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1. Om delegation
Inledning
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnd till
utskott, förtroendevalda eller tjänstemän. Syftet med delegation är bl.a. att
avlasta nämnden i dess helhet, att effektivisera den kommunala förvaltningen
och att ge medborgarna bättre service. Beslut som fattas med stöd av
delegation fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med beslut fattade
av nämnden i dess helhet.
Den beslutanderätt som följer av delegationsordningen gäller tills vidare och
kan återkallas eller ändras av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla
ett delegationsuppdrag, men har inte rätt att återkalla eller ompröva ett redan
fattat beslut. Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens
beslut d.v.s. antingen genom laglighetsprövning, med stöd av 13 kap.
kommunallagen (KL), eller med förvaltningsbesvär, med stöd av
speciallagstiftning.

Beslut som kan delegeras
Nämndens rätt att delegera beslutanderätt framgår av kommunallagen (KL
6:37–6:41) och av viss speciallagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen (SoL
10:4-10:5).
Med beslut i kommunallagens mening avses ställningstaganden som
förutsätter vissa överväganden eller bedömningar. Beslut av rent
verkställande karaktär, dvs. beslut utan verkligt bedömningsutrymme såsom
beslut om debitering enligt taxa, kräver ingen delegation.

Beslut som inte får delegeras
Det finns ärendeslag där det anges i kommunallagen (KL 6:38) att
beslutanderätten inte får delegeras. Detta, s.k. delegationsförbud, gäller
följande slag av ärenden.


Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet



Framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande 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 är av större vikt



Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden



Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Beslut som inte är upptagna i delegationsordningen
För ärendeslag som inte är upptagna i delegationsordningen är
socialnämnden ensam delegat. För vissa beslut – där det i det tidigare uppstått
oklarheter i verksamheten kring beslutsnivå - anges dock ”socialnämnden”
under rubriken ”Delegat”. Detta ska enbart ses som ett förtydligande av att ett
visst beslut tas av nämnden i dess helhet.
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Ärenden av ren verkställighetskaraktär upptas inte heller i
delegationsordningen, då dessa anses ankomma på de anställda utan
delegering.
Förutom genom delegation fattas beslut i vissa brådskande ärende genom s.k.
kompletterande beslutanderätt. Kompletterande beslutanderätt är inte
samma sak som delegation. Den innebär en möjlighet att enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kunna förordna
nämndens ordförande eller ordinarie namngiven ledamot att fatta vissa i
lagtexten angivna brådskande beslut. Vilka personer som har fått
kompletterande beslutanderätt redovisas inte i delegationsordningen, utan i
ett separat förordnande.

Anmälan av beslut
Socialnämnden får besluta vilka beslut som fattas på delegation som ska
anmälas till nämnden. Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning
måste protokollföras särskilt om de ej anmäls. Detta för att möjliggöra ett
eventuellt överklagande av besluten. Det åligger delegaten att tillse att de
beslut som ska anmälas till socialnämnden anmäls till nämndssekreterare
inför nästkommande nämndsmöte i enlighet med den rutin som finns vid
förvaltningen. På motsvarande sätt ska beslut fattade med stöd av
vidaredelegering från förvaltningschef anmälas till denne om beslutet ej
undantagits.
Beslut enligt följande lagstiftning ska anmälas in till socialnämnden:
Lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall,
alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel.

Arbetsfördelning utifrån delegationsordningen
Delegationsordningen är hierarkisk, vilket innebär att ett delegationsbeslut
kan fattas av samtliga högre nivåer i enlighet med gällande
organisationsstruktur om ordinarie delegat inte är tillgänglig. Vid ordinarie
delegats bortovaro kan beslutanderätten, efter godkännande från närmsta
chef, även övertas av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst. Vid
förvaltningschefs bortovaro inträder ersättare direkt med förvaltningschefens
beslutanderätt.
Noteras bör slutligen att nämndens ordförande, i enlighet med
delegationsordningens hierarkiska struktur, utöver ovanstående även är
nämndens delegat i samtliga ärenden där lägre delegationsnivå angetts.
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2. Förkortningar
AFS
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete AML
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
AlkL
Alkohollagen (2010:1622)
BAB
BrB

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Brottsbalken (1962:700)

DSF
DSL

Dataskyddsförordningen
Dataskyddslag (2018:218)

FB
FL
FärdtjL

Föräldrabalken (1949:381)
Förvaltningslagen (2017:900)
Lag (1997:736) om färdtjänst

HSL

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

KKL
Körkortsf.

Körkortslagen (1998:488)
Körkortsförordning (1998:980)

KL

Kommunallag (2017:725)

LSS
LuL
LOV
LVM
LVU

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Passf.
PSL

Passförordningen (1979:664)
Patientsäkerhetslag (2010:659)

SFB
SoF
SoL
SsL

Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Smittskyddslag (2004:168)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ÄktB

Äktenskapsbalk (1987:230)
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3-15 Övergripande
(Gäller samtliga avdelningar)
3

Ekonomi

Delegat

3.1

Omfördelning av medel
mellan verksamheter inom
respektive verksamhetsområde fastlagda i
nämndens budget, som inte
är av större vikt

Avdelningschef

3.2

Omfördelning av medel
mellan verksamhetsområdena fastlagda i
nämndens budget, som inte
är av större vikt

Förvaltningschef

3.3

Överenskommelse om
betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och
sluta annat liknande avtal,
som inte är av större vikt
inom nämndens ansvarsområde

Förvaltningschef

3.4

Att tillsammans med annan
tjänsteman teckna
nämndens firma

Förvaltningschef

3.5

Beslut om ingående och
tecknande av hyresavtal
omfattande högst 24
månader och till ett värde
av högst 5 prisbasbelopp i
årshyra eller tillsvidare och
till ett värde av högst 5
prisbasbelopp i årshyra
samt med max 6 månaders
uppsägning

Förvaltningschef
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Lagrum

Anmärkning

3.6

Ansökan om stats-, EUeller motsvarande bidrag
Verksamhetsövergripande

Förvaltningschef
Avdelningschef

- Kopplat till enskilt
verksamhetsområde
4

Upphandling

Delegat

4.1

Beslut att inleda
upphandling och
förlänga avtal mellan 28
% av tröskelvärdet och 25
prisbasbelopp (PBB)

Förvaltningschef

Lagrum

Anmärkning
Servicenämnden
ansvarar för
genomförandet av
upphandlingar
och avtalsförlängningar där
beloppet överstiger 28 % av
tröskelvärdet
År 2018: 28 % av
tröskelvärdet =
0,28 * 2 096 097
= 586 907
25 PBB =
25 * 45 500 kr
= 1 137 500 kr

4.2

Beslut om upphandling
och förlängning av avtal
mellan 15 % och 28 %
av tröskelvärdet

Förvaltningschef

År 2018: 15 % av
tröskelvärdet =
0,15 * 2 096 097
= 314 415 kr
28 % av
tröskelvärdet =
0,28 * 2 096 097
= 586 907

4.3

Beslut om upphandling
och förlängning av avtal
mellan 1 PBB och 15 % av
tröskelvärdet

Avdelningschef
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År 2018:
1 PBB = 45 500 kr
15 % av
tröskelvärdet =
0,15 * 2 096 097
= 314 415 kr

4.4

Beslut om direktinköp
upp till 1 PBB

Enhetschef

5

Arbetsmiljö

Delegat

Lagrum

5.1

Ansvar enligt
arbetsmiljölagen

Förvaltningschef

AML

6

Dataskyddslagstiftning

Delegat

Lagrum

Anmärkning

6.1

Beslut om att bestämma
ändamål med och medlen
för behandling av
personuppgifter av mindre
principiell betydelse

