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INLEDNING 
 

 

VAD ÄR DELEGATION? 
 

De förtroendevalda i kommunen har det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, det vill säga 

beredning, beslut och verkställighet. Beslut enligt kommunallagen, KL, kan endast fattas av fullmäktige, 

nämnd, partssammansatta organ eller med stöd av delegeringsreglerna i lagen. 
 

Karaktäristiskt för beslut enligt KL är att det förutsätter ett självständigt ställningstagande som kräver 

överväganden och bedömningar inför flera beslutsalternativ. 
 

Rent förberedande och verkställande åtgärder, som normalt ankommer på en tjänsteman för att verksamheten 

ska fungera, är inte beslut. Vid verkställighet saknas normalt utrymme för beslutsalternativ och 

valmöjligheter. Ställningstagandet är i dessa fall ofta styrt av riktlinjer, tidigare nämndbeslut eller avtal. 

Rätten att som tjänsteman agera vid verkställande åtgärder följer med den tjänst man har. 
 

Vindelns kommun, liksom de flesta andra kommuner, präglas av styrning genom mål, riktlinjer och 

ramanslag. Detta får bland annat till följd, att en stor del av den kommunala verksamheten är att betrakta som 

ren verkställighet. 
 

Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar och gränsen kan förändras 

över tiden. 
 

 

VAD KAN NÄMNDEN DELEGERA? 

Enligt KL beslutar numera varje nämnd själv, inom de ramar som lagen anger, vilka ärendegrupper eller 

enskilda ärenden som ska delegeras och vem som ska erhålla beslutanderätten på nämndens vägnar. 
 

Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende. 

I delegationsordningen anges ärendegrupper. 

Delegation av beslutanderätten i ett enskilt ärende som inte omfattas av delegationsordningen sker genom ett 

särskilt beslut av nämnden. Som exempel kan nämnas när nämnden tagit ställning i sak i ett visst ärende, 

men det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden från att fatta beslut direkt. Istället för att 

nämnden tar upp ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras i det aktuella ärendet, eventuellt med 

lämpligt villkor. 
 

 

ALLA ÄRENDEN FÅR INTE DELEGERAS 

En nämnd har det politiska ansvaret och måste kunna fatta beslut i frågor som är av betydelse för 

medborgarna. Följande slag av ärenden får därför inte delegeras (6 kap § 34 KL): 
 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
 framställningar eller yttranden till fullmäktige 
 yttranden till överinstans med anledning av att nämndens egna (inte delegats) eller fullmäktiges 

beslut har överklagats 
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt 
 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 
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TILL VEM KAN DELEGATIONSUPPDRAG LÄMNAS? 

Beslutanderätten kan delegeras i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till 
 

 en anställd hos kommunen 
 ett utskott 
 en ledamot eller en ersättare 

Flera anställda kan inte ges rätt att besluta i samma typ av ärenden vid sidan av varandra. I så fall måste 

beslutanderätten fördelas, exempelvis efter ansvarsområden, beloppsnivåer eller geografiska områden. 
 

Det är vanligt att nämnden i delegationsordningen anger en viss kategori/grupp av tjänstemän, exempelvis 

biståndshandläggare eller miljöinspektör. En sådan delegation måste kompletteras med en arbetsordning eller 

liknande, som fördelar ärendena inom respektive ärendegrupp på varje enskild tjänsteman, det vill säga att 

utse ansvarig handläggare. För att uppfylla kraven vid granskning av ansvar ska man, efter att ha tagit del av 

delegationsordningen och eventuell arbetsordning, finna endast en tjänsteman som haft rätt att avgöra ett visst 

ärende. 
 

Tjänsteman hos kommunen 

En anställd behöver inte vara anställd av nämnden ifråga för att få delegerad beslutanderätt. Det räcker med 

att personen är anställd hos kommunen. 
 

Uppdraget följer tjänst eller politiskt uppdrag 

Det är praktiskt att låta en beslutanderätt följa ett politiskt uppdrag eller en tjänst eftersom nämnden då inte 

behöver fatta nya beslut vid fyllnadsval eller nyanställningar. Om en vikarie sätts in och delegaten angetts 

med en tjänstebeteckning blir vikarien "automatiskt" delegat. Skälet är att det är den som vid varje tillfälle 

uppehåller en tjänst eller en funktion som utövar beslutanderätten. 
 

En annan möjlighet är att nämnden anger att beslutanderätten tas över av en ersättare vid den ordinarie 

delegatens frånvaro (semester, sjukdom med mera). 

 

DELEGATIONSORDNING – ERSÄTTARE  
Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemän innebär det att en överordnad tjänsteman kan 

fatta beslut i alla ärenden delegerade till en lägre tjänsteman. Detta ska förstås så att inträde normalt sätt endast 

skall ske då den till vilken delegationen i första hand riktar sig är förhindrad att fullgöra sin beslutanderätt 

genom sjukdom, semester, tjänsteresa eller liknande omständighet.  

 

JÄV  
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot denne skall själv uppge det.  

Vid jäv enligt 16 § FL för delegat som är anställd träder i första hand delegatens närmsta chef in och i 

andra hand närmsta överordnad chef. En förtroendevald som är jävig enligt 28 § KL får inte delta eller 

närvara vid handläggning av ärendet. 
 

BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
 

En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att fatta beslut i 

brådskande ärenden enligt KL 6 kap 36§. Förutsättningen är att beslutet inte kan vänta till nämndens nästa 

sammanträde. Delegatens beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde. 
 

Det är viktigt att möjligheten till ordförandebeslut i brådskande ärenden inte används slentrianmässigt. Det 

ska i princip vara en sådan situation där alternativet till ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra 

sammanträde. 
 

Nämndens delegering måste alltid ges direkt till viss ledamot eller viss tjänsteman. 
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En delegat får inte själv utse ersättare. Ersättare får inte heller utses av ett arbetsutskott eller en tjänsteman. 

Beslut i brådskande ärenden som följer av LVU och LVM-lagstiftningen är inte delegerade av nämnden utan 

det står direkt i respektive lag att ordföranden ska fatta beslut om det är brådskande. Följaktligen anmäls de 

till nämnden som ordförandebeslut och inte som delegeringsbeslut. 
 

