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Beslutanderätt och delegering 

Om delegering och delegationsbeslut 

Möjligheterna för nämnder att delegera beslutanderätten har två syften: 

1. Avlasta nämnden från att behandla en mängd rutinärenden. Detta skapar utrymme för 

mer omfattande behandling av ärenden där fler handlingsalternativ finns. 

2. Möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir 

kortare och handläggningen snabbare. 

Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i 

uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt 

som om nämnden själv fattat dem. I kommunallagen 6 kap 38 § framgår vilka typer av beslut 

som inte får delegeras. Hit hör till exempel ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet och ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Rutiner för anmälan och dokumentation av delegationsbeslut 

Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Beslut som 

fattats med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § (brådskande beslut) måste anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Varje delegationsbeslut ska diarieföras och innehålla uppgift om: 

 Vem som beslutat 

 När beslutet är fattat 

 Vilket beslut som fattats och vad beslutet avser  

Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten 

Delegation ska skiljas från den s.k. kompletterande beslutanderätten som är direkt angiven i 

lagen t.ex. 6 § LVU och 13 § LVM. Den ger ordföranden eller en annan ledamot rätt att ta 

beslut om inte nämndens beslut kan avvaktas. Beslut enligt dessa regler ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Verkställighetsbeslut 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och beslut som innebär ren 

verkställighet. Verkställighetsbeslut kan sägas vara beslut där det lämnas litet utrymme för 

att göra självständiga bedömningar. De styrs av redan fastställda regler, riktlinjer, direktiv 

och rutinbeskrivningar. Verkställighetsbeslut anmäls inte till nämnden. 



 

Ordförandebeslut och övergripande delegation 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
1.1 Beslut i ärende som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas 

6 kap 39 § KL Ordförande   

1.2 Beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteman, 

vid ordinarie delegats frånvaro eller jäv 

  Förvaltningschef   

1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser 

och konferenser 

  Arbetsutskott   

 

Allmänna handlingar och sekretess 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
2.1 Beslut i fråga om avslag på utlämnande av allmän handling TF 2 kap. 2 § OSL 

6 kap 3 § 

Förvaltningschef, 

berörd verksamhetschef 

  

2.2 Beslut i fråga om uppställande av förbehåll i samband 

med utlämnande av allmän handling 

OSL 10 kap. Förvaltningschef, 

berörd verksamhetschef 

  

2.3 Beslut att avvisa ett överklagande som kommit in för sent FL 45 § Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

  

2.4 Beslut i fråga om omprövning av beslut och yttrande i 

ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 
FL 37-39 § Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

  

2.5 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL Förvaltningschef   

 

Personalärenden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
3:1 Beslut i fråga om återbesättning av vakant tillsvidaretjänst   Förvaltningschef för 

tjänst direkt under 

verksamhetscheferna 

Verksamhetscheferna för 

tjänst direkt under 

enhetscheferna 

  

3.2 Beslut i fråga om att inrätta ny respektive konvertera 

befintlig tjänst 

  Förvaltningschef   



 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
3.3 Beslut att anställa viss person på tillsvidaretjänst   Närmaste chef   
3.4 Beslut i fråga om entledigande på grund av arbetsbrist 

eller personliga skäl 

LAS Förvaltningschef   

 

Ekonomi, avtal och avskrivna skulder 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
4.1 Beslut i omfördelning av budgetmedel mellan 

olika budgetansvar 
  Förvaltningschef   

4.2 Beslut i fråga om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av 

personal till värde av högst fyra prisbasbelopp 

Skadeståndslagen 3 

kap. 2 § 

Förvaltningschef   

4.3 Beslut om nedskrivning av fordran enligt allmänna 

bestämmelser och rutiner för debitering och kravverksamhet 

till ett belopp motsvarande 

Upp till två prisbasbelopp 
Mellan två och fyra prisbasbelopp 

  a) Förvaltningschef 

b) Arbetsutskott 
  

4.4 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld 8 kap 1-2 §§ SoL, 9 

kap 4 § SoL 

Verksamhetschef IFO Avseende debiterad avgift till 

enskild  

Fullmakt/ombud 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
5.1 Beslut att företräda nämnden i domstol i ärenden som 

rör enskild, eller beslut att utse ombud i sådana fall 

10 kap 2 § SoL Verksamhetschef IFO, 

Förvaltningschef 

  

5.2 Beslut om fullmakt att företräda nämnden i övriga mål 

och ärenden, eller beslut att utse ombud i sådana fall 

10 kap 2 § SoL Verksamhetschef IFO, 

Förvaltningschef 

  

5.3 Beslut om att förklara att ombud som part anlitat är olämplig 

i ett ärende 

FL § 14 Förvaltningschef   



 

Yttrande till Inspektion för vård och omsorg (IVO) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
6.1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg och övriga 

tillsynsmyndigheter (till exempel Diskriminerings- 

ombudsmannen, Justitiekanslern) som rör individärenden 

13 kap 5 § SoL Förvaltningschef Yttrande till justitieombuds-  
mannen beslutas alltid av  

nämnd 
6.2 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg och 

domstol gällande ej verkställda gynnande beslut 

16 kap 6 1 § SoL Förvaltningschef   

6.3 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg och 

domstol efter beslut att inte ta emot ärende 

2 a Kap 10-12 

§ SoL 

Enhetschef IFO, 

Verksamhetschef IFO 
  

 

Övriga yttranden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
7.1 Yttrande till överförmyndare eller tingsrätt 

angående förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap 16 § 

föräldrabalken 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggar

e SoL, SoL/psyk 

och SoL/LSS, 

Enhetschef i 
verkställighet* 

*Gäller ej externa utförare då 

de har eget ansvar enligt lag 

7.2 Yttranden och yttrande vid remisser till myndigheter, övriga 

elevärenden, myndighetsbeslut och övriga överklaganden 

som inte är ställd till nämnd 

  Verksamhetschef IFO, 

Förvaltningschef 

Avser de yttranden som inte 

finns reglerade i övrigt 

7.3 Yttrande i frågor om körkort, trafikkort, 

flygcertifikat, vapenlicens och hemvärnet 
  Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd, 
Verksamhetschef IFO 
 
