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Allmänt om delegation 

De förtroendevalda i kommunen har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, dvs beredning, 

beslut och verkställighet. 

 

Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till en annan så att denne beslutar i nämndens ställe. 

Delegaten redovisar sedan tillbaka till nämnden. 

 

Enligt kommunallagen, KL, 6 kap 33-38 §§ framgår hur beslutanderätt kan delegeras. En nämnd får 

uppdra åt utskott, åt ledamot eller ersättare eller åt anställd av kommunen att besluta på nämndens vägnar 

i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

 

Anmälan av delegationsbeslut skall vara skriftligt dokumenterade och lämnas till nämnden efter varje 

månadsskifte. Nämndens sekreterare ser till att de anmäls vid nästkommande sammanträde med 

socialnämnden. 

 

Delegat får enligt gällande delegationsregler inte delegera uppdraget vidare till annan. Så kallad 

vidaredelegering är således inte tillåten, med undantag för vad som sägs i 6 kap 36-37 §§ KL. 

 

Ärenden av principiell eller avvikande beskaffenhet eller av stor ekonomisk betydelse ska avgöras av 

nämnden. 

 

Delegat kan, efter beslut av berörd chef, hänskjuta beslut av särskild svårighetsgrad till högre nivå i 

beslutsorganisationen. Delegat avgör själv när eller om delegationen ska användas.   

 

Även beslutsfattares överordnad har beslutanderätt i respektive ärendegrupp när ordinarie 

befattningshavare inte tjänstgör.  

 

Upphandlingar eller inköp och försäljning av varor och tjänster anses som verkställighet, om det inte 

gäller principiella frågor. Gällande upphandlingsregler ska följas.  

 

Beslut av mer övergripande karaktär och som inte avser myndighetsutövning gentemot enskild kan 

överklagas genom laglighetsprövning. 

 

Vid planerad frånvaro ska delegation överlämnas till ersättare genom delegationsbeslut.  

 

Socialförvaltningens socialchef ansvarar för att uppföljning av socialnämndens delegationsordning görs 

minst var 12:e månad. 
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Delegationsförteckning 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Socialtjänstlag (2001:453) SoL mm Alla ansökningar om bistånd skall oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde 

skall ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så 

speciella omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2 beviljar tillstånd. 

     

1.1 Beslut om köp av boende i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare 

 Arbetsutskott- ska bestå 

av minst tre ledamöter 

och tre ersättare 

Obs! Lag om offentlig upphandling, 

2016:1145 LOU.  

1.2 Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun 

2a kap. 10 § SoL  Arbetsutskott Avser även ärenden enligt SoL, LSS, LVU och 

LVM. 

1.3 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 

kommun 

2a kap. 11-12 §§ 

SoL  

Arbetsutskott Avser även ärenden enligt SoL, LSS, LVU och 

LVM. 

1.4 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

Belopp upp till gällande norm, därutöver 

- nivå 1, riktlinjer försörjningsstöd, max 5 000 kr 

per person och månad 

4 kap. 1 § SoL  

 

Assistent 

Socialsekreterare 

En individuell bedömning skall alltid göras i 

biståndsärenden. Beslut utöver nivå 2 i 

riktlinjer om ekonomiskt bistånd beslutas av 

utskott. 

 - nivå 2, riktlinjer försörjningsstöd, max 10 000 kr 

per person och månad 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO   

 - med villkor om praktik eller kompetenshöjande 

åtgärd 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 4 § SoL 

Socialsekreterare  

 - med nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 5 § SoL 

 

Socialsekreterare 

 

 

 - Kostnad vid anställning i samverkan inom 

kommunen  

4 kap. 1 § SoL   

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO Avser personer i försörjningsstöd till 

anställning och extratjänster 

1.5 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

1.6 Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt 4 kap. 2 § SoL Arbetsutskott Borgensåtagande 

1.7 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 

 

 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 
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1.8 Nytecknande av hyresavtal vid byte av lägenhet 

vid socialt kontrakt 

4 kap. 1 § SoL  

4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

1.9 Beslut om intyg för social förtur till 

boendekontrakt 
 Enhetschef IFO 

LSS handläggare 

Förtur hos Ockelbogårdar 

1.10 Ansvarsförbindelse avseende kontraktsvård eller 

Vårdvistelse 

28:6a BrB 

3:56 KvaL 

Ordförande  

Ordförande 

 

KvaL= Lag om Kriminalvård i anstalt  

     

1.11 Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 

trygghetslarm, avlösarservice 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

1.12 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

1.13 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse eller 

växelboende 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

1.14 Beslut om ledsagare 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

     

1.15 Beslut om tillfällig vistelse utanför det egna 

hemmet 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

 

Inte varaktig vård, högst fyra månader. 

     

1.16 Vård utanför eget hem (HVB, Familjehem och 

Stödboende) 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott  

1.17 Beslut om ekonomiskt bistånd till barn och 

ungdom i samband med placering, omplacering 

eller flyttning från familjehem eller hem för vård 

eller boende 

- enligt riktlinjer, nivå 1, max 5 000 kr 

- enligt riktlinjer, nivå 2, max 10 000 kr 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

Arbetsutskott 

 

 

 

 

 

Belopp utöver nivå 2 beslutas av utskott. 

