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1. FÖRKORTNINGAR 
 

Begravningslagen      BL 

Förvaltningslagen      FL 

Föräldrabalken      FB 

Hälso- och sjukvårdslagen                                 HSL  

Kommunallagen      KL 

Körkortsförordningen      KörkF 

Lag om allmän försäkring     AFL 

Lag om assistentersättning     LASS 

Lag om mottagande av asylsökande    LMA 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade   LSS 

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare   LUL 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga   LVU 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall    LVM 

Offentlighets- och sekretesslagen     OSL  

Skadeståndslagen      SkL 

Socialtjänstförordningen     SoF 

Socialtjänstlagen      SoL 

Tryckfrihetsförordningen     TF 

Äktenskapsbalken      ÄktB 

Ärvdabalken      ÄB 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELEGERING  
 

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i delegationsordningen 
enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är aktuell.  Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen en 
nämnd.  
 
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § samt 7 kap 5 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 38 §, dock inte delegeras:  
 
• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess 
helhet eller av fullmäktige har överklagats,  

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt,  

• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 

• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
 
Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter och inte ger utrymme för självständiga bedömningar betraktas 
inte som beslut, utan som ren verkställighet. Dessa upptas därmed inte i delegationsordningen. Exempel på sådana 
ärenden är avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, semester enligt semesterlagen eller färdtjänst enligt fastställda 
riktlinjer.  
 
När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om ingen 
ersättare finns utsedd för tjänsteman övergår delegationen till överordnad.  
Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. Om en delegat anser att 
ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet 
överlämnas till nämnden för beslut.  

2.1 Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen 6 kap 40 § ska beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § anmälas till 
nämnderna.  
 
Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i socialnämndens ställe ska anmäla de fattade besluten 
till socialnämnden vid nästa planerade sammanträde.  
 
Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande: 

• vilken delegation som ligger till grund för beslutet, 

• kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll, 

• namn på den beslutande, samt  

• beslutsdatum.  
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2.2 Vidaredelegation  
Om nämnden med stöd av 7 kap 6 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit det, enligt kommunallagen 7 kap 6 § vidaredelegera 
beslutanderätten till annan anställd inom kommunen.  
 
Delegaten ska anmäla fattade beslut till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden.  

2.3 Delegationsordningen 
Om delegat inte finns på plats så övergår delegationsrätten till överordnad tjänst, exempelvis om enhetschef inte 
finns på plats och kan fatta beslut så kan överordnad chef det d.v.s verksamhets- och förvaltningschef.  

2.4 Brådskande ärenden 
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som nämnden har 
utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna speciella delegation framgår av kapitel 3.1 i 
delegationsordningen.  

2.5 Jäv 
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 28-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta 
delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till 
nämnden för beslut.  
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3. Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till arbetsutskott men 
inte till tjänsteman 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3. Beslut som enligt 10 kap 4 § (SoL) kan 
delegeras till arbetsutskottet men inte 
till tjänsteman 

Socialtjänstlagen 
(SoL) 
Lagen om vård av 
unga (LVU) 
Lagen om vård av 
missbrukare (LVM) 

-Arbetsutskottet består av 3 
ledamöter med ersättare ur 
socialnämnden 

Ett arbetsutskott skall bestå av minst 2 
ledamöter eller ersättare 

1 Medgivande att ett barn tas emot för 
adoption eller stadigvarande vård och 
fostran i ett enskilt hem som inte tillhör 
någon av föräldrarna eller annan som har 
vårdnaden om honom eller henne 

6 kap 6 och 12 §§  SoL -Arbetsutskott  

2 Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap 13 § SoL -Arbetsutskott  

3 Beslut ej ge samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta sedan 
ett barn utsetts åt familjen 

6 kap 14 § SoL -Arbetsutskott  

4 Övervägande om fortsatt vård i annat 
hem än det egna  

6 kap 8 § SoL -Arbetsutskott Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e månad är skyldig 
att överväga om vård enligt SoL 
fortfarande behövs. Den är tillämplig vid 
både SoL- och privata placeringar som 
nämnden har lämnat medgivande till Jfr 
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1.8 

     

5 Beslut ansökan hos förvaltningsrätten om 
vård enligt LVU 

8 § LVU -Arbetsutskott  

6 Beslut omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st LVU -Arbetsutskott Se även 2.1 ang möjlighet för ordförande 
eller annan som nämnden förordnat att 
fatta sådant beslut 

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

11 § 1 st LVU -Arbetsutskott Jfr 2.2 och 2.3 

8 Beslut den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 st LVU -Arbetsutskott Jfr 2.2 och 2.3 

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

13 § 1 och 3 st LVU -Arbetsutskott  Jfr 1.3 

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

13 § 1 och 3 st LVU -Arbetsutskott  

11 Beslut vården skall upphöra 21 § 1 st LVU -Arbetsutskott Beträffande kvarstående ansvar för 
kommunen se Socialstyrelsens 
meddelandeblad 17/88 

12 Beslut regelbunden kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson eller behandling i 
öppna former 

22 § 1 st LVU -Arbetsutskott  

13 Prövning av om beslut om särskild utsedd 
kontaktperson eller förebyggande insats 
skall upphöra att gälla 

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

14 Beslut förebyggande insats enligt 22 § 1 st 
LVU skall upphöra 

22 § 3 st LVU -Arbetsutskott  

15 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU -Arbetsutskott Jfr 25 § LVU 

16 Övervägande flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st LVU -Arbetsutskott Jfr 1.2 

17 Beslut flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st LVU -Arbetsutskott  

18 Beslut tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU -Arbetsutskott Jfr 2.4 

19 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningen om återkrav. 

9 kap 1§ och 8 kap. 
SoL 

-Arbetsutskottet  

20 Beslut begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st LVU -Arbetsutskott Jfr 2.5 

21 Beslut om upphörande av utreseförbud. 21 a § LVU -Arbetsutskottet Se 8.5c 
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22 Beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud. 

31 g § LVU -Arbetsutskottet Se 8.5b 

23 Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om 
fortsatt utreseförbud enligt LVU. 

31 f § LVU -Arbetsutskottet Se 8.5a 

24 Prövning utreseförbud 31 c § LVU -Arbetsutskottet Se 8.5d 

25 Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud. 

31 i § LVU -Arbetsutskottet Se 8.6b 

26 Beslut ansökan hos förvaltningsrätten om 
vård enligt LVM 

11 § LVM -Arbetsutskott  

27 Beslut omedelbart omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM -Arbetsutskott Betr kompletterande beslutanderätt se 
2.6 

 

 

3.1 Kompletterande beslutanderätt (s.k ordförandebeslut) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1 Kompletterande beslutanderätt (s.k 
ordförandebeslut) 
 

  Kompletterande beslutanderätt får 
användas när nämndens arbetsutskott 
beslut inte kan avvaktas. Beslut ska 
anmälas vid arbetsutskottets nästa 
sammanträde. 

1 Beslut omedelbart omhändertagande av 
ungdom under 20 år 

6 § 1 och 2 st LVU -Ordförande 
-Vice ordförande 
- ledamot i arbetsutskottet 

 

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

11 § 1 och 3 st LVU - Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

Se 1.8 
 

3 Beslut den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st LVU - Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

Se 1.9 

4 Beslut tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st LVU - Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

Se 1.20 

5 Beslut begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st LVU - Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet  

Se 1.21 
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6 Beslut att begära polishandräckning för 
att med stöd av LVU genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande. 

43 § 1 st LVU - Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

 

7 Beslut den unges vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 2. LVU 
 

- Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

Se 8.6  
(Ska anmälas vid socialnämndens nästa 
sammanträde). 
 