 
  

  

7.4 Yttrande till polismyndigheten om utfärdandet av pass 

för barn under 18 år 

3 § pass- 

förordningen 

Socialsekreterare Barn 

och familj, 
Familjerättssekreterare 

  

7.5 Yttrande till allmän domstol om överlämnande till 

särskild vård för unga 

32 kap 1 § 

Brottsbalken 
Socialsekreterare Barn 

och familj 

  

7.6 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § och 28 § Lag 

med bestämmelser 

om unga 

lagöverträdare 

Socialsekreterare Barn 

och familj 

  



 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
7.7 Begäran om utredning av brott för barn under 15 år   Biträdande enhetschef,  

Enhetschef Barn och 

familj 

Om kommunen bedömer att 

utredningen kan antas ha 

betydelse för att avgöra 

behovet av socialtjänstens  

insatser för den unge 
7.8 Framställan hos åklagare om förande av bevistalan för 

barn under 15 år 

38 § Lag med 
bestämmelser om 

unga lagöverträdare 

 

 

Biträdande enhetschef,  

Enhetschef Barn och 

familj                                  

 

 

          

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 

7.9 Beslut i fråga om lämnande av upplysningar och förslag 

på åtgärder till åklagaren 

6 § lagen om 

särskild person- 

utredning i brottmål 

m.m. 

Biträdande enhetschef,  

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd 

, ,  

 

 

 

 

 

Om en misstänkt i ett brottmål 

7.10 Yttrande till allmän domstol då LVM är aktuell 31 kap 2 § 
brottsbalken 

Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd, 

Enhetschef Barn och 

familj, Verksamhetschef 

IFO 

 

 

 

  

7.11 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef 

Vuxen/försörjningsstöd, 

Enhetschef Barn och 

familj, Verksamhetschef 

IFO 

 

  

7.12 Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till familj där barn 

vistas i familjehem, bostadstillägg till institution eller till 

hushåll där någon familjemedlem har en funktionsnedsättning 

93 kap 2 § resp. 98 

kap 11 § 

socialförsäkrings- 
balken 

Socialsekreterare Barn 

och familj och 

försörjningsstöd 

  

7.13 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för 

underårig (i ärenden om vårdnad, förmyndarskap m.m.) 

5 kap 2 § SoF 1:e socialsekreterare, 

Enhetschef Barn och 

familj 

  

 



Överklagande 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
8.1 Yttrande med anledning av överklagande av delegats beslut   Delegat i ursprungs-

beslut 
  

8.2 Omprövning och ändring av beslut taget på delegation 

som har överklagats 
39 § FL Delegat i ursprungs-

beslut 
  

8.3 Beslut om avvisning av för sent inkommen överklagan 

av delegats beslut 

45 § FL Delegat i ursprungs- 

beslut 

Beslutet benämns rättids-  
prövning 

8.4 Beslut om avvisning av för sent inkommen överklagan 

av arbetsutskottets eller nämndens beslut 

45 § FL Ansvarig enhetschef   

8.5 Prövning vid jävsinvändning mot anställd 30 § KL Enhetschef IFO   
8.6 Beslut att överklaga domstolsbeslut och söka  

prövningstillstånd 
  Enhetschef IFO, 

Arbetsutskottet* 

*Arbetsutskottet har 

beslutanderätt i egna fattade 
beslut 

8.7 Beslut om föreläggande för en enskild att avhjälpa en brist 

i framställning 

20 § FL Delegat i ursprungs-

beslut 
  

8.8 Beslut att avslå begäran om att avgöra ett ärende 12 § FL Enhetschef IFO    

Externa köp 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
9.1 Beslut om köp av tjänst i annan kommun eller 

enskild verksamhet inom ramavtal samt 

undertecknande av placeringskontrakt 

  Enhetschef IFO   

9.2 Beslut om köp av tjänst i annan kommun eller 

enskild verksamhet utom ramavtal samt 

undertecknade av placeringskontrakt 

  Enhetschef IFO   

 

 

 

 

 

 

 



Överflytt och mottagande av ärenden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
10.1 Beslut om framställan till annan kommun om överflyttning av 

ärende samt ansökan till Inspektionen för vård och omsorg 

om överflyttning av ärende 

2a kap 10-12 

§§ SoL 

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd 

  

10.2 Beslut i fråga om mottagande av ärenden från annan kommun 2a kap 10-12 §§ SoL 

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 
Vuxen/Försörjningsstöd 

  

 

Smittskyddslag 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
11.1 Lämna upplysningar till smittskyddsläkare efter underrättelse 

från denne 

6 kap 11 § 

smittskyddslagen 

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd, 

Verksamhetschef IFO 

 

vuxen/försörjningsstöd 

  

11.2 Anmäla till smittskyddsläkare om den smittade inte följer 

de meddelande förhållningsreglerna 

6 kap 12 § 

smittskyddslagen 

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd, 

Verksamhetschef IFO 

 

  

 

Lex Maria 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
12.1 Beslut i fråga om anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg om händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada eller sjukdom i samband 

med vård, behandling eller undersökning 

3 kap 5 § patient- 

säkerhetslagen 

MAS   

 

 

 

 

 



Lex Sarah 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
13.1 Beslut om att utreda ett missförhållande eller påtaglig risk 

för missförhållande och vidta åtgärder 
14 kap 6 § SoL, 24 e 
§ LSS 

Enhetschef IFO och 
Vård och omsorg 

  

