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Delegationsbeslut 

Regler om delegering av ärenden från nämnden återfinns i Kommunallagen samt i Socialtjänstlagen.  

Delegationsbeslut är ett beslut som fattas av nämnden, men där nämnden har beslutat att flytta över 

beslutanderätten till någon annan. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden fattat dem. Nämnden kan 

när som helst återkalla givna delegationer. Nämnden har däremot inte rätt att ompröva ett av delegat redan 

fattat beslut. Ärenden som delegerats till tjänstemän kan alltid beslutas av överordnad chef.  

 

Med samråd avses att konsultation i ärendet har skett med den som samråd ska ske med och att detta har 

beaktats i ärendet. När samråd skett bör detta dokumenteras genom en anteckning i ärendet. Av anteckningen 

ska eventuellt avvikande meningar framgå, samt hur dessa vägts in i ärendet. 

 

De beslut som fattas på delegation måste alltid rymmas inom nämndens budget. 

Vem kan nämnden delegera till? 

Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden till: 

- ett utskott av nämnden 

- en enskild ledamot eller ersättare 

- en anställd hos kommunen 

Vilka beslut kan nämnden inte delegera? 

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell natur 

- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 

styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 

- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt 

- ärenden som medför kostnader som inte ryms inom beslutade budgetramar 

- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Begränsning i delegationen för socialnämnden  

Handläggare/ biståndshandläggare inom Vuxen- och biståndsenheten samt handläggare/socialsekreterare inom 

Barn och familjeenheten får fatta egna myndighetsbeslut tidigast efter sex månaders tjänstgöring i kommunen. 

Socialjour får endast fatta beslut utanför ordinarie öppettider. 

Vidaredelegation av beslutanderätt 

Förvaltningschef kan vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman. Beslutanderätt som 

förvaltningschef har delegerat till en annan tjänsteman kan inte vidaredelegeras ytterligare till en annan 

tjänsteman. Någon skyldighet för förvaltningschefen eller vidare delegaten att vidareanmäla besluten till 

nämnden föreligger inte, nämnden kan däremot sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna 

vidaredelegering. 

Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har erforderlig kunskap om uppdraget 

samt är medveten om de styrdokument som gäller för uppdraget. Sociala utskottet, SU, har rätt att besluta i alla 

delegerade ärenden även om lägre delegat har beslutanderätt. Vissa mindre beslut som tas av handläggare ses 

som ren verkställighet och behöver inte delegeras 

Anmälan av delegationsbeslut 

Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid 

anmälas i nämnden. Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte. Anmälan lämnas till 

registrator senast månaden efter det att beslut har fattats och beslutet ska då vare undertecknat av delegaten. 
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Överklagandetid 

Överklagandetiden av besluten som är fattade på delegation löper från den dag nämndens protokoll anslås på 

kommunens officiella anslagstavla (digital anslagstavla på kommunens hemsida). När det gäller 

myndighetsärenden börjar dock överklagandetiden löpa från det datum där sökanden fått del av beslutet. 
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Förkortningar   

Förkortningar av lagar och förordningar 

BAB Bostadsanpassningsbidrag 

BrB Brottsbalken 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen  

FTJ Lag om färdtjänst 

GDPR Dataskyddsförordningen (General data protection regulation) 

HSLF-FS Socialstyrelsens gemensamma författningssamling avseende hälso- 

och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

KL Kommunallagen 

KomvuxF Förordning om vuxenutbildning 

LOV Lag om valfrihetssystem 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LSS förord. Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PSL Patientsäkerhetslagen 

RFTJ Lag om riksfärdtjänst 

SFB Socialförsäkringsbalk 

SmittskL Smittskyddslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

ÄB Ärvdabalken 

 

Förkortningar av delegater 

Ordf Ordförande 

SU Sociala utskottet 

FC Förvaltningschef 

EC Enhetschef 

Handläggare Innefattar även biståndshandläggare, 

bostadsanpassningshandläggare, färdtjänst- och 

riksfärdtjänsthandläggare, avgiftshandläggare, socialsekreterare 

samt utvecklingssekreterare 

1:e Ssekr 1:e Socialsekreterare 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

HRS HR-samordnare 

HRC HR-chef 

KC Kommunchef 

SSK HSE Sjuksköterska Hemsjukvården 
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1. INLEDA/AVSLUTA 
UTREDNINGAR M.M. 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.1 