ÖVERKLAGANDEN 

När ett överklagande inkommer ska prövning göras av om överklagandet inkommit i rätt tid. Dokumentera 

rättidsprövningen. Har överklagandet inkommit i rätt tid ska överklagandet tillsammans med aktuella 

handlingar omedelbart skickas till förvaltningsrätten. Om innehållet i överklagandet inte ger anledning att 

ompröva beslutet och det inte finns anledning att yttra sig över överklagandet eller yttrandet kan formuleras 

omedelbart, kan yttrandet skickas med överklagandet till förvaltningsrätten. Om överklagan inkommit för 

sent ska överklagandet avvisas. Ett avvisningsbeslut skickas då till den klagande med hänvisning om hur 

man överklagar avvisningsbeslutet. 
 

Om yttrande med anledning av överklagandet ska avges och yttrandet inte kan formuleras omedelbart, måste 

överklagandet och aktuella handlingar utan dröjsmål skickas utan yttrande till förvaltningsrätten, med 

förbehåll om att nämnden vill yttra sig i ärendet. Om beslutet är fattat av en delegat, ska yttrandet beslutas av 

den delegaten eller om det är brådskande av ordföranden. (Se ovan om brådskande ärenden.) 
 

När protokollet från nämndens sammanträde efter justering anslås, börjar överklagandetiden löpa för de 

delegationsbeslut som anmälts vid sammanträdet. När det gäller förvaltningsbeslut som fattats på delegation 

av handläggare börjar överklagningstiden att löpa direkt i samband med att den enskilde tar del av beslutet. 

När nämnden avser att överklaga en förvaltningsdomstols beslut börjar överklagningstiden att löpa från 

domstolens beslutsdatum, alltså inte från det datum då nämnden tog del av beslutet. 
 

INHIBITION 

För den som ett beslut gått emot, dvs nämnd eller enskild person, kan det ha stor betydelse att beslutet inte 

träder i kraft förrän saken slutgiltigt prövats av domstol. Ett beslut om att skjuta upp verkställigheten av ett 

beslut kan begäras av den klagande eller förordnas av domstolen på eget initiativ. Inhibition innebär att 

verkställigheten av ett överklagat beslut skjuts upp tillsvidare. En begäran om inhibition görs vanligtvis 

redan i samband med att beslutet överklagas. Om klaganden begär inhibition i överklagandet ska 

överklagandet och aktuella handlingar utan dröjsmål skickas till aktuell överinstans. 

 

RÄTT TILL FÖRETRÄDE INFÖR NÄMND 
 

Enligt 11 kap 9§ SoL har den person som socialnämnden är skyldig att kommunicera utredningsmaterial med 

enligt 25 § FL rätt att få företräde inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Rätten 

till företräde gäller både i ärenden som avser myndighetsutövning och i ärenden om ansökan eller yttrande 

till annan myndighet. Nämnden betyder antingen nämnden i sin helhet, arbetsutskott, eller den person som på 

delegation har rätt att besluta på nämndens vägnar. Rätten att få företräde inför nämnden är alltså rätten att få 

företräde inför den som ska besluta i det enskilda ärendet. 
 

VILLKOR FÖR DELEGATIONSUPPDRAG 

Nämnden kan ställa villkor för att kontrollera eller begränsa delegeringsuppdraget. Det kan vara ekonomiska 

begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller villkor om samråd innan ett beslut fattas. Ett 

delegeringsuppdrag kan begränsas till "positiva beslut". Det innebär att en delegat som överväger avslag, 

måste hänskjuta ärendet till nämnden för beslut. Har inget sagts gäller delegationen såväl positiva som 

negativa beslut. 
 

Nämnden kan ställa som villkor att samråd ska ske med brukare eller brukarföreträdare innan delegaten fattar 

beslut. Om beslut fattas utan föreskrivet samråd finns risk att beslutet upphävs om det överklagas. Nämnden 
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kan bestämma att beslut får ske endast om brukarna tillstyrkt beslutet. Annars måste ärendet överlämnas till 

nämnden. Däremot kan en nämnd inte föreskriva att delegaten måste följa brukarnas synpunkter. Det skulle 

innebära att beslutanderätten förs över till brukarkretsen. 
 

ATT AVSTÅ FRÅN DELEGATIONSBESLUT 
 

En delegat har alltid rätt att överlämna ett ärende till nämnden för beslut i ärenden som delegerats, om han 

finner att ärendet beskaffenhet gör detta lämpligt. Något krav på delegaten att särskilt motivera ett sådant 

överlämnande finns inte. 
 

En delegat är skyldig att överlämna ett enskilt ärende till nämnden för avgörande om han finner att ärendet är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

REGISTRERING OCH ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 

Beslut som fattas med stöd av nämnddelegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av 

nämnden. Detta innebär att nämnden s a s har revisionsansvaret. Beslutet ska anmälas till nämnden för 

kännedom (inte ”godkännas” av nämnden). En nämnd som är missnöjd med hur en delegat beslutar, kan när 

som helst återkalla sitt delegationsuppdrag eller själv ta över ett ärende och besluta. 
 

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade av nämnd. 

Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för delegationsbeslut. Besluten ska 

anmälas till nämnden som beslutat om delegations-uppdraget för att bli rättsligt bindande för kommunen. 
 

Varje beslut ska innehålla: 
 

 uppgift om ärende 
 vem som beslutat 
 när beslutet fattats 
 vilket beslut som fattats 
 vara undertecknat (underskrift eller elektronisk signatur) med namnförtydligande 

Det är inte möjligt att två personer skriver under ett beslut. Endast en person kan vara beslutsfattare. 
 

Anmälan till nämnden tillgodoser kravet på kontroll och registrering, rättssäkerhet och 

information. Nämnden bestämmer själv formerna och tidpunkten för återrapporteringen. 
 

