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Socialnämndens delegationsordning

Nr

Ärendegrupp

1

Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan
delegeras till utskott men inte till
tjänsteman

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

Giltig fr o m 2022-10-11

Lagrum

Delegat (lägsta
nivå)

Kommentar

Arbetsutskott som
består av ledamöter
eller ersättare i
nämnden

Arbetsutskottet ska bestå av minst tre
ledamöter eller ersättare

Medgivande att underårig tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör någon av dennes föräldrar
eller annan vårdnadshavare
Övervägande om vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs eller om det finns
skäl att ansöka om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap 8 § FB

6 kap. 6 § SoL

Arbetsutskott

6 kap. 8 § SoL

Arbetsutskott

Medgivande att ta emot ett barn med hemvist
utomlands i syfte att adoptera det av någon
som inte är barnets föräldrar eller har
vårdnaden om barnet
Beslut att återkalla medgivande jml 6 kap. 12
§ SoL
Beslut att vägra samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap. 12 § SoL

Arbetsutskott

6 kap. 13 § SoL

Arbetsutskott

6 kap. 14 § SoL

Arbetsutskott

Beslut om att föra talan i förvaltningsdomstol
om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL
Beslut om ansökan hos förvaltningsdomstol
om vård enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande av
barn och ungdom under 20 år

9 kap. 3 § SoL

Arbetsutskott

4 § LVU

Arbetsutskott

6 § första
stycket LVU

Arbetsutskott

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att nämnden minst
en gång var sjätte månad är skyldig att
överväga om vård enligt Socialtjänstlagen
fortfarande behövs. Den är tillämplig vid
både SoL-placeringar och privata
placeringar.

Beslut om samtycke till att
adoptionsförfarandet får fortsätta får
delegeras till enskild tjänsteman.

Jfr 2.1
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta
nivå)

Kommentar

1.9

Beslut om hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under vårdtiden
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget
hem under vårdtiden
Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs
Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU
ska upphöra
Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge ska utövas när överenskommelse inte
kan nås med vårdnadshavare.
Beslut får fattas vid brådskande fall då
nämndens beslut ej kan avvaktas.
Beslut om att den unges vistelseort inte ska
röjas för vårdnadshavare.
Beslut får fattas vid brådskande fall då
nämndens beslut ej kan avvaktas.
Övervägande om beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enl 14 § 2 st. p.
1 och 2 fortfarande behövs
Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra

11 § första
stycket LVU
11 § andra
stycket LVU
13 § första
stycket LVU
13 § andra
stycket LVU
14 § andra
stycket 1 p LVU

Arbetsutskott

Jfr 2.2 och 2.3

Arbetsutskott

Jfr 2.2 och 2.3

Arbetsutskott

Övervägande minst var sjätte månad

14 § andra
stycket 2 p LVU

Arbetsutskott

14 § tredje
stycket LVU

Arbetsutskott

21 § första
stycket LVU

Arbetsutskott

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt
kvalificerad kontaktperson utsedd av
nämnden eller behandling i öppna former
Prövning av och beslut om förebyggande
insats enl. 22 § 1 st. LVU ska upphöra
Ansökan hos förvaltningsdomstol om
flyttningsförbud

22 § första
stycket LVU

Arbetsutskott

22 § tredje
stycket LVU
24 § LVU

Arbetsutskott

1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19

Arbetsutskott
Arbetsutskott

Bestämmelsen innebär att nämnden är
skyldig att minst en gång var tredje månad
överväga beslut enligt 14 § 2 st. LVU
Vård som har beslutats med stöd av 2 § ska
upphöra senast när den unge fyller 18 år och
beslut med stöd av 3 § ska upphöra senast
när den unge fyller 21 år.

Ska prövas minst en gång var sjätte månad

Arbetsutskott
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

Kommentar

1.20

Övervägande ska ske minst var tredje
månad

1.22

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

1.23

26 § första
stycket LVU
26 § andra
stycket LVU
27 § första
stycket LVU
11 § LVM

Arbetsutskott

1.21

Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs
Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra

Beslut om ansökan hos förvaltningsdomstol
om vård enl. LVM
Beslut om omedelbart omhändertagande av 13 § LVM
missbrukare
Beslut att hos rätten väcka talan om
6 kap 7 §
ändring i vårdnaden
fjärde stycket
FB
Beslut att hos rätten väcka talan om
6 kap 8 § FB
vårdnadsöverflyttning till familjehem

1.24
1.25

1.26

2

2.1

2.2

Arbetsutskott
Arbetsutskott
Arbetsutskott
Arbetsutskott

Jfr 2.7

Arbetsutskott

Arbetsutskott

Beslutanderätten får användas när
nämndens beslut inte kan avvaktas.
Nämnden bör i beslut ange vem som vid
varje tidpunkt har fattat beslut i angiven
ordning. Beslut ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.