Beslut i fråga att inleda utredning 

om nämnden behöver ingripa till 

barns skydd 

11 kap. 1 - 2 § § SoL EC, Socialjour  

1.2 
Beslut i fråga om att inleda 

utredning i övrigt 
11 kap. 1 § SoL 

Socialjour, 

Handläggare 
 

1.3 

Beslut om att utredning inte skall 

inledas eller att inledd utredning 

skall läggas ned (barn och vuxna) 

11 kap. 1 § SoL 
1:e Ssekr, Handläggare 

Socialjour 
 

1.4 
Beslut om att utredning inte skall 

föranleda åtgärd 
11 kap. 1 § SoL 1:e Ssekr, Handläggare  

1.5 

Beslut om att inleda - samt avsluta - 

uppföljning efter avslutad 

utredning utan insats eller efter att 

en placering upphört utan insats då 

barn eller vårdnadshavare avvisar 

erbjuden insats. Avser barn och 

unga  

11 kap. 4 a – 4 c § § 

SoL 

 

 

 

 

EC, 1:e Ssekr 

 

 

 

 

 

 

1.6 
Beslut om att avsluta utredning 

med insats 
11 kap. 1 § SoL 

Delegat för beviljad 

insats, Socialjour 
 

1.7 
Förlängning av utredningstid i 

ärenden som rör barn 
11 kap. 2 § SoL 1:e Ssekr  

1.8 

Beslut om framställning om 

överflyttning av ärende till annan 

kommun 

2 a kap. 10 § SoL EC 
Avser även ärenden enligt 

LVU och LVM 

1.9 
Beslut i fråga om mottagande av 

ärende från annan kommun 
2 a kap. 10 § SoL EC, 1:e Ssekr  

2. OFFENTLIGHETS- OCH 
SEKRETESSLAGEN SAMT 
GDPR  

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.1 

Beslut om avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till 

enskild eller annan myndighet samt 

uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnande till 

enskild 

 

Beslut om att en handling inte är att 

anse som allmän och därför inte ska 

lämnas ut 

2 kap. 17 § TF, 

6 kap. 2 - 3 § § OSL 

och 10 kap. 14 § OSL 

 

 

 

 

OSL kap. 21 - 26 m.fl. 

Kanslichef, EC 

 

 

 

 

 

 

 

EC 

 

 

2.2  

Beslut att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga 

myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL FC 
Innan beslut ska 24 kap. 

OSL beaktas 

2.3 Lämna uppgifter om adress till 

polis, eller annan myndighet 

12 kap 10 § SoL,  

7 kap. 4 §, 10 kap. 2, 

18a, 19, 21 - 23 § § 

OSL 

EC  

2.4  Lämna uppgifter om utgiven 

ekonomisk hjälp på begäran av 

annan myndighet 

12 kap. 7 § SoL Handläggare  
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2.5 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid 

begäran om information enligt 

artiklarna 13 och 14 GDPR  

Art. 12, 5. GDPR FC Får vidaredelegeras 

 

2.6 Beslut om att vägra att tillmötesgå 

begäran om information enligt 

artiklarna 13 och 14 GDPR  

Art. 12, 5. GDPR FC Får vidaredelegeras 

2.7 Besvara begäran om registerutdrag Art. 15 GDPR FC Får vidaredelegeras 

2.8 Beslut om rätt till radering enligt 

GDPR 

Art. 17 GDPR FC Får vidaredelegeras 

2.9 Beslut om rätt till begränsning av 

behandling enligt GDPR  

Art. 18 GDPR FC Får vidaredelegeras 

2.10 Beslut om rätten till dataportabilitet 

enligt GDPR  

Art. 20 GDPR FC Får vidaredelegeras 

2.11 Beslut om rätten till att göra 

invändningar 

Art. 21 GDPR FC Får vidaredelegeras 

2.12 Teckna respektive säga upp 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Art. 28, 3. GDPR FC Får vidaredelegeras 