Förvaltningschef

DSF art. 6.1 e
DSL 2 kap. 2
§

Vidaredelegering ej
tillåten

6.2

Beslut om att ej lämna ut
information till den
registrerade

Förvaltningschef

DSF art. 23
DSL 5 kap. 1
§

Vidaredelegering ej
tillåten

7

Personal

Delegat

Lagrum

Anmärkning

7.1 a

Avsked av tills vidare
anställd personal

Förvaltningschef

7.1 b

Uppsägning och annat
entledigande av tills vidare
anställd personal

Avdelningschef

7.2

Frågor rörande innehav av
bisyssla för anställda

Respektive
anställningsdelegat

7.3

Beslut om tjänsteresor,
deltagande i konferenser,
fortbildning, annan
studieverksamhet och
utbildning för
förvaltningschef,
kurskostnad inkl. resa
överstigande ett halvt
basbelopp

Ordförande, vid
dennes förfall
vice ordförande
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År 2018:
1 PBB = 45 500 kr

Anmärkning

7.4

Beslut om tjänsteresor,
deltagande i konferenser,
fortbildning, annan
studieverksamhet och
utbildning för
förtroendevald,
kurskostnad
inkl. resa överstigande ett
halvt basbelopp

7.5

Beslut om tjänsteresor, deltagande i konferenser, fortbildning, annan studieverksamhet och utbildning för
övriga anställda,
Kurskostnad inkl.
resa
- understigande ett halvt
basbelopp

Ordförande, vid
dennes förfall
vice ordförande

Respektive
anställnings
delegat

- överstigande ett halvt
basbelopp

Närmast
överordnad chef

7.6

Tillsvidareanställning och
visstidsanställning (längre
än 6 månader) av direkt
underställd personal

Avdelningschef

7.7

Tillsvidareanställning av
direkt underställd personal

Enhetschef

7.8

Beslut om tillfällig
avstängning samt
beordring av
läkarundersökning i
samband härmed för direkt
underställd personal

Respektive
anställningsdelegat

9

I samråd med
avdelningschef

8

Brådskande ärenden

Delegat

Lagrum

Anmärkning

8.1

Beslut i brådskande
ärenden, där nämndens
beslut inte kan avvaktas

Socialnämndens
ordförande eller
socialnämndens
vice ordförande

6 kap. 39 §
KL

Ska anmälas vid
nämndens nästkommande
sammanträde

9

Rapporteringsskyldighet

Delegat

Lagrum

Anmärkning

9.1

Rapportering till IVO och
kommunrevisionen av
gynnande nämndsbeslut
enligt 4 kap. 1 § SoL och
enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre
månader, samt när
nämnden har verkställt ett
gynnande beslut som
enligt16 kap. 6 f § SoL och
28 f § LSS har rapporterats
som ej verkställt

Socialnämnden

16 kap. 6 f-g
§§ SoL
28 f-g §§ LSS

Rapportering ska
ske en gång per
kvartal

9.2

Lämnande av
statistikrapport till
Kommunfullmäktige över
gynnande beslut enl. 4 kap.
1 § SoL och enligt 9 § LSS
som inte har verkställts
inom tre månader

Socialnämnden

16 kap. 6 h §
SoL
28 h § LSS

Rapportering ska
ske en gång per
kvartal

10

Anmälan om
missförhållande

Delegat

Lagrum

Anmärkning

10.1

Anmälan till IVO av
allvarligt missförhållande
eller påtaglig risk för
allvarligt missförhållande i
socialtjänsten och i LSSverksamhet

Avdelningschef

14 kap. 7 §
SoL 24 f §
LSS
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10.2

Beslut om anmälan till IVO
av allvarlig skada eller
sjukdom i samband med
vård, behandling eller
undersökning

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

3 kap. 5 §
PSL

10.3

Beslut om anmälan till IVO
om en verksam person med
legitimation för ett yrke
inom hälso- och sjukvården
kan utgöra en fara för
patientsäkerheten

Avdelningschef

3 kap. 7 §
PSL

10.4

Beslut att inte anmäla till
IVO

Avdelningschef

11

Överflyttning av ärenden
mellan kommuner
(avser även LVU och LVM)

Delegat

Lagrum

Anmärkning

11.1

Begäran/beslut om
överflyttning av ärende till
annan kommun

1:e soc. sek

2 a kap. 10 §
SoL

Begäran ska vara
skriftlig

11.2

Ansökan om överflyttning
av ärende till annan
kommun

1:e soc. sek

2 a kap. 11 §
SoL

Ansökan görs till
IVO

11.3

Meddela socialnämndens
1:e soc. sek
inställning i fråga om annan
kommuns begäran om
överflyttning av ärende
och beslut att ta emot
ärende från annan kommun

2 a kap. 10 §
SoL

11.4

Överklagande av beslut i
fråga om överflyttning av
ärende

1:e soc. sek

16 kap. 4 §
5 p. SoL

Överklagas till
förvaltningsdomstol

11.5

Yttrande till IVO eller
förvaltningsdomstol i fråga
om överflyttning av ärende

1:e soc. sek

12

Anmälan till
överförmyndaren

Delegat

Lagrum

Anmärkning

11

Vårdgivaren
ansvarar för att
Lex Mariaanmälningar görs

12.1

Anmälan till
överförmyndaren att behov
av god man/förvaltare
föreligger/inte längre
föreligger

12.2

Anmälan till
Handläggare
överförmyndaren att
person som omfattas av
LSS är i behov av
förmyndare, förvaltare eller
god man samt om att behov
ej längre föreligger

15 § 6 p. LSS

12.3

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förälders förvaltning av
underårigs egendom

Enhetschef inom
IFO, handläggare
inom vård och
omsorg

5 kap. 3 §
SoF

12.4

Framställan eller ansökan
till domstol i de fall någon
åtgärd behöver vidtas i
fråga om vårdnad eller
förmyndarskap för
underårig

Enhetschef

5 kap. 2 § SoF

Jmf 6 kap. 8 § 2 st
SoL och 13 § 3 at
LVU – beslut att
ansöka om
överflyttning av
vårdnaden tas av
socialnämnden

13

Beslut om jäv

Delegat

Lagrum

Anmärkning

13.1

Beslut om jäv gällande

6 kap. 30 §
KL

Formellt beslut
fattas endast när
den som anses
jävig vägrar att
frånträda

14

Enhetschef inom
IFO, handläggare
inom vård och
omsorg

- ledamot, ersättare och
förvaltningschef

Nämnd

- avdelningschef

Förvaltningschef

- enhetschef

Avdelningschef

- övrig tjänsteman

Enhetschef
Delegat
12

5 kap. 3 § SoF

Kan överklagas i
samband med
huvudbeslutet

Lagrum

Anmärkning

Beslut om sekretess samt
utlämnande av handlingar i
form av verkställighet
14.1

Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling till part,
enskild myndighet eller
annan med stöd av TF och
OSL samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande

MAS enligt HSL
Förvaltningschef
i övriga fall

TF, OSL

Kan överklagas till
Kammarrätten
6 kap. 7 § OSL

14.2

Utlämnande av allmän
handling eller uppgift ur en
allmän handling till
myndighet

Socialsekreterare
, handläggare

6 kap. 5 §
OSL
2 kap. 12 §
TF
10 kap. OSL

Endast
verkställighet, ej
beslut

Utlämnande av uppgift om
förekomst i socialtjänstens
register till myndighet

Utsedda
kommunvägledare i kundtjänst

14.3

Utlämnande av allmän
handling eller uppgift ur
allmän handling till klient

Socialsekreterare
, handläggare

6 kap. 4 §
OSL
2 kap. 12 §
TF

Endast
verkställighet, ej
beslut

14.4

Utlämnande av allmän
handling till allmänheten
och till media

Enhetschef,
registrator om
det rör handling i
socialnämndens
diarium

2 kap. 1 § TF
2 kap. 12 §
TF

Endast
verkställighet, ej
beslut

14.5

Beslut om sekretesskydd
för anmälare

Avdelningschef

25 kap. 7 §
OSL
26 kap. 5 §
OSL

Bestämmelsen är
tillämplig då det
kan antas att fara
uppkommer för
anmälaren eller då
någon honom närstående utsätts för
allvarligt men om
uppgiften röjs.
Beslutet kan
överklagas 6 kap.
7 § OSL

14.6

Beslut om sekretesskydd av
uppgifter gentemot

Enhetschef

12 kap. 3 §
OSL

Bestämmelsen är
tillämplig då det

13

vårdnadshavare till skydd
för underårig

kan antas att
underårig lider
betydande men
om uppgift röjs för
vårdnadshavare.
Beslutet kan
överklagas till
Kammarrätten
enligt 6 kap. 7 §
OSL

14.7

Beslut om sekretesskydd
för uppgifter som hänför
sig till förundersökning i
brottmål

Enhetschef

18 kap. 1 §
OSL

Bestämmelsen är
tillämplig då
bedömning görs
att
socialnämndens
uppgifter kan
påverka
förundersökninge
n resultat negativt

14.8

Utlämnande av uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i
forskningssyfte

Avdelningschef

12 kap. 6 §
SoL

Endast
verkställighet, ej
beslut

15

Överklagande m.m.