1.18 Beslut om bistånd till vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende  

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott Observera Lag om offentlig upphandling, men 

också kravet på individuell bedömning i 

biståndsärenden. 
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1.19 Beslut om bistånd till vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO  

1.20 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i 

hem för vård eller boende eller i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Om beslut fattas om upphörande av bistånd 

mot den enskildes vilja är utskott delegat. 

1.21 Beslut om bistånd i form av meningsfull 

sysselsättning för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare  

 

1.22 Beslut om bistånd i form av boendestöd för 

personer med psykisk- eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknade tillstånd personkrets 1 enligt 

LSS samt begåvningsmåssigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder personkrets 2 enligt LSS 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

 

1.23 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

1.24 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

 

 

1.25 Beslut om att avsluta kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Upphörande sker med samtycke från part. 

Upphörande sker utan samtycke från part. 

 

1.26 Beslut om förordnande och entledigande 

- av kontaktperson 

- av kontaktfamilj 

 Enhetschef 

Socialsekreterare 

E 

 

 

Inom IFO 

1.27 Beslut om förordnande och entledigande 

av kontaktperson 

 Enhetschef Inom socialpsykiatri 

1.28 Beslut om insatsen familjebehandling 4 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

1.29 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 

missbrukare 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

1.30 

 

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 

skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 

funktionsnedsättningsområdet 

4 kap. 2 § SoL Socialchef  
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1.31 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet 

- max 50 % av basbeloppet inkl gravsten  

- kostnad får avse vad en värdig begravning i   

  Sverige kostar 

4 kap. 2 § SoL Socialsekreterare 

 

Avslag på bistånd till begravningskostnader 

ges med hänvisning till 4.1 SoL. Det visar sig 

ofta i efterhand att tillgångar tillfaller dödsboet 

t.ex. försäkring, återbetalning, av skatt m.m. 

Begravningskostnader kan återkrävas endast 

om den  beviljas med villkor om återbetal-

ningsskyldighet enligt 4.2. (se riktlinjer) 

1.32 Anhörigstöd 4 kap. 1 § SoL 

 

Socialsekreterare Rekomenderade behandlingsmetoder för 

medberoende 

1.33 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde 

5 kap. 11 § SoL Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

 

1.34 Ingå avtal mellan socialnämnd och familjehem 6 kap. 6 b § SoL Socialsekreterare 

 

 

1.35 Beslut om vård eller medgivande till stadigvarande 

vård och fostran av barn i ett enskilt hem som inte 

tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som 

har vårdnaden om honom eller henne 

6 kap. 6 § SoL Arbetsutskott - Beslut om vård avser placering i familjehem 

- Beslut om medgivande avser privat hem 

i vilket nämnden ej beslutat om placering. 

Utredning av familjehemmet skall alltid ske. 

1.36 Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap. 6 § SoL och 

6 kap. 12 § SoL 

Arbetsutskott  

1.37 Övervägande av om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs 

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 

socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är 

tillämplig vid både SoL-placeringar och 

privata placeringar. 

1.38 Övervägande av behov av att ansöka om 

vårdnadsöverflyttning till familjehem då barnet 

vistats i samma familjehem i 3 år 

6 kap. 8 § SoL 

13 § 4 st. LVU 

Arbetsutskott Beslut om att väcka talan vid tingsrätt om 

vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § 

Föräldrabalken skall beslutas av samfälld 

nämnd, eftersom beslutet omfattas av 

delegationsförbud (10 kap. 5 § SoL). 

1.39 Anvisning av blivande adoptivföräldrar till 

anordnare av utbildning för adoptivföräldrar 

6 kap. 12 § SoL Socialsekreterare  

1.40 Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 

 

6 kap. 13 § SoL Arbetsutskott  
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1.41 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

 

- vid samtycke  

 

- ej samtycke 

 

 

6 kap. 14 § SoL  

 

Socialsekreterare  

 

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). 

1.42 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. 

SoL  

SoF 6 kap. 2 §  

Enhetschef 

Socialsekreterare 

Se Kommunförbundets cirkulär 1997:128. 

1.43 Beslut om ersättning från den enskilde till 

kommunen för missbruksvård i form av plats vid 

hem för vård eller boende eller i familjehem 

(vuxna) 

8 kap. 1 § SoL   

6 kap. 1 § SoF 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

 

1.44 Beslut om avgift 8 kap. 4-7 §§  SoL  Ekonomiassistent  

1.45 Beslut om individuellt förbehållsbelopp 8 kap. 8 § SoL Ekonomiassistent  

1.46 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och 

omvårdnad samt boende 

8 kap. 2 § SoL Resp. Enhetschef  

1.47 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 1 §  

9 kap. 2 § SoL 

Arbetsutskott  

1.48 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 

4 kap. 2 § SoL 

9 kap. 2 §, 2 st. 