2.13 Anmälan av personuppgifts-

incident till tillsynsmyndigheten 

Art. 33 GDPR FC Får vidaredelegeras 

2.14 Utse dataskyddsombud/GDPR-

samordnare 

Art. 37 GDPR FC  

3. GOD MAN/FÖRVALTARE 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1 Beslut om att anmäla till 

överförmyndaren om behov av god 

man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF Handläggare   

3.2 Beslut om att anmäla till 

överförmyndaren om att behov av 

god man/förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap. 3 § SoF Handläggare  

3.3 Beslut om att anmäla till 

överförmyndaren om 

missförhållanden betr. 

förvaltningen av underårigs 

egendom 

5 kap. 3 § SoF Handläggare 

 

Avser all slags egendom 

och inkomster inklusive 

tilläggspension 

3.4 Framställan till domstol om behov 

av målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § SoF Handläggare  

4. EKONOMI UPPHANDLING, 
INKÖP, AVTAL M.M. 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1 Utse attestanter  FC 

 

Samråd med 

ekonomikontoret 

4.2 Reglering av ersättning vid stöld 

eller skada 

 FC  
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4.3 Teckna och säga upp hyresavtal för 

lägenhet i särskilt boende samt 

särskilt anpassat boende 

(individnivå) 

 

Teckna respektive säga upp avtal av 

lokaler, försäljning 

 

Rätt att ingå/säga upp/ förlänga 

avtal avseende löpande ärenden 

inom det egna verksamhetsområdet 

 

Årliga hyresjusteringar verkställs 

enligt hyresavtalets villkor av 

Avgiftshandläggare 

 EC 

 

 

 

 

FC 

 

 

 

FC 

 

 

Handläggare 

 

 

 

4.4 Beslut om 

a) anskaffning av vara, tjänst eller 

byggentreprenad inom givet 

ansvars- eller verksamhetsområde 

och inom fastställd budget; 

b) genomförande av upphandling 

enligt a); 

c) avbrytande av upphandling 

enligt a); 

d) att göra om en upphandling 

enligt a); 

e) tilldelningsbeslut, 

för belopp över 100 000 kronor 

 

Tilldelningsbeslut vid belopp över 2 

miljoner kronor 

  

a, EC 

 

 

b-e, FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande 

Samtliga inköp skall göras 

i enlighet med 

Upphandlingspolicy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Beslut om att ingå gemensamma 

upphandlingar med andra 

kommuner eller organisationer 

(t.ex. Adda eller Kammarkollegiet) 

 FC eller EC 

i samråd med 

upphandlings-

strategen 

I enlighet med 

Upphandlingspolicy för 

Gnesta kommun 

 

 

4.6 Utfärda fullmakt för annan att 

genomföra upphandling för 

kommunens räkning 

 FC 

 

4.7 Avyttring av lös egendom   

 
- upp till ett basbelopp per gång  EC 

- upp till 5 basbelopp per gång  FC 

4.8 Utdelning från donationsfonder 
 

SU 

 
 

4.9  Beslut om certifiering av 

hemtjänstutförare i valfrihetssystem 

enligt LOV 

8 kap. 1 § LOV FC  

5. PERSONALFRÅGOR 

  
 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 ANSTÄLLNINGSFRÅGOR 
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5.1 Anställa, entlediga och avskeda 

förvaltningschef 

 KC  Samråd berört presidium, 

KS-presidium och 

personalutskottet. Enligt 

KS delegation 

5.2 Anställning och entledigande av:   

Samråd med presidium 

 

 

 

Samråd med FC 

 

- personal direkt underställd 

förvaltningschef 

 FC 

- enhetschefer   FC 

- övrig personal vid anställning 

över 3 månader 

 EC 

- övrig personal under 3 månader  EC 

5.3 Varsel, underrättelse, uppsägning 

och avsked av: 

  

Enligt KS delegation 

Samråd med HRC. Vid 

avsked alltid information 

till PU 

 

- förvaltningschef  KC 

- verksamhetschefer och personal 

direkt underställd förvaltningschef 

 FC 

- enhetschefer  FC 

- övrig personal  FC 

 
LÖNE- OCH 

ANSTÄLLNINGSVILLKOR 

  
 

5.4 

Lönesättning vid nyrekrytering 

inom gällande lönebild:  

- Verksamhetschef 

- Enhetschef 

- Övrig personal 

  

 

- FC 

- FC 

- EC 

 

5.5 
Lönesättning vid lönerevision  EC 

 
 

