Socialt ansvarig 
socionom 

 

14.2 
B 

Beslut om att anmäla allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande till 
Inspektionen för vård och omsorg 
 

14 kap 7 § SoL  
24 d § LSS 

Socialt ansvarig 
socionom 

 

14.2 
C 

Beslut i fråga om att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg om avvikelser som i samband med vård 
och behandling medfört att patient drabbats eller utsatts 
för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom (Lex 
Maria) 
 

§ 24 HSL, 5 kap. 1 
§ SOSFS 2005:28 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
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14.2 
D 

Beslut i fråga om att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg 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 vårdgivaren, kan utgöra en fara för 
patientsäkerheten  
  

3 kap. 7 § 
Patientsäkerhetslag 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 

14.2 
E 

Beslut att anmäla annan kommun till Inspektionen för 
vård och omsorg i individärende 
  

 Enhetschef  

 

14.3 Yttrande om stadsplanering 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
14.3 
A 

Beslut i fråga om yttrande angående förslag till 
stadsplanering och dylikt 
 

 Förvaltningschef 
 

 

14.4 Yttrande angående spel 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
14.4 
A 

Yttrande angående automatspel 3 § 3 st Lag om an-
ordnande av visst 
automatspel 

Alkoholhandläggare  

14.4 
B 

Yttrande angående restaurangkasinotillstånd 
 

7 kap. 12 § 
Spelförordningen 

Alkoholhandläggare  

14.4 
C 

Yttranden angående värdeautomatspel 7 kap. 12 § 
Spelförordningen 

Alkoholhandläggare  
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14.5 Yttranden i andra fall 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
14.5 
A 

Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i ärende 
rörande körkort, då personen i körkortsärenden 
förekommer i socialregistret 

3 kap. 8 § och 5 kap. 
2 § körkortsförord-
ningen 

Gruppledare inom 
enhet barn och 
ungdom eller enhet 
vuxen och 
funktionshinder 

 

14.5 
B 

Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i ärende 
rörande körkort, då personen i körkortsärenden inte 
förekommer i socialregistret 

 Assistent inom 
avdelning 
myndighetsutövning 
 

 

14.5 
C 

Upplysningar i fråga om personer för tjänstgöring i 
hemvärnet 
 

5 § 
Hemvärnsförordning 

Gruppledare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 1983/84 s. 188 f.). 

14.5 
D 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande för barn under 18 år 

3 § 2 st. passförord-
ningen 
 

Gruppledare inom 
enhet barn och 
ungdom 

 

14.5 
E 

Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till familj där 
barn vistas på institution eller i familjehem 
 
 
 
 
 
 
 

1 § Förordningen 
om stats– 
kommunala bostads-
bidrag till barnfamil-
jer m.fl. 4 § 
Förordningen om 
statliga bostads-
bidrag till barn-
familjer 

Socialsekreterare 
inom enhet barn 
och ungdom 
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15. Begravning  
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
15 A Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 

begravningslagen 
Enhetschef 
ekonomiskt bistånd 

Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna 
av dödsboet 

16. Beslut i brådskande allmänna ärenden 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
16 A Beslut i allmänna ärenden som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan avvaktas 
6 kap. 36 § KL Nämndens 

ordförande 
Vid jäv eller förfall 
för denna får vice 
ordföranden i 
nämnden fatta 
beslut 

Gäller ej individärenden. Beslutet skall anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

17. Ekonomi och avtal 

17.1 Budget 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
17.1 
A 

Beslut om fördelning av nya anvisade anslag från 
kommunfullmäktige under ett löpande budgetår, som 
inte påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
eller kvalitet. 
 

 Förvaltningschef  

17.1 
B 

Beslut i fråga om ansökan om statsbidrag 
 

 Förvaltningschef  

17.1 
C 

Beslut om att starta upphandling då kostnaderna håller 
sig inom fastställd budget och i varje särskilt fall inte 
överstiger 10 prisbasbelopp. 
 

 Avdelningschef  
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17.2 Upphandla och köpa in 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
17.2 
A 

Beslut om att genomföra direktupphandling som berör 
flera avdelningar 
 

 Förvaltningschef Gäller sådan upphandling som inte påverkar 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

17.2 
B 

Beslut om att genomföra direktupphandling som endast 
berör en avdelning 
 

 Avdelningschef Gäller sådan upphandling som inte påverkar 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

17.2 
C 

Beslut om att genomföra förenklad och öppen 
upphandling 
 

 Förvaltningschef Gäller sådan upphandling som inte påverkar 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

17.2 
D 

Beslut om tilldelning efter genomförd 
direktupphandling, som berör flera avdelningar 
 

 Förvaltningschef  

17.2 
E 

Beslut om tilldelning efter genomförd 
direktupphandling, som endast berör en avdelning 
 

 Avdelningschef  

17.2 
F 

Beslut om tilldelning efter genomförd förenklad och 
öppen upphandling 
 

 Förvaltningschef  

17.3 Avtal, kontrakt och undertecknande av handlingar 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
17.3 
A 

Beslut att underteckna handlingar avseende 
ansvarsförbindelse/avtal om vård vid hem för vård eller 
boende vid verkställighet av nämndens beslut i indi-
vidärenden 
 