Delegat

Lagrum

Anmärkning

15.1

Rättelse och ändring av
beslut

Delegaten i
ursprungsbeslute
t

36-38 §§ FL

15.2

Utseende av ombud att föra
nämndens talan

Avdelningschef

15.3

Prövning av om överklagan
inkommit i rätt tid och
beslut att avvisa för sent
inkommet överklagande

Delegaten i
ursprungsbeslute
t

45 § FL

Avvisningsbeslut
kan överklagas
Överlämna till
domstol i
brådskande fall, se
JO 1995/96 sid
314

Vid Socialnämndens
överklagande

14

15.4

Beslut att överklaga/föra
talan till högre rätt när
domstol eller annan
myndighet ändrat
nämndens beslut eller i
övrigt fattat beslut som går
nämnden emot
(Avser även yrkande om
inhibition och
interimistiska yrkanden)

15.5

Avgivande av yttrande och
fortsatt kommunicering i
målet

Delegaten i
ursprungsbeslute
t
-inom IFO lägsta
beslutsnivå
enhetschef,
inom övrig
verksamhet
lägsta beslutsnivå
avdelningschef

Dock inte i
ärenden som
gäller myndighetsutövning mot
enskilda i ärenden
av principiell
beskaffenhet eller
annars av större
vikt

Delegaten i
ursprungsbeslute
t efter samråd
med
den som enligt
punkt 15.4, har
beslutat om
överklagande

Dock inte i
ärenden som
gäller myndighetsutövning mot
enskilda i ärenden
av principiell
beskaffenhet eller
annars av större
vikt

Delegaten i
ursprungsbeslute
t

Dock inte i
ärenden som
gäller myndighets
utövning mot
enskilda i ärenden
av principiell
beskaffenhet eller
annars av större
vikt

När annan överklagar
nämndens beslut eller
ansöker hos domstol eller
myndighet
15.6

Avgivande av inställning
och yttrande samt fortsatt
skriftväxling i målet
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16-23 Individ- och familjeomsorg
16

Utredning

Delegat

Lagrum

Anmärkning

16.1

Bedömning av barn och
ungas behov av
omedelbart skydd

Socialsekreterare

11 kap. 1 a §
SoL

Ska dokumenteras

16.2

Beslut att inleda
utredning

Socialsekreterare

11 kap. 1 §
SoL
11 kap. 1-2
§§ SoL

Avser utredning
som inleds oberoende av samtycke gällande
underårig resp.
utredning som
inleds med
samtycke gällande
vuxens behov eller
rätten att få en
ansökan om
bistånd prövad

16.3

Beslut att inte inleda
utredning

1:e
socialsekreterare

11 kap. 1 §
SoL
11 kap. 1-2
§§ SoL

Avser situationer
då samtycke ej
finns till utredning
och då bedömning
gjorts att
nämnden ej
behöver inleda
utredning för att
fullgöra sitt
särskilda ansvar
samt då behov
inte föreligger av
nämndens
åtgärder

16.4

Beslut att ej informera
den som gjort anmälan
om att utredning har
inletts, inte inletts eller
redan pågår

1:e
socialsekreterare

14 kap. 1 b §
SoL

16.5

Beslut att avskriva utredning då ansökan återtas

Socialsekreterare

11 kap. 1 §
SoL

16

16.6.1

Beslut att avsluta
utredning utan åtgärd –
vuxna

Socialsekreterare

11 kap. 1 §
SoL

16.6.2

Beslut att avsluta
utredning utan åtgärd –
barn och unga

1:e
socialsekreterare

11 kap. 1 och
2 §§ SoL

16.7

Beslut om förlängning av
utredningstid i ärende
som rör barn och unga

Enhetschef

11 kap. 2 § 2
st SoL

16.8

Beslut om uppföljning

Socialsekreterare

11 kap. 4 a-b
§§ SoL

16.9

Beslut om kostnader
under utredning

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

16.10

Beslut att avgöra/avsluta
utredning då ansvarig
kommun samtycker till
att överta ärendet

1:e
socialsekreterare

11 kap. 1 §
SoL
2 a kap. 10 §
SoL

16.11

Medgivande att
nedanstående åtgärd får
vidtas då en vårdnadshavare samtycker och den
andra vårdnadshavaren
motsätter sig åtgärd

Socialnämndens
arbetsutskott

6 kap. 13 a §
FB

1. Att utföra psykiatrisk
eller psykologisk
utredning eller
behandling som omfattas
17

Gäller då
utredningen
slutförts och då
det ej bedömts
föreligga behov av
insats

Det ska finnas
särskilda skäl för
att förlänga
utredningstiden.
Det går inte att
förlänga
utredningen ”tills
vidare” utan
beslutet måste
ange en bestämd
tidpunkt

Utredning kan
avslutas samtidigt
som den kommun
som har ansvaret
inleder utredning

av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. Att utföra behandling i
öppna former som ges
med stöd av 4 kap. 1 §
SoL,
3. Utseende av en
kontaktperson eller
kontaktfamilj som avses i
3 kap. 6 § b första stycket
SoL
17

Beslut om bistånd öppenvård,
kontaktperson
kontaktfamilj, övrigt
bistånd m.m.

Delegat

Lagrum

17.1.1

Beslut om bistånd i form
av öppenvård (intern)

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

17.1.2

Beslut om bistånd i form
av öppenvård (extern)

1:e
socialsekreterare

17.2

Beslut om kostnader
under öppenvårdsinsats

Socialsekreterare

17.3

Ingå avtal i enlighet med
beslut om extern
öppenvård enl. 4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef

17.4

Beslut om bistånd i form
av kontaktperson eller
kontaktfamilj

1:e
socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

17.5

Beslut om förordnande
och entledigande av
kontaktperson

1:e
socialsekreterare

3 kap. 6 b §
SoL

Ingå avtal med
kontaktperson eller
18

4 kap. 1 § SoL

Anmärkning

Avser kostnader
utöver
vårdkostnader

kontaktfamilj (arvode och
omkostnader)
17.6.1

- enligt SKL:s
rekommendationer

Socialsekreterare

17.6.2

- utöver SKL:s
rekommendationer

Enhetschef

Beslut om erforderlig
utrustning till barn med
insats kontaktfamilj

4 kap. 1 § SoL

17.7.1

- upp till ett belopp om
3 000 kr

1:e
socialsekreterare

17.7.2

- överstigande 3 000 kr

Enhetschef

17.8

Beslut om bistånd i form
av stöd för
boende/boendestöd

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

17.9

Beslut om bistånd i form
av ansvarsförbindelse

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Omfattar även
rätten att teckna
ansvarsförbindels
e

17.10

Beslut om bistånd enl.
4 kap. 1-2 §§ utöver de
punkter som redan
angetts
i denna delegationsordning och som omfattas
av IFO:s verksamhetsområde