8 Beslut hur rätt till umgänge med den unge 
skall utövas 

• När överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren 

• När överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren och i 
avvaktan på SN:s beslut 

 
 
14 § 2 st 1. LVU 
 
 
14 § 2 st 1. LVU 
 

- Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

 
 
 
 
Se 8.5 
(Ska anmälas vid socialnämndens nästa 
sammanträde) 

9 Beslut om tillfälligt utreseförbud av barn och 
ungdom under 18 år 
 

31 e § LVU - Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

Se 8.2b 

10 Beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande av missbrukare. 

13 § LVM - Ordförande 
- Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

 

 

 

4. Övriga förvaltningsgemensamma ärenden 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Motta delgivning med nämnden  -Förvaltningschef eller den 
som utses av denne 

 

2 Arkivansvar Arkivlagen  
(1990:782) 

-Förvaltningschef 
- Förvaltningssekreterare 

 

3 Underteckna avtal, andra handlingar och 
skrivelser, som beslutas av nämnden 
 
Andra avtal, handlingar och skrivelser 
inom respektive verksamhetsområde 

 - Förvaltningschef 
 
 
-Verksamhetschef 

 

4 Samrådsförfarande i 
samhällsplaneringsärenden 

 -Socialchef  
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5 Tilldela/återta behörighetsregistrering för 
nyttjande av dataprogram 

 -Enhetschef 
-1:e soc sekr 

 

6 Kontaktperson för socialnämndens It-
verksamhet 

2 § dataförordning -IT-samordnare  

7 Utredning missförhållanden enligt Lex 
Sarah 

14 kap SoL 
24 kap LSS 

-Förvaltningschef 
-SAS 

 

8 Beslut föreligger inte något allvarligt 
missförhållande eller risk för allvarligt 
missförhållande enligt Lex Sarah 

14 kap SoL 
24 kap LSS 

-SAS  

9 Beslut allvarligt missförhållande 
alternativt påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande föreligger enligt Lex Sarah 

14 kap SoL 
24 kap LSS 

- Förvaltningschef Anmälan skickas snarast till Inspektionen 
för vård och omsorg.  
Information delges socialnämnden som 
är i nära anslutning till anmälan. 

     

10 Avsluta utredning då det inte kan 
bedömas röra sig om missförhållande 
eller då den rapporterade risken är oklar 
eller avlägsen 

 -Förvaltningschef 
-SAS 
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NY 

Beslut om anmälan av medicinsktekniska 
produkter 
 
 

6 kap Socialstyrelsens 
föreskrifter (SOFS 2008:1) 

1.En allvarlig försämring av 

en patients, en användares 

eller någon annan persons 

hälsotillstånd. 

2,En patients, en användares 

eller någon annan persons 

död 

 
 
 

1. Förvaltningschef 
 
 
 
 
 

2. Arbetsutskott 

 

     

     

12 Beslut anmäla till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande om 
förvaltningen av underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF -Myndighetshandläggare   

13 Beslut begära utdrag ur polisregistret  - Enhetschef 
- 1:e socialsekreterare 
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- Myndighetshandläggare 
- Administratör 
 

14 För bedömning av biståndsärenden och 
avgiftsberäkning genom direktåtkomst av 
personuppgifter från KIR, bilregistret, 
skattemyndigheten och försäkringskassan 

 -Myndighetshandläggare 
-Sjuksköterskor  
-Arbetsterapeut  
-Sjukgymnaster 

 

15 Beslut avseende remisser från VästKom, 
Skaraborgs kommunalförbund, Region 
Västra Götaland samt statlig myndighet 
som inte innebär principiellt viktig 
förändring för verksamheten 

 - Socialchef 
- Verksamhetschef  
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4.1 Ekonomiska ärenden och inköp/upphandling 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1. Rättsliga åtgärder för indrivning av 
nämndens fodringar 

 -Verksamhetschef 
 

 

2 Beslut utdelning ur donationsfonder för 
sociala ändamål för vilka socialnämnden 
har ansvaret.  
 
Yttrande eller upprätta förslag till 
utdelning i donationsfonder 

 -Arbetsutskott 
 
 
 
-Myndighetshandläggare 

Om inte något annat är beslutat av 
nämnden, ex redovisning till nämnden. 

3 Utse beslutsattest samt ersättare för 
dessa 

 -Förvaltningschef  

4 Utse granskningsattestant  -Enhetschef 
 

 

5 Omdisponering av anslag inom eget och 
underlydande chefs ansvarsområde 

 -Förvaltningschef  

6 Beslut om överlåtelse av lös egendom 
som inte längre behövs till ett värde 
överstigande 0,25 basbelopp till och med 
ett prisbasbelopp. 

 -Förvaltningschef  

7 Beslut inköp av rutinmässig karaktär inom 
respektive budgetram till högst ett 0,5 
basbelopp. 

 -Enhetschef 
eller behörig beställare enligt 
riktlinje för inköp 
 

 

8 Bevilja hand/kontantkassor  -Verksamhetschef  

9 Teckna avtal som innebär ekonomiska 
åtaganden upp till 50 000, vilka ej skall 
upphandlas gemensamt 

 -Enhetschef Inom budgetram. 

10 Teckna avtal som innebär ekonomiska 
åtaganden upp till 300000, vilka ej ska 
upphandlas gemensamt 

 -Verksamhetschef Inom budgetram. 

11 Antagande av anbud för entreprenader av 
material och tjänster samt teckna avtal 

• Belopp upp till 1, 0 mnkr inom 

budgetram 

 
 
 

 
 
-Förvaltningschef 
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• Belopp upp till 2,0 mnkr  

• Över 2.0 mnkr 

-Arbetsutskott 

-Socialnämnd 

12 Beslut avskriva fordran till kommunen 
inom socialnämndens 
verksamhetsområde förutom socialbidrag 
och avgifter inom äldre- och 
funktionshinderområdet 

 -Arbetsutskott  

13 Beslut ersätta enskild person för 
egendomsskada som förorsakats av 
socialtjänstens medarbetare och som ej 
täcks av den drabbades hemförsäkring 
eller kommunens ansvars-/sakförsäkring 
 

• Max 5000 kr 
 

• Över 5000 kr 

  
 
 
 
 
 
-Enhetschef 
 
-Arbetsutskott 

 

14 Antagande av anbud inom respektive 

ansvarsområde mellan 

direktupphandlingsvärdet och 

tröskelvärdet och som inte avser 

avropsavtal eller entreprenads-

upphandling 

 

 -Förvaltningschef 
 

Samarbete med inköpssamordnare och 
enligt riktlinjer för inköp och 
upphandling. 

15 Antagande av anbud för kommunens 
räkning avseende avropsavtal och beslut 
om eventuell förlängning av gällande 
sådant avtal inom respektive 
ansvarsområde. 

 -Förvaltningschef Samarbete med inköpssamordnare och 
enligt riktlinjer för inköp och 
upphandling. 
 

16 
NY 

Ansöka och besluta om statliga medel 
eller från annan statlig myndighet som 
inte innebär principiellt viktig förändring 
för verksamheten.  