Beslutanderätt enligt lag (s.k.
kompletterande beslutanderätt)

Beslut om omedelbart omhändertagande av 6 § första och
barn och ungdom under 20 år
andra stycket
LVU
Beslut om hur vården ska ordnas och var
11 § första
den unge ska vistas under vårdtiden
och tredje
stycket LVU

Jfr 2.4

Ordförande
Vice ordförande
Ordförande
Vice ordförande
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Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

2.3

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

11 § andra
och tredje
stycket LVU

Ordförande
Vice ordförande

2.4

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Ordförande
Vice ordförande

2.5

Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning
Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare med stöd av LVM

27 § första
och andra
stycket LVU
43 § 1 p LVU

2. 6

2.7

2.8

3

Beslut i brådskande ärenden i de fall
utskottets beslut inte kan avvaktas

43 § andra
stycket LVU

Kommentar

Ordförande
Vice Ordförande
Ordförande
Vice Ordförande

13 § LVM

Ordförande
Vice ordförande

6 kap 39 § KL

Ordförande
Vice ordförande

Beslutet ska dokumenteras och skrivas
under av beslutsfattaren. Muntliga beslut
bör endast förekomma i sådana akuta
situationer när dokumentation och
underskrift inte kan avvaktas. Sådana
beslut dokumenteras i efterhand.
Gäller inte beslut enligt 10 kap 4 och 5 §§
SoL

Försörjningsstöd och övrigt bistånd
Socialtjänstlagen (2001:453)

3.1

Beslut i ärenden om försörjningsstöd.

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Inklusive höjt/sänkt normbelopp

3.2

Enl riksnorm till livsmedel, kläder och skor
lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och
hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

För biståndssökande som påförts avgifter
för hemtjänst, larm eller liknande ska
relevant förbehållsbelopp vara taket för en
normbeloppshöjning
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Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

Kommentar

3.3

Beslut i ärenden om försörjningsstöd till
skäliga kostnader för boende, hushållsel,
arbetsresor, hemförsäkring samt
fackföreningsavgift och arbetslöshetskassa
Beslut om bistånd till livsföring i övrigt

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Ansökan om försörjningsstöd som
inbegriper kostnader för egen bostad till
hemmavarande, ensamstående ungdomar
ska prövas restriktivt
Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

3.12

4 kap 1 § SoL

-upp till 10 000 kr.

Socialsekreterare

-över 10 000 kr

Socialchef

Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader
Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskuld,
högst 2 månader
Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskuld,
mer än 2 månader
Beslut om ekonomiskt bistånd till elskuld,
högst 0,2 basbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd till elskuld,
högre än 0,2 basbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld
avseende barnomsorgsavgift, högst 3
månader
Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld
avseende barnomsorgsavgift, mer än 3
månader
Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld
avseende avgifter för hemtjänst, larm och
mat, högst 0,5 basbelopp

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare/

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

3.13

Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld
avseende avgifter för hemtjänst, larm och
mat, högre än 0,5 basbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd till skulder
därutöver, högst 0,2 basbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd till skulder
därutöver, högre än 0,2 basbelopp
Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd, högst
0,5 basbelopp
Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd, högre
än 0,5 basbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd till
umgängeskostnader
Beslut om bistånd i form av förmedling av
egna medel
Beslut om socialt hyreskontrakt

4 kap 1 § SoL

Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef

Beslut att återkalla socialt hyreskontrakt
Beslut om villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd
Avslag på eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
Beslut om bistånd utöver 4 kap. 1 § SOL

4 kap 1 § SoL
4 kap 4 § SoL

Socialchef
Socialsekreterare

4 kap 5 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 2 § SoL

Socialchef

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

Kommentar

Bistånd som inte regleras i riktlinjer eller
Socialstyrelsens allmänna råd
Bistånd som inte regleras i riktlinjer eller
Socialstyrelsens allmänna råd
Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd

Gäller enbart hyresavtal i kommunens
bostäder
Begränsat beslut vid möjlighet att ansöka
om God man eller förvaltare

Prövning i enlighet med 4 kap 1 § SoL
måste alltid föregå beslutet
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Nr

Ärendegrupp

Lagrum

3.25

Beslut om ekonomiskt bistånd avseende
skyddat boende, boende på vandrarhem,
hotell eller motsvarande

4 kap 1 § SoL

-

3.26

3.27
3.28

3.29

3.30

Upp till 3 månader

Mer än 3 månader
Beslut om bistånd i form av boende i
jourlägenhet

Delegat (lägsta nivå)

Socialsekreterare
Socialchef
4 kap 1 § SoL

Barnfamiljer ges alltid företräde till
jourlägenheten.