Enhetschef

4 kap. 1-2 §§
SoL

Gäller alla enheter
inom IFO

18

HVB, familjehem,
jourhem, stödboende och
skyddat boende

Delegat

Lagrum

Anmärkning

18.1.1

Beslut om bistånd för
barn och unga i form av

1:e socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

19

vård i HVB, stödboende
och inom SiS
ungdomshem
18.1.2
Beslut om bistånd för
vuxen i form av vård i
HVB

Vårdplan krävs för
barn enligt 11 kap.
3 § SoL
1:e
socialsekreterare

18.2.1

Beslut om bistånd för
barn och unga i form av
vård i familjehem

Socialnämndens
arbetsutskott

18.2.2

Beslut om bistånd för
vuxen i form av vård i
familjehem

1:e
socialsekreterare

18.3

Beslut om bistånd till
barn och unga i form av
vård i jourhem under
högst två
månader efter att
utredning avslutas

1:e
socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Vårdplan krävs för
barn enligt 11 kap.
3 § SoL

18.4

Beslut om tidsbegränsad
förlängning av placering i
jourhem utöver två
månader efter avslutad
utredning

1:e
socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Vårdplan krävs för
barn enligt 11 kap.
3 § SoL

18.5

Beslut om kostnader vid
placering i familjehem,
jourhem, HVB,
stödboende och SiS
ungdomshem

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Avser kostnader
utöver
vårdkostnader

Beslut om placering för
barn och unga i
familjehem, jourhem, HVB
och stödboende

1:e
socialsekreterare

18.6

18.7

4 kap. 1 § SoL

Avser även
vårdnadshavares
kostnader

Enhetschef

20

6 kap. 1 § SoL

Ingå avtal med HVB,
stödboende och SiS
ungdomshem
Ingå avtal med
familjehem och jourhem
18.8.1
18.8.2

- enligt SKL:s
rekommendationer

Socialsekreterare

- utöver SKL:s
rekommendationer

Enhetschef

18.8.3

Ersättning till familjehem
och jourhem utöver avtal
vid särskild händelse

1:e
socialsekreterare

18.9

Övervägande av om
vården fortfarande
behövs och hur vården
bör inriktas och utformas

Socialnämndens
arbetsutskott

6 kap. 8 § 1 st
SoL

18.10

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

Enhetschef, 1:e
socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

18.11

Särskilt övervägande om
det finns skäl att ansöka
om överflyttning av
vårdnaden

Socialnämndens
arbetsutskott

6 kap. 8 § 2 st
SoL

Kan ej delegeras
till tjänsteman

18.12

Beslut att hos tingsrätten
ansöka om överflyttning
av vårdnaden

Socialnämnden

6 kap. 8 § 2 st
FB

Kan ej delegeras
till tjänsteman

18.13

Medgivande till
privatplacering

Socialnämndens
arbetsutskott

6 kap. 6 § 1st
SoL

Kan ej delegeras
till tjänsteman

18.14

Beslut om att återkalla ett
medgivande

Socialnämndens
arbetsutskott

18.15.1

Godkännande av
jourhems lämplighet för
tillfällig

Socialnämndens
arbetsutskott

21

6 kap. 6 § 3 st
SoL

Kan ej delegeras
till tjänsteman

vård och fostran

18.15.2

Godkännande av
familjehems lämplighet
för stadigvarande vård
och fostran

Socialnämndens
arbetsutskott

6 kap. 6 § 2 st
SoL

18.16

Förbud eller begränsning
för personer som har sitt
hem inom kommunen att
i hemmet ta emot andras
barn

Socialnämnden

5 kap. 2 §
SoL

18.17

Beslut om bistånd till
barn och unga i form av
internationell placering

Socialnämndens
arbetsutskott

6 kap. 11 b §
SoL, 4 kap. 1
§ SoL, 6 kap.
6 § SoL

18.18

Beslut om godkännande
av internationell
placering på ansökan av
utländsk
myndighet

Socialnämndens
arbetsutskott

6 kap. 11 a §
SoL

18.19

Beslut om bistånd i form
av plats i skyddat boende
-Internt

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

-Externt

1:e
socialsekreterare

18.20

Sluta avtal om skyddat
boende i enlighet med
beslut

Enhetschef

18.21

Beslut om ersättning och
behörighet att ingå avtal
med särskilt förordnad
vårdnadshavare efter
vårdnadsöverflyttning

Enhetschef

6 kap. 11 §
SoL

19

LVU

Delegat

Lagrum

22

Överklagas till
förvaltningsdomstol
får ej delegeras

Anmärkning

19.1

Beslut att ansöka om vård
enligt LVU hos
förvaltningsrätten

Socialnämndens
arbetsutskott

4 § LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

19.2.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande

Socialnämndens
arbetsutskott

6 § 1 st LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

19.2.2

Om beslut inte kan
avvaktas

Socialnämndens
ordförande eller
annan särskilt
förordnad
ledamot

6 § 2 st LVU

Se förordnande

19.3

Begäran hos
förvaltningsrätt om
förlängd tid för ansökan
om vård

1:e
socialsekreterare

8 § LVU

19.4

Beslut om att omedelbart Socialnämndens
omhändertagande enligt 6 arbetsutskott,
§ LVU skall upphöra
socialnämndens
ordförande eller
annan särskilt
förordnad
ledamot

9 § 3 st LVU

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

Socialnämndens
arbetsutskott

11 § 1-2 st
LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

Socialnämndens
ordförande eller
annan särskilt
förordnad
ledamot

11 § 3 st LVU

Se förordnande

19.5

Om beslut inte kan
avvaktas

I övriga fall
upphör
omhändertagande
t utan beslut. Se
lagtext.
Se förordnande

19.6

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

Socialsekreterare

11 § 4 st LVU

T ex kortare
vistelser utanför
familjehemmet/
HVB/institutionen
utöver vad
familjehem/HVB/institut
. har befogenhet
att besluta om

19.7

Övervägande om behov
av vård med stöd av 2 §

Socialnämndens
arbetsutskott

13 § 1 st LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

23

LVU fortfarande
föreligger
19.8

Omprövning om behov av
vård med stöd av 3 § LVU
fortfarande föreligger

Socialnämndens
arbetsutskott

13 § 2 st LVU

19.9

Särskilt övervägande om
det finns skäl att ansöka
om överflyttning av
vårdnaden enl. 6 kap. 8 §
FB

Socialnämndens
arbetsutskott

13 § 3 st LVU

19.10

Beslut att hos tingsrätten
ansöka om överflyttning
av vårdnaden

Socialnämnden

6 kap. 8 § 2 st
FB

Beslut om hur den unges
umgänge med
vårdnadshavare utövas
19.11.1

När överenskommelse ej
kan nås

Socialnämnden

14 § 2 st 1 p
LVU

19.11.2

Om beslut inte kan
avvaktas

Socialnämndens
ordförande eller
socialnämndens
vice ordförande

6 kap. 39 §
KL

19.12.1

Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas
för vårdnadshavaren

Socialnämnden

14 § 2 st 2 p
LVU

19.12.2

Om beslut inte kan
avvakta

Socialnämndens
ordförande eller
socialnämndens
vice ordförande

6 kap. 39 §
KL

24

Kan ej delegeras
till tjänsteman

Kan ej delegeras

Om överenskommelse kan nås
i fråga om
umgänge, krävs
inget beslut enligt
LVU

Bestämmelsen
innebär att
socialnämnden
enligt 14 § 3 st
LVU minst en gång
var tredje månad
är skyldig att
överväga om ett
beslut om
umgänge eller
hemlighållande av
vistelseort
fortfarande
behövs

19.13

Övervägande om beslut
rörande rätt till umgänge,
umgängesförbud eller
hemlighållande av
vistelseort för den unge
ska kvarstå

Socialnämndens
arbetsutskott

14 § 3 st LVU

19.14

Beslut om upphörande av
vård

Socialnämndens
arbetsutskott

21 § 1 st LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

19.15

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

Socialnämndens
arbetsutskott

22 § 1 st LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

19.16

Prövning av om beslut om
förebyggande insats skall
upphöra att gälla

Socialnämndens
arbetsutskott

22 § 3 st LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

19.17

Beslut om att
Socialnämndens
förebyggande insats enligt arbetsutskott
22 § 1 st LVU ska upphöra