 

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE 
 

Rutin för anmälan till nämnden 
 

Delegat 

 

Återrapporteras till nämnden vid nästa 

nämndsammanträde via 

nämndsekreterare 

 

 

Beslut fattade av ordförande enligt KL 

kap 6 § 36 

 

Återrapporteras till nämnden vid nästa 

nämndsammanträde via 

nämndsekreterare 

 

Beslut fattade av ordförande i ärenden 

enligt LVU eller LVM 

 

Återrapporteras till nämnden via arbetsutskottets 

protokoll vid nästa nämndsammanträde 

 

Beslut fattade av nämndens arbetsutskott 

(AU) 
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FÖRENINGSSTÖD 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om projektbidrag/arrangemangsstöd över 

10 000 

 AU  

Beslut om projektbidrag/arrangemangsstöd) upp till 

10 000 

 Socialchef 
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FÖRKORTNINGAR 
SN Socialnämnden 

SNAU  Socialnämndens arbetsutskott  

IFO Individ- och familjeomsorgen 

KL Kommunallagen 

FL Förvaltningslagen 

SoL Socialtjänstlagen 

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LMA Lagen om mottagande av asylsökande  

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

FB Föräldrabalken 

OSL Offentlighets- och sekretesslag 

TF Tryckfrihetsförordningen 

SoF Socialtjänstförordningen 

LuL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

ÄB Ärvdabalken 

ÄktB Äktenskapsbalken 

FPL Förvaltningsprocesslagen 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

SFB Socialförsäkringsbalken 

BRB Brottsbalken 
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UTLÄMNANDE AV UPPGIFT/ALLMÄN HANDLING 
 

Ärende Lagrum Delegat 

 

Beslut att helt eller delvis avslå enskilds framställan 

om utlämnande av allmän handling och prövning enligt 

OSL inkl prövning av anonymitetsskydd 

 

 TF 

OSL 

 

 Socialchef 

 

Beslut i fråga om utlämnande av personuppgifter i 

forskningssyfte 

 

12 kap 6 § SoL 

 

 Socialchef 

 

ÖVERKLAGNINGSÄRENDEN OCH YTTRANDEN 
 

ÖVERKLAGANDEN  

Ärende Lagrum Delegat 

Avvisning av överklagande som inkommit för sent 24 § 1st FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Beslut i fråga om avvisande av ombud 9 § 1st FL  

  Socialchef 

 

  
Beslut i fråga om att överklaga förvaltningsdomstols 

beslut 

10 kap 1-2 § SoL 

27 § LSS 

6 kap 33-34 KL 

AU 

Beslut i fråga om att begära inhibition i 

förvaltningsdomstol 

 

 

28 § FPL AU
  

 

 

YTTRANDEN 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om att avge yttrande till 

förvaltningsdomstol med anledning av överklagande 

av delegats beslut 

25 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslut 

Beslut i fråga om att avge yttrande till kammarrätt 

med anledning av överklagande av 

förvaltningsrättsdom 

25 § FL AU 

 
 

YTTRANDE TILL ALLMÄN DOMSTOL 
 

Ärende 

 

 

 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut i fråga om yttrande till allmän domstol 26 och 28 § LuL Socialsekreterare  
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Beslut i fråga om yttrande till allmän domstol i brottsmål 

när den som begått brottslig gärning kan föremål för LVM-

vård 

31 kap 2 § 1st BrB IFO-chef 

Beslut i fråga om att lämna upplysningar och förslag 

på åtgärder till domstol eller frivårdsmyndighet 

6 § (1991:2041) 

lag om särskild  

personutredning i 

brottsmål m m 

Socialsekreterare 

 

YTTRANDE TILL ÅKLAGARKAMMAREN M M 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om yttrande till åklagarkammaren 11 § 1 st LuL  Socialsekreterare 

Beslut i fråga om yttrande till åklagarkammaren 

med anledning av ev. utredning med misstänkt 

under 15 år 

33 § LuL 

31 § LuL 

1:e socialsekreterare 

Beslut i fråga om begäran hos åklagaren om 

förande av bevistalan 

37 § LuL 1:e socialsekreterare 

Beslut i fråga om förslag på åtgärder till åklagaren 6 § (1991:2041) lag om 

särskild personutredning i 

brottsmål m m 

1:e socialsekreterare 

Yttrande enligt namnlagen 44 och 45 §§ lagen om 

personnamn 
1:e socialsekreterare 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavares medgivande 

3 § 2st passförordningen 1:e socialsekreterare 

Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap 1 ÄB Socialsekreterare 

Upplysningar i vapenärende  Socialsekreterare 

/Biståndshandläggare 

Uppgifter får endast lämnas ut om den 
enskilde har samtyckt till det. (JO  

 

 

 

1983/84 sid 188f.) 

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § smittskyddslagen 1:e Socialsekreterare 

Verksamhetschef 

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen  31 § 1 st smittskyddslagen 1:e Socialsekreterare 

Verksamhetschef 

Yttrande till tillsynsmyndighet  13 kap 2 § SoL  AU 

Exempel IVO, JO 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

OMBUD FÖR NÄMNDEN  

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om att utse ombud och föra talan för 

SN i ärenden eller mål vid allmän domstol eller 

allmän förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL  

Verksamhetschef 

 

 

ANMÄLAN TILL IVO 
 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om att anmäla allvarligt 

missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 

missförhållande enl lex Sarah till IVO 

14 kap 7 § SoL Verksamhetschef 

Anmälan till IVO 13 kap 5 § SoL Verksamhetschef 

Anmälan till IVO om allvarliga missförhållanden i 

enskild verksamhet 

11 § LSS-Förordningen AU 

 

ÖVERFLYTT AV ÄRENDE 
Ärende Lagrum Delegat 

Begäran om överflyttning av ärende till annan 

kommun 

2 a kap 10 § SoL  

Verksamhetschef IFO 

Meddela inställning till begäran om överflytt av 

ärende från annan kommun 

 

 

2 a kap 10 § SoL 

 

AU 

 

Ansökan till IVO om överflyttning av ärende till 

annan kommun 

2 a kap 11 § SoL  

Verksamhetschef IFO 

Beslut i fråga om att överklaga IVO:s beslut jml 

2a kap 11 § SoL om överflyttning av ärende 

mellan kommuner. 