5.6 

Beslut om lön utom gällande 

lönebild 

 FC 

 

Samråd med HRC eller 

HRS. Info till 

personalutskottet 

5.7 Lönesättning förvaltningschef  KC Info till personalutskottet 

Enligt KS delegation 

5.8 Disciplinära åtgärder avseende: 

 

  
 

 - Förvaltningschef  KC Samråd med HRC 

Enligt KS delegation 

 

 - Verksamhetschef och personal 

direkt underställd förvaltningschef 

 FC Samråd med HRC eller 

HRS 

 

 - Enhetschef 

 

 FC Samråd med HRC eller 

HRS 

 

 - Övrig personal  EC Samråd med HRC eller 

HRS 

5.9 Beslut rörande samordningsavdrag 

i fall som avses i 19 § AB  

 HRC 
Får delegeras vidare 

5.10 Fastställande av arvoden för 

särskilda uppdrag 

 FC 
Samråd med berörd chef 

5.11 
Fastställande av fast tid för löpande 

fackligt arbete 
 HRC Verkställighet 
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5.12 

 

Fastställande av ledig tid och ev. 

löneförmåner för fackliga 

förtroendevalda vid deltagande i 

kurser eller annan ledighet där fast 

tid för löpande fackligt arbete inte 

fastställts 

 

HRC 

 

 

 

 

Samråd med FC 

 

 

 

 

5.13 Arbetstidsförläggning för 

kontorspersonal 

 HRC  

5.14 Förordnande av  

- Förvaltningschef 

- Verksamhetschef 

- Enhetschef 

Under semester, sjukdom o. dyl. 

  

KC 

FC 

FC 

 

5.15 Prövning av bisyssla  HRC  

5.16 Godkännande av pensionsförmåner 

enligt avtal 

 HRS I samråd med FC – kan 

påverka ekonomin som 

FC har ansvar för 

5.17 Medgivande av avgångsvederlag 

med belopp 

   

 1->16 månadslöner 

 

 

 FC 

 

 

Samråd med HR-chef eller 

PU 

 

 - <16-24 månader  FC Samråd med presidium 

och PU 

 UTBILDNING    

5.18 Beslut om deltagande i kurser, 

konferenser och dylikt  

- för personal  

- för presidiet 

- övriga förtroendevalda 

 

  

 

Verkställighet 

Verkställighet 

Ordförande 

 

 

 

Samråd med presidiet 

5.19 Beslut om deltagande i kurser,  

konferenser o dylikt utanför 

Norden 

 SU  

6. ÖVERKLAGANDEN, 
YTTRANDEN, ANMÄLNINGAR 
M.M. TILL DOMSTOL OCH 
MYNDIGHETER 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1 

 

Beslut om att föra talan i ärenden 

eller mål vid allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL EC  

6.2 

 

Utse ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 § SoL EC  
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6.3 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt eller 

kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten 

samt avgivande av yttrande i SoL-, 

LVU- och LVM-ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av delegat 

 

Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

förvaltningsrätt och kammarrätt i 

LVU- och LVM- ärenden 

 

10 kap. 1 - 2 § § SoL, 

3 kap. 10 §, 6 kap. 33 

§ och 34 § 3 p. KL 

 

 

 

 

 

 

10 kap. 1 - 2 § § SoL, 

6 kap. 36 § KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande 

Beslutet avser inte 

myndighetsutövning mot 

enskilda i ärende av 

principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt 

(jfr. RÅ 1994 ref 67) 

 

 

 

Beslutet fattat av nämnd 

eller utskott men brådska 

råder eller nämnd-

utskottssammanträdet 

inte kan avvaktas 

6.4 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt eller 

kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten 

samt avgivande av yttrande i LSS-

ärenden 

27 § LSS, 3 kap. 10 § 

6 kap. 33 § och 34 § 

3p. KL 

Delegaten i  

ursprungsbeslutet 

 

6.5 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt eller 

kammarrätt ändrat nämndens 

beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten 

samt avgivande av yttrande i BAB-, 

färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden 

där ursprungsbeslutet fattats av 

delegat 

18 § BAB,  

6 kap. 37 - 38 § § och 

7 kap. 5 § KL, 

27 § FL, 

16 § FTJ, 

4 § RFTJ 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 

myndighetsutövning mot 

enskilda i ärende av 

principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt 

(jfr. RÅ 1994 ref 67) 