-

Upp till 4 veckor

Socialsekreterare

-

Mer än 4 veckor

Socialchef

- Extern jourlägenhet
Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd
fattat enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd
fattat enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut om att föra talan om ersättning hos
förvaltningsdomstol om återkrav enligt 9 kap
2 § 1 st. SoL
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
-

Enligt 9 kap 1 § SoL
Enligt 9 kap 2 § 1 st. SoL

Kommentar

9 kap 1 § SoL
9 kap 2 §
första stycket
SoL
9 kap 3 § SoL

Socialchef
Socialsekreterare
Socialsekreterare

Socialchef

Avser bistånd som utgått obehörigen eller
med för högt belopp
Avser bl. a återkrav av förskott på förmån

Avser bl. a förskott på förmån.
Jfr 1.6

9 kap 4 § SoL
Socialchef
Socialchef
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Nr

Ärendegrupp

Lagrum

3.31

Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4 kap 2 § SoL

9 kap 2 §
andra stycket
SoL

Socialsekreterare

9 kap 3 § SoL

Socialchef
Socialchef

9 kap 4 § SoL

Socialchef

3.32

3.33

4
4.1
4.2

- Upp till 15 000 kr
- Över 15 000 kr
Beslut att föra talan om ersättning hos
förvaltningsdomstol om återkrav enligt 9 kap
2 § 2 st. SoL
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 2 § 2 st. SoL

Beslut om bistånd till barn och ungdom i form
av vård (placering/omplacering) i familjehem
Beslut om placering i jourhem för barn och
ungdom

4 kap 1 § SoL

4.4

Socialchef
Arbetsutskott

Enligt SKL:s rekommendationer

- Utöver SKL:s rekommendationer
Beslut om bistånd till barn och ungdom i form
av vård (placering/omplacering) i hem för
vård eller boende

Arbetsutskott

Med barn och ungdom avses personer
som inte fyllt 18 år
Jfr 1.1

4 kap 1 § SoL

Placering som bedöms vara högst 4
månader
- Placering som bedöms vara längre tid
än 4 månader
Beslut om arvode och omkostnadsersättning
till familjehem/jourhem för barn och ungdom
-

Kommentar
Återkrav får endast ske om biståndet har
getts under villkor om återbetalning.

Barn och ungdom

-

4.3

Delegat (lägsta nivå)

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef
Socialchef

Följa upphandlingsregler och i första hand
använda HVB-hem med ramavtal
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Nr

Ärendegrupp

Lagrum

4.5

Beslut om bistånd i form av stödboende för
barn och unga i åldern 16–20 år

4 kap 1 § SoL

-

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

I kommunens egna lägenheter med
internt stöd

- Externt stödboende
Beslut om upphörande av bistånd i form av
vård i hem för vård eller boende, stödboende
eller familjehem för barn och ungdom
Beslut om bistånd i form av kontaktperson
eller kontaktfamilj för barn och ungdom under
max 6 månader
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och
ungdom
Beslut om arvode och omkostnadsersättning
till kontaktperson eller kontaktfamilj för barn
och ungdom

Delegat (lägsta nivå)

Kommentar

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef
Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

- Enligt SKL:s rekommendationer
- Utöver SKL:s rekommendationer
Beslut om upphörande av kontaktperson eller 4 kap 1 § SoL
kontaktfamilj för barn och ungdom

Socialsekreterare

Beslut ang. upphörande av familjehem ska
anmälas till närmast följande arbetsutskott
Ny behovsprövning kan göras efter
beslutets utgång och därpå eventuellt
förnyat beslut
Förordnande gäller under samma tid som
beviljat bistånd

Socialsekreterare
Socialchef
Socialsekreterare
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Nr

Ärendegrupp

Lagrum

4.11

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för barn och ungdom

4 kap 1 § SoL

4.12
4.13
4.14

4.16

Kommentar

-

Inom kommunens verksamhet

Socialsekreterare

Inom kommunens verksamhet t ex:
Boendestöd

-

Utom kommunens verksamhet

Socialchef

Enligt gällande upphandlingsregler och
ramavtal

Beslut om upphörande av öppenvårdsinsats
för barn och ungdom
Beslut om uppföljning av barns situation
efter utredning eller efter avslutad placering
Beslut om särskilda kostnader i samband
med placering i familjehem, stödboende eller
hem för vård eller boende, vid varje tillfälle
-

4.15

Delegat (lägsta nivå)