16 kap 4 § SoL  

Verksamhetschef IFO 

 

POLISANMÄLAN OCH OFFENTLIGT BITRÄDE 
Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om att polisanmäla brott som hindrar 

nämndens verksamhet 

12 kap 10 § SoL 

10 kap 2 § OSL 

Verksamhetschef 

Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om 

vissa brott mot underåriga samt vissa grövre brott 

12 kap 10 § SoL 

10 kap 21-22 §§ OSL 

IFO-chef 

Beslut i fråga om att ansökan av offentligt biträde 3 § lagen om offentligt 

biträde 

Socialsekreterare 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

Beslut om i fråga om yttrande över ansökan om 

offentligt biträde 

3 § förordningen om 

offentligt biträde 

IFO-chef 

Beslut i fråga om yttrande över 

kostnadsräkning från offentligt biträde 

7 § förordningen om 

offentligt biträde 

IFO-chef 

 

BESLUT I BRÅDSKANDE ÄRENDE 
 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut i fråga om brådskande ärenden 6 kap 36 § KL Ordförande 

 

DELEGATION VID ORDINARIE DELEGATS FRÅNVARO 
 

Ärende Lagrum Delegat 

 

Beslut i fråga om olika ärenden där socialsekreterare 

eller biståndshandläggare är delegat 

SoL, LSS, LVM, LVU, FB, 

SoL äldre 

1:e Socialsekreterare 

Verksamhetschef ÄO 

 

ÖVERFÖRMYNDAREN 
Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om anmälan till 

överförmyndarnämnden om behov av god 

man/förvaltare 

5 kap 3 § 1p SoF  

 

Socialsekreterare 

Biståndshandläggare 

Beslut i fråga om anmälan till 

överförmyndarnämnden om behov av god 

man/förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § 1p SoF  

 

Socialsekreterare 

Biståndshandläggare 

Beslut i fråga om anmälan till 

överförmyndarnämnden om förvaltning av 

underårigs egendom (avser all egendom, inkl. ATP) 

5 kap 3 § 1p SoF  IFO-chef 

Beslut i fråga om ansökan om god man/ anmälan om 

behov av god man för ensamkommande flyktingbarn 

5 kap 3 § 1p SoF 3 § lag 

om god man för ensam- 

kommande flyktingbarn 

Socialsekreterare 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 

BARN OCH UNGA 
 

 UTREDNINGSÄRENDEN barn och unga 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om att inleda utredning utifrån ansökan eller 

begäran 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

 

Beslut i fråga om att inleda utredning utifrån 

anmälan (Barnskyddsutredning) 

11 kap 1,2 §§ SoL Socialsekreterare  

med minst 1 års erfarenhet av 
myndighetsutövning barn och unga 

 

 
Beslut i fråga om att utredning inte ska inledas 11 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare   

 

1:e 
Beslut i fråga om att avskriva ärendet från vidare 

handläggning 

11 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare   

 
 

Beslut i fråga om att utredning inte ska föranleda 

någon åtgärd 

11 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare   

 

Beslut i fråga om förlängd 

utredningstid 

 

11 kap 2 § SoL  

 Verksamhetschef 

 

Beslut i fråga om att avvisa ärende   Socialsekreterare  

Beslut i fråga om uppföljning efter avslutad utredning 11 kap 4a § SoL Socialsekreterare  
 

 

 

BISTÅND OCH BESLUT ENLIGT SOL/FB barn och unga 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om 

öppenvårdsinsatser 

 Egen regi eller av nämnden upphandlad vård 

 Externt köpt vård 

4 kap 1 § SoL 
 

 
 

Socialsekreterare 

IFO-chef 

Beslut i fråga om bistånd i form av socialt 

kontrakt (endast utsedd företrädare får 

underteckna). 

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare 

Beslut i fråga om bistånd gällande övriga 

stödinsatser  

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare 

Medgivande av åtgärd då endast en vårdnadshavare 

samtycker till åtgärd 

6 kap 13a § FB AU 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

 

KONTAKTPERSON/FAMILJ barn och unga 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om bistånd i form av 

kontaktperson eller kontaktfamilj eller särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om att förordnande och entledigande 

av kontaktperson eller kontaktfamilj eller särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

3 kap 6b SoL Socialsekreterare 

Beslut i fråga om arvode och 

omkostnadsersättning 

 Enligt SKL:s rekommendationer 

 
 Utöver SKL:s rekommendationer 

  
 
Socialsekreterare 

 

 
IFO-chef  

Beslut i fråga om upphörande kontaktfamilj 

och kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 
 

PLACERINGSÄRENDEN barn och unga 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om tillfällig vård och fostran i jourhem 

högst 2 månader efter avslutad utredning, max 6 

månader totalt inklusive utredningstid. 

4 kap 1 § SoL IFO-chef  

Socialsekreterare vid 

socialjouren 

Beslut i fråga om tillfällig vård och fostran i 

jourhem längre än 4 månader 

4 kap 1 § SoL AU  

Beslut i fråga om stadigvarande vård och 

fostran i familjehem 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 

 

Beslut i fråga om placering av specifikt barn i 

specifikt familjehem (slutlig bedömning av 

hemmets lämplighet) 

4 kap 1 § SoL AU 

Beslut i fråga om tillfällig vård i nätverket i max 4 

månader 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 
 

Socialsekreterare vid 

socialjouren 

Beslut i fråga om vård i HVB-hem max sex månader 4 kap 1 § SoL IFO-chef 
 

Socialsekreterare vid 

socialjouren 

Beslut i fråga om vård i HVB-hem längre än sex 

månader 

4 kap 1 § SoL AU  
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

Beslut i fråga om vård i stödboende för barn och 

unga i åldern 16-20 år 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i 

hvb eller familjhem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Underrätta försäkringskassan om att ett barn/en 

ungdom placeras utanför det egna hemmet 

 Socialsekreterare 

 
Beslut i fråga om kostnaden avseende 

placering i konsulentstödda familjehem eller 

HVB-hem 

 inom ramavtal 
 

 
 

 utanför ramavtal 

  
 
 
 
IFO-chef 
 

Socialsekreterare vid 

socialjouren 

Verksamhetschef 

Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård 

i enskilt hem, så kallad privatplacering 

6 kap 6 § SoL AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Överväganden var 6:e månad om fortsatt vård 6 kap 8 § SoL AU Får ej delegeras till tjänsteman 

 

Beslut i fråga om uppföljning efter avslutad placering 11 kap 4b § SoL 1:e Socialsekreterare 

 

LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om att ansökan hos 

förvaltningsrätten om vård enligt LVU 

4 § LVU AU  
Får ej delegeras till tjänsteman 

Beslut i fråga om att återta ansökan om vård enligt 

LVU 

 AU 

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande 6 §  LVU AU
 Får ej delegeras till tjänsteman 

Vid brådskande fall ordförande 
 

 