22 § 3 st LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

19.18

Beslut att ansöka hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud

Socialnämndens
arbetsutskott

24 § LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

19.19

Övervägande om fortsatt
flyttningsförbud

Socialnämndens
arbetsutskott

26 § 1 st LVU

Kan ej delegeras
till tjänsteman

19.20

Beslut om att
flyttningsförbud ska
upphöra

Socialnämndens
arbetsutskott

26 § 2 st LVU

19.21.1

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

Socialnämndens
arbetsutskott

27 § 1 st LVU

19.21.2

Om beslut inte kan
avvaktas

Socialnämndens
ordförande eller

27 § 2 st LVU

25

Kan ej delegeras
till tjänsteman

annan särskilt
förordnad
ledamot
19.22

Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud ska
upphöra

Socialnämndens
arbetsutskott

30 § 2 st LVU

19.23

Beslut om den unges
umgänge med
vårdnadshavare och med
förälder med reglerad
umgängesrätt efter beslut
om flyttningsförbud

Socialnämndens
arbetsutskott

31 § LVU

19.24

Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

Socialsekreterare

32 § 1 st LVU

19.25

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning

Socialnämndens
arbetsutskott,
socialnämndens
ordförande

43 § 1 p LVU

19.26

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård
eller omhändertagande

Ledamot eller
tjänsteman enligt
särskilt
förordnande
Enhetschef, 1:e
socialsekreterare
och
socialsekreterare
vid social jour

43 § 2 p LVU

19.27

Företräda socialnämnden
vid muntlig förhandling i
mål enligt LVU i
förvaltningsrätt och
kammarrätt

Socialsekreterare
,
förvaltningsjurist

26

Se förordnande
där behöriga
namnges

19.28

Anmälan om behov av
offentligt biträde samt
yttrande till
förvaltningsrätten över
ansökan om offentligt
biträde i ärende enligt
LVU

Socialsekreterare

39 § LVU

20

LVM

Delegat

Lagrum

20.1

Anmälan enligt LVM till
annan socialförvaltning

Enhetschef

6 § LVM

20.2

Beslut att inleda
utredning om skäl för
tvångsvård

Enhetschef

7 § LVM

20.3

Beslut om att utredning
inte skall inledas eller att
påbörjad utredning skall
läggas ned alternativt
övergå i utredning enligt
11 kap. 1 § SoL

Enhetschef

7 § LVM

Lägga ned
utredning enligt 7
§ innebär att
ärendet avgörs
medan övergång
till utredning enl.
11 kap. 1 § SoL
fordrar samtycke
från den enskilde
och att beslut att
inleda sådan
utredning fattas

20.4

Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare för
undersökningen

Socialsekreterare

9 § LVM

Beslut om
undersökning ska
fattas, om sådan
inte är uppenbart
obehövlig

20.5

Beslut om att hos
förvaltningsrätten ansöka
om vård

Socialnämndens
arbetsutskott

11 § LVM

Kan ej delegeras
till tjänsteman

27

Anmärkning

20.6

Vidta åtgärder för
verkställighet av rättens
beslut om vård

Socialsekreterare

12 § LVM

20.7.1

Beslut om omedelbart
omhändertagande

Socialnämndens
arbetsutskott

13 § LVM

20.7.2

Om nämndens beslut inte
kan avvaktas

Socialnämndens
ordförande eller
annan särskilt
förordnad
ledamot

20.8

Beslut om att ett
omedelbart
omhändertagande ska
upphöra

Socialnämndens
ordförande eller
vid dennes förfall
annan ledamot i
arbetsutskottet

18 b § LVM

20.9

Beslut om ansökan om
intagning på visst hem för
vård eller boende för den
som är omhändertagen
enligt 13 § LVM

Socialsekreterare

19 § LVM

20.10

Beslut om att begära
polishandräckning för att
föra missbrukare till
läkarundersökning

Socialsekreterare

45 § 1 p LVM

20.11

Beslut om att begära
polishandräckning för
inställelse vid
vårdinstitution

Socialsekreterare

45 § 2 p LVM

20.12

Yttrande till allmän
domstol när den som
begått brott kan bli
föremål för vård enligt
LVM

Enhetschef

31 kap. 2 § 1
st BrB

28

Kan ej delegeras
till tjänsteman
Se förordnade

Avser då det
omedelbara
omhändertagande
t upphör

20.13

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

Enhetschef

46 § LVM

20.14

Beslut om egenavgift till
kommunen för uppehälle
vid placering på LVMhem, familjehem eller
HVB

Socialsekreterare

8 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoF

20.15

Beslut om
avgiftsnedsättelse eller
avgiftsbefrielse avseende
egenavgift

Enhetschef

8 kap. 1 § SoL

21

Familjerätt/ärenden
enligt
föräldrabalken

Delegat

Lagrum

21.1

Godkännande av
faderskapsbekräftelse då
parterna varit
sammanboende under
hela konceptionstiden och
är övertygade om att
barnet är deras
gemensamma

Socialsekreterare
, assistent

1 kap. 4 § 1 st
FB

21.2

Utredning av faderskap

Socialsekreterare

- Upplysningar från
modern eller andra
personer samt begäran
att annan kommun skall
lämna biträde vid
utredningen

2 kap. 1 § FB
2 kap. 4 § FB

- Ge den som kan antas
vara fader till barnet
tillfälle att bekräfta
faderskapet

2 kap. 5 § FB

29

Befogenhet enligt
10 kap. 2 § OSL att
avge yttrande,
d.v.s. att lämna ut
uppgifter trots
sekretess

Anmärkning

- Initiativ till
blodundersökning

2 kap. 6 § FB

- Protokoll mm avseende
utredning

2 kap. 8 § FB

21.3

Beslut att inleda
utredning om
fastställande av
faderskapet och vidta
åtgärder i samband med
detta såsom biträde och
blodundersökning när
dom eller bekräftelse
finns och faderskapet kan
ifrågasättas

Enhetschef

2 kap. 1-2 §§
FB
2 kap. 4-6 §§
FB
2 kap. 8 § FB

Beslut att inte
påbörja utredning
eller att lägga ned
en påbörjad
utredning ska
fattas av
socialnämnden

21.4

Beslut att inleda
utredning om annan man
än den som är gift med
barnets moder kan vara
far till barnet

Socialsekreterare

2 kap. 9 § 1 st
FB

Beslut att inte
påbörja utredning
eller att lägga ned
en påbörjad utredning ska fattas av
socialnämnden

21.5

Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap

Socialsekreterare

3 kap. FB

21.6

Lämnande av
upplysningar till allmän
domstol i vårdnads-,
boende- och
umgängesmål

Socialsekreterare

6 kap. 19 §
FB

21.7

Lämnande av
upplysningar inför
interimistiskt beslut i
allmän domstol

Socialsekreterare

6 kap. 20 §
FB

21.8

Beslut att utse utredare i
vårdnads-, boende- och
umgängesärenden

Enhetschef

6 kap. 19 § 2
st FB

30

21.9.1

Godkännande av
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och
umgänge

Socialsekreterare

21.9.2

Icke godkännande av
avtal

Enhetschef

21.10

Godkännande av avtal om
underhållsbidrag där
betalningsperioden
överstiger 3 månader

Socialsekreterare

7 kap. 7 § FB

21.11

Medgivande till adoption

Socialnämnden

6 kap. 12 §
SoL

Kan ej delegeras
till tjänsteman

21.12

Återkallelse av
medgivande till adoption

Socialnämnden

6 kap. 13 §
SoL

Kan ej delegeras
till tjänsteman

21.13.1

Samtycke till att
adoptionsförfarandet får
fortsätta

Socialsekreterare

6 kap. 14 §
SoL

21.13.2

Om oenighet råder i fråga

Socialnämnden

Ej möjligt att
delegera till
tjänsteman om
oenighet råder i
frågan

21.14

Yttrande till allmän
domstol i fråga om
förordnande av god man
eller förvaltare för person
som fyllt 16 år

Socialsekreterare

11 kap. 16 §
2 st FB

Se även rubriken
Anmälan till
överförmyndaren,
avsnitt 12.