4 kap 1 § SoL
11 kap 4 a och
b §§ SoL
4 kap 1 § SoL

Högst 0,3 basbelopp

- Högre än 0,3 basbelopp
Beslut om särskilda omkostnader i samband
med utrednings- och/eller stödärenden
- Högst 0,3 basbelopp
- Högre än 0,3 basbelopp
Beslut om framställning till
Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag

Delegat i
ursprungsbeslut
Socialchef

Socialsekreterare
Socialchef
4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare

16 kap 18§
Socialförsäkringsbal
k 2010:110

Socialchef
Socialsekreterare
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Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

4.17

Underrättelse till Försäkringskassan om att
barn med underhållsstöd placerats i
familjehem respektive återflyttat till
boendeförälder
Beslut om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare som tidigare varit
familjehemsförälder
Beslut om framställan till Centrala
studiestödsnämnden (CSN) om ändring av
betalningsmottagare

18 kap 19§
Socialförsäkringsbal
k 2010:110
6 kap 11 §
första stycket
SoL
2 kap 33 §
andra stycket
Studiestödsfö
rordningen
(2000:655)

Socialsekreterare

4.18

4.19

5

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

Socialsekreterare

Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden
och de nya vårdnadshavarna

Socialsekreterare

Se även avsnitt 1 och 2

Vård enligt LVU Lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av
unga
Beslut om att hos Förvaltningsdomstol
ansöka om förlängd tid för ansökan om vård
Beslut om att omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra
Beslut rörande den unges personliga
förhållanden i den mån beslutet inte kan
hänföras till 11 § 1 och 2 st. LVU
Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska
upphöra
Beslut om den unges umgänge med förälder
eller vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud
när överenskommelse inte kan nås
Beslut om läkarundersökning, att utse läkare
samt plats för läkarundersökningen

Kommentar

8 § LVU

Socialchef

9 § tredje
stycket LVU
11 § fjärde
stycket LVU

Ordförande
Vice ordförande
Socialchef

30 § andra
stycket LVU
31 § LVU

Socialchef

32 § första
stycket LVU

Socialchef

Jfr 1.8 och 2.1
T.ex. kortare vistelser utom familjehemmet
eller hemmet för vård eller boende

Socialchef

13

Socialnämndens delegationsordning

Nr

Ärendegrupp

6

Vuxna

6.1

6.2

Beslut om bistånd till vuxna i form av vård i
hem för vård eller boende (HVB) eller
familjehem som
- bedöms vara högst 6 månader
- bedöms vara längre än 6 månader
Beslut om arvode/omkostnadsersättning till
familjehem för vuxna
-

6.3
6.4

6.5

Giltig fr o m 2022-10-11

Lagrum

Kommentar

4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
Socialchef

Socialsekreterare

Enligt SKL:s rekommendationer

- Utöver SKL:s rekommendationer
Beslut om bistånd till vuxna i form av
stödboende/utslussningsboende
Beslut om upphörande av bistånd i form av
vård i hem för vård eller boende,
stödboende/utslussningsboende eller
familjehem för vuxna
Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för vuxna med
beroendeproblematik

Delegat (lägsta nivå)

4 kap 1 § SoL

Socialchef
Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialchef

4 kap 1 § SoL

Observera regler om direktupphandling

-

inom egen öppenvårdsverksamhet

Socialsekreterare

-

extern öppenvårdsverksamhet

Socialchef
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

6.6

Beslut om upphörande av öppenvårdsinsats
för vuxna med beroendeproblematik

4 kap 1 § SoL

6.7
6.8

6.9
6.10
6.11
6.12

- inom egen öppenvårdsverksamhet
- inom extern öppenvårdsverksamhet
Beslut om avgiftning
Beslut om ansvarsförbindelse för
kontraktsvård och/eller vårdvistelse i enlighet
med överenskommelse mellan
kriminalvården och socialnämnden
Beslut om bistånd i form av kontaktperson för
vuxna.
Beslut om upphörande av kontaktperson för
vuxna.
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson för vuxna.
Beslut om arvode och omkostnadsersättning
till kontaktperson för vuxna.
-

6.13

6.14

Kommentar

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

Socialchef
Socialsekreterare
Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

I första hand vid regional avgiftningsenhet

Socialsekreterare
4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare

Enligt SKL:s rekommendationer

- Utöver SKL:s rekommendationer
Beslut om särskilda kostnader i samband
med placering av vuxen i familjehem,
stödboende/utslussningsboende eller hem
för vård eller boende, vid varje tillfälle
Beslut om särskilda omkostnader i samband
med utrednings- och/eller stödärenden
gällande vuxen

Delegat (lägsta nivå)

