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Allmänna förutsättningar
Ett beslut med stöd av delegationsbeslut är ett självständigt beslut i myndighetens namn.
Nämnden kan inte ändra, upphäva eller återkalla det beslutet som är fattat med stöd av
delegationen.
Beslutanderätten på uppdrag av nämnden (delegering) bygger på bestämmelserna i 6 kap. 37 –
39 §§ och 7 kap. 5 – 7 §§ kommunallagen (KL) och vad som sägs om delegation i
speciallagstiftningen.
Beslutanderätten gäller i tilldelat ärende. Vad som är tilldelat ärende förstås av
arbetsordningen. Exempelvis arbetsfördelning mellan nämnd och utskott. I de fall det finns
ersättare för delegaten regleras även detta i arbetsordningen.
Nämnden kan genom eget handlande föregripa en delegats beslut. Nämnden kan delegera
beslutanderätten i viss fråga genom ett särskilt beslut.
Delegaten ska rätta sig efter de riktlinjer och övriga kommentarer som finns angivna i
förteckningen.
Delegationsordningen innehåller beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild och
beslut som är av administrativ karaktär. Beslut som utgör myndighetsutövning kan i de flesta
fall överklagas.
Kommunallagens regler om jäv ska beaktas vid beslutsfattande. Regler finns för
förtroendevalda i kommunallagen 6 kap. 28-32 §§ och för tjänstemän i 7 kap 4 § samma lag.

Beslutanderätt
Delegat är skyldig att nyttja sin beslutanderätt. Beslutanderätten kan dock när som helst återkallas av
nämnden. Beslutanderätten kan i vissa fall återlämnas av delegaten till nämnden, om ärendets
beskaffenhet påkallar detta - exempelvis vid en ny situation som inte förutsågs, då beslutanderätten gavs.
I delegationsordningen används begreppet ”Arbetsledare”, som i detta sammanhang är närmast
överordnad den som handlägger ärendet. Arbetsledare (gäller även för annan chef i den hierarkiska
ordningen) kan inte överta beslutanderätten från handläggare utan att det tilldelade ärendet återtas.
Beslut med stöd av delegation ska vara undertecknade av delegaten, vilken också ansvarar för
expediering och verkställighet av beslutet.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till social- och omsorgsnämnden vid
nämndens nästkommande sammanträde. Detta gäller alla delegationsbeslut.
Anmälan av beslut riktade till enskilda med stöd av vårdlagstiftningen sker i huvudsak genom
att rapporter tas ur IT-baserade verksamhetssystem.
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Delegaten är skyldig att förvissa sig om att beslut anmäls till nämnden.

Verkställighetsbeslut och verkställighetsåtgärder
Verkställighetsbeslut avgränsas mot beslut enligt delegationsordning genom att ett sådant
beslut uppkommer med stöd av tidigare fattat beslut och följer av arbetsordning, instruktion
eller befattningsbeskrivning. Verkställighetsåtgärder styrs av författning och regel som inte
kan påverkas av beslutsfattaren och är ofta inåtriktade mot den egna verksamheten och en
naturlig följd av att verksamhet bedrivs.

Begränsningar i beslutanderätten
Beslutanderätt med stöd av nuvarande delegationsordning kan inte överlåtas på annat sätt än att det
”tilldelade ärendet” flyttas till annan handläggare. Huvudregel är att befattningshavare kan/ska utnyttja
beslutanderätten efter tre månaders anställning vid Social- och omsorgsförvaltningen. Avsteg från
huvudregeln beslutas av förvaltningschef och ska dokumenteras och läggas till den anställdes
personalakt.
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Lagrum
Socialtjänstlagen
(SoL)
2 a kap. 8 § 1 p

2 a kap. 8 § 2 p

Beslut

Beslutsfattare

Beslut om vård- och
omsorgsinsatser till äldre,
funktionshindrade och svårt sjuka
inför inflyttning i kommunen.

Riktlinjer.
Beslutanderätten följer av
beslutanderätten
avseende varje enskild
insats. Avseende ”äldre”
ansvarar Äldrenämnden
för insatser.
Beslutanderätten följer av
beslutanderätten
avseende varje en-skild
insats.

4 kap. 1 §

Beslut om insatser på grund av
våld eller andra övergrepp till
enskild som behöver flytta till en
annan kommun men inte kan göra
det utan att de insatser som han
eller hon behöver lämnas.
Beslut angående överflyttning av
ärende till och från annan
kommun.
Beslut angående mottagande av
ärenden från annan kommunen vad
gäller placering i familjehem,
stödboende, HVB, särskilda
boendeformer för service och
omvårdnad eller bostad med
särskild service.
Beslut angående ansökan till
Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om överflyttning av ärende.
Ekonomiskt bistånd

4 kap. 1 §

Livsföring i övrigt

Socialsekreterare

Särskilt kvalificerad kontaktperson
enligt 3 kap. 6 b § andra stycket.
Kontaktperson enligt 5 kap. 1 §
nionde punkten (familjerätt).