13.2 Beslut att avsluta Lex Sarah-utredning 14 kap 6 § SoL, 24 e 

§ LSS 

Enhetschef IFO, 

Verksamhetschef IFO 

och Vård och omsorg 

Gäller ej externa utförare då de 

har eget ansvar enligt lag 

13.3 Beslut om händelsen är att betrakta som ett allvarligt 

missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande 

14 kap 7 § SoL, 24 f 

§ LSS 

Verksamhetschef IFO 

och Vård och omsorg 
  

13.4 Beslut att anmäla ett allvarligt missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till 

Inspektionen för vård och omsorg 

14 kap 7 § SoL, 24 f 

§ LSS 

Arbetsutskott Gäller ej externa utförare då de 

har eget ansvar enligt lag 

 

Handläggning 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
14.1 Beslut att avskriva eller avvisa ett ärende   Biträdande enhetschef, 

1:e socialsekreterare, 

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 
Vuxen/Försörjningsstöd 

  

14.2 Beslut i sakfrågan, vid ansökan, när utredning inte 
kan genomföras 

  Biträdande enhetschef, 
1:e socialsekreterare  
Enhetschef Barn och 
familj, Enhetschef 
Vuxen/Försörjningsstöd 

  

14.3 Anmälan till överförmyndare när behov av god man, 

förmyndare eller förvaltare föreligger, samt när sådant 

behov upphör 

5 kap 3 § social- 

tjänsteförordningen 

LSS 15 § 6 st. 

Socialsekreterare 

Barn och familj, 

Socialsekreterare  

försörjningsstöd, 

Biståndshandläggare 

SoL, SoL/psyk och 

SoL/LSS 

  



 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
14.4 Beslut att avvisa ombud och biträde då skäl föreligger § 14 FL Socialsekreterare 

Försörjningsstöd 

och Barn och familj, 

Biståndshandlägg. 

SoL, SoL/psyk och 

SoL/LSS 

  

14.5 Föreläggande att styrka ombudets behörighet § 15 FL Socialsekreterare 

Försörjningsstöd 

och Barn och familj, 

Biståndshandlägg. 

SoL, SoL/psyk och 

SoL/LSS 

  

14.6 Beslut att socialnämnden i visst fall ska uppbära barnbidrag 16 kap 18 § 

Socialförsäkrings- 

balken 

Socialsekreterare Barn 

och familj 
  

 

Bistånd enligt socialtjänstlagen 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
15.1 Beslut om att utredning ska inledas enligt 4 kap. 1 § SoL 11 kap 1 § SoL Mottagningssekreterare, 

Socialsekreterare Barn 
och familj, Biträdande 

enhetschef, Enhetschef 
Barn och familj, 1:e 
socialsekreterare 

socialsekreterare Barn 
och familj, 1:e 
socialsekreterare 

  

15.2 Beslut om att utredning inte ska inledas 11 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj, 1:e 

socialsekreterare, 

Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd 

  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

15.3 Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd 11 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 
Enhetschef Barn och 
familj, 1:e 

socialsekreterare 

  

15.4 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj 4 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 
enhetschef Barn och 
familj, 1:e 
socialsekreterare 

  

15.5 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 

a) Upp till 20 timmar/månad 

b) Utöver 20 timmar/månad 

4 kap 1 § och 3 kap 

6 § SoL 

 Biträdande enhetschef, 

 Enhetschef Barn och 

 familj, 1:e 

 socialsekreterare 

  

15.6 Beslut om arvode och omkostnadsersättning 

familjehem utöver nämndens fastställda princip 
  Enhetschef 

öppenvård/familjehem 
  

15.7 Beslut om öppenvårdsinsatser i egen regi för barn, 

ungdom och familj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Barn 

och familj 
  

15.8 Beslut om bistånd i form bostad av sociala och 

medicinska skäl 

4 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd 

  

15.9 Beslut om bistånd i form av vistelse i jourlägenhet 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

vuxen, 1:e 

socialsekreterare 

  

15.10 Beslut om medgivande till vård och sociala insatser utan 

att den ena vårdnadshavaren samtycker 

6 kap 13 a § 

föräldrabalken 

Arbetsutskottet Får endast delegeras till 

arbetsutskott enligt 10 kap 5 § 

SoL 

 15.11 Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap 2 § SoL Arbetsutskottet 

  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

15.12 Framställan till CSN om ändring av mottagare för studiestöd 
 2 kap. 33 § 2 st 

Studiestöds- 

förordningen 
 

 Socialsekreterare Barn  

och familj 
  

15.13 Framställan till Försäkringskassan om ändring av 

mottagare för allmänt barnbidrag 

16 kap 18 § 

socialförsäkrings- 

balken 

Socialsekreterare Barn 

och familj, 

familjehemssekreterare 

  

15.14 Beslut om uppföljning  11 kap. 4 a § och 4 b 

§ SoL  

Biträdande enhetschef, 

1:e socialsekreterare, 

Enhetschef Barn och 

familj 

 

 

 

Insatser för barn och unga 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
16.1 Beslut om placering i familjehem och HVB för såväl 

barn under 18 som personer över 18 år. 

4 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd 

  

16.2 Beslut om vård i familjehem. 6 kap 6 § SoL Arbetsutskottet Verkställighet 

16.3 Medgivande för annat enskilt hem än vårdnadshavare/förälder 

att ta emot underårig för stadigvarande vård och fostran 
6 kap 6 § SoL Arbetsutskottet   

16.4 Beslut om tillfällig placering i jourhem, tillfälligt familjehem, 

släkting-/nätverkshem. 