4 kap 1 § SoL

Socialchef
Socialchef

4 kap 1 § SoL

Socialchef
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

6.15

Beslut om anmälan till Försäkringskassan om
att nämnden ska uppbära sjukpenning för
den som bereds vård i sådant hem för vård
eller boende eller familjehem enligt SoL som
ger vård och behandling åt missbrukare av
alkohol eller narkotika
Beslut om att underrätta Försäkringskassan
om att nämnden ska uppbära ersättning
enligt AFL
Beslut om stödsamtal för våldsutsatta eller
våldsutövare

SFB
(2010:110)

Socialsekreterare

SFB
(2010:110)

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialchef

6.16

6.17

7

7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Se även avsnitt 1 och 2

Vård av missbrukare enligt LVM Lag
(1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall
Beslut om att inleda eller ej inleda utredning
enligt LVM samt beslut om att lägga ner
inledd utredning alternativt övergå i en annan
utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen
Beslut att inte ansöka om vård när ett beslut
om omedelbart omhändertagande föreligger
Beslut om upphörande av omedelbart
omhändertagande
Beslut om anordnande av vård utanför LVMhem
Beslut om att begära polishandräckning för
att föra en missbrukare till läkarundersökning
Beslut om att begära polishandräckning för
inställelse vid vårdinstitution
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

Kommentar

7 § LVM

Socialchef

9 § LVM

Socialsekreterare

18 § LVM

Socialchef

18 b § LVM

Socialchef

27 § andra
stycket LVM
45 § 1 p. LVM

Socialchef

45 § 2 p. LVM

Socialchef

46 § LVM

Socialsekreterare

Socialchef
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Nr

Ärendegrupp

8

Familjerätt och vårdnadsfrågor

8.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse

8.2

Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap när dom eller
bekräftelse finns och faderskapet kan
ifrågasättas
Beslut om att återuppta nedlagd utredning
jml 2 kap 1 § FB
Beslut om att inleda utredning om någon
annan man än den som är gift med barnets
moder kan vara far till barnet
Beslut att inte inleda utredning om någon
annan man än den är gift med barnets moder
kan vara far till barnet eller att lägga ned en
påbörjad utredning
Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7
8.8
8.9

8.10

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i
vårdnads-, boende- och umgängesmål
Lämnande av upplysningar inför interimistiskt
beslut i tingsrätten
Beslut att utse utredare i vårdnads-, boendeeller umgängesärenden
Beslut om godkännande av föräldrars avtal
om vårdnad

Giltig fr o m 2022-10-11

Lagrum

Delegat (lägsta nivå) Kommentar

1 kap 4 §
första stycket
FB
2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

2 kap 1 § FB

Socialchef

2 kap 9 §
första stycket
FB
2 kap 9 §
första stycket
FB

Socialchef

3 kap 5 §
andra stycket
och 6 § andra
stycket FB
6 kap 19 § FB

Socialchef

6 kap 20 § FB

Socialsekreterare

6 kap 19 §
andra stycket
FB
6 kap 6 och
17 a §§ FB

Socialchef

Se HSLF-FS 2017:49

Socialchef

Socialchef

Socialsekreterare

Socialsekreterare
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

8.11

Beslut om godkännande av föräldrars avtal
om boende

Socialsekreterare

8.12

Beslut om godkännande av föräldrars avtal
om umgänge

8.13

Beslut att inte godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge

8.14

Beslut om godkännande av avtal om att
underhållsbidrag ska betalas för längre
perioder än tre månader
Yttrande inför domstolsbeslut om
umgängesstöd samt utse en viss person som
umgängesstöd
Begäran om biträde av socialnämnd i annan
kommun vid utredning av faderskap

6 kap 14 a §
andra stycket
och 17 a §
andra stycket
FB
6 kap 15 a §
tredje stycket
och 17 a §
andra stycket
FB
6 kap 6, 14 a
§ andra
stycket och
15 § tredje
stycket FB
7 kap 7 §
andra stycket
FB
6 kap 15 c §
tredje stycket
FB
2 kap 4 §
andra stycket
FB
6 kap 14 §
SoL

8.15

8.16

8.17

Beslut om samtycke till att
adoptionsförfarandet får fortsätta

Kommentar

Socialsekreterare

Socialchef

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Jfr 1.5
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Nr

Ärendegrupp

9

Utredning

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7

10

Beslut om att inleda utredning utifrån ansökan
Beslut om att inleda utredning i övriga ärenden
Beslut om att utredning inte ska inledas eller att
påbörjad utredning ska läggas ned
Beslut om att avsluta utredning gällande barn
och ungdom utan åtgärd
Beslut om att inleda utredning i ärenden som rör
barn och ungdom, oavsett den enskildes
samtycke
Beslut om förlängning av utredningstid i ärenden
som rör barn och ungdom
I förekommande fall utse extern utredare i
enskilda ärenden