 Enhetschef 
 

 

17.3 
B 

Beslut att underteckna andra handlingar, kontrakt och 
avtal, som inte räknas som ren verkställighet och som 
inte berör verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
eller kvalitet 
 

 Förvaltningschef Delegat får underteckna handlingar som avser 
expediering av ärendet. 
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17.4 Attester 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
17.4 
A 

Beslut om revidering av attestliggaren  Enhetschef 
ekonomi och 
planering 

 

17.5 Krav på och krediter till medborgare 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
17.5 
A 

Avskrivning eller nedsättning av skuld samt 
ackordsuppgörelse/skuldsanering avseende 
socialnämndens individärenden om ett prisbasbelopp 
eller mer 
 

 Individutskottet  

17.5 
B 

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av skuld, 
vilken inte avskrivs enligt gällande redovisningsprinciper 
 

 Enhetschef 
ekonomi och 
planering 

 

17.5 
C 

Beslut om avskrivning eller nedsättning av skuld samt 
ackordsuppgörelse/skuldsanering med belopp upp till 
ett prisbasbelopp 
 

 Enhetschef 
ekonomi och 
planering 

 

17.5 
D 

Beviljande av anstånd och förlängd kredittid i form av 
avbetalningsplan i enlighet med gällande riktlinjer. Avser 
1-90 dagar och högst två prisbasbelopp 
 

 Enhetschef 
ekonomi och 
planering 

 

17.5 
E 

Beslut om upphörande av tillhandahållande av tjänst i 
enlighet med gällande riktlinjer (avsnitt 5.1.6 i Riktlinjer 
för fakturering och kravverksamhet) 
 

 Avdelningschef  

17.5 
F 

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet upp till 50 
% av prisbasbeloppet 

9 kap 4 § SoL Enhetschef 
ekonomiskt bistånd 
eller enhetschef 
barn och ungdom 
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17.6 Skadestånd – krav från medborgare 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
17.6 
A 

Beslut om att avvisa skadeståndsanspråk 
 

 Avdelningschef  

17.6 
B 

Beslut om att bevilja skadestånd på högst ett halvt 
prisbasbelopp.  
 

3 kap. 2 § skade-
ståndslagen 

Avdelningschef  

17.7 Avgifter 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
17.7 
A 

Beslut om individuella avgifter inom äldreomsorgen 
 

8 kap. 4-9 §§ och 
16 kap. 3 § SoL 

Avgiftshandläggare  

17.7 
B 

Beslut om individuella avgifter inom 
funktionshinderomsorgen 
 

18-21 §§ LSS Avgiftshandläggare  

17.7 
C 

Beslut om individuella avgifter inom den kommunala 
hälso- och sjukvården 
 

17 kap. HSL Avgiftshandläggare  

17.7 
D 

Beslut i fråga om jämkning av avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen 
 

8 kap. 2, 4-9 §§ 
SoL 

Controller  
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18. Offentlighetsprincipen och behandling av personuppgifter 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
18 A Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

handling 
 

2 kap 14 § TF,  
6 kap 2, 3, 7 §§ 
OSL 

Enhetschef eller 
avdelningschef för 
de avdelningar som 
inte är indelade i 
enheter. 

Skriftligt beslut. Hänvisning till relevant lagrum i 
OSL (se särskild rutin). 

18 B Beslut om uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 
 

10 kap 4, 13, 14 §§ 
OSL, 12 kap 2 § 
OSL,  

Enhetschef  

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

12 kap 6 § SoL Avdelningschef  

19.  Kurser, konferenser och studieresor för förtroendevalda 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
19 A Beslut om arvode för deltagande i kurser, konferenser 

eller studieresor för ordföranden 
 

 Nämndens vice 
ordförande 

 

19 B Beslut om arvode för deltagande i kurser, konferenser 
eller studieresor för andra förtroendevalda än 
ordföranden 
 

 Nämndens 
ordförande 

 

20. Utdelning av stipendier 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
20 A Beslut i fråga om utdelning av stipendium till 

avgångselever på gymnasiets vård- och 
omsorgsprogram. 
 

 Enhetschef kvalitet 
och utveckling 

Omsorgsnämndens beslut om inrättande av 
stipendiet togs 2014-04-23, § 45. 
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21. Arbetsmiljö  
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
21 A Beslut att fördela och verkställa uppgifter inom ramen 

för systematiskt arbetsmiljöarbete  
Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljöförordning 
Arbetsmiljöverkets 
författningssamling  

Förvaltningschef 
med rätt till att 
fördela 
arbetsuppgifter till 
underställd chef  

 

21 B Beslut att delegera till befattningshavare befogenhet 
och ansvar för brandskydd i enlighet med Nässjö 
kommuns övergripande brandskyddspolicy 
 

 Förvaltningschef  

22. Socialförvaltningens organisation 
N:r Ärende Författning Delegat Anmärkning 
22 A Beslut i fråga om sådan organisationsförändring inom 

en avdelning, som inte påverkar verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning, kvalitet eller geografiska 
fördelning 
 

 Förvaltningschef  
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