SoL 

Socialsekreterare Återkrav får endast ske om biståndet getts 

under villkor om återbetalning. 

1.49 Beslut om att underrätta Försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som 

ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som 

förskott på förmån 

9 kap. 2 § SoL  

17 kap. 1 § AFL 

 

Assistent  

1.50 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 2 § 

och 8 kap. 1 § SoL 

9 kap. 3 § 1 st. 

SoL 

Enhetschef IFO  

1.51 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 

8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 §  

9 kap. 4 § SoL Arbetsutskott  
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1.52 Beslut om uppföljning efter avslutad utredning 11 kap. 4, c SoL Socialsekreterare  

1.53 Beslut om att avsluta uppföljning enligt 11:4 a 11 kap.4, c SoL Socialsekreterare  

1.54 Beslut om att inleda utredning (vuxna) och att 

utredning inte skall inledas eller att utredning skall 

läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

1.55 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned (vuxna och barn) 

11 kap. 1 § SoL  Enhetschef IFO  

E 

 

 

1.56 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap. 1 § SoL Enhetschef IFO 

 

 

1.57 Beslut att inleda utredning (barn)  

- med samtycke 

- utan samtycke 

 

11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 2 § SoL 

 

Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

Nämndens befogenheter och skyldigheter vid 

barnutredningar regleras i 11 kap. 2 § SoL. 

1.58 Förlängning av utredningstid i ärende som rör barn 11 kap. 2 § SoL Enhetschef IFO  

1.59 Beslut att begära biträde av annan kommun i 

utredning av barn och unga eller missbrukare 

11 kap. 4 § SoL Enhetschef IFO Annan kommun avser vistelsekommunen. 

1.60 Beslut att biträda annan kommun i utredning av 

barn och unga eller missbrukare 

 Enhetschef IFO Annan kommun avser vistelsekommunen. 

2 Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) LSS mm 

   

2.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Arbetsutskott 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Beslut om personkretstillhörighet fattas inte 

särskilt utan är en del av beslut om insats 

enligt 9 § LSS. 

2.2 Beslut om biträde av personlig assistans 7 § och 9 § 2 LSS Arbetsutskott  

2.3 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 

för personlig assistans vid tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 § 2 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

2.4 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 

merkostnader för personlig assistans 

7 § och 9 § 2 LSS  LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Avser sjuklöneersättning till de privata 

assistansanordnarna. 

2.5 Beslut om ledsagarservice 7 § och 9 § 3 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 
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2.6 Beslut om biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

2.7 Beslut om avlösarservice i hemmet 

- max 20 timmar/vecka 

- över 20 timmar/vecka  

7 § och 9 § 5 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

Arbetsutskott 

 

2.8 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 § och 9 § 6 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

2.9 Beslut om medgivande till insatser enligt 9 § 4,5 

eller 6 LSS, när bara en vårdnadshavare samtycker 

6 kap. 13a § FB  

10 kap. 5 § SoL  

Arbetsutskott  

LSS handläggare 

Om den ena vårdnadshavaren inte samtycker 

till en åtgärd till stöd för barnet får beslut 

enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS tas.  

2.10 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 

år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov  

 

7 § och 9 § 7 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

2.11 Beslut om boende i familjehem för barn eller 

ungdomar 

7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott  

2.12 Beslut om bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar 

7 § och 9 § 8 LSS   

 - inom kommunens boenden 7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott  

 - inom boenden som drivs av annan 7 § och 9 § 8 LSS Arbetsutskott Obs! Lag om offentlig upphandling. 

2.13 Beslut om bostad med särskild service för vuxna 7 § och 9 § 9 LSS   

 - inom kommunens boenden 7 § och 9 § 9 LSS Arbetsutskott  

 - inom boenden som drivs av annan 7 § och 9 § 9 LSS Arbetsutskott Obs! Lag om offentlig upphandling. 

2.14 Beslut om daglig verksamhet  7 § och 9 § 10 LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Personkrets 1 och 2. 

2.15 Upprättande av individuell plan  10 § LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

 

2.16 Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig assistans till annan 

person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Enhetschef LSS  
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2.17 Beslut om upphörande av insats enligt LSS  LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Enhetschef LSS 

 

2.18 Beslut om återbetalningsskyldighet vid felaktigt 

utbetald ekonomisk ersättning enligt LSS 

12 § LSS Enhetschef LSS  

2.19 Beslut om förhandsbesked om rätt till insats enligt 

LSS för person som ämnar bosätta sig i kommunen 

16 § 2 st. LSS Arbetsutskott 

Delegat för sökt insats 

 

     

2.20 Beslut om avgift från föräldrar till barn under 

18 år och som är placerat i ett annat hem än det 

egna 

20 § LSS, 5 § 

LSS-förordningen, 

6 kap. 2 § SoF 

Arbetsutskott  Beslutet är inte överklagningsbart. 

     

2.21 

 

Beslut om att anmäla behov av assistansersättning 

till Försäkringskassa 

51 kap. 