Giltig fr o m 2022-10-11

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

11 kap 1 § SoL
11 kap. 1 § SoL
11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
Socialchef
Socialchef

11 kap 1 § SoL

Socialchef

11 kap 1 och 2
§§ SoL

Socialchef

11 kap 2 § andra
stycket SoL

Socialchef
Socialchef

Överklaganden, yttranden och
anmälningar mm till domstol,
åklagarmyndighet, överförmyndare,
annan socialnämnd och andra
myndigheter

10.1
10.2

Omprövning av delegationsbeslut
Omprövning av gynnande biståndsbeslut

39 § FL
37 § FL

10.3

Prövning om att överklagande skett i rätt tid och
avvisning av överklagande som inkommit för
sent
Överklagande, yrkande om inhibition samt
yttrande till förvaltningsdomstol i SoL, LSS, LVUoch LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats
av delegat

44 § första
stycket FL

Socialchef
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

10 kap 2 § SoL

Socialchef

10.4

Kommentar
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

Kommentar

10.5

Beslut om att föra talan i ärende eller mål vid
allmän domstol eller förvaltningsdomstol
Beslut att utse ombud att föra nämndens talan i
ärende eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Avvisande av ombud eller biträde
Beslut om framställan om överflyttning av ärende
till nämnd i annan kommun
Beslut om mottagande av ärenden från nämnd i
annan kommun
Beslut om att hos Inspektionen för vård och
omsorg ansöka om överflyttning av ärende till
nämnd i annan kommun
Yttrande till åklagarmyndighet, där ett barn
misstänks för att ha begått brott innan att ha fyllt
18 år, inkl ungdomskontrakt om åtgärder vidtas
enl SoL och vårdplan om åtgärder vidtas enl LVU
Yttrande om polisutredning ska göras eller inte i
fall där ett barn misstänks för att före 15 års ålder
begått brott
Underrättelse till åklagare efter utdömd
ungdomsvård eller ungdomstjänst
Beslut att avge yttrande i enskilda tillsynsärenden

10 kap 2 §
SoL
10 kap 2 §
SoL

Socialchef

När en tjänsteman utses att föra
nämndens talan

14 § FL
2a kap 10 §
SoL
2a kap 10 §
SoL
2a kap 11 §
SoL

Socialchef
Socialchef

11 § LuL

Socialsekreterare

31 § 1 p. LuL

Socialchef

12 kap 8 §
SoL
13 kap 5 §
SoL

Socialsekreterare

Jfr 30b § LuL

Socialchef

Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK.

10.6

10.7
10.8
10.9
10.10

10.11

10.12

10.13
10.14

Socialchef

Socialchef
Socialchef
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

10.15

Anmälan av allvarliga missförhållanden i kommunal
verksamhet (Lex Sarah)

14 kap 2 § SoL

-

Socialnämnd

-

10.16
10.17

10.18

10.19

Beslut att polisanmäla brott mot nämndens verksamhet

10.20

Beslut att polisanmäla misstanke om brott som riktar sig
mot underåriga samt vissa grövre brott

10.21

Beslut att inte polisanmäla misstanke om brott som riktar
sig mot underåriga samt vissa grövre brott

Kommentar

Socialchef

Beslut om att inleda/avsluta utredning

Beslut om att anmäla/inte anmäla missförhållande
till IVO
Yttrande till allmän domstol då den som begått brott kan bli
föremål för LVM-vård
Beslut att till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan
myndighet som har att ingripa mot brott lämna uppgifter
som omfattas av sekretess enligt bl a 26 kap OSL
Beslut att på begäran av domstol, åklagare eller
kriminalvård lämna upplysningar och föreslå åtgärder
gällande personer som misstänks för brott

Delegat (lägsta nivå)

31 kap 2 § BrB

Socialchef

10 kap 21-23 §§
OSL
12 kap 10 § SoL
6 § Lagen om
särskild
personutredning i
brottsmål mm
12 kap 10 § SoL
10 kap 2 § OSL
12 kap 10 § SoL
10 kap 21-23 §§
OSL
12 kap 10 § SoL
10 kap 21-23 §§
OSL

Socialchef

Socialsekreterare

Socialchef
Socialchef

Socialchef
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

10.22

Beslut om utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband med
utlämnandet till enskild

2 kap 14 § TF

-

10.23

10.24

10.25

10.26
10.27

Utlämnande utan förbehåll

- Utlämnande med förbehåll
Prövning vid avslag om utlämnande av
allmän handling eller uppställande av
förbehåll om den enskilde begär
myndighetens prövning
Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter för
forskningsändamål
Yttrande i körkortsärende

Yttrande vid prövning av vapenlicens,
antagande av hemvärnsmän m.m.
Yttrande enligt namnlagen