 
Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU IFO-chef 

Beslut i fråga om upphörande av 

omedelbart omhändertagande 

9 § 3st LVU AU
 Får ej delegeras till tjänsteman 

Vid brådskande fall ordförande 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 

ska vistas under vårdtiden 

11 § 1st LVU AU
 Får ej delegeras till tjänsteman

 

Vid brådskande fall ordförande
 

Beslut i fråga om den unge får vistas i sitt eget 

hem under vårdtiden 

11 § 2 st LVU AU
 Får ej delegeras till tjänsteman 

Vid brådskande fall ordförande 

Beslut rörande den unges personliga förhållande i 

den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 o 2st 

LVU 

11 § 4st LVU Socialsekreterare 

Övervägande om vård enl § 2 LVU fortfarande 

behövs samt hur vården bör inriktas och utformas 

13 § 1 o 2st LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

Omprövning av vård enligt 3 § LVU 13 § 1 o 3st LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

 

Överväga behov av vårdnadsöverflytt om ett barn varit 

placerad i samma familjehem under 3 år 

13§ 3 st LVU 

 

 

  AU Får ej delegeras till tjänsteman 

 
Övervägande ska därefter ske minst var 6:e 

månad så länge barnet är kvar i samma 

familjehem 

 
 
 

Beslut om hur den unges umgänge med 

vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt 

reglerad genom domstol eller avtal ska utövas 

14 § 2st p.1 LVU 
 
 
 
Socialnämnden.  
Får ej delegeras till AU  

Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för 

förälder eller vårdnadshavare 
14 § 2 st p 2 LVU 

 
 
Socialnämnden.  
Får ej delegeras till AU 
 
Vid brådskande fall ordförande  

Övervägande om beslut enligt 14 § 2st LVU var 3:e 

månad 

14 § 3st LVU  AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Beslut i fråga om att vården ska upphöra när 

vård inte längre behövs 

21 § LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Beslut i fråga om förebyggande insatser i form av 

 kontakt med särskilt kvalificerad 

kontaktperson 

 behandling i öppna former 

22 § 1 o 2st LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

 

Beslut i fråga om att förebyggande insatser enligt 

22 § 1st ska upphöra 

22 § 3st LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Omprövning av beslut enligt 22 § LVU var 6:e 

månad 

22 § 3st LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

 

Beslut i fråga om ansökan till 

förvaltningsrätten om flyttningsförbud 

24 § LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Övervägande om flyttningsförbud var 3:e månad 26 § 1st LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2st LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1st LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Vid brådskande fall ordförande 

Beslut i fråga om hur den unges umgänge med 

vårdnadshavare och förälder med umgängesrätt 

reglerad genom dom, beslut av domstol eller avtal 

ska utövas vid flyttningsförbud 

31 § LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Beslut i fråga om läkarundersökning av den unge 

samt utse läkare för undersökningen 

32 § LVU Socialsekreterare  
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

Beslut i fråga om att begära biträde av polis för att 

bereda en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den 

unges hem eller för att föra den unge till 

läkarundersökning 

43 § 1 p LVU AU
 
Får ej delegeras till tjänsteman 

Vid brådskande fall ordförande 

Beslut i fråga om att förordna
 
tjänsteman eller 

ledamot som får begära polishandräckning vid 

beslut om vård eller omhändertagande enligt 

LVU 

43 § 2 p LVU AU Får ej delegeras till tjänsteman 

Vid brådskande fall ordförande 

Beslut i fråga om framställan till domstol om 

behov av målsägandebiträde för underårig 

5 kap 2 § 1st SoF Socialsekreterare  

 

ÖVRIGA KOSTNADER barn och unga  

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om ersättning från förälder vars barn är 

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

8 kap 1 § SoL 

6 kap 2-4 § SoF 

Avgiftshandläggare/särskilt 

utsedd administratör  
Beslutet ej överklagningsbart  

 

Beslut i fråga om att inte ta in ersättning från 

förälder vars barn är under 18 år och får vård i ett 

annat hem än det egna 

8 kap 1 § SoL IFO-chef 
Beslutet ej överklagningsbart  

 

Beslut i fråga om avtal med enskilt hem om 

uppdrag som familjehem 

 IFO-chef   

Beslut i fråga om ersättning till särskilt 

förordnad vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL AU 

 

Framställan till försäkringskassan om ändring av 

betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 

4 § 3 st Lag om allmänt 

barnbidrag 
Socialsekreterare 

Underrättelse till försäkringskassan om att barn 

med underhållsstöd placerats i familjehem 

respektive 

  Socialsekreterare 

Respektive återflyttat till boförälder   2 § förordningen om 

underhållsstöd 
Socialsekreterare  

Underrätta försäkringskassan om att nämnden ska 

uppbära barntillägg 

 Socialsekreterare 

Beslut i fråga om framställning till CSN om 

ändring av betalningsmottagare för studiehjälp 

2 kap 33 § Studiestöd- 

förordningen 

AU 

Beslut i fråga om särskilda kostnader i samband 

med placering insats 

 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare (max 10 000 kr) 

Verksamhetschef (över 10 000 kr) 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

FAMILJERÄTTSÄRENDEN 
 

ENLIGT FÖRÄLDRABALKEN 

Ärende Lagrum Delegat 

Godkännande av faderskapsbekräftelse 

 Faderskapsbekräftelse där parterna är 

överens och inga tvivel finns 

1 kap 4 § 1st FB Socialsekreterare 
 

Särskilt utsedd 

handläggare/ 

administratör vid 

socialförvaltningen 

 

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 

 Föräldraskapsbekräftelse där parterna är 

överens och samtycke finns 

2 kap 8a § FB Socialsekreterare  

 

Beslut i fråga om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB IFO-chef 

Beslut i fråga om att inleda 

faderskapsutredning om faderskapet kan 

ifrågasättas och faderskapet är fastställt genom 

dom eller bekräftelse 

2 kap 1 § FB IFO-chef 

Beslut i fråga om att inleda utredning om någon 

annan man än den som är gift med barnets moder 

kan vara far till barnet 

2 kap 9 § 1st FB IFO-chef 

Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 

3 kap 5 § 2st och 6 § 2st 

FB 

Socialsekreterare 

 

Behov av ny vårdnadshavare  

 