Socialförsäkrings-

balken, SFB 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

Gäller under förutsättning att den enskilde 

ansökt om personlig assistans enligt LSS, inte 

enligt SoL. 

2.22 Beslut om att sälja boendeplats  Socialchef  

3 Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) 

BaB 

   

3.1 Beslut om rätt till bostadsanpassningsbidrag och 

form av enklare åtgärder 

4-16 §§ BaB Handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Beslut om bidraget i kronor beslutar av KS 

Större ombyggnationer tar även KS beslutet 

     

4 Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (1990:52) LVU 

   

4.1 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU 

4 § LVU Arbetsutskott  

4.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

ungdom under 20 år  

6 § 1 och 2. st 

LVU 

Ordförande, vice ordf. 

eller ledamot i 

arbetsutskott 

 

4.3 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef IFO  
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4.4  Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

6 § LVU skall upphöra 

9 § 3 st. LVU Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott  

 

4.5 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 

unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st. 

LVU 

Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

4.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st. 

LVU 

Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

4.7 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 

den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 

2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet för 

vård eller boende. 

4.8 Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st. 

LVU 

Arbetsutskott  

4.9 Prövning av vård med stöd av 3 § LVU skall 

upphöra 

13 § 1 och 3 st. 

LVU 

Arbetsutskott  

4.10 Beslut om 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 utskottets 

beslut 

 

 

14 § 2 st. 1 LVU  

14 § 2 st. 1 LVU 

 

 

 

Arbetsutskott  

 

Arbetsledning 

 

4.11 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren 

- i avvaktan på utskottets beslut 

 

14 § 2 st. 2 LVU 

14 § 2 st. 2 LVU 

 

Arbetsutskott 

Enhetschef IFO 

 

4.12 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 

2 fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU Arbetsutskott 

I brådskande fall 

ordförande i 

Socialnämnden 

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en 

gång var tredje månad är skyldig att överväga 

om ett beslut om umgänge/hemlighållande av 

vistelseort fortfarande behövs.  

4.13 Prövning av om beslut om förebyggande insats 

skall upphöra att gälla 

21 § LVU Arbetsutskott Bestämmelsen innebär att nämnden minst en 

gång var 6:e månad skall pröva om insatsen 

fortfarande behövs. 

4.14 Beslut om vården skall upphöra  21 § 1 st. LVU Arbetsutskott Beträffande kvarstående ansvar för kommunen 

se Socialstyrelsens meddelandeblad 17/88. 

4.15 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 

LVU skall upphöra  

22 § LVU  Arbetsutskott  
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4.16 Beslut om förebyggande LVU-insatser 22 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

4.17 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

24 § LVU Arbetsutskott Jfr. 25 § LVU. 

4.18 Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

4.19 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st. LVU Arbetsutskott  

4.20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU Ordförande, vice ordf. 

eller ledamot i 

arbetsutskott  

 

4.21 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 

27 § LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU Ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott 

 

4.22 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

andra vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU Arbetsutskott  

4.23 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för undersökningen 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare  

4.24 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 2 LVU 

 

Nämndens ordf. och 

nämndens vice ordf. 

Socialchef  

Enhetschef IFO 

Socialjour 

OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till 

annan ledamot. 

5 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(1988:870) LVM 

   

5.1 Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för 

tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef IFO  

5.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

påbörjad utredningskall läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef IFO  

5.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall fattas om 

sådan inte är uppenbart obehövlig. 

5.4 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård 

enligt LVM 

 

11 § LVM Arbetsutskott  
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5.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Nämndens ordf., vice 

ordf. eller ledamot i 

arbetsutskott 

Beslutet skall dokumenteras och skrivas under 

av beslutsfattaren. Muntliga beslut får endast 

ske i akuta situationer när dokumentation och 

underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut 

måste dokumenteras i efterhand. 

5.6 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Arbetsutskott  

5.7 Beslut om att upphäva beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM 

18 b § LVM Arbetsutskott  

5.8 Beslut om att upphäva fatta beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM då 

omhändertagandet inte längre behövs 

18 b § LVM Arbetsutskott* *Beslut fattas även av ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott.  

Delegationsförbud råder ej. 

     

5.9 Beslut att placera den enskilde vid LVM-hem eller 

på sjukhus  

– vid omedelbart omhändertagande  

– efter rättens bifall till vård 

 

 

19 § LVM  

 

12 § LVM 

 

Arbetsutskott*  

 

Socialsekreterare 

*Beslut fattas även av ordf., vice ordf. eller 

ledamot i arbetsutskott. Delegationsförbud 

råder ej. 

5.10 Samråd och planering av vården 26 och 28 §§ LVM Enhetschef IFO 

Socialsekreterare 

 

5.11 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU eller LVM  

43 § P 2 LVU 

45 § P 2 LVM 

 

Socialchef        

Enhetschef IFO 

Socialjour 

 

5.12 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

45 § P 1 2 LVM Nämndens ordf. och 

nämndens vice ordf. 

Socialchef  

Enhetschef IFO  

Socialjour 

 

 

 

 

 

Delegationsförbud råder ej. 