Delegat (lägsta nivå)

Kommentar

6 kap 3 §
OSL
26 kap 1 §
OSL

6 kap 3 §
OSL

12 kap 6 §
SoL

Socialsekreterare
Socialchef
Socialchef

Socialchef

3 kap 8 § eller Socialsekreterare
5 kap 2 §
Körkortsföror
dningen

Socialsekreterare
45 §
Namnlagen

3 kap 8 § används för personer som
ansöker om körkortstillstånd eller begär
ett förhandsbesked.
5 kap 2 § används då personen redan
meddelats körkortstillstånd eller har
körkort och Transportstyrelsen utreder om
någon inte längre uppfyller
förutsättningarna för att inneha
körkoststilstånd/körkort
Får endast lämnas om den enskilde
samtycker till det

Socialsekreterare
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

10.28

Yttrande om äktenskapsdispens

2 kap 5 § GB

Socialchef

10.29

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 3 § andra
pass utan vårdnadshavares medgivande för stycket
barn under 18 år
Passförordnin
gen
Beslut om anmälan till överförmyndare om
5 kap 3 § 1 p.
behov av god man/förvaltare
SoF
Beslut om anmälan till överförmyndare om
5 kap 3 § 2 p.
att behov av god man eller förvaltare inte
SoF
längre föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndare om
5 kap 3 § 3 p.
förhållanden rörande förälders förvaltning av SoF
barns egendom
Framställan till domstol om behov av
5 kap 2 § SoF
målsägandebiträde för underåriga
Dödsboanmälan till skattemyndigheten
20 kap 8 a
§ ÄB
Företräda socialnämnden i de ärenden där
18 kap
det åligger nämnden att vårda egendom i
2 § ÄB
dödsbo
Beslut att ordna gravsättning
5 kap 2 §
Begravningslagen

10.30
10.31

10.32

10.33
10.34
10.35

10.36

Kommentar

Socialchef

Socialsekreterare
Socialsekreterare

Socialsekreterare

Avser alla slags egendom inkl ATP

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialchef

Socialchef kan utfärda fullmakt till enskilda
tjänstepersoner att företräda nämnden

Socialsekreterare

Kommunen har rätt till ersättning av
dödsboet för kostnaderna
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Nr

Ärendegrupp

11

Avgifter

Giltig fr o m 2022-10-11

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

Beslut om ersättning för uppehälle vid stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär när bistånd ges i
form av plats i hem för vård eller boende eller i familjehem
för vuxna

8 kap 1 § första
stycket SoL och

Socialsekreterare

11.2

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

8 kap 1 § andra
stycket SoL och

11.3

Beslut om att föra talan om ersättning hos
förvaltningsrätten om återkrav enligt 8 kap 1 § första och
andra stycket SoL
Beslut om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet
enligt 8 kap 1 § första och andra stycket

11.1

11.4

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Kommentar

6 kap 1 § SoF
Socialsekreterare

6 kap 2 § SoF
9 kap 3 § SoL

Socialchef

9 kap 4 § SoL

Socialchef

1 och 7 §§ LSS

Socialsekreterare

9 § 1 p LSS
9 § 2 p LSS
9 § 2 p LSS

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

9 § 4 p LSS
9 § 3 p LSS
9 § 5 p LSS

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

LSS
Beslut om personkretstillhörighet (fattas inte särskilt utan
skall vara en del av beslut om insatser)
Beslut om Råd och stöd (i de fall kommunen är ansvarig)
Beslut om Personlig assistans
Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
Personlig assistans
Beslut om biträde av Kontaktperson
Beslut om Ledsagarservice
Beslut om Avlösarservice i hemmet
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

12.8
12.9

Beslut om Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Beslut om Korttidstillsyn för skolungdom över12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar
Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och
ungdomar
Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc.
Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (personkrets 1
och 2)

9 § 6 p LSS
9 § 7 p LSS

Socialsekreterare
Socialsekreterare

9 § 8 p LSS
9 § 8 p LSS

Socialchef
Socialchef

9 § 9 p LSS
9 § 10 p LSS

Socialchef

12.10
12.11
12.12
12.13

I kommunens regi

Socialsekreterare

Externt
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18

Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än den
som är berättigad till insatsen
Beslut om återbetalningsskyldighet
Förhandsbesked om rätten till insats enligt LSS för person som
inte är bosatt i kommunen
Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i
kommunen och besluta om insatser enligt LSS
Beslut om att ingå avtal med vårdgivare

Kommentar

11 § LSS

Socialchef
Socialsekreterare

12 § LSS
16 § 2 st. LSS

Socialchef
Socialsekreterare

16 § 4 st. LSS

Socialsekreterare

17 § LSS

Socialchef
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta
nivå)