Arbetsledare

2 a kap. 10 §

2 a kap. 11 §
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Anmärkning

Arbetsledare

Får inte avse mottagande
av placering. Se nedan

Utskott

Arbetsledare
Socialsekreterare

Avser ekonomiskt
bistånd till sådana behov
som är en förutsättning
för eller komplement till
andra biståndsinsatser. Se
nedan avseende
”placeringar”.
Försörjningsstöd enligt 4
kap. 3 § tillhör
arbetsmarknadsnämnden.
Gäller
öppenvårdsinsatser
genom avtal.

Ekonomiskt bistånd i
förebyggande syfte 15 % av
basbeloppet per barn eller vuxen
och år.
Placering av barn i familjehem för
stadigvarande vård och fostran
enligt 6 kap. 6 §.
Placering av barn i jourhem för
tillfällig vård och fostran

Socialsekreterare

Placering av barn i akuthem för
tillfällig vård och fostran

Särskild delegat

Placering av barn i HVB

Arbetsledare

Placering av barn och unga i
stödboende

Arbetsledare

Omkostnadsersättningar.
 extra kostnader i samband
med nyplacering i
familjehem, max. 30 % av
basbeloppet per barn,
 extra kostnader under
placering utöver riktlinjer,
max 12 % av basbeloppet
per år,
 extra kostnader för barnets
resor (ex. taxi) mellan

Socialsekreterare
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Utskott
Arbetsledare

Gäller sådant hem som
godkänts av
socialnämnden enligt 6
kap. 6 § tredje stycket
SoL.
Avser placeringar under
tiden för pågående
utredning och längst två
månader efter avslutad
utredning enligt 11 kap. 2
§.
Vid behov av tillfällig
placering i andra
familjehem (akuthem)
innehas beslutanderätten
av de förtroendevalda
som har erhållit s.k.
kompletterande
beslutande-rätt (LVU och
LVM)
Gäller sådana HVB med
avtal efter upphandling.
Socialsekreterare har
beslutanderätt endast
under tjänstgöring vid
sociala jouren.
Gäller sådana
stödboenden med avtal
efter upphandling.
Socialsekreterare har
beslutanderätt endast
under tjänstgöring vid
sociala jouren.
Observera att beslut om
arvode och
omkostnadsersättning till
familjehem är
verkställighetsbeslut i
den mån de följer de av
socialnämnden antagna
riktlinjer (cirkulär från
SKL).

familjehem och
skola/barnomsorg,
 resekostnader för
familjehemmet
Extra ersättningar till familjehem.
 lönekompensation
 handledningskostnad
Extra ersättningar till jourhem och
akuthem vid tillfällig placering.
 lönekompensation
 handledningskostnad
Särskilda kostnader i samband
med placeringar av barn
 starthjälp vid utflyttning
från familje-hem och HVB,
max. 20 % av basbeloppet,
 kostnader/försörjningsstöd
som inte täcks av ordinarie
omkostnad av typen
umgängesresor,
försörjningsstöd vid
”permissioner”,
försörjningsstöd vid vård i
det egna hemmet (LVU).
Särskilda kostnader för vuxna 18 –
20 år i samband med vård enligt
LVU.
 starthjälp vid utflyttning
från familjehem och HVB,
max. 20 % av basbeloppet,
 kostnader som inte täcks av
ordinarie omkostnad av
typen försörjningsstöd vid
”permissioner”,
 kostnad av typen
försörjningsstöd vid vård i
det egna hemmet (LVU).
Särskilda vårdkostnader i samband
med vård enligt LVU

Ekonomiskt bistånd för tillfällig
vistelse hos anhörig/närstående för
barn i förebyggande syfte
Placering av vuxen/förälder
tillsammans med barn vid
utredningshem
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Utskott

Arbetsledare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Utskott

Socialsekreterare
Utskott

De kostnader för vård
som kan uppstå utöver
familjehemsersättning
och vårddygnskostnad.
Bör lämpligen beslutas i
samband med beslutet
om placering.
Avser kostnader för
sådant bistånd som kan
ingå i försörjningsstöd.
I akuta situationer och då
i avvaktan på
nästkommande

Insatser enligt 5 kap. 9 § SoL i
form av behandlingsinsatserna
CRA, HAP, ÅP, ACT och 12-steg.
Placering av vuxna i familjehem
Placering av vuxna i HVB

Handläggare vid
Beroendeenheten
(Råd och Stöd)
Leanlink
Arbetsledare
Arbetsledare

Extra kostnad i samband med
placering av vuxna i HVB eller
familjehem.
 15 % av basbeloppet per år
i samband med placering
och 25 % av basbeloppet
per år under
placeringstiden och vid
utslussning.
Särskilda boendeformer enligt 5
kap. 7 § (funktionshindrade).
Bistånd utöver 4 kap. 1 §

Arbetsledare

5 kap. 1 § punkten 9

Beslutanderätt om yttrande till
ursprungsland/adoptionsorganisati
on över ett barns situation efter att
adoption fullföljts.