   

 -  14  - 

6 Föräldrabalken, FB   Jfr. 10 kap. 5 § SoL. 

6.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § 1 st. FB Assistent 

Socialsekreterare  

Enhetschef IFO 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 

Att fastställa faderskap. – Utredning skall 

anses inledd när nämnden fått födelseanmälan 

eller rätten förklarat en man inte vara far enligt 

 1 kap. 2 § FB.  

6.2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 

faderskap när dom eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO  

6.3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO  

6.4 Beslut om att inleda utredning om någon annan 

man än den som är gift med barnets moder kan 

vara far till barnet 

2 kap. 9 § 1 st. FB Enhetschef IFO Beslut att ej påbörja utredning eller att lägga 

ned en påbörjad utredning fattas av social- 

nämnden. 

6.5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 § 2 st. och 

6 § 2 st. FB 

Socialsekreterare  

6.6 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st.,  

14 a § 2 st., 

15 a § 2 st. FB 

Enhetschef IFO Se cirkulär 1998:174. 

6.7 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad 

boende och umgänge 

6 kap. 6 §, 14 a §,  

2 st., 15 § 

Enhetschef IFO Beslutet kan ej överklagas. 

6.8 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 

boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare  

6.9 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 

umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 st. 

FB 

Enhetschef IFO  

6.10 Lämnande av upplysningar inför interimiskt beslut 

i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller 

umgänge 

 

 

 

 

 

 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  
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6.11 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 

betalas för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st. FB Socialsekreterare Se Kommunförbundets cirkulär 1996:167 

angående kommunernas uppgifter med 

anledning av ny lagstiftning om underhållsstöd 

till barn m.m. Avtal eller dom om underhåll 

kommer endast att ha betydelse om underhållet 

kommer att överstiga underhållsstödet och i de 

fall föräldrarna själva är överens om 

underhållet och inte kommer att söka 

underhållsstöd samt i de fall när förlängt 

underhållsstöd inte utgår. Detta gäller barn till 

såväl gifta som ogifta föräldrar. Har talan om 

underhållsbidrag väckts före ikraftträdandet 

tillämpas äldre bestämmelser i fråga om 

socialnämnds rätt att föra talan för barnet. 

6.12 Beslut om att inge stämningsansökan till 

Tingsrätten om överflyttning av vårdnad  

6 kap. 8a § FB Arbetsutskott  

7 Övrigt     

7.1 Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av 

god man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF  

15 § 6 LSS 

Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

7.2 Anmälan till överförmyndarnämnden om att behov 

av förvaltare inte längre föreligger 

5 kap. 3 § SoF  

15 § 6 LSS 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

7.3 Beslut om anmälan till överförmyndarnämnden om 

förhållanden betr. förvaltningen av underårigs 

egendom 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef IFO Avser all slags egendom och inkomster 

inklusive tilläggspension. 

7.4 Beslut om framställning till Försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag när barn är placerade utom hemmet 

 

 

 

4 § 3 st. resp. 7 § 

Lag om allmänt 

barnbidrag 

Socialsekreterare  
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7.5 Beslut om att underrätta Försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg 

1-3 §§ Kungörelse 

(1962:393) om rätt 

i vissa fall för 

kommun eller 

annan att uppbära 

folkpension 

Socialsekreterare  

7.6.5 Underrättelse till Försäkringskassan om att barn 

med underhållsstöd placerats i familjehem eller 

HVB-hem respektive återflyttat till boförälder 

2 § Förordning om 

underhållsstöd 

jämfört med 11§ 

Lag om 

underhållsstöd  

AssistentAssistent  

7.7 Beslut om anmälan till Försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära del av sjukpenning för den 

som bereds vård i sådant hem för vård eller boende  

eller familjehem enligt SoL som ger vård och 

behandling åt missbrukare av alkohol eller 

narkotika 

3 kap. 15 § AFL Socialsekreterare  

7.8 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

- enligt SKL: s rekomendationer 

 

- över SKL: s rekomendationer 

 

  

Enhetschef IFO/LSS 

Socialsekreterare  

Arbetsutskott 

 

Uppdraget ska regleras genom avtal med 

familjehemmet.  

Se aktuellt cirkulär från SKL. 

7.9 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

- enligt SKL: s rekomendationer 

 

 

 Socialsekreterare  

Enhetschef IFO/LSS 

 

Uppdraget ska regleras genom avtal.  

Se aktuellt cirkulär från SKL. 