12.19

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är
under 18 år och får omvårdnad i ett annat
hem än det egna
Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till Försäkringskassa
Beslut om förordnande och entledigande av
familjehem
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktfamilj, kontaktperson, ledsagare samt
avlösare i hemmet.
Beslut om arvodes- omkostnadsersättning
till familjehem

20 § LSS

Socialsekreterare

5 § 2 st. LASS

Socialsekreterare

12.20
12.21
12.22

12.23

12.24

12.25

12.26
12.27

Kommentar

Socialchef
Socialsekreterare

Enligt SKL:s rekommendationer

Socialsekreterare

Utöver SKL:s rekommendationer
Beslut om arvodes- omkostnadsersättning
till kontaktfamilj, kontaktperson, ledsagare
samt avlösare i hemmet.

Socialchef

Enligt SKL:s rekommendationer

Socialsekreterare

Utöver SKL:s rekommendationer
Anmälan till överförmyndare att person som
omfattas av LSS är i behov av förmyndare,
förvaltare eller god man
Anmälan till överförmyndare, förvaltare eller
god man inte längre behövs
Beslut om upphörande av insats enligt LSS

15 § 6 p LSS

Socialchef
Socialsekreterare

15 § 6 p LSS

Socialsekreterare
Socialchef
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Nr

Ärendegrupp

13

Vård och omsorg

13.1
13.2

Beslut om medicintekniska produkter
Beslut med anledning av ansökan från
person boende i annan kommun

13.3

Beslut om bistånd i form av särskilt boende till
äldre och personer med funktionsnedsättning

13.4

Beslut om bistånd i form av serviceinsats
och/eller omvårdnadsinsats samt andra
insatser i ordinärt boende till äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Beslut om ändrad verkställighet gällande
bistånd i form av serviceinsats och/eller
omvårdnadsinsats samt andra insatser i
ordinärt boende till äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Beslut om förordnande och entledigande av
ledsagare
Beslut om avgift utifrån Socialnämndens
fastslagna tariffer
Jämkning av avgift för hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende
Beslut om nedskrivning av eller befrielse från
skuld avseende debiterad avgift inom äldreoch handikappområdet
Beslut om boendeplats i annan kommun eller
hos annan vårdgivare
Beslut om anmälan till överförmyndare om
behov av god man/förvaltare

13.5

13.6
13.7
13.8
13.9

13.10
13.11

Giltig fr o m 2022-10-11

Lagrum

2a kap 8 § 1
punkten SoL
4 kap 1 § SoL

Delegat (lägsta nivå)

Kommentar

Enhetschef VoO
Socialchef
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef VoO

Socialsekreterare
8 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

8 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

9 kap 4 § SoL

Socialchef

4 kap 1§ SoL

Socialchef

5 kap 3 §
Socialtjänstförordningen

Socialsekreterare
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Socialnämndens delegationsordning

Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

13.12

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

5 kap 3 §
Socialtjänstförordningen

Socialsekreterare

Patientsäkerhetslagen
3 kap. 5-8 §
HSLF-FS
2016:40
Smittskyddslagen kap-6
9§
Smittskyddslagen kap 6
12 §

MAS

Lag om
Färdtjänst
Lag om
Färdtjänst

Socialsekreterare

14

Kommentar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS)

14.1

14.2
14.3

14.4

15

Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada
eller sjukdom i samband med vård,
behandling eller undersökning
Beslut om utlämnande av patientjournal till
enskild person och myndighet
Beslut om att lämna uppgifter till
Smittskyddsläkare
Beslut om att anmäla till Smittskyddsläkare

Beslut om Färdtjänst/Riksfärdtjänst

15.2

Beslut om att återkalla tillstånd om
förutsättning för tillstånd inte längre
föreligger

16.1

MAS

MAS

Färdtjänst

15.1

16

MAS

Arbetsutskott

Enligt fastställda riktlinjer i
Kommunfullmäktige

Bostadsanpassningsbidrag
Bevilja Bostadsanpassningsbidrag
-upp till 100 000 kr
-upp till 250 000 kr
-över 250 000 kr

Lag
(2018:222)
om Bostadsanpassningsbi
drag.

Handläggare BAB
Socialchef
Arbetsutskott
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Giltig fr o m 2022-10-11

Nr

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat (lägsta nivå)

16.2

Avslag på ansökan om
Bostadsanpassningsbidrag

Lag
(2018;222)
om Bostadsanpassningsbi
drag

Arbetsutskott

17

Ställföreträdande socialchef

Kommentar

Kommunchef är ställföreträdande
socialchef vid ordinarie socialchefs
frånvaro
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