Socialsekreterare

5 kap. 1 b §

Beslut angående det närmare
innehållet i utdömd ungdomstjänst
och angående att utse en
handledare.
Beslut om förbud eller
begränsning för enskild att ta emot
andras barn i sitt hem.
Medgivande eller beslut om vård.
Övervägande

Socialsekreterare

4 kap. 2 §

5 kap. 2 §
6 kap. 6 §
6 kap. 8 §
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utskottssammanträde kan
beslut fattas av
arbetsledare.
SN 2018-06-20 § 101

Gäller sådana HVB med
avtal efter upphandling
(generella eller
särskilda).
Socialsekreterare har
motsvarande
beslutanderätt endast
under tjänstgöring vid
Sociala jouren.
Biståndet ska vara
kopplat till stödinsats och
får inte utan särskilda
skäl avse vad som
normalt räknas till
försörjningsstöd.

Arbetsledare

Riktlinjer

Arbetsledare

Beslutanderätten för
arbetsledare gäller i de
fall då han/hon eller
socialsekreterare kan
fatta beslut om
motsvarande bistånd
enligt 4 kap. 1 §.
Yttrandet lämnas till
adoptivförälder, som
ansvarar för att översätta
och sända rapporten till
ursprungslandet

Utskott
Utskott
Utskott

6 kap. 11 §

Ekonomisk ersättning vid
överflyttning av vårdnaden till
familjehemsförälder.
Medgivande vid adoption av
utländskt barn
Återkallelse av medgivande enligt
6 kap. 12 §.
Samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande.

Utskott

8 kap. 1 § första stycket

Beslut om ekonomisk ersättning
från enskild.

Socialsekreterare

8 kap. 1 § andra stycket

Beslut om ekonomisk ersättning
från enskild.
Beslut om beräkningsunderlag

Socialsekreterare

Handläggare med
särskilt uppdrag

8 kap. 8 § första stycket

Beslut om avgift från enskild för
hemtjänst (förbehålls/schablonbelopp).
Höjt minimibelopp

8 kap. 8 § andra stycket

Minskat minimibelopp

9 kap. 1 §

Beslut om återkrav av felaktigt
utbetalat ekonomiskt bistånd.

9 kap. 2 § andra stycket

Återkrav av ekonomiskt bistånd
utgivet utöver 4 kap. 1 §
Beslut om att föra talan
beträffande ersättning från enskild.
Eftergift av ersättningsskyldighet
som avses i 9 kap. 1 §.
Eftergift av ersättningsskyldighet
som avses i 9 kap. 2 § första
stycket.
Eftergift av ersättningsskyldighet
som avses i 9 kap. 2 § andra
stycket.
Eftergift av ersättningsskyldighet
som avses i 8 kap. 1 § första och
andra stycket.

6 kap. 12 §
6 kap. 13 §
6 kap. 14 §

8 kap. 4 §
8 kap. 7 § andra stycket

9 kap. 3 §
9 kap. 4 §
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Utskott
Utskott
Socialsekreterare

Handläggare med
särskilt upp-drag

Handläggare med
särskilt uppdrag
Handläggare med
särskilt uppdrag
Utskott

Arbetsledare
Utskott
Utskott
Utskott
Arbetsledare
Arbetsledare
Utskott
Arbetsledare

Beslut att inte samtycka
till fortsatt
adoptionsförfarande ska
fattas av utskott.
Kostnadsersättning vid
placering av vuxna
missbrukare.
Kostnadsersättning vid
placering av barn.
Avseende avgift inom
verksamheten Äldre och
funktionshindrade.

Situationer då den
enskilde medvetet lämnar
felaktiga upp-gifter som
förorsakat utbetalning
med för högt belopp eller
då den enskilde har tagit
emot ekonomiskt bistånd
obehörigen eller med för
högt belopp och skäligen
borde ha insett detta.
Se ovan under 4 kap. 2 §.

11 kap. 1 §

Beslut angående utredning.

Arbetsledare

11 kap. 2 § andra stycket

Förlängning av utredningstid.