-Upp till 500 tkr per ansökan 
-Upp till 1 000 tkr per ansökan  
-Utöver 1000 tkr per ansökan 

  
 
 
 

- Förvaltningschef 
- Arbetsutskott 
- Socialnämnden  
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5. Offentlighet och sekretess och utlämnande av handling 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

5. Offentlighets- och Sekretessärenden Offentlighets- och 
Sekretesslagen (OsL) 
Tryckfrihetsförordnin
gen (TF) 

 Beslut att lämna ut handling fattas av 
den som har handlingen i sin vård om 
inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut ska 
göra detta. För vägledning i olika 
situationer hänvisas till socialstyrelsens 
vägledning om offentlighet och sekretess 
(publikation 2012-2-28)  

1 Beslut att lämna ut handlingar till berörd 
part 

11 kap 8 § SoL -Myndighetshandläggare Oklarheter ska rådgöras med enhetschef 

2 Beslut avslag på begäran om utlämnande 
av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll 
i samband med utlämnande till enskild 

2 kap 14 § TF  
6 kap 1-5 §§ OSL  
10 kap 4, 13-14 §§ 
OSL 
25 kap 1 § OSL 
26 kap 1 § OSL 

-Verksamhetschef  Oklarheter ska rådgöras med 
förvaltningschef 

3 Beslut lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL -Verksamhetschef  

4 Beslut om sekretess för anmälan eller 
annan utsaga av enskild om någons 
hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, om det kan antas att fara 
uppkommer för att den som gjort 
anmälan eller avgivit utsagan, eller någon 
honom närstående utsätts för våld eller 
annat allvarligt men om uppgiften röjs 

25 kap 7 § OSL 
26 kap 5 § OSL 
 

-Förvaltningschef  

5 Beslut polisanmälan 

• Vid misstanke om brott mot 
nämndens verksamhet  
 

• Vid misstanke om brott mot 
underåriga samt vissa grövre 

 
12 kap 10 § SoL 
10 kap 23-24 §§ OsL 

 
-Förvaltningschef 
 
 
-Verksamhetschef 

 
 
 
 
För polisanmälan angående vissa brott 
mot underåriga ska samråd ske med 
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brott Barnahus 

6 Ansvara för frågor kring 
offentlighetsansvar 

4 kap 1 § OsL -Förvaltningschef (jfr prop. 1981/82:37 s. 34 f. och prop. 
1990/91:60 s. 37). 

 

6. Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m till domstol och andra 
myndigheter 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6. Överklaganden, yttrande och anmälningar 
med mera till domstol, åklagarmyndighet 
och andra myndigheter 

Förvaltningslagen 
(FvL) 
Kommunallagen (KL) 
Brottsbalken (BrB) 

  

1 Prövning av att överklagande skett i rätt 
tid och avvisning av överklagande som 
kommit in för sent 

45 § FvL -Delegat i ursprungsbeslutet 
-Enhetschef 

 

2 Beslut föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL -Verksamhetschef 
 

 

3 Utse ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § SoL -Verksamhetschef 
 

 

4 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 § FvL -Delegat i ursprungsbeslutet  

5 Omprövning av beslut och yttrande i 
ärenden där ursprungsbeslutet fattas av 
delegat 

27 § FvL -Delegat i ursprungsbeslutet  

6 Överklagande och yrkande om inhibition 
när förvaltningsrätt ändrat nämndens 
beslut och beslutet ursprungligen fattas 
av delegaten som avgivande av yttrande i 
SoL- LVU- och LVM-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat 

10 kap 1-2 §§ SoL 
3 kap 10 §, 6 kap 33-
34 §§ 3 KL 
28 § FvL processL 

-Delegat i ursprungsbeslut 
-Enhetschef 
 

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

7 Överklagande och yrkande om inhibition 
när förvaltningsrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut ursprungligen 
fattas av delegaten som avgivande av 
yttrande i LSS-ärenden 

27 § LSS 
6 kap 33-34 §§ 3 KL 

-Delegaten i ursprungsbeslut 
-Enhetschef 

Se punkt 6. 
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8 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt eller 
kammarrätt i SoL- LVU- och LVM-ärenden 
när ursprungsbeslutet fattas av nämnd 

10 kap 1-2 §§ SoL 
6 kap 36 § KL 

-Ordförande 
-Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

Brådska råder eller 
nämnds/arbetsutskottssammanträde 
kan inte avvaktas. Se även vad som sägs 
om delegering av beslutanderätt som 
annars inte är delegerbar 

9 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt eller 
kammarrätt i LSS-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av nämnd 

27 § LSS 
6 kap 36 § KL 

-Ordförande 
-Vice ordförande 
- Ledamot i arbetsutskottet 

 

10 Avvisande av ombud 14 § FvL -Verksamhetschef  

11 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM -1:e socialsekreterare  

12 Yttrande att åtalsunderlåtelse för brott 
aktualiserats av åklagare 
I ärende där nämnden redan vidtagits 
åtgärder och då insatser erbjuds med SoL-
stöd eller då behov av insatser saknas 
 
I övriga fall 

11 § 1 st lagen om 
särskilda 
bestämmelser om 
unga lagöverträdare 
(LUL) 

 
 
-Myndighetshandläggare 
 
 
 
-Arbetsutskott 

 

13 Yttrande till åklagarmyndigheten med 
anledning av ev utredning beträffande 
misstänkt under 15 år 

31 § jfrt med 33, 34 §§ 
LUL 
 

-Myndighetshandläggare  

14 Begäran hos åklagare om förande av 
bevistalan 

38 § LUL -Enhetschef  

15 Yttrande till domstol i de fall rätten skall 
döma person som ej fyllt 21 år till fängelse 
i mer än tre månader 

28 § LUL -Verksamhetschef  

16 Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till åklagaren 

6 § Lag (1991:204) 
om särskild 
personutredning i 
brottmål mm 

-Myndighetshandläggare  

17 Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till domstol 

6 § Lag (1991:204) om 
särskild 
personutredning i 
brottmål m m 

-Myndighetshandläggare  

18 Lämna upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndigheten 

6 § Lag (1991:204) om 
särskild 
personutredning i 

-Myndighetshandläggare  
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brottmål m m 

19 Yttrande till allmän domstol 
överlämnande för vård 
 

• Då vård enligt LVM ej är aktuellt 
 

• Då den som begått en brottslig 
gärning föreslås bli föremål för 
åtgärder enl LVM 

31 kap 2 § BrB  
 
 
-1:e socialsekreterare 
 
-Arbetsutskott 

 

20 Yttrande till allmän domstol 
överlämnande för vård 
 

• Då vård enligt LVU ej aktuellt 
 

• Då den som begått en brottslig 
gärning föreslås bli föremål för 
åtgärder enligt LVU 

31 kap 1 § BrB  
 
 
-1:e socialsekreterare 
 
-Arbetsutskott 

 

21 Framställa till domstol behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap 2 § SoF -Myndighetshandläggare  

22 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag om off biträde -Myndighetshandläggare  

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

§ 6 Rättshjälps-
förordningen 
3 § lag om off bitr  7 § 
förordn om off biträde 

-Verksamhetschef  

24 Yttrande enligt namnlagen 45 o 46 § Namnlagen -Myndighetshandläggare  

25 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 

• Vid samtycke 
 

• Ej samtycke 

16 kap 4 § SoL  
 
 
-Myndighetshandläggare 
 
-Arbetsutskott 

Se kommunförbundets cirkulär 1997:79. 
Ändringar vad gäller internationella 
adoptioner. Det förutsätts att nämnden 
eller den ansvarige tjänstemannen vid 
tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens 
genomförande konsulterar den 
förmedlande adoptionsorganisationen 
och Statens nämnd för internationella 
adoptionsfrågor (NIA) 

26 Yttrande körkortsärende 3 kap 8 §, 5 kap 2 § 
Körkorts-förordningen 

-Myndighetshandläggare  
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27 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 
pass utan vårdnadshavarens medgivande  

3 § 2 st 
Passförordningen 

-Myndighetshandläggare  

28 Yttrande äktenskapsdispens 15 kap 1 § ÄktB -Myndighetshandläggare  

29 Yttrande till tingsrätt angående adoption 4 kap 10 § FB -Socialnämnd  

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

11 kap 16 § 2 st FB -Myndighetshandläggare 
 

 

31 Yttrande vapenärenden/antagning till 
hemvärnet 

 -Myndighetshandläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den 
enskilde har samtycke till det (JO 1983/84 s 
188 f) 

32 Yttrande över ansökan om antagning i 
allmänna hemvärnet 
 

• Tillstyrkan 
 

• Avslag 

5 § hemvärns-
förordningen 
 

 
 
 
-Myndighetshandläggare 
 
-Verksamhetschef 

 

33 Göra dödsboanmälan till skatteverket 20 kap 8a § ÄB -Myndighetshandläggare 
- Administratör 

Skattemyndigheten skall underrättas om vem 
som är delegat. 