4 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj, 1:e 

socialsekreterare 

  

16.5 Beslut om tillfällig placering i upphandlade HBV 4 kap 1 § SoL 

Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj, 1:e 

socialsekreterare 

  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

16.6 Beslut om kostnader vid placering, omplacering eller 

flyttning från familjehem/institution, med högst 40 % av 

prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj, Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd 

I samråd med familjehems-

sekreterare 

16.7 Beslut om övriga omkostnader till familjehem för extra 
utrustning, resekostnader med mera med högst 25 % av 
bas beloppet per månad/barn 

4 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj, Verksamhetschef 

IFO 

I samråd med familjehems-

sekreterare 

16.8 Beslut om ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

till familjehem 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Öppenvård/Familjehems

-vård 

  

16.9 Beslut om kostnader för personligt stöd i skolan 

samt resekostnader i samband med placering 

4 kap 1 § SoL,  

11 § LVU 

Enhetschef IFO och 1:e 

socialsekreterare 
  

16.10 Övervägande av vård 6 kap 8 § SoL Arbetsutskottet   

 Särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 

flyttningsförbud enligt 24 § LVU 

6 kap 8 a SoL Arbetsutskottet  

16.11 Övervägande om vårdnadsöverflyttning 6 kap 8 b § 1 st. SoL Arbetsutskottet   

16.12 Beslut om ersättning i familjehem upp till högsta nivån 
inom SKR:s rekommendationer 

  Familjehems-  
sekreterare 

I samråd med 1:e social-  
sekreterare 

16.13 Beslut om avlastning för familjehem 

  Enhetschef 

Öppenvård/Familjehems

-vård, Verksamhetschef 

IFO 

 

  

16.14 Beslut om bistånd i form av stödboende 4 kap 1 § SoL 

Biträdande enhetschef, 
Enhetschef Barn och 
familj, Enhetschef 
Vuxen/Försörjningsstöd 
 

  

16.15 Godkännande av att en utländsk myndighet placerar ett barn 

i Sverige 

6 kap. 11 b § SoL Arbetsutskottet Får endast delegeras till 
arbetsutskott enligt 10 kap 5 § 
SoL 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

16.16 Beslut om placering av ett barn i ett annat land 6 kap. 11 b § SoL Arbetsutskottet Får endast delegeras till 

arbetsutskott enligt 10 kap 5 § 

SoL 

16.17 Beslut om förbud för person att ta emot underåriga i eget hem 5 kap 2 § SoL Omsorgsnämnden  

16.18 Beslut om att inte polisanmäla misstanke om brott mot barn  Biträdande enhetschef, 

1:e socialsekreterare, 

Enhetschef Barn och 

familj 

 

 

Insatser för vuxna 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

17.1 Beslut om bistånd i form av familjehem eller HVB 4 kap 1 § SoL 

Biträdande enhetschef, 
Enhetschef Barn och 
familj, Enhetschef 
Vuxen/Försörjningsstöd 

 

  

17.2 Beslut om bistånd i form av stödboende 4 kap 1 § SoL 

Biträdande enhetschef, 
Enhetschef Barn och 
familj, Enhetschef 
Vuxen/Försörjningsstöd 

 

  

17.3 Beslut om bistånd i form av öppenvård 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare vuxen   

17.4 Beslut om placering i skyddat boende 4 kap 1 § SoL Biträdande enhetschef, 
Enhetschef Barn och 
familj, Enhetschef 
Vuxen/Försörjningsstöd 

 

  

 

 



 

Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga 

Nr.  
Ärende 

Lagrum Delegat Kommentar 
18.1 Beslut om ansökan till förvaltningsrätt om vård enligt LVU   Arbetsutskottet Får bara delegeras till arbets-

utskott enligt 10 kap 4 § SoL 

18.2 Beslut om omedelbart omhändertagande 6, 6 a §§ LVU Arbetsutskottet   
18.3 Begäran om förlängd utredningstid vid 6 § LVU 8 § LVU Ordförande   
18.4 Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra 9, 9a, 9b § LVU Ordförande eller annan 

ledamot som nämnden 

förordnat enligt särskilt 

jourlista 

  

18.5 Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska 
vistas 

11 § 1, 2 st. LVU Arbetsutskottet   

18.6 Beslut rörande den unges förhållanden i den mån beslutet ej 
är att hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare Barn 
och familj 

  

18.7 Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 13 § 1 st. LVU Arbetsutskottet   
18.8 Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU 13 § 2 st. LVU Arbetsutskottet   

18.9 
Överväga om att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § LVU vid 

prövning om upphörande av vård enligt LVU av barn under 18 år  
  13 b LVU Arbetsutskottet 

 

18.10 Övervägande om vårdnadsförflyttning 13 c §1 st. LVU Arbetsutskottet   
18.11 Beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort, i 

brådskade fall då nämndens beslut ej kan avvaktas (KL 6 

kap 39 §) 

14 § 2 st. LVU Ordförande eller annan 

ledamot som nämnden 

förordnat enligt särskilt 

jourlista. 

  

18.12 Övervägande av beslut beträffande umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort 

14 § 3 st. LVU Arbetsutskottet Ska övervägas minst var 
tredje månad 

18.13 Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra 21 § LVU Arbetsutskottet   
18.14 Beslut om uppföljning vid upphörande av LVU-vård  21 b LVU Arbetsutskottet  
18.15 Beslut om 

- Särskild kontaktperson 

- Deltagande i öppenvårdsbehandling 

22 § 1,2 st. LVU Arbetsutskottet Får bara delegeras till arbets-

utskott enligt 10 kap 4 § SoL. 

Förvaltningen utser och  
entledigar kontaktperson. 