11 kap 4 a §

Ordförande eller
Delegation till den grupp
ledamot i nämnden av förtroendevalda som
har erhållit s.k.
kompletterande
beslutanderätt (LVU och
LVM)
Arbetsledare

Uppföljning av ett barns situation
efter avslutad utredning
Uppföljning av ett barns situation
Arbetsledare
efter avslutad placering
Underrättelse till
Socialsekreterare
åklagarmyndigheten.
Beslut angående anmälan till polis- Utskott
myndighet om misstänkt
socialbidragsbedrägeri

11 kap. 4 b §
12 kap. 8 §
12 kap. 10 § första
stycket

Beslut angående anmälan till polis- Arbetsledare
myndighet om brott mot underårig

Socialsekreterare har
beslutanderätt endast
under tjänstgöring vid
sociala jouren och vid
IFO-mottagningen.
Rätten att inleda
utredning innehas av
”handläggare vid Beroendeenheten” enligt
särskilt beslut, SN 201806-20, 101 §.

Enligt 6 §
bidragsbrottslag
(2007:612) ska under
vissa förutsättningar
anmälan göras.
Observera att det inte
fattas något särskilt
beslut angående att inte
anmäla. Ett sådant
ställningstagande ska
noggrant dokumenteras i
personakt eller
motsvarande.
Observera att
yttrande/svar till
tillsynsmyndighet
beslutas av nämnd.

13 kap. 5 §

Yttrande till tillsynsmyndighet
över innehållet i handlingar i
ärende i samband med tillsynen

Arbetsledare

14 kap. 6 §

Beslut angående skyldighet att
dokumentera, utreda och avhjälpa
missförhållanden eller en påtaglig
risk för missförhållanden
Beslut angående anmälan av ett
allvarligt missförhållande eller en
påtaglig risk för ett allvarligt

Avdelningschef

Gäller i den egna
verksamheten.

Förvaltningschef

Gäller i den egna
verksamheten. Se SOSFS
2011:5

14 kap. 7 §
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missförhållande till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO)
Yttrande till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) i samband med
fråga om särskild avgift.

Avdelningschef

Ansökan om vård
Omedelbart omhändertagande

Utskott
Utskott

6a§

Omedelbart omhändertagande då
svensk domstol saknar behörighet
att besluta om vård enligt LVU

Utskott

8§

Ansökan om förlängning av
utredningstid.

Ordförande eller
förordnad ledamot
i SON

9 § tredje stycket

Upphörande av omedelbart
omhändertagande

Ordförande eller
förordnadledamot
i SON

9 b § andra stycket

Upphörande av omedelbart
omhändertagande enligt 6 a §

Ordförande eller
förordnad ledamot
i SON

11 § första och andra
stycket

Hur vården ska ordnas och var den
unge ska vistas under vårdtiden.

Utskott
Ordförande eller
förordnad ledamot
i SON

11 § fjärde stycket

Den unges förhållanden under
vårdtiden.

Socialsekreterare

13 § första stycket

Övervägande av vård enligt 2 §
denna lag.

Utskott

16 kap. 6 a §

Lag (1990:52) med
särskilda
bestämmelser om vård
av unga (LVU)
4§
6§
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Kompletterande
beslutanderätt finns då
utskottets sammanträde
inte kan avvaktas.
Innehas av ordförande
och förordnad ledamot.
Se tjänstgöringsschema.
Se ovan under 6 §.
Omhändertagande gäller
endast personer under 18
år.
Samma personkrets som
innehar kompletterande
beslutanderätten vid
omedelbart
omhändertagande. Se
tjänstgöringsschema.
Samma personkrets som
innehar kompletterande
beslutanderätten vid
omedelbart
omhändertagande. Se
tjänstgöringsschema.
Samma personkrets som
innehar kompletterande
beslutanderätten vid
omedelbart
omhändertagande. Se
tjänstgöringsschema
Kompletterande
beslutanderätt finns då
utskottets sammanträde
inte kan avvaktas. Se
tjänstgöringsschema
Gäller inte förhållanden
som kan hänföras till 11
§ första eller andra
stycket.
Övervägandet är formlöst
och utgör inte

beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.
13 § andra stycket

Prövning av vård enligt 3 § denna
lag.
Övervägande avseende vårdnadsöverflyttning.

Utskott

14 § tredje stycket

Övervägande av beslut enligt 14 §
andra stycket (umgänge och
vistelseort)

Utskott

14 § fjärde stycket

Ansökan om skyddad
folkbokföring för barn.

Ordförande och
förordnad ledamot

21 §

Utskott

24 §
26 § första stycket

Upphörande av vård enligt denna
lag
Förebyggande insatser enligt
denna lag.
Prövning av beslut om
förebyggande insatser enligt denna
lag.
Ansökan om flyttningsförbud
Övervägande av flyttningsförbud.