7.10 Parboende 

 

4 kap. 1 och 1c §§ 

SoL 

Biståndshandläggare  

LSS-handläggare 

 

7.11 Skyldighet att föra förteckning över personregister Personuppgiftslag, 

PUL 

 Gäller fram till 25 maj 2018. Ersätts av ny lag, 

Dataskyddsförordningen 

 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal  

 

Dataskyddsförordn

ingen 

Förvaltningschef Gäller från och med 25 maj 2018 
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7.12 Beslut om information till den registrerade om 

behandling av uppgifter 

PUL  Gäller fram till 25 maj 2018. Ersätts av ny lag, 

Dataskyddsforordningen  

 Utse dataskyddsombud   

 

Dataskyddsförordn

ingen 

Förvaltningschef Gäller från och med 25 maj 2018 

8 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL    

8.1 Beslut att uppställa förbehåll vid utlämnande till 

enskild av uppgifter som skyddas av sekretess samt 

vid utlämnande till part, ställföreträdare, ombud,  

biträde, till någon som inte är knuten till 

myndigheten genom anställning, uppdrag 

tjänsteplikt eller liknande eller till 

konkursförvaltare 

2 kap. 14 § TF  

6 kap. OSL 

Socialchef 

 

 

 

 

8.2 Beslut om 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. OSL 

Socialchef  

Enhetschef 

Beslut om att lämna ut handling fattas av den 

som har handlingen i sin vård om inte viss 

befattningshavare enligt arbetsledning eller 

särskilt beslut skall göra detta. 

8.3 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef  

8.4 Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande 

barn 

10 kap. 21 § OSL Enhetschef IFO 

Socialsekreterare med 

minst två år i tjänst 

 

8.5 Beslut om utlämnande av journaler och handlingar 

som härrör från verksamhet inom SoL och LSS 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

Socialchef  

8.6 Beslut om avslag om utlämnande av journaler och 

handlingar som härrör från verksamhet inom SoL 

och LSS 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

Socialchef  

8.7 Beslut om utlämnande och avslag om utlämnande 

av journaler och handlingar som härrör från 

verksamhet inom kommunens hälso- och sjukvård 

Offentlighets- och 

Sekretesslag 

(SFS 2009:400) 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

9 Alkohollag (2010:1622) AL    

9.1 Beslut om att inleda ärende eller avsluta/avskriva 

ärende 

8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 
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9.2 Beslut om att avvisa ansökan  8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.3 Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten 8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.4 Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 8 kap. 2 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.5 Beslut att avslå ansökan om sökande misslyckats 

med kunskapsprovet tre gånger 

8 kap. 2 och 4 §§ 

AL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.6 Beslut om utökat serveringstillstånd vid utvidgning 

av befintlig verksamhet  

8 kap. 2, 4, 14 och 

19 §§ AL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.7 Godkännande av kryddning av egen spritdryck 8 kap. 3 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.8 Godkännande av cateringlokal 8 kap. 4 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.9 Beslut om provsmakning från partihandlare  8 kap. 6 § 2p AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.10 Beslut om provsmakning vid tillverkningsstället 8 kap 7 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.11 Jämkning av avgift för folkölsförsäljning 8 kap. 10 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.12 Beslut om bolagsändring 8 kap. 12 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.13 Beslut om att lämna och inhämta handlingar 9 kap. 8 § AL 

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.14 Yttrande till annan myndighet 9 kap. 8 § AL  

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.15 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid brott mot 

alkohollagen 

9 kap. 8 § AL 

 6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.16 Beslut om att lämna åtalsanmälan vid övrig 

påvisad brottslighet i samband med tillsyn 

9 kap. § 8 AL 

6 § FvL 

Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.17 Beslut om begäran av biträde av polismyndighet 9 kap. 9 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.18 Beslut om serveringstillstånd efter ansökan från 

konkursförvaltare 

9 kap. 12 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 
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9.19 Beslut om att meddela erinran 9 kap. 17 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

9.20 Beslut om återkallelse av tillstånd då 

verksamhet/bolag upphör 

9 kap. 18 § 1p AL Socialchef/Alkoholhand- 

läggare 

 

9.21 Beslut om återkallelse på begäran av 

tillståndshavare 

9 kap. 18 § 1p AL Socialchef/Alkoholhand- 

läggare 

 

9.22 Beslut om att avvisa överklagan 10 kap. 1 § AL Socialnämnd/Arbets- 

utskott 

 

9.23 Beslut om att begära inhibition 10 kap. 17 § AL Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

10 Lag (1982:636) om anordnande av visst 

automatspel 

   

10.1 Yttrande om tillstånd 3 §  Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

11 Lotterilag (1994:1000)    

11.1 Yttrande om tillstånd på värdeautomater 44 § Socialchef/Alkoholhand-

läggare 

 

12 Överklaganden, yttranden och anmälningar 

mm till domstol, åklagarmyndighet och andra 

myndigheter 

   

12.1  Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Socialchef  

12.2  Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 § SoL Socialchef  

12.3 Överklagande och yrkande om inhibition när 

Förvaltningsrätt eller Kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 

delegaten samt 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 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 

enskilda i ärende av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref 

67). 

12.4 Överklagande och yrkande om inhibition när 

Förvaltningsrätt eller Kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 

delegaten samt avgivande av yttrande i LSS-

ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 

33, 34 §§ 3 KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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12.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till Förvaltningrätt och Kammarrätt i SoL-, LVU- 

och LVM-ärenden 

10 kap. 1-2 §§ 

SoL, 6 kap. 36 § 

KL 

Socialchef Beslutet fattat av nämnd eller utskott men 

brådska råder eller nämnd-

/utskottssammanträdet kan inte avvaktas. Se 

även vad som sägs i bilaga 1 avsnitt 9 betr. 

delegering av beslutanderätt som annars inte är 

delegerbar. 