18.16 Ansöka hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud 24 § LVU Arbetsutskottet   



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
18.17 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § LVU Arbetsutskottet   
18.18 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Arbetsutskottet   
18.19 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra 30 § 2 st. LVU Arbetsutskottet   
18.20 Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare efter 

beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU Ordförande   

18.21 Beslut om läkarundersökning, läkare och plats 

för läkarundersökning 

32 § LVU Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj 

  

18.22 Beslut om att uppmana till provtagning inför 

umgänge  

32 a LVU Socialsekreterare Barn 

och familj 
 

18.23 Beslut om att uppmana till provtagning vid 

upphörande av LVU 

32 b LVU   

18.24 Beslut om biträde av polis för att genomföra  
läkarundersökning 

43 § 1 st. 1 p. LVU Arbetsutskottet Även ordförande har rätt att ta 
beslut enligt paragrafen 

18.25 Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra 

beslut om vård eller omhändertagande 

43 § 1 st. 2 p. LVU Arbetsutskottet Även ordförande/ledamot 

som nämnden förordnat enligt 

särskilt jourlista. 
 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
19.1 Beslut om att inleda utredningen då man fått kännedom om 

att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård 
7 § LVM Mottagningssekreterare, 

Socialsekreterare Vuxen 

 

  

19.2 Beslut att avsluta LVM-utredning utan åtgärd 7 § LVM Enhetschef 

Vuxen/försörjningsstöd, 

Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj  

  

19.3 Beslut om läkarundersökning och utse läkare 
för undersökning 

9 § LVM Socialsekreterare Vuxen   



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
19.4 Beslut om att ansöka om tvångsvård enligt LVM 11 § LVM Arbetsutskott   
19.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM Arbetsutskott   
19.6 Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande 18 b § LVM Arbetsutskott   
19.7 Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande, i 

brådskade fall då nämndens beslut ej kan avvaktas (KL 6 

kap 39 §) 

18 b § LVM Ordförande eller annan 
ledamot som nämnden 
förordnat enligt särskilt 

jourlista. 

  

19.8 Samråd och planering av vården 26, 28 §§ LVM Socialsekreterare Vuxen   
19.9 Beslut om begäran om biträde av polis för genomförande 

av läkarundersökning 
45 1 st. § LVM Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd, 

Biträdande enhetschef, 
Enhetschef Barn och 
familj 

  

19.10 Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse 
till vårdinstitution 

45 2 st. § LVM Enhetschef 
Vuxen/Försörjningsstöd, 
Biträdande enhetschef, 
Enhetschef Barn och 
familj 

  

19.11 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef 

Vuxen/Försörjningsstöd, 

Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj 

  

 

Familjerätt 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
20.1 Yttrande till tingsrätten enligt namnlagen 45 § namnlagen Familjerättssekreterare, 

1:e socialsekreterare, 

Enhetschef Barn och 

familj 

  

20.2 Godkännande av bekräftelse av faderskap/föräldraskap 1 kap 4, 9 §§ 

föräldrabalken 

Familjerättssekreterare, 

1:e socialsekreterare 
 U-protokoll 



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

20.3 Beslut om att utföra munskrap eller remittera 

till blodprovstagning 

2 kap 6 § 

föräldrabalken 

Familjerättssekreterare 

Enhetschef Barn och 

familj 

 

  

20.4 Inleda och avsluta faderskaps-/föräldraskapsutredning 2 kap 1,4-6, 8-9 §§ 

föräldrabalken 

Familjerättssekreterare, 

1:e socialsekreterare, 

Enhetschef Barn och 

familj 

  

20.5 Beslut att väcka och föra talan i mål om  

faderskap/föräldraskap 

3 kap 5-6, 8 §§ 

föräldrabalken 

Familjerättssekreterare, 

1:e socialsekreterare, 

Enhetschef Barn och 
familj 

  

20.6 Godkänna avtal om underhållsbidrag för framtiden och om 
betalningsperioder överstiger 3 månader (ej engångsbelopp) 

7 kap 7 § 
föräldrabalken 

Familjerättssekreterare, 
1:e socialsekreterare, 
Enhetschef Barn och 
familj 

  

20.7 Beslut att utse utredare i mål och ärende om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap 19 § 

föräldrabalken 

 Enhetschef Barn och   

familj 
  

20.8 Beslut om kontaktperson för stöd och hjälp i vårdnads- 

och umgängesärende 

4 kap 1 § SoL, 3 

kap 6 § SoL, 5 kap 

1 § SoL 

Biträdande enhetschef, 

Enhetschef  Barn och 

familj  

  

20.9 Beslut om samarbetssamtal 4 kap 1 § SoL, 5 

kap 3 § SoL, 6 kap 

18 § föräldrabalken 

Familjerättssekreterare, 

Enhetschef Barn och 

familj  

  

20.10 Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad 

utredning om faderskap 

2 kap 7 § 

föräldrabalken 

Omsorgsnämnden  

20.11 Godkänna avtal om vårdnad, boende och umgänge. 6 kap. 17 a § 

föräldrabalken 

Familjerättssekreterare, 

1:e socialsekreterare 
 

20.12 Beslut om överflyttning av faderskapsärende till annan 

kommun  

2 kap. 3 § 2 st. 

föräldrabalken 

Omsorgsnämnden  

 



Adoption 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
21.1 Medgivande till att ta emot utländskt barn för adoption 6 kap 12 § SoL Arbetsutskottet Får endast delegera till arbets-

utskottet 

21.2 Återkallelse av medgivande till att ta emot barn från 
annat land för framtida adoption 

6 kap 13 § SoL Arbetsutskottet Får endast delegera till arbets-
utskottet 

21.3 Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta 6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare, 
Enhetschef Barn och 
familj 

  

21.4 Vägran av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 6 kap 14 § SoL Arbetsutskottet   
21.5 Beslut att utse utredare att genomföra en adoptionsutredning 4 kap 14 § 

föräldrabalken 

Biträdande enhetschef, 

Enhetschef Barn och 

familj 

  

 

Bistånd enligt Socialtjänstlagen SoL (Ekonomiskt bistånd) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
22.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Försörjningsstöd 
  

22.2 Beslut att efterge återkrävt ekonomiskt bistånd 9 kap 4 § SoL 

Enhetschef 

Vuxen/Försörjnings-

stöd, Enhetschef Barn 

och familj, 

Verksamhetschef IFO 

  