26 § andra stycket
27 §

Upphörande av flyttningsförbud
Tillfälligt flyttningsförbud

30 § andra stycket

Upphörande av tillfälligt
flyttningsförbud.
Utformning av umgänge i
samband med flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås.

Utskott
Utskott
Ordförande eller
förordnad ledamot
i SON
Utskott

13 § tredje stycket

22 § första stycket
22 § tredje stycket

31 §

32 §
39 §

Beslut om läkarundersökning,
utseende av läkare och plats för
undersökningen.
Anmälan till förvaltningsrätt om
behov av offentligt biträde och
10

Utskott

Övervägandet är formlöst
och utgör inte
beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.
Övervägandet är formlöst
och utgör inte
beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.
Rätten för förordnad
ledamot gäller enligt
tjänstgöringsschema.

Utskott
Utskott
Utskott
Utskott

Utskott

Arbetsledare
Socialsekreterare

Övervägandet är formlöst
och utgör inte
beslutsfattande i
förvaltningslagens
mening.
Kompletterande
beslutanderätt finns då
utskottets sammanträde
inte kan avvaktas.
I akuta situationer och då
i avvaktan på nästa
utskottssammanträde kan
beslut fattas av
socialnämndens
ordförande med stöd av 6
kap 39 § KL.

43 § första stycket 1
punkt

43 § första stycket 2
punkt

Lag (1988:870) om
vård av missbrukare i
vissa fall (LVM)
7 § första stycket
9§
11 §

yttrande över offentligt biträdets
kostnadsräkning.
Begäran om handräckning av
polismyndighet för att bereda
läkare tillträde till den unges hem
eller att föra den unge till
läkarundersökning.
Begäran om handräckning av
polis-myndighet för genomförande
av beslut om vård eller
omhändertagande.

Utskott

Även ordförande i SON
kan med stöd av
lagtexten fatta beslut

Personligt
förordnande

Nämnden förordnar ett
antal namngivna
tjänstemän inom
Socialförvaltningen. Se
särskilt protokoll.

Angående utredning
Beslut om läkarundersökning
Ansökan om vård enligt denna lag

Arbetsledare
Socialsekreterare
LVM-utskott

13 §

Omedelbart omhändertagande
enligt denna lag

LVM-utskott

18 b §

Upphörande av omedelbart
omhändertagande enligt denna lag.

Ordförande eller
förordnad ledamot
i SON

27 §

Innehållet i vården utanför LVMhemmet.

42 §

Anmälan till förvaltningsrätten om
behov av offentligt biträde och
yttrande över offentligt biträdets
kostnadsräkning.
Begäran om handräckning hos
polismyndigheten.
Yttrande till åklagarmyndighet
rörande åtalsprövning.

45 § 1 och 2 punkten
46 §
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Socialsekreterare

Socialsekreterare
Socialsekreterare

Vid beslut att inte ansöka
kan utskottet i stället
bevilja bistånd enligt SoL
(ex. till vistelse i
familjehem eller HVB).
Kompletterande
beslutanderätt finns då
utskottets sammanträde
inte kan avvaktas.
Innehas av ordförande
och förordnad ledamot.
Se tjänstgöringsschema.
Samma personkrets som
innehar kompletterande
beslutanderätten vid
omedelbart
omhändertagande. Se
tjänstgöringsschema
För sådana beslut gäller
samma beslutanderätt
och riktlinjer så som vid
bistånd enligt 4 kap. 1 §
SoL

Lag (1993:387) om
stöd och service till
vissa
funktionshindrade
(LSS)
1 och 7 §§

9 § 2-7 punkten

9 § 8 punkten

9 § 9 punkten
9 § 10 punkten
11 §
12 §
15 § 6 punkten
16 §
20 §
24 e §

24 f §

26c §
28a §

Beslut om personkretstillhörighet

Handläggare ÄoF

Beslut om
personkretstillhörighet
avfattas inte särskilt utan
är en del av eventuellt
beslut om insats enligt 9
§ denna lag.

Beslut om
•
personlig assistans
•
ledsagare
•
kontaktperson
•
avlösarservice
•
korttidsvistelse
•
korttidstillsyn.
Beslut om boende i familjehem
eller i bostad med särskild service
för barn och ungdom.

Handläggare ÄoF

Riktlinjer

Utskott

I akuta situationer och då
i avvaktan på nästa
utskottssammanträde kan
beslut fattas av
arbetsledare.

Beslut om bostad med särskild
service för vuxna eller särskilt
anpassad bostad för vuxna.
Beslut om daglig verksamhet
Utbetalning av assistansersättning
till annan än den berättigade.
Beslut om återkrav av
assistansersättning.
Anmälan till överförmyndare.
Förhandsbesked
Beslut om ekonomisk ersättning
från enskild.
Beslut angående skyldighet att
dokumentera, utreda och avhjälpa
missförhållanden eller en påtaglig
risk för missförhållanden
Beslut angående anmälan av ett
allvarligt missförhållande eller en
påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO)
Yttrande till tillsynsmyndighet
över innehållet i handlingar i
ärende i samband med tillsynen
Yttrande till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) i samband med
fråga om särskild avgift.