 

6.6 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

förvaltningsrätt och kammarrätt i 

SoL-ärenden 

10 kap. 1 - 2 § § SoL, 

6 kap. 36 § KL 

Handläggare Samråd med EC 

6.7 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

förvaltningsrätt och kammarrätt i 

BAB-, färdtjänst- och 

riksfärdtjänstärenden 

18 § BAB,  

6 kap. 37 - 38 § § och 

7 kap. 5 § KL, 

27 § FVL, 

16 § FTJ, 

4 § RFTJ 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

6.8 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

förvaltningsrätt och kammarrätt i 

LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 36 § 

KL 

Handläggare Samråd med EC 

6.9 Rättelser eller ändringar av beslut 36 - 39 § § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
 

6.10 Prövning av att överklagande skett i 

rätt tid och avvisning av 

överklagande som kommit in för 

sent 

45 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

6.11 Avvisande av ombud 14 § FL SU  

6.12 Yttrande till allmän domstol då den 

som begått brottslig gärning kan bli 

föremål för vård enligt LVM 

31 kap. 2 § 1 st. BrB Handläggare 

 

Handläggare med mer än 

12 månaders erfarenhet av 

aktuellt område 

6.13 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning 

46 § LVM Handläggare Handläggare med mer än 

12 månaders erfarenhet av 

aktuellt område 
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6.14 Yttrande till Åklagarmyndigheten 11 § LUL 1:e Ssekr I samråd med EC 

 6.15 Yttrande till åklagare med 

anledning av eventuell utredning 

beträffande den som är under 15 år 

31 § och 33 § LUL  Handläggare 

 

I samråd med EC 

6.16 Begäran hos åklagare om förande av 

bevistalan 

37 § LUL Handläggare I samråd med EC 

6.17 Anmälan om behov av offentligt 

biträde 

3 § Lagen om 

offentligt biträde 

Handläggare I samråd med EC 

6.18 Yttrande över ansökan om rättshjälp 

genom offentligt biträde samt 

yttrande över kostnadsräkning 

3 § Lagen om 

offentligt biträde och  

7 § Förordningen om 

offentligt biträde 

EC 

 

 

6.19 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 § § 

Namnlagen 

Handläggare I samråd med EC 

6.20 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

- vid samtycke 

- ej samtycke 

6 kap. 14 § SoL   

 

Handläggare 

SU 

Se Kommunförbundets 

cirkulär 1997:79 

6.21 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 kap. 

2 § Körkorts-

förordningen 

Handläggare  

6.22 Yttrande till passmyndighet vid 

utfärdande av pass utan 

vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. 

passförordningen 

Handläggare 

 

I samråd med EC 

6.23 Yttrande i ärenden om förordnande 

av god man eller förvaltare för 

någon som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. FB Handläggare  

 

 

6.24 Inleda och avsluta utredning och 

fatta beslut om dödsboanmälan 

 

20 kap. 8 a § ÄB Handläggare  

6.25 Inleda och avsluta utredning och 

fatta beslut om dödsboförvaltning 

18 kap. 2 § 2 st. ÄB  Handläggare  

6.26 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 

Begravningslagen 

Handläggare  

6.27 Beslut om att ersätta enskild person 

för egendomsskada vid 

myndighetsutövning som 

förorsakats av personal:  

3 kap. 2 § 

Skadeståndslagen 

 

 

  

- upp till ett belopp av           

10 000 kronor 

 EC 

- över 10 000  FC 

6.28 Yttrande till tillsynsmyndigheten 

(IVO, JO, JK) i ärende där IVO, JO 

eller JK utövar sin tillsyn över 

kommunens socialtjänst 

13 kap. 2 § SoL 

 

SU, Ordförande Ansvaret för 

utredning/yttrande 

delegeras av socialchef till 

ansvarig tjänsteman  

6.29 Fatta beslut enligt Lex Sarah 14 kap. 7 § SoL 

24 f § LSS 

SU  

6.30 Beslut om att polisanmäla vissa 

brott som riktar sig mot underåriga 

(brott mot liv och hälsa, 

misshandelsbrott, brott mot frihet 

och frid, olaga frihetsberövande, 

olaga tvång, sexualbrott, 

könsstympning) 