6 kap. 7 § FB, 6 kap 8 § 

FB, 6 kap 8a § FB, 6 kap 9 

§ FB 

Socialnämnd 

Får ej delegeras  

Beslut i fråga om att godkänna samt vägra 

godkänna avtal om vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 6 §, 14a § 2st, 15a § 

2st FB 

IFO-chef 

Beslut kan ej överklagas 

Beslut i fråga om yttrande till tingsrätten om 

möjligheterna att genomföra ett beslut om 

umgängesstöd 

6 kap 15c § FB IFO-chef 

Beslut i fråga om att utse viss person att 

medverka vid umgänge efter rättens beslut om 

umgängesstöd 

6 kap 15c § FB IFO-chef 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

Beslut i fråga om att yttra sig i mål eller ärende 

om vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 19 § 2st FB 1:e socialsekreterare  

 
 

Beslut i fråga om att utse utredare i ärende om 

vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 19 § 3st FB IFO-chef 

Lämna upplysningar som kan vara av betydelse till 

annan socialnämnd 

6 kap 19 § 4 st FB 

6 kap 17 a § FB 

Socialsekreterare 

Lämna upplysningar inför interimistiskt beslut hos 

rätten 

6 kap 20 § 2 st FB Socialsekreterare 

Beslut i fråga om att godkänna avtal om att 

underhållsbidrag ska betalas för längre period än tre 

månader 

7 kap 7 § 2st FB Socialsekreterare 

Beslut i fråga om yttrande till tingsrätten om 

förordnande av god man för minderårig  

11 kap 16 § 2st FB Socialsekreterare 

Beslut i fråga om yttrande i ärenden om 

förordnande av god man eller förvaltare för någon 

som fyllt 16 år 

11 kap 16 § 2st FB Socialsekreterare 

 

 

FAMILJERÄTT ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om medgivande till adoption  6 kap 6 § och  

12 § SoL 

AU 

Beslut om återkallande av medgivande till adoption 6 kap 13 § SoL AU 

Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 6 kap 14 SoL AU 

Beslut att vägra samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande  

6 kap 14 § SoL AU 

Beslut att förlänga utredningstiden i samband med 

beslut om samtycke till adoptionsförfarande  

6 kap 14 § SoL AU 

 

 

ÖVRIGA FAMILJERÄTTSÄRENDEN 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om yttranden enligt namnlagen 45 och 46 § namnlagen 1:e socialsekreterare 

Beslut i om yttrande till passmyndighet 

vid utfärdande av pass utan 

vårdnadshavares medgivande 

3 § 2st passförordningen IFO-chef 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

VUXENÄRENDEN  
 

UTREDNING vuxna 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Beslut i fråga om att utredning inte ska inledas 11 kap 1 § SoL 1:e Socialsekreterare  

Beslut i fråga om att avskriva ärende från 

vidare handläggning 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Beslut i fråga om att utredning inte ska föranleda 

någon åtgärd 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Beslut i fråga om att avvisa ärende   Socialsekreterare  

 

BISTÅND ENLIGT SOL vuxna 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om 

öppenvårdsinsatser 

 Egen regi eller av 

nämnden upphandlad 

vård 

 Externt köpt vård 

 

 

Beslut i fråga om bistånd i 

form av öppenvårdsinsatser 

 Egenregi eller av nämnden upphandlad vård 
 

 Externt köpt vård upp till 5000 per dygn 

eller 100 000 kr per månad 
 

 Externt köpt vård över 100 000 kr per 

månad 

4 kap 1 § SoL 
 

 
 
 
 

Socialsekreterare 
 

 

  IFO-chef   
 

 
 

 

Beslut i fråga om bistånd i form av socialt kontrakt, 

jourboende, bifall 

Avslag 

 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 

 

Socialsekreterare 

Beslut i fråga om bistånd gällande övriga 

stödinsatser. 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 

Beslut i fråga om placering eller omplacering i 

familjehem eller hem för vård och boende 

 Max6 månader 
 

 
 

 Förlängning av beslut om placering längre 

än 6 månader 

  
 
 

  IFO-chef 

Socialsekreterare vid 

socialjouren 

 

Verksamhetschef 

IFO 

 

KONTAKTPERSON/FAMILJ vuxna 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om kontaktperson/familj 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Beslut i fråga om 6 månaders förlängning av 

kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL 1: socialsekreterare 
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Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

Beslut i fråga om av godkännande av 

kontaktperson eller kontaktfamilj 

 Socialsekreterare 

Beslut i fråga om arvode och 

omkostnadsersättning 

 Enligt SKL:s rekommendation 

 Utöver SKL:s rekommendation 

  
 
Socialsekreterare 

 

  IFO-chef 

 
 

BOSTADÄRENDEN vuxna 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om ansökan till hyresnämnd om 

avhysning från socialt kontrakt  

 IFO-chef  

Beslut i fråga om att bevilja hyresgaranti 

 

 

 

2 kap 6 § SFS 2009:47 

 

Lag (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter 

 

Förordning (2007:623) om 

statligt bidrag för 

kommunala hyresgarantier 

AU 

 

ÖVRIGA KOSTNADER vuxna 
 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut om att underrätta försäkringskassan om att 

nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL 

17 kap 1 § AFL  

9 kap 2 § SoL 

Socialsekreterare 

Beslut om ersättning från den enskilde till kommunen 

för missbruksvård i form av plats vid hem för vård 

eller boende eller familjehem  

 

  8 kap 1§ SoL  

6 kap 1§ SoF  

Avgiftshandläggare/ 

särskilt utsedd 

administratör  

  

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet  

 

   

  8 kap 1§ SoL  
 

  IFO-chef  

Beslutet ej 

överklagningsbart  
 

 

LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om att inleda 

utredning 

 Under kontorstid 

 Utöver kontorstid 

7 § LVM 
 

 

  IFO-chef   

 

  Socialsekreterare vid       

Socialjouren 

Beslut i fråga om att utredning inte ska inledas 7 § LVM IFO-chef  

Beslut i fråga om att pågående utredning 

avskrivs från vidare handläggning alternativt 

övergå till utredning enligt 11:1 SoL 

7 § LVM IFO-chef  
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Beslut i fråga om läkarundersökning, utse läkare 

 Under kontorstid 
 

 Utöver kontorstid 

9 § LVM 
 

 
Socialsekreterare  

 
Socialsekreterare vid 

Socialjour 

Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten 

om vård enligt LVM 

11 § LVM AU Får ej delegeras till tjänsteman 

 

Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande 13 § LVM AU  
Får ej delegeras till tjänsteman

 
Vid brådskande fall ordförande 

 

Beslut i fråga om upphörande av 

omedelbart omhändertagande 

18 b § LVM Ordförande 

Beslut i fråga om att begära biträde 

av polis för att föra en missbrukare 

till en beslutad läkarundersökning 

45 § 1 p LVM  IFO-chef  

Beslut i fråga om att begära biträde 

av polis för att föra den som ska 

beredas vård enl LVM eller är 

omedelbart omhändertagen enligt 

denna lag till LVM-hem eller 

sjukhus. 