34 Beslut ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslagen 

-Myndighetshandläggare 
- Administratör 

Kommunen har rätt till ersättning för 
kostnaderna av dödsboet 

35 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 5 § SoL  -Arbetsutskott  

37 Beslut polisanmälan angående misstanke om 
brott mot underårig samt grövre brott där 
straffsatsen är mer än två år 

12 kap 10 § SoL 
 

-Enhetschef 
 

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

38 Beslut polisanmälan angående brott mot den 
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, 
avgifter m m) 

12 kap 10 § SoL -Verksamhetschef  
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7. Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7 Utredningsförfarande SoL   

1 Beslut inleda utredning 11 kap 1 § SoL 
11 kap 2 § SoL 

-Myndighetshandläggare  

2 Beslut utredning inte skall inledas eller att 
inledd utredning skall läggas ner 

11 kap 1 § SoL 
11 kap 2 § SoL 

-1:e socialsekreterare  

3 Beslut genomförd utredning inte skall 
föranleda någon åtgärd 

11 kap 1 § SoL 
11 kap 2 § SoL 

-1:e socialsekreterare Ex. avslag av hemtagningsbegäran. 

4 Beslut framställning att överflytta ett 
ärende till en annan kommun 

2a kap 10 § SoL -Arbetsutskott  

5 Beslut mottagande av ärende från annan 
kommun 

2a kap 10 § SoL -Arbetsutskott  

6 Beslut förlängd utredningstid 11 kap 2 § SoL -Arbetsutskott  

 

7.1 Barn och unga 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1 Barn och unga (se även 6 & 7)    

 Stöd och hjälp i hemmet    

1 Beslut behandlings-/öppenvårdsinsatser  

• Internt 

• Externt 

4 kap 1 § SoL  
-Myndighetshandläggare 

-Enhetschef 

 

2 Beslut ekonomiskt bistånd i samband med 
förebyggande insatser. 

• Max 25% av prisbasbeloppet 

• Över 

4 kap 2 § SoL  
 
- Enhetschef 

-Arbetsutskottet 

 

3 Beslut bistånd i form av 
kontaktperson/familj inklusive 
förordnande och entledigande 

4 kap 1 § SoL 
3 kap 6 § 3 st SoL 

-1:e socialsekreterare  

4 Beslut arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/familj 
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• Enligt SKR´s riktlinjer 

• Utöver SKR´s riktlinjer 

-1:e socialsekreterare 

-Arbetsutskott 

6 Beslut tecknande av hyreskontrakt för 
andrahandsuthyrning samt hyresgarantier 

4 kap 1 § SoL -Verksamhetschef  

 Vård utom hemmet (barn och 
ungdom) 

   

7 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akut 
hem för barn eller ungdom 

4 kap 1 § SoL -Verksamhetschef Ej varaktig vård högst 2 månader, vid fortsatt 
behov till Arbetsutskottet. 

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

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

9 Medgivande att ett barn tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt 
hem som inte tillhör någon av föräldrarna 
eller annan som har vårdnaden om honom 
eller henne 

6 kap 6 § SoL -Arbetsutskott  
 
 
 
 
  

10 Förbjuda eller begränsa möjligheter att motta 
barn i enskilt hem 

5 kap 2 § SoL -Socialnämnd  

11 Övervägande om fortsatt vård i familjehem 6 kap 8 § SoL -Arbetsutskott  

12 Beslut upphörande av bistånd i form av vård i 
hem eller boende eller familjehem 

4 kap 1 § SoL - 1:e socialsekreterare  

13 Beslut ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder 

• Enligt SKR´s cirkulär 

• Utöver SKR´s cirkulär 

6 kap 11 § SoL  
 
 
-Myndighetshandläggare 

-Verksamhetschef 

Särskilt avtal ska ingås mellan nämnden 
och de nya vårdnadshavarna 

14 Beslut placering av barn och unga i enskild 
verksamhet (HVB) 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

- Arbetsutskott 
 

 

15 Beslut ansöka om vårdnadsöverflytt till 
tingsrätten  
 

6 kap FB  
 

-Socialnämnden  
 

 

16 Beslut om ersättning från vårdnadshavare vars 
barn är under 18 år och får vård i annat hem 
än det egna. 

8 kap 1 § 2st SoL 
6 kap 2 § SoF 

-1:e socialsekreterare Se aktuellt cirkulär. 

17 Beslut att begära att barnbidraget betalas ut 
till den andra av föräldrarna, någon annan 
lämplig person eller nämnden att användas 

16 kap. 18 § SoF -Arbetsutskott  
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för barnets bästa. 

18 Beslut att begära att underhållsbidraget 
betalas ut till någon annan lämplig person 
eller till nämnden att användas för barnets 
bästa. 

18 kap 19 § SoF -Arbetsutskottet  

19 Beslut ekonomiskt bistånd åt barn och 
ungdom i samband med placering, 
omplacering eller flyttning från familjehem 
eller HVB  

4 kap 1 § SoL -1:e socialsekreterare 
 
 
 

 

 

7.2 Vuxna, vård och stöd/Individ- och familjeomsorgen 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.2 Vuxna vård och stöd (se även 6 & 7) SoL, SoF, LMA mfl   

 Ekonomiskt bistånd    

7 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

• Enligt riksnorm och riktlinjer 

• Med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärder 

• Vid nekande av deltagande i praktik 

eller annan kompetenshöjande 

verksamhet kan fortsatt 

försörjningsstöd vägras eller nedsättas 

 

4 kap 1 § SoL 

4 kap 4 § SoL 

 

4 kap 5 § SoL 

 

-Myndighetshandläggare 

-Myndighetshandläggare 

 

-Myndighetshandläggare 

 

 

 

En individuell bedömning skall alltid 
göras i biståndsärenden 
 
Assistent/administratör kan förbereda 
ärende för beslut gällande 4:1 SoL. 
 
 
 
 
 
 

8 Beslut ekonomiskt bistånd utöver vad som 
följer av 4 kap 1 § SoL enligt socialnämndens 
riktlinjer 

4 kap 2 § SoL -Verksamhetschef  

9 Beslut bistånd i form av förmedling av egna 
medel  

4 kap 1 § SoL -Myndighetshandläggare  

 
10 

Beslut dödsboanmälningar 20 kap ÄB -Myndighetshandläggare 
- Konsumentvägledare 
- Administratör 

 

11 Beslut om polisanmälan angående brott mot 12 kap 10 § SoL -Enhetschef  
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den egna verksamheten (ex. ek.bistånd, 
avgifter) 

12 Beslut i ärenden om utbetalning av 
ekonomiskt stöd enligt LMA 

17 och 18 §§ LMA Myndighetshandläggare Har ingen rätt till placering i ett boende 
enligt SoL enbart till följd av att de är 
unga vuxna mellan 18-20 år. 