21.15

Yttrande till
överförmyndare i fråga
om förordnande av god
man för person under 16
år

Socialsekreterare

11 kap.16 §
3 st FB

21.16

Yttrande till allmän
domstol angående
adoption

Socialnämnden

4 kap. 10 §
FB

31

6 kap. 17 a §
FB
6 kap. 14 a §
2 st FB
6 kap. 15 a §
3 st FB

Befogenhet enligt
10 kap. 2 § OSL att
avge yttrande,
d.v.s. att lämna ut
uppgifter trots
sekretess

21.17

Beslut att utse utredare
att genomföra en
adoptionsutredning

Enhetschef

22

Ärenden rörande yttrande Delegat
och uppgiftslämnande

Lagrum

22.1

Yttrande till
Transportstyrelsen i
körkortsärende

Socialsekreterare

3 kap. 8 §
KKF
5 kap. 2 §
KKF

22.2

Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens
medgivande

Socialsekreterare

3 § 2 st Passförordningen

22.3

Yttrande enligt lag om
personnamn

Socialsekreterare

44-45 §§ Lag
om
personnamn

22.4

Yttrande i
vapenlicensärenden

Socialsekreterare

22.5

Yttrande till
åklagarmyndigheten

Socialsekreterare

11 § 1 st LuL
31 kap. BrB

Befogenhet enligt
10 kap 2 § OSL att
avge yttrande,
d.v.s. att lämna ut
uppgifter trots
sekretess

22.6

Yttrande med anledning
av begäran om utredning
gällande misstänkt under
15 år

Socialsekreterare

31 § 1 p LuL
33-34 §§ LuL

Befogenhet enligt
10 kap 2 § OSL att
avge yttrande,
d.v.s. att lämna ut
uppgifter trots
sekretess

22.7

Yttrande i ärenden
avseende ansökan att bli

Socialsekreterare

5§
Hemvärns-

32

4 kap. 14 §
FB

Anmärkning

Befogenhet enligt
10 kap. 2 § OSL att
avge yttrande,
d.v.s. att lämna ut
uppgifter trots
sekretess
Får endast lämnas
om den enskilde
samtycker

hemvärnsman

Kommunvägledar förordningen
e i Kundtjänst

22.8.1

Yttrande till
tillsynsmyndighet

Socialnämnden

13 kap. 5 §
SoL

22.8.2

Om socialnämndens
beslut inte kan avvaktas

Socialnämndens
ordförande eller
vice ordförande

6 kap. 36 §
KL

22.9.1

Yttrande över tillståndsansökan gällande HVB

Socialnämnden

22.9.2

Om socialnämndens
beslut inte kan avvaktas

Avdelningschef

22.10

På begäran av annan
nämnd inom egna
kommunen vars
verksamhetsområde
inrymmer
socialtjänstuppgifter
lämna uppgift om en
person är aktuell inom
socialtjänsten

Socialsekreterare

12 kap. 7 §
SoL

22.11

Underrättelse till
åklagarmyndighet om
vård eller andra åtgärder
som redovisats i vårdplan
för person som dömts till
vård enligt
socialtjänstlagen ej
kommit till stånd

Socialsekreterare

12 kap. 8 §
SoL

22.12

På begäran lämna
upplysningar och förslag
på åtgärder till domstol/
frivårdsmyndighet/
åklagare

1:e
socialsekreterare

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

33

Avser IVO samt JO
och JK. Befogenhet
enligt 10 kap. 2 §
OSL att avge
yttrande, d.v.s. att
lämna ut uppgifter
trots sekretess

Begäran från
åklagarmyndighet
fordras ej för
utlämnande av
uppgift

22.13

På begäran av
åklagarmyndighet,
polismyndighet, domstol,
kronofogdemyndighet
eller skattemyndighet
lämna uppgift om
huruvida en person vistas
i HVB eller familjehem

Socialsekreterare

12 kap. 10 §
SoL

22.14

På begäran lämna uppgift
vilken kan vara av
betydelse för
tillämpningen av SFB till
försäkringskassa m.m.

Socialsekreterare

110 kap. 31 §
SFB

22.15

På begäran av myndighet
lämna uppgift om
enskilds adress i fall då
denna behövs för
delgivning enligt
delgivningslagen
(2010:1932)

Socialsekreterare

10 kap. 26 §
OSL

22.16

På begäran av annan
myndighet inom hälsooch sjukvården samt
socialtjänsten lämna
uppgift om underårigs
eller missbrukares
förhållanden om
uppgiften behövs för att
den enskilde skall få
nödvändig vård,
behandling eller annat
stöd

Socialsekreterare

25 kap. 12 §
OSL
26 kap. 9 §
OSL

Bestämmelsen är
även tillämplig för
uppgiftslämnande
rörande gravid
kvinna, om det
behövs för
nödvändig insats
till det väntade
barnet

23

Övrigt gällande
myndighetsutövning

Delegat

Lagrum

Anmärkning

23.1

Beslut att utse företrädare Socialsekreterare
från socialtjänsten vid
förhör av unga
lagöverträdare

34

7 § LuL

Endast uppgift om
att en person
vistas i HVB kan
lämnas utan
hinder av
sekretess, inte var
någonstans

23.2

Beslut att avvisa biträde
eller ombud

Enhetschef

23.3

Begäran till
överförmyndaren om
överförmyndarspärrat
konto för barns barnpension

Socialsekreterare

23.4

Begäran till
försäkringskassa om
ändring av
betalningsmottagare för
barnbidrag

Socialsekreterare

14 § 2 st FL

Beslut kan
överklagas i
samma ordning
som det beslut
varigenom
myndigheten
avgör ärendet

106 kap. 6-7
§§ SFB

Avser utbetalning
till familjehemsförälder avseende
barnbidrag för
placerat barn
eller barn placerat
vid HVB eller
stödboende
Delegeringsförbud
råder för 16 kap.
18 § SFB, se SoL
10 kap. 5 §.

23.5

Begäran till
försäkringskassan om
ändring av
betalningsmottagare för
bostadsbidrag

Socialsekreterare

98 kap. 11 §
SFB

23,6

Begäran om utbetalning
av retroaktiv ersättning
hos försäkringskassan

Socialsekreterare

107 kap. 5 §
SFB
9 kap. 2 § SoL

23,7

Begäran till CSN om
ändring av
betalningsmottagare för
studiehjälp

Socialsekreterare

2 kap. 33 § 2
st
Studiestödsförordningen

23.8

Beslut om uttagande av
bidrag till kostnader från

Socialsekreterare

8 kap. 1 § 2 st
SoL

35

föräldrar då underårig får
vård i annat hem än det
egna

6 kap. 2 § SoF

23.9

Beslut om att befria
underhållsskyldig
förälder från bidragande
till kostnader

Enhetschef

8 kap. 1 § SoL

23.10

Beslut om ersättning för
uppehälle (egen avgift)
vid stöd- och
hjälpinsatser av
behandlingskaraktär när
bistånd ges i form av plats
i HVB eller i familjehem

Socialsekreterare

8 kap. 1 § SoL

23.11

Beslut om eftergift

Enhetschef

9 kap. 4 § SoL

23.12

Beslut om anmälan till
försäkringskassan om att
socialnämnden 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
och narkotika

Socialsekreterare

SFB 106 kap.
13 §

23.13

Framställan eller ansökan
till domstol i de fall
underårig bedöms vara i
behov av målsägarbiträde