Arbetsledare
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Handläggare ÄoF
Arbetsledare
Arbetsledare
Handläggare ÄoF
Handläggare ÄoF
Handläggare ÄoF
Avdelningschef

Kostnadsersättning vid
placering av barn.
Gäller i den egna
verksamheten

Förvaltningschef

Arbetsledare
Avdelningschef
Arbetsledare

Yttrande/svar till
tillsynsmyndighet
beslutas av nämnd.

Socialförsäkringsbalk
(2010:110) SFB)
51 kap. 7 §

Föräldrabalken
(1949:381) (FB)
2 kap. 1 §

Anmälan till försäkringskassan om
att enskild kan antas ha rätt till
assistansersättning.

Handläggare ÄoF

Bekräftelse av faderskap och
föräldraskap enligt Ä- och FÖRprotokoll.
Bekräftelse av faderskap enligt
MF-protokoll.

Socialsekreterare

2 kap. 5 §

Bekräftelse av faderskap enligt Sprotokoll.

3 kap. 5 §

Beslut om att föra talan i ärenden
om faderskap enligt 2 kap. 1 § FB
Beslut att utse utredare i utredning
begärd av domstol i mål om
adoption.
Beslut om att godkänna eller inte
godkänna avtal om vårdnad
Medgivande till insats för barn
utan samtycke från
vårdnadshavare.
Beslut om att godkänna eller inte
godkänna avtal om boende
Beslut om att godkänna eller inte
godkänna avtal om umgänge
Yttrande till domstol i ärende om
umängesstöd
Utse en viss person att medverka
vid umgänge
Beslut att utse utredare i utredning
begärd av domstol i mål om
vårdnad, boende och umgänge.

4 kap. 14 §
6 kap. 6 §
6 kap. 13 a §
6 kap. 14 a §
6 kap. 15 a §
6 kap. 15 c § andra
stycket
6 kap. 15 c § tredje
stycket
6 kap. 19 §

Socialtjänstförordning
(2001:937) (SoF)
5 kap. 2 §
5 kap 3 § 1-3 punkten

Framställan eller ansökan till
domstol om målsägandebiträde för
ett barn.
Anmälan till överförmyndare
13

Socialsekreterare
eller hand-läggare
med särskilt
uppdrag
Handläggare med
särskilt uppdrag
Informationssekret
erare vid
Medborgarkontor
City
Socialsekreterare
Arbetsledare
Socialsekreterare
Utskott
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare
Arbetsledare
Arbetsledare

Socialsekreterare
Handläggare ÄoF
Socialsekreterare
Handläggare ÄoF

5 kap. 4 §
Smittskyddslag
(2004:168)
6 kap. 12 §

Patientsäkerhetslag
(2010:659)
3 kap. 3 §

3 kap. 5 §

Utse ansvarig handläggare

Arbetsledare

Anmälan till smittskyddsläkare att
någon inte följer givna
förhållningsregler.

Arbetsledare

Beslut angående skyldighet att
utreda händelser i verksamheten
som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada.

Medicinsk
ansvarig
sjuksköterska
(MAS)
Medicinskt
ansvarig för
rehabilitering
(MAR)
MAS
MAR

Anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) av händelser
som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada.

Lotterilag (1994:1000)
16 §

Tillstånd att anordna lotteri

17 §

Registrering av lotteri

51 §

Beslut om varning eller
återkallelser av tillstånd

52 § första stycket

Beslut om föreläggande och
förbud till gagn för efterrättelse av
lag och tillstånd.

Lag (1982:636) om
anordnande av visst
automatspel
3§

Informationssekreterare vid
Medborgarkontor
City
Informationssekreterare vid
Medborgarkontor
City
Informationssekreterare vid
Medborgarkontor
City
Informationssekreterare vid
Medborgarkontor
City

Yttrande över ansökan om tillstånd Alkoholatt anordna automatspel.
handläggare
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Gäller endast inom två
månader från
underrättelse enligt 6
kap. 11 § samma lag

Se HSLF-FS 2017:41

Lag (2009:730) om
handel med vissa
receptfria läkemedel
21 §

Rapportera brister

Alkoholhandläggare

Beslut om serveringstillstånd
 Tillsvidare
 Tillfälliga

Alkoholhandläggare

Första punkten avser
endast bifall.
Andra punkten innefattar
beslutanderätten både
bifall och avslag.
I samband med
tillståndsbeslutet får
beslutas om de villkor
som anses behövliga.
Riktlinjer. Dnr SN 201378.