13 Beslut om akut tandvård samt nödvändig 
tandvård upptill: 
 
10 000 kronor 
 
15 000 kronor 
 
Över 15 000 

  
 
 
Myndighetshandläggare 
 
1:e socialsekreterare 
 
Arbetsutskott 

 

 Stöd och hjälp i hemmet    

13 Beslut behandlings-/öppenvårdsinsatser  

• Internt 

• Externt 

4 kap 1 § SoL  
-Myndighetshandläggare 

-Enhetschef 

 

14 Beslut ekonomiskt bistånd i samband med 
förebyggande insatser 

4 kap 1 § SoL 
4 kap 2 § SoL 

-Enhetschef Principiella beslut ska behandlas av 
arbetsutskottet. 

15 Beslut bistånd i form av kontaktperson/familj 
inklusive förordnande och entledigande 

4 kap 1 § SoL 
3 kap 6 § 3 st SoL 

-1:e socialsekreterare  

16 Beslut arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/familj 

• Enligt riktlinjer 

 

• Utöver riktlinjer 

  
 
-1:e socialsekreterare  

  

-Arbetsutskott 

 

 

17 Beslut tecknande av hyreskontrakt för 
andrahandsuthyrning samt hyresgarantier 

4 kap 1 § SoL -Verksamhetschef  

 Vård utom hemmet    

  18 Beslut placering av vuxna i enskild (HVB) 6 kap 1 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

- Arbetsutskottet ASI utrednings ska tillämpas som 
utredningsunderlag till arbetsutskottet 
för personer med missbruksproblematik. 

  19 Beslut akut placering SoL 
 

• Högst 2 månader 

6 kap 1 § SoL 
4 kap 1 § SoL 
 

 
- 1:e socialsekreterare 
- Arbetsutskottet 

 
Anmäls till nästkommande AU. 
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• Längre än 2 månader 

  20 Beslut upphörande av bistånd i form av vård i 
hem eller boende eller familjehem 

4 kap 1 § SoL - 1:e soc sekreterare  

21 Beslut ersättning (arvode och omkostnad) till 
familjehem och familjehemsstiftelser 
• Enligt SKR´s riktlinjer 

• Utöver SKR´s riktlinjer 

SoL 
 
 

 
 
-Verksamhetschef 

-Arbetsutskott 

 

21 Besluta kostnad för utbildning för familjehem   -Verksamhetschef  

22 Besluta kostnader för skador som den 
placerade vållar familjehemmet och som ej 
täcks av hemförsäkring eller kommunens 
ansvarsförsäkring 

 Se kap 3.1  

 
 

 Vård och omsorg    

23 Beslut boendestöd 4 kap 1 § SoL -Myndighetshandläggare  

24 Beslut om stöd i hemmet 4 kap 1 § SoL -Myndighetshandläggare  

25 Beslut särskilt boende 4 kap 1 § SoL -Myndighetshandläggare  

26 Beslut akuta insatser såsom 
matdistribution och korttidsvistelse 

4 kap 1 § SoL -Sjuksköterska/ 
distriktssköterska  

Ska delges biståndsbedömare 
nästkommande vardag.  

27 Beslut 
korttidsvistelse/växelvård/avlastning 

4 kap 1 § SoL -Myndighetshandläggare 
 

Se särskild rutin för Trygg hemgång.  

28 Beslut dagverksamhet 4 kap 1 § SoL -Myndighetshandläggare Gäller dagverksamhet för demenssjuka 

29 Beslut dagverksamhet 4 kap 2 § SoL -1:e socialsekreterare  

30 Beslut anhörigstöd 4 kap 2 § SoL -Anhörigsamordnare 
-Myndighetshandläggare 

 

31 
NY 

Förenklat beslutsfattande gällande 
serviceinsatser 

4 kap 2a § SOL - Administratör 
serviceenheten 

- Myndighetshandläggare 

 

32 Beslut korttidsvistelse i avvaktan på 
särskilt boende 

4 kap 1 § SoL  - Myndighetshandläggare 
 

 

33 Beslut ledsagarservice 4 kap 1 § SoL -Myndighetshandläggare  

34 Beslut om avgift 8 kap 4-9 §§ SoL -Avgiftshandläggare  

35 Besluta om jämkning av avgiften inom 8 kap 2 § SoL -Arbetsutskott  
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vård och omsorg vid avvikelse från 
riktlinjer 

36 Beslut köp av plats i annan 
kommun/vårdgivare 

SoL  -Arbetsutskott Se kap 4.1 om delegation för inköp, rätt 
att ingå avtal och upphandling. 
Gäller det köp av plats som är utanför 
budgetram, alltid arbetsutskott. 
Observera lagen (1992:1528) om 
offentlig upphandling, men också kravet 
på individuell bedömning i 
biståndsärenden. 

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

16 kap 1 § SoL -Arbetsutskott  

38 Beslut mottagande av ärende från annan 
kommun 

16 kap 1 § SoL -Arbetsutskott  

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

5 kap 3 § 1 st SoF -Myndighetshandläggare  

40 Beslut anmälan till överförmyndaren om 
att behov av förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap 3 § 2 st SoF -Myndighetshandläggare  

 

 Ersättning från enskilda, 
eftergifter, vårdkostnader m m 

   

40 Beslut återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 1-3 §§ SoL 

9 kap 2 § SoL -Myndighetshandläggare Beslutet om ekonomisk hjälp skall 
innehålla uppgift om den eller de 
omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikten, 9 kap 2 § 

41 Beslut återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 1-3 §§ som utgått obehörigen 
eller med för högt belopp 

9 kap 1 § SoL -Arbetsutskott  

  42 Beslut framställning till försäkringskassan 
om ändring av betalningsmottagare 

 -Myndighetshandläggare  

43 Beslut underrätta försäkringskassa om att 
socialnämnden skall uppbära barnpension 
och barntillägg 

AFL o kungörelse om 
rätt i vissa fall för 
kommunen eller 
annan att uppbära 
folkpension 
(1962:393) 

-Myndighetshandläggare  
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44 Beslut föra talan om ersättning hos 
Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 
kap 2 § och 8 kap 1 § SoL 

9 kap 3 § 1 st SoL -Verksamhetschef  

45 Beslut föra talan i Förvaltningsrätten om 
återkrav enligt 9 kap 1 § SoL 

9 kap 3 § SoL - Verksamhetschef  

46 Beslut ersättning för missbruksvård i form 
av plats i hem för vård eller boende i 
familjehem (vuxna)  
s k egenavgift 

8 kap 1 § 1 st SoL  
6 kap 1 § SoF 

-1:e socialsekreterare  
 

47 Beslut anmälan till försäkringskassan om 
nämnden skall uppbära sjukpenning för 
den som bereds vård i sådant hem för 
vård eller boende i familjehem enligt SoL 
som ger vård och behandling åt 
missbrukare av alkohol och narkotika 

3 kap 5 § AFL -Myndighetshandläggare  

48 Beslut eftergift av ersättningsskyldighet 
enligt 9 kap 1 § och 8 kap 1 § SoL 
 
-Upp till 15.000 kr 
-Övriga fall 

9 kap 4 § SoL  
 
 
-Verksamhetschef 
-Arbetsutskott 

 

 

8 LVU – Lagen om vård av unga 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8 
 

Vård av unga enligt lagen om vård av 
unga (LVU), se även kapitel 3. 