12.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till Förvaltningsrätt och Kammarrätt i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 

36 § KL 

Socialchef  

Handläggarchef 

 

12.7 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

12.8 Omprövning av beslut 27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

12.9 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

24 § 1 st. FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

12.10 Avvisande av ombud 9 § FvL Arbetsutskott  

12.11 Anmälan enligt Bidragsbrottslag 6 § 

Bidragsbrottslag 

Enhetschef IFO  

12.12 Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap. 1 § 1 st. 

BrB 

Enhetschef IFO  

12.13 Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap. 2 § 1 st. 

BrB 

Enhetschef IFO  

12.14 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef IFO  

12.15 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § LUL Enhetschef IFO  

12.16 Yttrande till åklagare med anledning av eventuell 

utredning beträffande den som är under 15 år 

31, 33 §§ LUL Enhetschef IFO  

12.17 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 37 § LUL Enhetschef IFO  

12.18 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag om 

offentligt biträde 

Socialsekreterare  

12.19 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § Lag om 

offentligt biträde  

7 § Förordning om 

offentligt biträde 

Enhetschef IFO  
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12.20 Yttrande enligt namnlag 45, 46 §§ Namnlag Enhetschef IFO  

12.21 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 §, 5 kap. 2 

§ Körkortsförordn 

Socialsekreterare  

12.22 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utav vårdnadshavarens medgivande 

3 § 2 st. 

Passförordning 

Enhetschef IFO  

12.23 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB Socialsekreterare  

12.24 Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. 

FB 

Socialsekreterare  

12.25 Upplysningar i vapenärende  Socialsekreterare 

Enhetschef IFO 

Uppgifter får endast lämnas ut om den 

enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s. 

188 f.). 

12.26 Yttrande till hemvärnet Hemvärnsförordn Enhetschef IFO  

12.27 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § 

Smittskyddslag 

Enhetschef IFO  

12.28 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslag 31 § 1 st. 

Smittskyddslag 

Enhetschef IFO  

12.29 Prövning av jävsinvändning 6 kap. 24 § KL Socialchef  

Enhetschef 

 

12.30 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § ÄB Biståndshandläggare 

Enhetschef IFO 

Folkbokföringsmyndighet skall underrättas om 

vem som är delegat. 

     

12.31 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 

Begravningslag 

Enhetschef IFO Kommunen har rätt till ersättning för 

kostnaderna av dödsboet.  

12.32 Beslut om att ersätta enskild person för egendoms-

skada vid myndighetsutövning som förorsakats av 

personal upp till ett belopp av 10 000 kr (0,7 % av 

basbeloppet) 

3 kap. 2 § 

Skadeståndslag 

Arbetsutskott  

12.33 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 

egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 

m.m.) 

12 kap. 10 § SoL  Arbetsutskott Vid brådskande ärenden arbetsledning. 

12.34 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Enhetschef IFO Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 

6 kap. samt misstanke om brott för vilket inte 

är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två 
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år. 

12.35 Beslut att väcka talan om överflyttning av vårdnad 

till familjehem eller särskilt förordnad 

vårdnadshavare  

6 kap. 7, 8, 9, 10 

§§ Föräldrabalken 

Socialnämnd Beslut att väcka talan om överflyttning av 

vårdnad skall fattas av samfälld nämnd 

eftersom det råder delegationsförbud. 

12.36 Yttrande till domstol vid ansökan om särskild 

avgift 

16 kap. 6a-b §§ 

SoL  

28a-b §§ LSS 

Arbetsutskott  

13 Yttrande/anmälan till tillsynsmyndigheten, 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

   

13.1 Beslut om anmälan till IVO vid allvarliga 

missförhållanden eller påtagliga risker för 

allvarliga missförhållanden på person som omfattas 

av SoL eller LSS  

SOSFS 2011:5  

14 kap. 2–7 §§ och 

7 kap. 6 § SoL,  24 

b –24g §§ och 23e 

§§ LSS 

Arbetsutskott Dessa ärenden bör inte delegeras till 

tjänsteman.  

Verksamhetsansvarig ansvarar för att Lex 

Sarah anmälningar görs. 

13.2 Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, behandling eller 

undersökning 

Patientsäkerhets-

lag (2010:659) 

MAS- medicinskt 

ansvariga sjuksköterska 

Vårdgivaren ansvarar för att lex Maria 

anmälningar görs. 

13.3 Yttrande till IVO 13 kap. 2 § SoL  

26 § LSS 

Arbetsutskott Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK: I första 

hand bör nämnden avge yttrande på grund av 

ärendets principiella betydelse. 