8 kap. 12 §

Avslag på ansökan om
serveringstillstånd

Alkoholhandläggare

8 kap. 19 §

Utsträckt serveringstid till kl.
03.00.

Alkoholhandläggare

9 kap.17 §

Erinran

Alkoholhandläggare

Beslutanderätten avser
endast de fall då
sökanden inte klarat
kunskapsprov
Avser endast bifall.
Riktlinjer. Dnr SN 201378.
Beslut om varning och
återkallelse är inte
delegerat. Ordföranden
kan besluta om
återkallelse i det fall
nämndens beslut inte kan
avvaktas.

9 kap. 18 § första stycket
1 punkten
9 kap. 19 §

Beslut att återkalla tillstånd då det
inte längre utnyttjas.
Beslut att meddela varning.

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

Beslut om föreläggande eller
förbud.
Beslut om att meddela varning

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

Alkohollag
(2010:1622)
8 kap. 2 §

Tobakslag (1993:581)
20 § andra stycket
20 a §
21 §




Beslut om
omhändertagande av
tobaksvaror.
Beslut om återlämnanden
av tobaksvaror.
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Avser försäljning av
folköl



22 §

Förvaltningslag
(2017:900)
14 § andra stycket
40 §

45 §

Yttrande m.m.
31 kap. 2 § brottsbalken
11 § lag (1964:167) med
särskilda bestämmelser
om unga lagöverträdare
(LUL)
28 § lag (1964:167) med
särskilda bestämmelser
om unga lagöverträdare
(LUL)
31 § andra stycket lag
(1964:167) med särskilda

Beslut om förstörande av
omhändertagna
tobaksvaror.
Begära upplysningar, handlingar,
varu-prover och liknande som
behövs för myndighetens tillsyn
enligt denna lag

Alkoholhandläggare

Beslut om att avvisa ett biträde
eller ombud

Utskott

Överklagan till domstol och svar
till domstol i samband med
överklagan av beslut enligt LVM
och LVU

Utskott

Yttrande till domstol över
handlingar i målet i samband med
överklagan
Yttrande till domstol över
handlingar i målet i samband med
överklagan
Överklaga domstols beslut
angående särskild avgift enligt
SoL och LSS
Avvisa för sent inkommen
överklagan

Arbetsledare

Föra nämndens talan i
förvaltningsrätt avseende ansökan
från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) angående särskild
avgift enligt SoL och LSS

Avdelningschef
Arbetsledare

Yttrande till domstol rörande
överlämnande till vård inom
socialtjänsten.
Yttrande till åklagare/
undersökningsledare rörande fråga
om åtal.

Socialsekreterare

Yttrande till domstol rörande fråga
om påföljd.

Socialsekreterare

Begäran om brottsutredning
avseende den som inte fyllt 15 år

Arbetsledare

16

Gäller enligt
arbetsfördelning mellan
nämnd och utskott.
Enligt 10 kap. 4 § SoL
kan vissa beslut enligt
LVM och LVU endast
delegeras ”endast åt en
särskild avdelning” av
nämnden.
Gäller eget beslut eller
beslut av nämnd/utskott

Handläggare

Gäller handläggarens
egna beslut

Chefs- eller
kommunjurist
Förvaltningsjurist
Utskott

Samråd med förvaltning
ska ske innan överklagan.

Socialsekreterare

Gäller enligt
arbetsfördelning mellan
nämnd och utskott.
Samråd med
juridikenheten ska ske
innan första yttrandet.

Avser vård enligt LVM

bestämmelser om unga
lagöverträdare (LUL)
44 - 45 §§ lag
(2016:1013) om
personnamn
3 kap. 8 §
körkortsförordningen

Yttrande till domstol rörande
namnändring

Socialsekreterare
Socialsekreterare

3 kap. 2 § ordningslag
(1993:1617)

Yttrande till körkortsmyndigheten
i samband med tillstånd och
förhandsbesked
Yttrande till körkortsmyndigheten
i samband med körkortsingripande
Yttrande till passmyndigheten
rörande pass till barn utan
vårdnadshavares medgivande.
Framställan till CSN om att
studiehjälp till barn ska utbetalas
till nämnden eller annan lämplig
person.
Upplysningar till Totalförsvarets
pliktverk om vilka 17-åringar som
erhåller insatser enligt 9 § LSS.
Yttrande till Försvarsmakten
angående ansökan som
hemvärnssoldat
Yttrande till polismyndighet
rörande offentlig tillställning.