   

1 Begäran förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU - Enhetschef 
- 1:e social sekreterare 

 

1b Begäran förlängd utredningstid  31 f § LVU -Enhetschef  

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

6 § LVU -Arbetsutskott 
-Ordförande 
-Vice ordförande 

Se kap 3.1 gällande kompletterande beslut 

2b Beslut om tillfälligt utreseförbud av barn och 
ungdom under 18 år 
 

31 e § LVU -Ordförande Se kap 3.1 gällande kompletterande beslut 
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3 Beslut omedelbart omhändertagande enligt 6 
§ LVU skall upphöra 

9 § 3 st LVU -Arbetsutskott  

4 Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om 
vård enligt LVU. 

8 § LVU 
 

-Arbetsutskottet  

5a Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om 
fortsatt utreseförbud enligt LVU. 

31 f § LVU -Arbetsutskottet  

5b Beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud. 
 

31 g § LVU -Arbetsutskottet Ett utreseförbud upphör även att gälla när 
vård enligt LVU upphör, 21 § LVU. 

5c Beslut om upphörande av utreseförbud. 21 a § LVU -Arbetsutskottet  

5d Prövning utreseförbud 31 c § LVU -Arbetsutskottet Utreseförbud ska prövas inom sex månader 
från beslutet och därefter fortlöpande inom 
sex månader från senaste prövningen. 

6a Beslut rörande de unges personliga 
förhållande ex. kortare vistelser utanför 
familjehem eller HVB/SIS. 

11 § 4 st LVU 
 

-1:e socialsekreterare  

6b Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud. 

31 i § LVU -Arbetsutskottet  

7 Beslut hur rätt till umgänge med den unge 
skall utövas 

• När överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren 

• När överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren och i 
avvaktan på SN:s beslut 

 
 
14 § 2 st 1. LVU 
 
 
14 § 2 st 1. LVU 
 

 
 
-Socialnämnden 
 
 
-Ordförande 
-Vice ordförande 

 
 
 
 
 
S.k kompletterande beslut 

8 Beslut den unges vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 
 

• I avvaktan på SN:s beslut 

14 § 2 st 2. LVU 
 
 
14 § 2 st 2. LVU 

-Socialnämnden 
 
 
-Ordförande 
-Vice ordförande 
 

 
 
 
S.k kompletterande beslut 

9 Ansöka om skyddad folkbokföring för barn 
som vårdas enligt 2 § denna lag 

2  § LVU 
 
30 § 3 stycket 
folkbokföringslagen 

-Arbetsutskottet Av 30 § tredje stycket folkbokföringslagen 
(1991:481) framgår när socialnämnden får 
ansöka om skyddad folkbokföring för barn 
som vårdas enligt 2 § denna lag. Lag 
(2018:686) 

10 Beslut tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU skall upphöra 

30 § 2 st LVU -Arbetsutskott  

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

31 § LVU -Arbetsutskott  

https://lagen.nu/1991:481#P30S3
https://lagen.nu/1991:481#P30S3
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när överenskommelse inte kan nås 

12 Ansökan om förflyttningsförbud hos 
förvaltningsrätten. 

24  LVU -Arbetsutskottet  

13 Beslut om tillfälligt förflyttningsförbud 27  1st LVU -Arbetsutskottet Detta beslut kan fattas om det är sannolikt 
att ett förflyttningsförbud behövs och 
rättens beslut om förflyttningsförbud inte 
kan avvaktas. Se socialstyrelsens material om 
förflyttningsförbud. 

14 Övervägande om förflyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

25  LVU -Arbetsutskottet Socialnämnden ska minst var tredje månad 
överväga om ett förflyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

 Beslut om att ett tillfälligt förflyttningsförbud 
enligt 27 § ska upphöra. 

30  2 st LVU -Arbetsutskottet Om socialnämndens sammanträde inte kan 
avvaktas kan beslutet delegeras till 
ordförande eller annan förordnad ledamot. 
Beslutet ska anmälas vid nästa 
sammanträde. 

15 Beslut läkarundersökning LVU 32 § 1 st LVU -1:e socialsekreterare  

16 Beslut polishandräckning LVU 
 

• läkarundersökning 

• Verkställande av LVU 

43§ 2. LVU  
 
-Arbetsutskott 

-Enhetschef 

 

17 Besluta upphäva LVU 21 § LVU - Arbetsutskott  

9. Familjerätt 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

  9. Familjerätt  (se även kapitel 3) Föräldrabalken (FB)    

1 Godkänna faderskapsbekräftelse  
 

1 kap 4 § 1 st FB -Handläggare 
-Assistent 
 
 

Se Socialstyrelsens handbok ”Att 
fastställa faderskap” samt SOSFS 2011:2 
och 2011:3. 

2 Beslut inleda utredning om fastställande 
av faderskap när dom eller bekräftelse 
finns och faderskapet kan ifrågasättas 
eller beslut att återuppta nedlagd 
utredning. 

2 kap 1 § FB -1:e socialsekreterare  
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3 Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 

2 kap 1 § FB -Enhetschef  

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

2 kap 9 § 1 st FB -Enhetschef  

5 Beslut att inte påbörja utredning eller 
lägga ned utredning gällande punkt 4. 

2 kap 9 § -Arbetsutskott Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. 

6 Beslut väcka och föra talan i mål om 
faderskap 

3 kap 5 § 2 st och 6 § 
2 st o 8 § FB 

-Myndighetshandläggare 
-Familjerätten  

 

7 Beslut flytta över faderskapsärende till 
socialnämnd på annan ort 

2 kap 3 § 2 st FB -Socialnämnd  

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

6 kap 19 § 2 st FB -Myndighetshandläggare  

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

6 kap 19 § 3 st FB -1:e socialsekreterare  

10 Godkänna avtal om att underhållsbidrag 
skall betalas för längre perioder än tre 
månader 

7 kap 7 § 2 st FB - Arbetsutskottet  

11 Beslut anmälan till Tingsrätt då åtgärd 
behöver vidtas i fråga om vårdnad om 
förmyndarskap 

5 kap SoF 2 § -Socialnämnden  

  12 Beslut tillsätta/entlediga extern 
kontaktperson i umgängesärenden samt 
beslut om arvode och 
omkostnadsersättning enligt riktlinjer 

4 kap 1 § SoL -1:e socialsekreterare  

  13 Godkännande av föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

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

-Handläggare 
-Assistent/administratör 

 

14 Beslut att ej godkänna förälders avtal om 
vårdnad, boende och umgänge  

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

-1:e socialsekreterare 
 

 

15 Lämnande av upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande 
vårdnad, boende eller umgänge 

6 kap. 20 § FB -1:e socialsekreterare  

16 Yttrande gällande umgängesstöd 6 kap 15 c § FB -Myndighetshandläggare  Efter beslut från rätten ska 
socialnämnden utse en person för att 
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genomföra uppdraget 

17 Beslut om att åtgärder får vidtas till stöd 
för barn när den ena vårdnadshavaren 
inte samtycker. 

6 kap § 13 a FB -Arbetsutskott  

18 Beslut på tingsrättens uppdrag genomföra 
samarbetssamtal 

5 kap 18 § FB -Myndighetshandläggare  

19 Avge yttrande till tingsrätt avseende 
adoption 

4 kap 10 § FB -Socialnämnden  

20 Beslut samtycke till att 
adoptionsförfarande får fortsätta sedan 
ett barn utsetts till familjen 

6 kap 14 § SoL - Arbetsutskottet  

 Ersättning från enskilda, 
eftergifter, vårdkostnader m m 

   