13.4 Beslut om anmälan till IVO om missförhållanden i 

enskild verksamhet 

13 kap. 5 § SoL Arbetsutskott  

     

13.5 Beslut att ansöka hos IVO om att få överflytta 

ärende till annan kommun 

2a kap 11-12 §§ 

SoL 

Arbetsutskott  

14 Hälso- och sjukvård    

14.1 Samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvård 

inom kommunen med de begränsningar som anges 

i 24 § HSL samt 6 kap. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010: 659) 

HSL 30 § Verksamhetschef HSL 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 
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14.2 Beslut om att till Inspektionen för vård och  

omsorg (IVO) utreda och anmäla vårdskador          

eller risk för vårdskador för hälso- och sjukvårds-  

 personal 

HSL 24 §  

SOSFS 2015: 12 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

14.3 Beslut om delegeringsföreskrifter  HSL 24 §  Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

14.4 Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för 

läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom 

särskilda boendeformer samt hemsjukvård  

HSL 24 § Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

14.5 Beslut om att säkerställa användning och hantering 

delegation angående operativa hantering av 

medicintekniska produkter  

SOSFS 2008: 1 Verksamhetschef HSL I samråd med MAS 

14.6 Beslut om utlämning av journalhandling SOSFS 2008:14 Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 Ekonomiärenden 

 

Beslutsattestanter och ersättare 

  

 

Socialchef 

 

 Omfördelning av budgetanslag mellan ansvar och 

verksamhet 

 Socialchef efter 

erfoderligt samråd 

 

 Omfördelning av budgetanslag från drift- till 

investeringsbudget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordförande  
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Socialnämndens delegeringar i personalärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

 Tillsvidareanställning Chef  

 Ledighet mer än 6 månader- icke lagstadgad Socialchef Samråd med personalchef. 

 Kollektivavtal 

 

KS ordförande  

 Arb.givareföreträdare i förhandling enl. MBL §§ 11 

och 12 och i information enl. MBL § 19 

Chef  

 Arbetsgivarföreträdare i förhandling enl.. MBL § 14 Personalchef  

 Lön vid nyanställning Chef V.b. samråd med 

personalchef. 

 Disciplinärenden, uppsägningar och avskedanden Socialchef Samråd med personalchef. 

Förhandlingsskyldighet 

föreligger 

 Innehav av bisyssla Chef  

 Övrigt i övrigt besluta i ärenden inom socialnämndens 

förvaltningsområdet som berör Socialnämnden enl. 

personalstadgan eller arbetsgivare enl. övriga 

bestämmelser för kommunens arbetstagare 

Socialnämnden  
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Nr Ärende Delegat Anmärkning 

 Förteckning över personalärenden som är av 

verkställighetsnatur 

  

 Kurser/konferenser 
Deltagande i kurser 

 

Förtroendevalda i Socialnämnden 

 

Chef 

 

Ordförande i SN 

 

 

 

Orförande beslutar även för 

egen del. 

 Anställning 

Vikariat på arbetsledande tjänster 

 

Vikariat på övriga tjänser 

 

Socialchef 

 

Chef 

 

I samråd med berörd facklig 

organisation. 

 Rekrytering 

Företräde på grund av anpassningsskäl eller 

övertalighet 

 

Annonsering av ledig befattning 

 

Utfärda anställningsavtal 

 

Chef 

 

 

Chef 

 

Chef 

 

Efter samråd med 

personalchef och berörd 

facklig organisation. 

 

Efter samråd med 

personalchef. 
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 Ledighet 

Ledighet mindre än 6 månader – inte lagstaadgad 

ledighet 

 

Enligt avtal: semester AB § 27 och sjukdom AB § 28 

 

Vid sjukdom och arbetsskada 

 

Föräldraledighet AB § 29 

 

Civil- och värnplikt m.m. AB § 30 

 

Ledighet enligt studieledighetslagen 

 

För att söka arbete enligt LAS § 14 

 

Kompensationsledighet 

 

Semester 

Delegat 

Chef 

 

 

Chef 

 

Chef 

 

Chef 

 

Chef 

 

Chef 

 

Chef 

 

Chef 

 

Chef 

Anmärkning 
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Förteckning över personalärenden som är av verkställighetsnatur 

 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

 Tidsbegränsad anställning Chef  

 Enledigande på den anställdes egen begäran Chef  

 Förkortad uppsägningstid Chef  

 Utfärda intyg/betyg över tjänstgöring Chef  

 Underrättelse och varsel om att tidsbegränsad 

anställning upphör 

Chef  

 Godkännande till pensionsmyndighet om utfärdande av 

pensionsbrev/besked 

Personalkonsult  

 Arbetstidsförläggning i enskilt fall Chef Vid betyande förändring 

krävs samverkan med facklig 

part. 

 Attest av tjänstgöringsrapport och reseräkning Chef  

 Övertid Chef Endast vid beordran. 

 Lön vid fackligt arbete inom socialnämndens 

verksamhetsområde 

Chef  

 Lön vid kommunövergripande fackligt arbete samt lön 

vid facklig utbildning 

Personalchef  

 Arbetshjälpmedel t ex teminalglasögon Chef  

 Omdisponering av personal Chef  

 Bilavtal Chef  

 