22.3 Anmälan om bidragsbrott 6 § bidragsbrotts- 
lagen 

Enhetschef 

Vuxen/Försörjnings-

stöd, Enhetschef Barn 

och familj, 

Verksamhetschef IFO 

  

22.4 Beslut om ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Försörjningsstöd 
  

22.5 Beslut om ekonomiskt bistånd upp till 10 % av basbelopp 4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

Försörjningsstöd 
  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

22.6 Beslut om ekonomiskt bistånd upp till 50 % av basbelopp 4 kap 2 § SoL Enhetschef 

Vuxen/Försörjnings-

stöd, Enhetschef Barn 

och familj, 

Verksamhetschef IFO 

  

22.7 Beslut om ekonomiskt bistånd över 50 % av basbelopp 4 kap 2 § SoL Enhetschef 

Vuxen/Försörjnings-

stöd, Enhetschef Barn 

och familj, 
Verksamhetschef IFO 

  

22.8 Beslut om återkrav av felaktigt utgivet ekonomiskt bistånd 9 kap 1 § SoL Enhetschef 

Vuxen/Försörjnings-

stöd, Enhetschef Barn 

och familj, 

Verksamhetschef IFO 

  

22.9 Beslut om återkrav i andra fall än 9 kap 1 § SoL 9 kap 2 § SoL Socialsekreterare 
Försörjningsstöd 

  

22.10 Beslut att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätten 9 kap 3 § SoL Enhetschef 

Vuxen/Försörjnings-

stöd, Enhetschef Barn 

och familj, 

Verksamhetschef IFO 

  

22.11 Beslut om socialt kontrakt 4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Vuxen/Försörjnings-

stöd, Enhetschef 

Barn och familj, 

Verksamhetschef 

IFO 

  

22.12 Beslut om att väcka talan och föra talan om återkrav hos 

förvaltningsrätten  

9 kap. 3 § SoL Arbetsutskottet  Föra talan får endast delegeras till   

arbetsutskottet. 

22.13 Beslut att anvisa personer till praktik eller 

annan kompetenshöjande verksamhet 

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare 

Försörjningsstöd 
  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

22.14 Beslut om umgängesresor efter vårdnadsöverflytt till tidigare 

familjehem 

 Enhetschef 

vuxenstöd/försörjning

stöd 

 

 

 

Bistånd enligt Socialtjänstlagen SoL (Biståndsenheten) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
23.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL, SoL/psyk 
  

23.2 Beslut om bistånd i form av vård- och omsorgsboende 4 kap 1 § SoL Enhetschef Bistånd   

23.3 Beslut om rätten till medboende 4 kap 1 c § SoL Biståndshandläggare 

SoL, SoL/psyk 
  

23.4 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 
SoL, SoL/psyk 

  

23.5 Beslut om bistånd i form av dagverksamhet 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL, SoL/psyk 
  

23.6 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse/avlösningsvistelse 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL, SoL/psyk 
  

23.7 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL, SoL/psyk upp 

till 110 tim/per 

månad, Enhetschef 

Bistånd över 110 

tim/per månad 

Utföraren sätter in akuta och 

nödvändiga insatser som 

uppkommer under obekväm  

arbetstid men runt hemsjukvårds-

patienter godkänner sjuksköterska 

under obekväm arbetstid att akut 

behov finns t.ex. vak. 

23.8 Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL vid flytt från 
annan kommun 

2 kap 8-9§§ SoL Biståndshandläggare 
SoL, SoL/psyk 

  

23.9 Beslut om sysselsättning 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL, SoL/psyk 
  



 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

24.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare LSS   
24.2 Beslut om biträde om personlig assistent 9 § 2 p. LSS Biståndshandläggare LSS I samråd med enhetschef 

24.3 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistans inklusive merkostnad för sjuklön 

9 § 2 p. LSS Biståndshandläggare LSS   

24.4 Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 

assistent vid tillfälligt utökade behov 
9 § 2 p. LSS Biståndshandläggare LSS I samråd med enhetschef 

24.5 Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 p. 

till annan än den ersättningsberättigade 

11 § LSS Biståndshandläggare LSS   

24.6 Beslut om att kräva återbetalning vid felaktig ekonomisk 

ersättning enligt 9 § 2 p. LSS 
12 § LSS Enhetschef Bistånd, 

Verksamhetschef IFO 
  

24.7 Beslut om ledsagarservice 9 § 3 p. LSS Biståndshandläggare LSS   
24.8 Beslut om kontaktperson 9 § 4 p. LSS Biståndshandläggare LSS   
24.9 Beslut om avlösarservice i hemmet 9 § 5 p. LSS Biståndshandläggare LSS   

24.10 Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet 9 § 6 p. LSS Biståndshandläggare LSS   
24.11 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

i anslutning till skoldagen eller vid lov 
9 § 7 p. LSS Biståndshandläggare LSS   

24.12 Beslut om bostad med särskild service för barn och 

ungdomar alt familjehem 

9 § 8 p. LSS Arbetsutskott   

24.13 Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskild anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 p. LSS Biståndshandläggare LSS   

24.14 Beslut om daglig verksamhet 9 § 10 p. LSS Biståndshandläggare LSS   
24.15 Beslut om förhandsbesked enligt LSS 16 § 2 st. LSS Biståndshandläggare LSS    

Beslut om bostadsanpassningsbidrag (BAB) 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
25.1 Beslut i fråga om bostadsanpassningsbidrag om högst: 

a) Fyra prisbasbelopp 

b) Åtta prisbasbelopp 

c) Över åtta prisbasbelopp 

5-11, 15-16 §§ 

BAB 

a) Handläggare 

b) Verksamhetschef IFO 

c) Arbetsutskott 

  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

25.2 Beslut i fråga om återställningsbidrag 

a) Fyra prisbasbelopp 

b) Åtta prisbasbelopp 

c) Över åtta prisbasbelopp 

12-14§§ BAB d) Handläggare 

e) Verksamhetschef IFO 

f) Arbetsutskott 

(tidigare arbetsutskottet för 

hela återbetalningsbidraget) 