45 § 2 p LVM 

 

 

IFO-Chef  

Yttrande till åklagarkammaren 

beträffande den som vårdats enligt 

LVM 

46 § LVM IFO-chef 

 

 

ÖVRIGT VUXNA 
 

PLACERINGSÄRENDEN vuxna 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om ersättning för uppehälle (egen 

avgift) vid stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i 

hem för vård eller boende eller familjehem (även 

LVM) 

8 kap 1 § SoL 

 
21 § AFL 

Socialsekreterare 

 

KONTRAKTSVÅRD vuxna 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om kontraktsvård enligt 

dom om skyddstillsyn 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 

Beslut i fråga om vårdvistelse enligt 11 kap 3 § 

fängelselagen 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 
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KÖRKORTSÄRENDEN  

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om yttrande i körkortsärenden 3 kap 8 § och 5 kap 2 § 

körkortsförordningen. 

Socialsekreterare 

 

FÖRSÖRJNINGSSTÖD/EKONOMISKT BISTÅND 
 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 
 

 

Beslut i fråga om att avskriva ärende från 

vidare handläggning 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om att avvisa ärende  Socialsekreterare 

   

Beslut i fråga om försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd till livsföring i övrigt 

 Bifall/avslag på kontorstid 
 

 Bifall/avslag efter kontorstid 

 
 

 
4 kap 1 § SoL 

 
 
 
Socialsekreterare 

 
Socialsekreterare vid 

Socialjour 

Beslut i fråga om försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd till livsföring i övrigt mot återbetalning som 

förskott på förmån etc 

 Bifall/avslag på kontorstid 
 

 Bifall/avslag efter kontorstid 

4 kap 1 § SoL, 9 kap 2 § 

1st SoL 

 

 

 
  
 
 
Socialsekreterare 

 
Socialsekreterare vid 

Socialjour 

Beslut i fråga om försörjningsstöd under 

studier på gymnasienivå 

4 kap § 1 SoL  Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till 

återvändarresa för personer med uppehållstillstånd 

enl. UtlL 2 kap 4a § 

4 kap 1 § SoL IFO-chef 
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Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd enl. riktlinjer 

i andra fall än enl. 4 kap 1 § SoL 

 Sanering av skuld 

 

 Övrigt 

Bifall/Avslag 

 

 
 
 
4 kap 2 § SoL 

 

 

AU  

 

 

IFO-chef  

Beslut i fråga om att anvisa praktik eller 

annan kompetenshöjande insats 

4 kap § 1 SoL, 4 kap 4 § 

SoL 

Socialsekreterare 

Beslut i fråga om avslag eller nedsättning av 

ekonomiskt bistånd 

4 kap § 1 SoL, 4 kap 5 § 

SoL 

Socialsekreterare  

Beslut i fråga om att återkräva ekonomiskt bistånd 

enl. 4 kap 1 

§ SoL som utgått obehörigen 

9 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Beslut i fråga om att återkräva ekonomiskt bistånd 

enl. 4 kap 2 

§ SoL i andra fall 

9 kap 2 § 2st SoL Socialsekreterare  

Beslut i fråga om att föra/väcka talan i 

förvaltningsrätten om återkrav 

9 kap 3 § SoL AU 

 

Beslut i fråga om eftergift av ersättnings- 

skyldighet enl. 9 kap 1 o 2 § samt 8 kap 1 § SoL 

9 kap 4 § SoL 
 

 AU  
 

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 
1:e socialsekreterare  

 

FLYKTINGMOTTAGANDE 
 

 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning 

och särskilt bidrag) 

1 § 3,17 och 18 § LMA Socialsekreterare 

Beslut om nedsättning av dagsersättning till 

asylsökande  

  10 § LMA Socialsekreterare 

Beslut om introduktionsersättning    1 § Lag om     

introduktionsersättning 
Socialsekreterare  

ARBETSMARKNADSENHET 
 

 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

 Beslut om strategisk anställning 

 

    Enhetschef AME 
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OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE 
 

BESLUT ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 
 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut i fråga om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

 

Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst   4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

 

Beslut i fråga om bistånd i form av 

hemvårdsbidrag 

 4 kap 2 § SoL Biståndshandläggare 

Beslut i fråga om bistånd i form av särskilt 

boende 

  4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

 

Beslut i fråga om anledning av ansökan om 

förhandsbesked 

 2 kap 3§ och 4 kap 1§ SoL Biståndshandläggare  

 

Beslut i fråga om bistånd i form av växelvård 

eller avlastningsplats 

 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

 

Beslut i fråga om bistånd i form av 

dagverksamhet  

 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

 

Beslut i fråga om ledsagarservice   4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

 

Beslut i fråga om bistånd i form av 

kontaktperson 

 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

 

Beslut i fråga om avgift   8 kap 2 § SoL  Avgiftshandläggare 

/särskilt utsedd 

administratör 

Jämkning av avgift för hemtjänst, service och 

omvårdnad samt boende 

 8 kap 2 § SoL Avgiftshandläggare 

/särskilt utsedd 

administratör 

Beslut i fråga om nedskrivning av eller befrielse 

från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- 

och handikappområdet.  