Enhetschef

5 kap. 2 § SoF

23.14.1

Beslut att polisanmäla
brott som riktar sig mot
underårig

Socialsekreterare

12 kap. 10 §
SoL
10 kap. 18 a
§ och 19-24
§§ OSL

23.14.2

Beslut att inte
polisanmäla brott som
riktar sig mot underårig

1:e
socialsekreterare

36

Ett beslut fattas
för vardera
föräldern

Avser såväl
anmälan som
uppgiftslämnande

23.15

Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten

Avdelningschef

12 kap. 10 §
SoL
10 kap. 2 §
OSL

Till exempel brott
mot tjänsteman
eller annan
företrädare för
socialnämnden

24-28 Alkohol, tobak, läkemedel och spel
24

Alkohollagen

Delegat

Lagrum

24.1.1

Beslut om stadigvarande
serveringstillstånd

Socialnämndens
arbetsutskott

8 kap. 1, 2, 4,
6, 7, 14, 15 §§
AlkL

24.1.2

Beslut om
serveringstillstånd för
den som bedriver
catering- vid befintligt
stadigvarande tillstånd

Tillståndshandläggare

24.2

Beslut om tillfälliga
serveringstillstånd

Tillståndshandläggare

8 kap. 1, 2, 6,
7, 14, 15 §§
AlkL

24.3

Beslut om att förbjuda
eller inskränka
alkoholförsäljning om
det anses påkallat för att
upprätthålla ordningen

Socialnämndens
arbetsutskott

3 kap. 10 §
AlkL

24.4

Beslut om uteservering

Tillståndshandläggare

8 kap. 14 §
AlkL

Beslut om ändring av
serveringstid

8 kap. 19 §
AlkL
37

Anmärkning

Både vid
stadigvarande och
tillfälligt
serveringstillstånd

24.5.1

- inom normaltid

Tillståndshandläggare

24.5.2

- utöver normaltid vid
tillfälliga
serveringstillstånd

Tillståndshandläggare

24.5.3

- utöver normaltid

Socialnämndens
arbetsutskott

24.6

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

Enhetschef

9 kap. 12 §
AlkL

24.7

Beslut att meddela
erinran eller varning

Socialnämndens
arbetsutskott

9 kap. 17 §
AlkL

24.8

Beslut om återkallelse
av serveringstillstånd
När tillståndet inte
längre utnyttjas

Tillståndshandläggare

9 kap. 18 § 1
p AlkL

I övriga fall

Socialnämndens
arbetsutskott

9 kap. 18 §
AlkL

24.9

Beslut om att meddela
varning vid detaljhandel
eller servering av folköl

Socialnämndens
arbetsutskott

9 kap. 19 §
AlkL

24.10

Beslut om att förbjuda
detaljhandel eller
servering av folköl

Socialnämndens
arbetsutskott

9 kap. 19 §
AlkL

25

Tobakslagen

Delegat

Lagrum

25.1

Beslut om att meddela
varning eller att
förbjuda
tobaksförsäljning

Avdelningschef

20 a §
Tobakslagen

25.2

Meddela föreläggande
eller förbud

Avdelningschef

20 §
Tobakslagen

38

Ska behandlas
med förtur

Anmärkning

25.3

Beslut om
vitesföreläggande

Avdelningschef

20 §
Tobakslagen

25.4

Beslut att omhänderta
tobaksvaror

Avdelningschef

21 §
Tobakslagen

26

Lag om elektroniska
cigaretter och
påfyllnadsbehållare

Delegat

Lagrum

26.1

Beslut om att meddela
varning eller att
förbjuda
tobaksförsäljning

Avdelningschef

32 § Lag om
elektroniska
cigaretter
och
påfyllnadsbehållare

26.2

Meddela föreläggande
eller förbud

Avdelningschef

31 § Lag om
elektroniska
cigaretter
och
påfyllnadsbehållare

26.3

Beslut om
vitesföreläggande

Avdelningschef

34 § Lag om
elektroniska
cigaretter
och
påfyllnadsbehållare

27

Lag om handel med
vissa receptfria
läkemedel

Delegat

Lagrum

27.1

Kontroll av efterlevnad
av lag och föreskrifter
samt behörighet i
enlighet med 21 och 21
a §§

Tillståndshandläggare

20, 21, 21 a
§§ Lag om
handel med
vissa
receptfria
läkemedel

39

Anmärkning

Anmärkning

27.2

Beslut att ta ut avgift av
den som bedriver
detaljhandel

Tillståndshandläggare

23 § Lag om
handel med
vissa
receptfria
läkemedel

28

Automatspel

Delegat

Lagrum

28.1

Yttrande angående
automatspel

Tillståndshandläggare

44 §
Lotterilagen

Anmärkning

29-35 Vård och omsorg
29

Allmänt övergripande
för vård och omsorg

Delegat

Lagrum

29.1

Beslut att
- inleda utredning

Handläggare

11 kap. 1 §
SoL

29.2.1

Beslut att
-inte inleda utredning

29.2.2

Enhetschef

Anmärkning

11 kap. 1 §
SoL

- avsluta utredning utan
insats

Handläggare

Gäller då
utredning
slutförts och då
det ej bedömts
föreligga behov av
insats

- avsluta utredning med
insats

Handläggare

29.3.1

Yttrande till tillsynsmyndighet

Socialnämnden

13 kap. 5 §
SoL

29.3.2

- i brådskande fall

29.4

Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten

Avdelningschef

12 kap. 10 §
SoL

Avser IVO
Socialstyrelsen, JO,
JK, m.fl.
6 kap. 39 §
Socialnämndens
Befogenhet enligt
KL
ordförande eller
10 kap. 2 § OSL att
vice ordförande
avge yttrande,
Socialnämnden
13 kap 2 § SoL
d.v.s. att
lämna
Socialnämndens ordf eller vice
6;36
KL ut
uppgifter trots
ordförande
sekretess

40

T.ex. brott mot
tjänsteman eller
annan företrädare

10 kap. 2 §
OSL
6 kap. 39 §
KL

för
socialnämnden.

30

Bistånd enligt SoL

Delegat

Lagrum

Anmärkning

30.1.1

Beslut om bistånd i form
av hemtjänst,
matdistribution och
trygghetslarm

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Hälso- och
sjukvårdsinsatser ges med
stöd av HSL och är
inte överklagbara

30.1.2

Beslut om bistånd i form
av städ, tvätt, inköpslista
och trygghetslarm

Utsedda
kommunvägledare i
kundtjänst,
handläggare

4 kap. 1 § SoL

30.2

Beslut om bistånd i form
av särskild boendeform

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

30.3

Beslut om parboende i
särskild boendeform

Handläggare

4 kap. 1 § SoL
Jfr 4 kap. 1 c
§ SoL

30.4

Beslut med anledning av
ansökan om bistånd av
person som flyttar in
från annan kommun

Handläggare

2 a kap. 8 §
SoL
4 kap. 1 § SoL

30.5

Beslut om bistånd i form
av korttidsvistelse för
avlastning, växelvård
och rehabilitering

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

30.6

Beslut om bistånd i form Handläggare
av plats i dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

30.7

Beslut om
ledsagarservice

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

Beslut om anhörigbidrag
30.8.1

- enligt riktlinjer

Biståndsbehövande som
flyttar in från
annan kommun

OBS! Inga nya
ärenden beviljas,
Enhetschef
41

4 kap. 2 § SoL

30.8.2

- utöver riktlinjer

endast
omprövning av
pågående
ärenden

Socialnämndens
arbetsutskott

Beslut om avgift samt
jämkning av avgift för
service, omvårdnad och
boende

8 kap. 2 § SoL

30.9.1

- enligt riktlinjer

Ekonomiassistent

30.9.2

- utöver riktlinjer

Avdelningschef

30.10

Beslut om nedskrivning
av, eller befrielse från,
skuld avseende
debiterad avgift inom
vård och omsorg

Avdelningschef

30.11

Beslut att teckna avtal
om köp av boendeplats i
annan kommun eller hos
annan vårdgivare

Avdelningschef

30.12

Beslut om bistånd enl.
4 kap. 1, 2 §§ utöver de
punkter som redan
angetts i denna
delegationsordning