 

 

Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), avgiftshandläggning 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
26.1 Beslut om avgift för omsorgen om äldre och för personer 

med funktionsnedsättning 
8 kap 2 § SoL Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 
  

26.2 Beslut om individuellt tillägg avseende kostnader för 

dubbelt boende, arvode för god man, övriga utgifter 
8 kap 8 § SoL Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 
  

26.3 Beslut att ta ut ersättning (avgift) från enskild biståndstagare 8 kap 1-2 §§ SoL, 
6 kap 1 § SoF 

Avgifts- och 
färdtjänsthandläggare 

  

26.4 Beslut om att delvis efterge eller helt efterge avgift 

från enskild biståndstagare 

9 kap 4 § SoL Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 
  

26.5 Beslut om att ta ut avgift från förälder i samband 

med placering av barn 

8 kap 1-2 §§ 

SoL, 20 § LSS, 6 

kap 2-4 §§ SoF 

Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 
  

26.6 Beslut om att nämnden ska upphöra md underhållsstöd 

enligt 18 kap 9 § SFB 

8 kap 1 § SoL, 20 

LSS 

Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 
  

26.7 Beslut om egenavgift vid placeringar i HVB, 

kontaktfamilj eller stödboende 

8 kap 1 § SoL, 6 

kap 1 § SoF 

Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 
  

26.8 Beslut om att väcka och föra talan om återkrav 

hos Förvaltningsrätten 

9 kap 3 § SoL Arbetsutskott Föra talan får endast 

delegeras till arbetsutskottet 
 

 

 

 

 

 



Beslut gällande lagen om Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
27.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst med  

regelkompletteringar 

6-9 §§ Lag om 

färdtjänst 

Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 
  

27.2 Beslut i fråga om att återkalla tillstånd till färdtjänst -- 

om förutsättningar för tillstånd inte längre finns - 

om tillståndsgivaren gjort sig skyldig till allvarliga och 

upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller 

för färdtjänst 

12 § Lag om 

färdtjänst 

Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 

I samråd med enhetschef 

27.3 Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ Lag om 

riksfärdtjänst 

Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 

I samråd med enhetschef 

27.4 Beslut i fråga om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst 

- om förutsättningarna för tillstånd inte längre finns 

- om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och 

upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller 

för riksfärdtjänst 

9 § Lag om 

riksfärdtjänst 

Avgifts- och 

färdtjänsthandläggare 

I samråd med enhetschef 

27.5 Beslut i fråga om överklagande, yrkande om inhibition samt 

yttrande till Förvaltningsrätt och Kammarrätt i ärende 

rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet 

fattats av delegat 

  Enhetschef Bistånd, 

Verksamhetschef IFO 
  

 

Dödsbo 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
28:1 Dödsboanmälan 20 kap 8 § 

Ärvdabalken 

Administratör IFO, 

Socialsekreterare 
Försörjningsstöd 

  

28.2 Omhändertagande av dödsbo 18 kap 2 § 

Ärvdabalken 

Administratör IFO, 
Socialsekreterare 
Försörjningsstöd 

  

28.3 Beslut i fråga om gravsättning 5 kap 2 § 

Begravningslag 

Enhetschef IFO   

 

 

 



Specifikt för socialjouren 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
29.1 Beslut om att utredning ej ska inledas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare i 

socialjouren 
  

29.2 Beslut om tillfällig placering i jourhem/nätverkshem 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare i 

socialjouren 
  

29.3 Beslut om akut placering i HVB 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare i 
socialjouren 

  

29.4 Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU Ordförande   
29.5 Begäran om förlängd utredningstid vid 6 § LVU 8 § LVU Ordförande   
29.6 Beslut att omedelbart omhändertagande ska upphöra 9 § LVU Ordförande   
29.7 Beslut hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas 11 § 3 st. LVU Ordförande   
29.8 Beslut rörande den unges förhållanden i den mån beslutet ej 

är att hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU 
11 § 4 st. LVU Socialsekreterare i 

socialjouren 
  

29.9 Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att vistelseort 

ej ska röjas för vårdnadshavare då nämndens beslut ej kan 

avvaktas 

14 § 2 st. LVU Ordförande   

29.10 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Ordförande   
29.11 Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare efter 

beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU Ordförande   

29.12 Beslut om läkarundersökning, att ute läkare samt 

bestämmande av plats för läkarundersökningen 

32 § LVU Ordförande   

29.13 Beslut om biträde av polis för att genomföra  

läkarundersökning 
43 § 1 st. LVU   Ordförande har rätt att ta beslut 

enligt paragrafen 

29.14 Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra 

beslut om vård eller omhändertagande 

43 § 2 st. LVU   Ordförande/ledamot som nämnden 

förordnat enligt särskilt jourlista får 

ta beslut enligt paragrafen 

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

7 § LVM Socialsekreterare i 
socialjouren 

  

29.16 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 7 § LVM Enhetschef  
socialjour 

  

29.17 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 

för undersökning 

9 § LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 
  

29.18 Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande 18 § b LVM Ordförande 
  



Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

29.19 Beslut om begäran om biträde av polis för genomförande 

av läkarundersökning 

45 § 1 st. LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 
  

29.20 Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse 

till vårdinstitution 
45 § 2 st. LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 
  



 

Lagar: 

Begravningslag (1990:1144) 

Bidragsbrottslag (2007:612) 

Brottsbalk (1962:700) (BrB) 

Förvaltningslagen (2017:900) (FL) 

Föräldrabalk (1949:381) (FB) 

Kommunallagen (2017:25) (KL) 

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) (LVU) 

Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) (BAB) 