18 Beslut framställning till försäkringskassan 
om ändring av betalningsmottagare 

 -Myndighetshandläggare  

19 Beslut underrätta försäkringskassa om att 
socialnämnden skall uppbära barnpension 
och barntillägg 

AFL o kungörelse om 
rätt i vissa fall för 
kommunen eller 
annan att uppbära 
folkpension 
(1962:393) 

-Myndighetshandläggare  

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

9 kap 3 § 1 st SoL -Verksamhetschef  

  21 Beslut föra talan i Förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 1 § SoL 

9 kap 3 § SoL -Arbetsutskott  

22 Beslut avgifter från föräldrar vars barn är 
placerade och får vård i annat hem än det 
egna 

8 kap 1 § 2 st SoL 
6 kap 2 § SoF 
 

-Myndighetshandläggare  

23 Beslut ersättning för missbruksvård i form 
av plats i hem för vård eller boende i 
familjehem (vuxna)  
s k egenavgift 

8 kap 1 § 1 st SoL  
6 kap 1 § SoF 

-Myndighetshandläggare  
 

24 Underrättelse till försäkringskassan om att 
barn med underhållsstöd placerats i 
familjehem respektive återflyttat till 

2 § förordning om 
underhållsstöd 

-Myndighetshandläggare  
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boföräldrar 

25 Beslut anmälan till försäkringskassan om 
nämnden skall uppbära sjukpenning för 
den som bereds vård i sådant hem för 
vård eller boende i familjehem enligt SoL 
som ger vård och behandling åt 
missbrukare av alkohol och narkotika 

3 kap 5 § AFL -Myndighetshandläggare  

26 Beslut eftergift av ersättningsskyldighet 
enligt 9 kap 1 § och 8 kap 1 § SoL 
 

• Upp till 15.000 kr 
 

• Övriga fall 

9 kap 4 § SoL  
 
 
-Verksamhetschef 
 
-Arbetsutskott 

 

 
 

10. Kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10. HSL HSL, 
Patientsäkerhets-
lagen 

  

1 Beslut anmäla till IVO av allvarlig skada 

och sjukdom i samband med vård, 

behandling eller undersökning (Lex Maria) 

5 § Lag om tillsyn över 
hälso- och sjukvården 
(SFS 1996:786) 

-Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
 

 

Se 29 resp 24 §§ HSL. Vårdgivaren 
ansvarar för att anmälan görs.  
Lag om tillsyn över HSL skall anges vem 
som svarar för Lex-Maria-anmälningar.  

2 Anmäla till Socialstyrelsen när en 

legitimerad personal befaras utgöra en 

fara för patientsäkerheten 

2 kap 7 § 
patientsäkerhetslagen 

-Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

3 Fastställa rutiner för egenvård SOFS 2009:6 -Medicinskt ansvarig sjuksköterska Se även avtalet med Regionen. 

4 Ansvara för medicintekniska produkter i 

kommunal hälso- och sjukvård 

SOFS 2008:1 -Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
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11. Bostadsanpassning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
11. Bostadsanpassningsbidrag Lagrum Delegat  

1 Beslut att bevilja bostadsanpassnings-
bidrag (BaB) upp till: 
 

• Ett basbelopp 

• Två basbelopp 

• Överstigande två basbelopp 

Lag (1992:1574) om 
BaB § 6 

 
 
 
-Handläggare 

-Verksamhetschef 

-Arbetsutskott 

Riktlinjer för BaB finns att följa.  

 

12. LVM – Lag om vård av missbrukare 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

12. Vård av missbrukare enligt 
lagen om vård av missbrukare 
(LVM), se även avsnitt 3. 

SoF, LVM   

1 Beslut inleda utredning då man fått 
kännedom om att det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård  

7 § LVM -1:e socialsekreterare  

2 Beslut utredning inte skall inledas eller 
utredning skall läggas ned alternativt att 
övergå i en utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

7  § LVM -1:e socialsekreterare  

3 Beredande av vård eller omedelbart 
omhändertagande 

19 § LVM 
13 § LVM 

- Arbetsutskottet 
 

 

4 Beslut läkarundersökning LVM 9 § LVM -1:e socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall fattas 
om sådan inte är uppenbart obehövlig 

5 
 

Beslut begära polishandräckning  

• för att föra en missbrukare till 
läkarundersökning 

• för inställelse vid LVM-hem eller 
sjukhus 

 
45 § 1 p LVM 
 
45 § 2 p LVM 

 
- Enhetschef 
  
-Enhetschef 

Ska användas restriktivt och gärna i 
samband med socialnämndens 
ordförande 
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6 Beslut återkallande av ansökan enligt LVM 
i domstol 

11 § LVM - Enhetschef 
 

 

7 Verkställighet av rättens beslut om 
tvångsvård 

12 § LVM -Myndighetshandläggare  

8 Beredande av vård i annan form 27 § LVM -Myndighetshandläggare  

9 I samråd med intagen och föreståndaren 
för LVM-hemmet/kontaktman upprätta 
plan för fortsatt vård 

28 § LVM -Myndighetshandläggare  

10 Beslut om egenavgift till kommunen för 
uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i 
form av plats vid hemför vård och boende 
eller famlijehem. 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

-Myndighetshandläggare Regeringen meddelar föreskrifter om 
den högsta ersättningen som får tas ut 
för varje dag. 

 
 

13. LSS – Lagen om särskild service 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

13. LSS Lagen om stöd 
och service (LSS)  

 Antagna riktlinjer ska följas. 

1 Beslut personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS -Myndighetshandläggare 
 

Beslut om personkretstillhörighet fattas 
inte särskilt utan är en del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan följaktligen 
inte heller överklagas särskilt. 

2 Beslut personlig assistans eller 
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
sådan assistans 

7 § och 9 § 2 p LSS -Verksamhetschef Avser inte personer som fyllt 65 år 

3 Beslut ledsagarservice 7 § och 9 § 3 p LSS -Myndighetshandläggare  

4 Beslut kontaktperson samt ersättning 
(arvode och omkostnad) 

7 §  och 9 § 4 p LSS -1:e socialsekreterare  

5 Beslut avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5 p LSS -Myndighetshandläggare  

6 Beslut korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

7 § och 9 § 6 p LSS -Myndighetshandläggare  
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7 Beslut korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år utanför egna hemmet i anslutning 
till skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § 7 p LSS -Myndighetshandläggare  

8 Beslut boende i familjehem för barn och 
ungdom 

7 § och 9 § 8 p LSS -Arbetsutskott  

9 Beslut boende i bostad med särskild 
service för barn och ungdom 
 
9a inom kommunen 

9b hos annan huvudman 

7 § och 9 § 8 p LSS 
 
 

 
 
 
9a -Enhetschef 
9b -Arbetsutskott 
 
 

Se kapitel 3 gällande delegation för köp, 
tecknande av avtal, upphandling. 
Köp som är utöver budgetram ska alltid 
behandlas av arbetsutskott. 
Observera lagen (1992:1528) om 
offentlig upphandling. 
 

10 Beslut boende för vuxna i bostad med 
särskild service eller annan särskilt 
anpassad bostad 
 
10a inom kommunen 

10b hos annan huvudman 

7 § och 9 § 9 p LSS  
 
 
 
10a -Enhetschef 
10b -Arbetsutskott 

Se ovan. 
 
 
 

11 Beslut daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig 

 7 § och 9 § 10 p LSS -Myndighetshandläggare Personkrets 1 och 2 

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

11 § LSS -Enhetschef  Enhetschef inom FN.  