Begravningslag
(1990-1144)
5 kap 2 §

Beslut

Handläggare med
särskilt uppdrag

Utfärda fullmakt att bevaka
kommunens rätt vid domstolar och
andra myndigheter eller vid
förrättningar.
Utfärda fullmakt/taleinstruktion
för namngiven tjänsteman eller
annan utsedd person

Förvaltningschef

Exempelvis enligt 10
kap. 2 § SoL

Kanslisekreterare

12 kap. 10 § SoL

Beslut om anmälan till
polismyndighet om brott mot
nämndens verksamhet.

Förvaltningschef

2 § delgivningslag
(2010:1932)

Mottagande av domar, beslut,
kallelser etc. från domstolar och
andra myndigheter.

Kanslisekreterare
Arbetsledare

Avser fullföljande av
ärenden i domstol efter
beslut om talan (eller
motsvarande) rörande
enskild.
Exempel på sådana brott
kan vara personskador
förstörelse av nämndens
egendom, spritlangning
och narkotikaförsäljning.
Se 6 kap. 36 § KL. Avser
underskrift av
delgivningskvitto.
Arbetsledare har denna

5 kap. 2 §
körkortsförordningen
3 § passförordning
(1979:664)
2 kap. 33 § andra stycket
studiestödsförordning
(2000:655)
3 kap. 5 § förordning
(1995:238) om
totalförsvars-plikt
5 § hemvärnsförordning
(1997:146)

Socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

Arbetsledare
Administrativ chef
Alkoholhandläggare

Administrativa
ärenden
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rätt i de enskilda ärenden
som han/hon ansvarar
för.
Offentlighets- och
sekretesslag
(2009:400)
Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet.
Beslut om förbehåll i samband
med utlämnande av allmän
handling till enskild.

Kanslisekreterare
Jurist

Beslut rörande framställningar
som enskilda gör med stöd av
dataskyddsförordningen
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef
Avdelningschef
Förvaltningschef
Avdelningschef

Samråd med chefen för
LK Data

Avskriva utestående fordringar

Ekonomichef

Att genom SON för kommunens
räkning teckna särskilt avtal med
enskild utförare då resursbehovet
inte täcks av generella avtal

Avdelningschef

Avser ex. ersättning från
enskild
Avtal ska finnas innan
beslut om bistånd eller
beslut om vård.

Statlig ersättning
enligt lag (1994:137)
om mottagande av
asylsökande m.fl.

Överklaga beslut om ersättning
från Migrationsverket

Avdelningschef
Jurist i kommunen

Förordning om statlig
ersättning för
asylsökande med flera
(SFS 2017:193)

Överklaga beslut om ersättning
från Migrationsverket.

Avdelningschef
Arbetsledare
Jurist i kommunen

Förordning om statlig
ersättning för vissa
utlänningar (SFS
2010:1122)

Överklaga beslut om ersättning
från Migrationsverket.

Avdelningschef
Jurist i kommunen

Beslut på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att
avgörandet inte kan vänta till
nästkommande sammanträde.

Nämndens
ordförande

Kanslisekreterare
Jurist

Dataskyddsförordning
en (GDPR)

Ekonomiska ärenden

Kommunallag
(2017:725)
6 kap. 39 §
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Beslutet ska anmälas vid
nämndens nästa
sammanträde (6 kap. 40
§ KL).

7 kap. 4 §

Beslut i ärenden som tillhör
Utskott 1:s ansvarsområde.

Ordförande i
Utskott 1

Beslut i ärenden som tillhör
Utskott 2:s ansvarsområde.
Beslut angående jäv avseende
anställd i kommunen.

Ordförande i
Utskott 2
Förvaltningschef

Besluta om utdelning ur Lagman
D E Holmströms stiftelse och
Samstiftelse 1
Bokföring av kundförluster

Administrativ chef

Gäller i brådskande
ärenden, då utskottets
sammanträde inte kan
avvaktas. Observera att
denna beslutanderätt inte
gäller i ärenden enligt
LVU och LVM (jfr 10
kap 4 – 6 §§ SoL)
Se ovan avseende
Utskott 1

Övrigt

Ersättning för extra insatser i
individuella ärenden med
maximalt
20 basbelopp per gång
Besluta om verksamhetsbidrag till
föreningar i enlighet med regler
för föreningsbidrag med maximalt
5 000 kronor per tillfälle inom
ramen för tilldelad budget
Besluta om lokalunderhåll/
lokalförändringar inom ramen för
tilldelad budget
Kvalificering och tilldelning av
samt teckna
avtal/verksamhetsuppdrag
Teckna hyreskontrakt
(förstahandskontrakt) på
bostadslägenhet.
Teckna hyreskontrakt för lokaler
Godkänna utförare av daglig
verksamhet enligt lag om
valfrihetssystem
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Chef
Ekonomiservice
Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Enhetschef för
bostadsförsörjning
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Lokalsamordnare som
ersättare