Lag om färdtjänst (1997:736) 

Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) (LVM) 

Namnlag (1982:670) 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) 

Passförordningen (1979:664) 

Smittskyddslag (2004:168) 

Socialförsäkringsbalk (2010:110) (SFB) 

Socialtjänstförordning (2001:937) (SoF) 

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF) 

Ärvdabalk (1958:637) 

  



Bilaga 1 
Kompletterande beslutsrätt inom socialtjänsten 

Beslut Lagrum 

Beslut om omedelbart omhändertagande då nämndens (i praktiken arbetsutskottets) beslut ej kan avvaktas 6, 6 a §§ LVU 

Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas då nämndens (i praktiken arbetsutskottets) 

beslut ej kan avvaktas 

11 § LVU 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud när nämndens (i praktiken arbetsutskottets) beslut inte kan inväntas 27 § LVU 

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare då nämndens (i praktiken arbetsutskottets) beslut ej 

kan avvaktas 

13 § LVM 

 

Bilaga 2 
Sammanställning av vanliga förekommande verkställighetsbeslut 

Övergripande   
Ärende Beslutsfattare 

Beslut i fråga om organisation inom förvaltningen Ansvarig chef 

    
Allmänna handlingar, överklaganden, ombud och personuppgiftshantering   
Ärende Beslutsfattare 

Beslut i fråga om utlämnande av allmän handling Registrator eller den som äger 

handlingen 

Beslut om rättelse och radering av personuppgifter efter begäran från den registrerade Ansvarig chef 

    
Personalärenden   
Ärende Beslutsfattare 

Beslut i fråga om projektanställning eller vikariat upp till sex månader inom befintlig budget Respektive chef inom sitt 
verksamhets- och budgetområde 

Beslut i fråga om att begära tjänstbarhetsintyg samt godkännande av detta (AB) Närmaste chef 

Beslut i fråga om lön vid nyanställning (lönepolicy och HÖK) Närmaste chef 

Beslut i fråga om justering av lön utanför ordinarie löneöversyn samt lönetillägg för specificerad 

och tidsbegränsad arbetsuppgift (lönepolicy och HÖK) 
Närmaste chef 

Beslut i fråga om ledighet enligt lag eller avtal (SemL, AB, m.fl.) Närmaste chef 

Beslut i fråga om ledighet för prov av annan tjänst Närmaste chef 



Personalärenden  

Ärende Beslutsfattare 

Beslut i fråga om övriga ledigheter som inte är reglerade i lag eller avtal med löneavdrag 

a) upp till 14 dagar 
b) mer än 14 dagar 

a ) närmaste chef  

b) förvaltningschef 

Beslut om 1: dagsintyg Närmaste chef 

Godkänna tjänstgöringsrapporter och liknande Närmaste chef 

Beslut i fråga om ledighet för fackligt förtroendevalda (LFF) HR-chef 

Beslut i fråga om att träffa kollektivavtal om a) tidsbegränsade anställningar, avsteg från LAS b) avsteg från 

vissa bestämmelser om arbetstid i ATL och AB 
Förvaltningschef 

Beslut i fråga om ledighet för enskild angelägenhet av vikt med bibehållen lön (gällande kollektivavtal) HR-chef 

Beslut i fråga om avstängning från tjänstgöring avseende Närmaste chef 

Beslut om att tillfälligt försätta anställd ur tjänstgöring avseende Närmaste chef 

Beslut i fråga om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder Närmaste chef 

Beslut i fråga om varsel och besked för tidsbegränsat anställd personal (LAS) Närmaste chef 

Beslut i fråga om omplacering på grund av personliga skäl eller för att förhindra att övertalighet uppstår Närmaste chef 

Beslut i fråga och förbud mot utövandet av bisyssla Närmaste chef 

Beslut i fråga om utbildningar, kurser och konferenser i anställningen med bibehållen lön Närmaste chef 

Beslut i fråga om att fastställa pensionsförmåner enligt gällande pensionsavtal och reglemente   
    
Ekonomi, avtal och upphandling   
Ärende Beslutsfattare 

Beslut i fråga om attesträtt inom nämndens verksamhetsområde (enligt gällande attestreglemente) Förvaltningschef 

Beslut i fråga om att återkalla attesträtt Förvaltningschef 

Underteckna avtal och andra rättshandlingar som är av större vikt och som är beslutade av nämnden Ansvarig chef 

Underteckna avtal och andra rättshandlingar avseende ärenden inom det egna verksamhetsområdet och som 

inte är av större vikt och därmed inte beslutade av nämnden (inkl. hyresavtal med SBN) 

Ansvarig chef 

Vara nämndens firmatecknare (se särskilt beslut av nämnden)   
Beslut i fråga om fastställande av omfördelning inom eget budgetansvar Budgetansvarig chef 

Beslut i fråga om ansökan av externa medel för beslutande projekt- och utvecklingsarbeten t.ex. stats – och 

EU- bidrag 

Förvaltningschef 



Ekonomi, avtal och upphandling  

Ärende Beslutsfattare 

Beslut i fråga om inköp av varor och tjänster genom t.ex. upphandling eller avrop till ett värde av högst 

1) fyra basbelopp 

2) ----  

1) Förvaltningschef 

2) -- 

  
Beslut i fråga om att utse personer att närvara vid anbudsöppning (enligt riktlinjer för inköpsverksamhet) Förvaltningschef 

    
Nämndens verksamhetsområde   
Ärende Beslutsfattare 

Beslut att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs för att bedöma behovet av insatser 
till skydd eller stöd för barn 

Enhetschef 

Beslut att förordna extern utredare i enskilt ärende inom individ- och familjeomsorgen Verksamhetschef IFO 

Beslut att utse utredare att genomföra en adoptionsutredning Enhetschef IFO 

Beslut om polisanmälan i olika sammanhang Närmaste chef 

 