13 Beslut upphörande av insats enligt LSS  -Myndighetshandläggare  

14 Beslut återbetalningsskyldighet för 
felaktig eller för hög assistansersättning 

12 § LSS -Enhetschef 
 

 

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

16 § 2 st LSS -Arbetsutskott  

16 Beslut utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och beslut 
insatser enligt LSS 

16 § 3 st LSS -Myndighetshandläggare  

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

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

-Enhetschef Beslutet är inte överklagbart 

18 Anmälan till försäkringskassan pröva om 
rätt till LASS-ersättning föreligger i de fall 

 -Myndighetshandläggare  



     34 

den enskilde ej inlämnat ansökan 

19 Beslut anmäla behov av ersättning till 
försäkringskassan 

5 § 2 st LASS -Enhetschef 
 

 

20 Godkänna familjehem  -Arbetsutskott  

21 Beslut ersättning (arvode och omkostnad) 
till familjehem 

• enligt SKR´s riktlinjer 

• Utöver SKR´s riktlinjer  

LSS  
 
-Myndighetshandläggare 

- Arbetsutskott 

 

22 Anmälan till överförmyndaren vid behov 
av förmyndare, förvaltare eller god man 

15 § 6 p LSS  -Myndighetshandläggare  

23 Anmälan till överförmyndare att 
förmyndare, förvaltare eller god man ej 
längre behövs 

15 § 6 p LSS  -Myndighetshandläggare  

24 Upprätta avtal med brukare enligt 
LSS/LASS 

 -Enhetschef  
 

Enhetschef inom FN-området. 

25 Beslut tillfällig utökning av personlig 
assistans i form av sjuklön 

 -Enhetschef  
 

Enhetschef inom FN-området. 

 
 

14. Tobak, alkohol och receptfria läkemedel 
Tibro kommun ingår i TiS, Tillståndsenheten i samverkan. 16 kommuner ingår i TiS. Ansökningar om ansökningar om tillstånd för servering av 
sprit, vin och starköl till allmänheten och till slutna sällskap handläggs av TiS, Vidare utför TIS tillsyn, i samarbete med kommunerna, när det 
gäller receptfria läkemedel samt tillstånd för handel med tobaksvaror.  
 
Delegationen för ovanstående finns reglerade i separat dokument som tillhandahålls från TiS, i samarbete med kommunerna. 

 

15. Personalärenden  
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

15. Personalärenden Lagrum Delegat Kommentar 
 Personalrekrytering    
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1 Tillsättande av tillsvidareanställningar och 
visstidsanställningar, undantaget kommundirektör 
(KF), förvaltningschefer, ekonomichef, personal-chef, 
administrativ chef, IT-chef, ställföreträdar-skap för 
förvaltningschef, ekonom, personal-handläggare och 
utredningssekreterare eller motsvarande befattningar 
(KS).   
Ansvarig chef för personal som ingår inom utsett 
ansvarsområde. 

Lag (1982:80) 
om 
anställnings-
skydd 

-Enhetschef 
-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

 

2 Efter att rekryteringsbehov returnerats från 
vakansförmedling eller då vakansförmedling ej är i 
tjänst. 
Inringning sker enligt följande ordning: 
1.Timanställda 

2.Ordinarie personal, fyllnads- eller mertid 

3.Ordinarie personal 

 
Inringning av intermittent personal. 1 dag, vid helg 
max 3 dagar då enhetschef ej tjänstgör. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal vid 
respektive enhet. 
 

Se upprättade rutiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lag- och avtalsfrågor samt förhandling    

3 Förhandla enligt gällande lagstiftning i den mån inte 
annat följer av tecknat samverkansavtal.  
Ansvarig chef för utsett ansvarsområde. 

11-14 §§ MBL -Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

 

4 Ansvar för förvaltningens löneöversyn utifrån 
kommunens personal- och lönepolitik. 

Resp HÖK -Förvaltningschef Respektive enhets- och verksamhetschef 
bereder lönerna. 
Verksamhetschef bereder för sitt 
verksamhetsområde. 
I samverkan med HR-avdelningen 

 Arbetstid och lönevillkor    

5 Godkännande av schema, jour- och beredskapslistor 
samt övertid.  

AB  -Enhetschef  
-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

Även lokala överenskommelser ska beaktas. 
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6 Lönesättning vid nyanställning av arbetstagare 
Chef för utsett personlansvarsområde. 

 -Enhetschef 
-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

I samråd med HR-konsult för att säkerställa 
lönstrukturen. 

 Ledigheter     

7 Godkännande av semester och 
kompensationsledighet.  
Chef för utsett personlansvarsområde. 

Semesterlag 
(1977:480) 
AB § 27, § 20 

-Enhetschef 
-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

 

8 Beslut om rätt till facklig ledighet med lön §§ 6 och 7 LFF  
AFF/LAFF 76 

Personalchef ang 
bibehålen lön eller ej 

Till-/avstyrkan om ledighet av respektive 
verksamhetschef 

9 Beslut om tjänstledighet utan lön upp till sex månader.  
 

Interna 
riktlinjer 

-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef  

I samråd med HR-konsult 

10 Ledighet som inte är lag- eller avtalsreglerad. 
Chef för utsett personalansvarsområde. 

 -Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

 

11 Beslut om löneförmån under utbildning  
 

AB §26 Interna 
riktlinjer 

-Förvaltningschef  
 

 

12 Beslut om tjänstledighet utan lön vid föräldraledighet, 
studieledighet m.m.  
 

Föräldraledig-
hetslag 
(1995:584) Lag 
om 
arbetstagares 
rätt till ledighet 
för utbildning 
(1974:981) 

-Förvaltningschef  Föräldraledighetslagen 3 §,  
Lag (1974:981) om arbets-tagares rätt till 
ledighet för utbildning 3 §  
 

13 Beslut om tjänstledighet med lön för besök hos läkare, 
MVC m.m.  
 

AB §§ 28-29 
Interna 
riktlinjer 

-Förvaltningschef   

14 Beslut om bisyssla § 8 AB 
 

-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

Se även kommunens rutin. 

 Uppsägning och disciplinåtgärder    
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15 Beviljande av uppsägning. 
Chef för utsett personalansvarsområde. 
 

AB § 33 -Enhetschef 
-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef  
 

 

16 Beslut om uppsägning p.g.a arbetsbrist §§ 18 resp 17 
LAS 

-Personalchef  

17 Beslut om förkortad uppsägningstid. 
Chef för utsett personalansvarsområde. 

 -Enhetschef 
-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

 

18 Avbrytande av provanställning enligt AB  
 

AB § 4 -Verksamhetschef 
-Förvaltningschef  
 

I samråd med HR. 

19 Beslut om avstängning som disciplinpåföljd AB §§ 10-11 Förvaltningschef   

20 Beslut om begäran om läkarintyg tidigare än 8:e 
sjukdagen.  
Chef för utsett personalansvarsområde. 

 -Enhetschef 
-Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 
 

I samråd med Personalchef. 

21 Beslut om förflyttning omplacering av arbetstagare   -Verksamhetschef 
-Förvaltningschef 

I samråd med HR. För verksamhetschef 
även i samråd med förvaltningschef. 

 Arbetsmiljö    

22 Ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom respektive 
verksamhet, med möjlighet för vidare fördelning.  
 

AML 
AFS 2001:1 

Se interna riktlinjer 
för arbetsmiljö-
fördelning 
 

Nämndordförande fördelar till FC som 
fördelar vidare ner i linjen. 

 Övrigt    

23 Beslut i övriga enskilda ärenden inom förvaltningens 
personalpolitiska område som enl. delegationsordning 
inte åligger annan. 

 -Förvaltningschef  

 
 
 
 