Avdelningschef

4 kap. 1-2 §§
SoL

31

Socialpsykiatri

Delegat

Lagrum

31.1

Beslut om bistånd i form
av stöd för boende och
sysselsättning

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

31.2

Beslut om bistånd i form
av bostad med särskild
service för
funktionshindrade

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

31.3

42

8 kap. 2 § SoL

Anmärkning

Beslut om att
tillhandahålla bostad i
särskilt boende vid
inflyttning från annan
kommun
31.4

Beslut om bistånd i form
av plats vid enskilt
vårdhem/hem för vård
eller boende

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

31.5

Beslut om upphörande
av bistånd i form av
plats vid enskilt
vårdhem/hem för vård
eller boende

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

31.6

Beslut om köp av plats
hos annan vårdgivare

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

31.7

Beslut om att
tillhandahålla rum för
korttidsboende

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

31.8

Beslut om bistånd i form
av kontaktperson

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

31.9

Beslut om upphörande
av kontaktperson

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

31.10

Beslut om förordnande
och entledigande av
kontaktperson

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

31.11

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
till kontaktperson

Handläggare

Beslut om avgift samt
jämkning av avgift för
43

service, omvårdnad och
boende
31.12.1

- enligt riktlinjer

Ekonomiassistent

31.12.2

- utöver riktlinjer

Ekonom

31.13

Nedskrivning av eller
befrielse från skuld
avseende debiterad
avgift

Avdelningschef

8 kap. 2 § SoL

31.14

Beslut med anledning av
ansökan om bistånd av
person som flyttar in
från annan kommun

Handläggare

2 a kap. 8 §
SoL, 4 kap. 1
§ SoL

Biståndsbehövande som
flyttar in från
annan kommun

32

Stöd och service till
vissa funktionshindrade
(LSS)

Delegat

Lagrum

Anmärkning

32.1

Biträde av personlig
assistent

Handläggare

9 § 2 LSS

32.2

Ekonomiskt stöd för att
bekosta personlig
assistent vid tillfälligt
utökade behov

Handläggare

9 § 2 LSS

32.3

Ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
personlig assistent

Handläggare

9 § 2 LSS

32.4

Beslut om
ledsagarservice

Handläggare

9 § 3 LSS

32.5

Biträde av
kontaktperson

Handläggare

9 § 4 LSS

44

Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättning
till kontaktperson
32.6.1

- enligt
kommunförbundets
rekommendationer

Handläggare

32.6.2

- utöver
kommunförbundets
rekommendationer

Enhetschef

32.7

Beslut om
avlösarservice i hemmet

Handläggare

9 § 5 LSS

32.8

Beslut om
korttidsvistelse utanför
det egna hemmet

Handläggare

9 § 6 LSS

32.9

Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
utanför det egna
hemmet i anslutning till
skoldagen samt under
lov

Handläggare

9 § 7 LSS

32.10

Beslut om boende i
familjehem för barn och
ungdomar

Socialnämndens
arbetsutskott

9 § 8 LSS

32.11

Godkännande av
familjehems lämplighet

Socialnämndens
arbetsutskott

6 kap. 6 § 2 st
SoL

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
32.12.1

- enligt
kommunförbundets
rekommendationer

Handläggare

32.12.2

- utöver
kommunförbundets
rekommendationer

Enhetschef

45

T.ex. lägervistelse,
stödfamilj m.m.

32.13

Beslut om boende i
bostad med särskild
service för barn och
ungdomar

Enhetschef

Beslut om boende för
vuxna i bostad med
särskild service etc.

9 § 8. LSS

Gäller både
interna och
externa boenden

9 § 9 LSS

32.14.1

- inom kommunens
boenden

Handläggare

32.14.2

- inom boenden som
drivs av annan

Enhetschef

Beslut om daglig
verksamhet för
personer i
yrkesverksam ålder som
saknar förvärvs-arbete
och inte utbildar sig

9 § 10 LSS

32.15.1

- inom kommunens
verksamhet

Handläggare

32.15.2

- inom verksamhet som
drivs av annan utförare

Enhetschef

32.16

Beslut om bistånd i form
av boendestöd

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

32.17

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

Enhetschef

11 § LSS

32.18

Medgivande att en insats Socialnämndens
enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS arbetsutskott
får vidtas då en
vårdnadshavare
samtycker och den
andra vårdnadshavaren
motsätter sig åtgärd

32.19

Beslut om upphörande
av insats enligt LSS

Handläggare

46

6 kap. 13 a §
FB

Personkrets
1 och 2

32.20

Beslut om
Handläggare
återbetalningsskyldighet

12 § LSS

32.21

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

Handläggare

16 § LSS

32.22

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

Handläggare

16 § 3 st LSS

32.23

Beslut om att ingå avtal
med vårdgivare enligt
16 c § LSS

Socialnämnden

32.24

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

Enhetschef

32.25

Beslut om att anmäla
behov av ersättning för
personlig assistent till
försäkringskassa

Handläggare

51 kap. SFB
15 § LSS

Gäller under
förutsättning att
den enskilde
ansökt om
personlig assistent
enligt LSS, inte
enligt SoL

32.26

Fullgöra
anmälningsskyldighet
enligt förordningen om
totalförsvarsplikt

Handläggare

3 kap. 5 §
förordning
om totalförsvarsplikt

Uppgifter lämnas
årligen före 1
april.
Avser svenska
medborgare som
under året fyller
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Gäller även
personer som är
bosatta i
kommunen, men
där annan
kommun har
ansvaret

20 § LSS
Beslutet är inte
Beslutet är inte
5 § LSSöverklagbartöverklagbart
förordningen
6 kap. 2-4 §§
SoF

17 år och som den
15 mars erhöll
insats enligt 9 § 19 LSS

33

Färdtjänst och
Riksfärdtjänst

Delegat

Lagrum

33.1

Beslut om generella och
begränsade tillstånd för
färdtjänst, inkl. beslut
om medföljande av
ledsagare och
föreskrifter enligt 9 §

Färdtjänsthandläggare

6-9 § §
Lag om
färdtjänst

Beslut att återkalla
tillstånd till färdtjänst

12 § Lag om
färdtjänst

33.2.1

- om förutsättningarna
för tillstånd inte längre
finns

Färdtjänsthandläggare

33.2.2

- om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till
allvarliga och upprepade
överträdelser av de
föreskrifter och villkor
som gäller

Socialnämnden

33.3

Beslut om riksfärdtjänst

Färdtjänsthandläggare

4-7 §§ Lag
om
riksfärdtjänst

33.4

Beslut om ersättning för
färdtjänstresa

Färdtjänsthandläggare

8 § Lag om
riksfärdtjänst
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Anmärkning

33.5.1
33.5.2

Beslut om att återkalla
tillstånd till
riksfärdtjänst
- om förutsättningar för
tillstånd inte längre
finns

Färdtjänsthandläggare

9 § Lag om
riksfärdtjänst

Socialnämnden

- om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till
allvarliga och upprepade
överträdelser av de
föreskrifter och villkor
som gäller

34

Bostadsanpassning

Delegat

Lagrum
Lag
(2018:222)
om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Beviljande av
bostadsanpassningsbidrag till ett värde av
34.1.1

Upp till 100 000 kronor

Handläggare

34.1.2

100 001 kr- 500 000 kr

Enhetschef

34.1.3

500 001 kr- 1 000 000
kr

Avdelningschef

34.1.4

Anmärkning

Belopp därutöver

Socialnämndens
arbetsutskott

35

Valfrihetssystem (LOV)

Delegat

35.1

Beslut om att godkänna/
ej godkänna leverantör
av serviceinsatser inom
hemtjänsten

Enhetschef

Rapporteras vid
nämndens
sammanträde

35.2

Beslut om att ingå avtal
med leverantör av
serviceinsatser inom
hemtjänsten

Enhetschef

Rapporteras vid
nämndens
sammanträde
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Lagrum

Anmärkning

35.3

Hävande av avtal med
leverantör av
serviceinsatser inom
hemtjänsten

Socialnämnden
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