 4 kap 2 SoL  AU 

 

Beslut i fråga om köp av boende i annan 

kommun eller hos annan vårdgivare, utöver 

avtal 

 Verksamhetschef ÄO 
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SOCIALPSYKIATRI 
 

 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 

för psykiskt funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL   Socialsekreterare 

Beslut om sysselsättning för psykiskt 

funktionshindrade 

 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS)  
 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut i fråga om personkretstillhörighet 1 § och p. 1,2 eller 3 LSS Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om bifall för biträde av personlig 

assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig assistans samt vid 

tillfällig utökning 

7 § och 9 § p. 2 LSS Socialsekreterare 

 

Beslut om ledsagarservice 7 § och 9 § 3 LSS Socialsekreterare 

 

Beslut om biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4 LSS Socialsekreterare 

 

Beslut att utse särskild person (kontaktperson)  3 kap 6b § SoL Socialsekreterare 

 

Beslut om avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § p5 LSS Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet 

7 § och 9 § 6 LSS Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning 

till skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § 7 LSS Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om boende i bostad med särskild 

service för barn och ungdom  

 Inom kommunens boenden  

 Boende som drivs av annan huvudman 

 

7 § och 9 § 8 LSS 

 

 

Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om boende för vuxna med 

särskild service  

 Inom kommunens boenden  

 Boende som drivs av annan huvudman 

 

7 § och 9 § 9 LSS 

 

 

 Socialsekreterare 

 Verksamhetschef IFO 

 



28 
 

Formuleringen ”beslut i fråga om” syftar till beslut såväl bifall som avslag genom hela delegationsordningen 
 

Beslut i fråga om daglig verksamhet för 

personer i yrkesverksam ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig 

 I kommunens verksamhet 

 I annan verksamhet 

 

 

7 § och 9 § 9 LSS 

 

 

 

 Socialsekreterare 

 Verksamhetschef IFO 

 

Beslut i fråga om att utbetala assistansersättning 

till annan person än den som är berättigad till 

insatsen 

11 § LSS 1:e Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om upphörande av insats enligt 

LSS 

 Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om återbetalningsskyldighet 12 § LSS Verksamhetschef IFO 

Beslut i fråga om förhandsbesked om rätt till 

insats enligt LSS för person som inte är bosatt i 

kommunen 

16 § 2st LSS 1:e Socialsekreterare 

 

Beslut i fråga om att utreda behov för enskild på 

tillfälligt besök i kommunen och besluta om 

insatser enligt LSS 

16 § 3st LSS Verksamhetschef IFO 

Beslut i fråga om att ingå avtal med vårdgivare 17a § LSS Verksamhetschef IFO 

 

Beslut i fråga om avgift från föräldrar vars barn 

är under 18 år och får omvårdnad i annat hem 

än det egna 

20 § LSS 

43–44 §§SoF 
Avgiftshandläggare/Särskilt 

utsedd administratör  

Beslutet ej överklagningsbart 

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet  

 

8 kap 1§ SoL  

 

IFO-chef  

Beslutet ej överklagningsbart  

Beslut i fråga om att anmäla behov av ersättning 

för personlig assistent till försäkringskassan 

51 § SFB 1:e Socialsekreterare 

Beslut om förordnande och entledigande av 

utförare av LSS insatser 

 9 § 3-6 LSS Socialsekreterare 

 

Beslut om arvode- och omkostnadsersättningar 

till utförare av LSS insatser 

 Enligt SKL:s riktlinjer 

 Utöver SKL:s riktlinjer 

 9 § 3-6 LSS  

 

Socialsekreterare 

  Verksamhetschef IFO 
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LAG OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE 
 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Anmälan av allvarlig skada på person som 

omfattas av LSS eller risk för skada på person 

som omfattas av LSS 

SOSFS 1996:17 Socialnämndens au 

 

Beslut i fråga om anmälan till Socialstyrelsen av 

allvarlig skada eller sjukdom i samband med 

vård, behandling, undersökning  

  6 kap 4 § Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område 

Förvaltningschef, MAS 

 

Vårgivaren ansvarar för att LEX Maria görs 

 
 

BOSTADSANPASSNING 
 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut i fråga om bostadsanpassningsbidrag 

m.m. 

4 - 16 § Lag om 

bostadsanpassningsbidrag 
Särskilt utsedd 

handläggare vid 

socialförvaltningen 

 
Beslut i fråga om återbetalning av erhållet 

bostadsanpassningsbidrag  

  4 - 16 § Lag om     

bostadsanpassningsbidrag 
Socialnämndens au 

 

DÖDSBOÄRENDEN 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd till begravningskostnader 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 

Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd enl. 

riktlinjer till begravningskostnader och utgifter i 

omedelbar anslutning till dödsfallet samt villkor 

om återbetalning. Bistånd beviljas med upp till  

50 % av prisbasbeloppet  

 

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

 

 

 

 
Bistånd där kostnaden överstiger 50 % av 

basbeloppet  

4 kap 2 § SoL Verksamhetschef IFO 

Beslut i fråga om dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap 8a ÄB Socialsekreterare 

 

 

Beslut i fråga om att ordna gravsättning 5 kap 2 § 

begravningslagen 
Socialsekreterare 
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FÄRDTJÄNST 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om tillstånd till färdtjänst 

enligt riktlinjer 

6-7 § lag om färdtjänst  

Biståndshandläggare/Social

sekreterare 

 Beslut om tillstånd till färdtjänst utöver riktlinjer 6-7 § lag om färdtjänst Biståndshandläggare/Soci

alsekreterare 

Beslut om ändring av föreskrift eller villkor som 

innebär inskränkning 

12 § lag om färdtjänst  Verksamhetschef 

Beslut om återkallelse av tillstånd 12 § lag om färdtjänst  Socialnämndens au 

 

RIKSFÄRDTJÄNST  

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om tillstånd till 

riksfärdtjänst  

6-7 § lag om riksfärdtjänst  

Biståndshandläggare/Social

sekreterare 

Beslut om ledsagare 6 § lag om riksfärdtjänst Biståndshandläggare/Soci

alsekreterare 

Beslut om färdsätt 4 § lag om riksfärdtjänst Biståndshandläggare/Soci

alsekreterare 

Beslut om ändring av föreskrift som innebär 

inskränkning 

9 § lag om riksfärdtjänst   Verksamhetschef 

Beslut om återkallelse av tillstånd 12 § lag om färdtjänst  Socialnämndens au 

 

PARKERINGSTILLSTÅND 
 

Ärende 
 

Lagrum 
 

Delegat 

Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd 13 kap 8 § 

Trafikförordningen 

Särskilt utsedd 

handläggare /administratör  

 
Beslut om återkallande av parkeringstillstånd 13 kap 8 § 

Trafikförordningen 

Socialnämndens au 

 