12 kap. 10 § SoL, 

10 kap. 21 § OSL 

EC, Socialjour  
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6.31 Beslut om att lämna uppgift till 

åklagarmyndighet eller 

polismyndighet som angår 

misstanke om brott, för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i ett år, eller försök till brott 

för vilket inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i två år 

10 kap. 23 § OSL EC  

6.32 Beslut om att polisanmäla brott som 

hindrar nämndens verksamhet  
6 § Bidragsbrotts-

lagen, 

10 kap. 2 § OSL, 

12 kap. 10 § SoL 

 

EC  

6.33 Beslut om att uppgift lämnas till 

åklagarmyndighet eller 

polismyndighet som angår 

misstanke om överlåtelse av 

narkotika eller dopningsmedel eller 

icke ringa fall av olovlig försäljning 

eller anskaffning av alkoholdrycker 

till underårig 

10 kap. 22 § OSL, 

12 kap. 10 § SoL 

EC, 1:e Ssekr  

6.34 Beslut om att till polismyndighet 

lämna uppgift som behövs för 

omedelbart polisiärt ingripande av 

underårig vid överhängande och 

allvarlig risk för den unges hälsa 

eller utveckling eller under 

pågående brott 

10 kapitlet 20 § OSL EC, 1:e Ssekr, 

Socialjour 

 

6.35 Begäran om registerutdrag från 

polisen 

11 § 8a-d Förordning 

om belastnings-

register (1999: 1134)  

 

Handläggare  

6.36 Yttrande till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) över ansökan om 

tillstånd att bedriva enskild 

verksamhet 

7 kap. 1 § SoL EC  Anmäls till SU 

 

7. BESLUT SOM KAN 
DELEGERAS TILL UTSKOTT 
MEN INTE TILL TJÄNSTEMAN 

Enligt 10 kap. 4 § SoL 
 

 
 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1 Medgivande att barn tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i 

enskilt hem som inte tillhör någon 

av hans föräldrar eller annan 

vårdnadshavare 

6 kap. 6 § SoL SU  

7.2 Övervägande om vård i annat hem 

än det egna fortfarande behövs 

6 kap. 8 § SoL 

 

SU  

7.3 Medgivande att ta emot ett barn för 

adoption 

6 kap. 6 och 12 § § 

SoL  

SU  

7.4 Återkallelse av medgivande att ta 

emot adoptivbarn 

6 kap. 13 § SoL SU  

7.5 Vägran att samtycka till att 

adoptionsförfarande får fortsätta 

6 kap. 14 § SoL SU  

7.6 Beslut om att föra talan i 

förvaltningsrätt om återkrav enligt 

9 kap. 1 § 

9 kap. 3 § SoL SU  
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7.7 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård enligt LVU 

4 § LVU 

 

SU  

7.8 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av barn och 

ungdom under 20 år 

6 § LVU SU Se även 8.1 ang. 

ordförandebeslut 

 

7.9 Beslut om hur vården skall ordnas 

och var den unge skall vistas under 

vårdtiden 

11 § 1 st. LVU SU Jämför 8.2   

 

7.10 Beslut om att den unge får vistas i 

sitt eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st. LVU SU Jämför 8.3 

 

7.11 Övervägande om vård med stöd av 

2 § LVU fortfarande behövs samt 

hur vården bör inriktas och 

utformas 

13 § 1 st. LVU SU Jämför 7.2 

 

7.12 

 

Prövning av om vård med stöd av 3 

§ LVU skall upphöra 

13 § 2 st. LVU SU 

 

 

7.13 Övervägande av om beslut om 

umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 2 

fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU SU  

7.14 Beslut om att vård enligt LVU skall 

upphöra när vården inte längre 

behövs 

21 § LVU SU  

7.15 Beslut om uppföljning av barnets 

situation i samband med 

upphörande av vården 

21 b § LVU SU  

7.16 Beslut om förebyggande insatser (i 

form av särskilt kvalificerad 

kontaktperson eller behandling i 

öppna former)  

22 § 1 st. LVU SU  

7.17 Prövning av om beslut om 

förebyggande insats skall upphöra 

att gälla 

22 § 3 st. LVU SU  

7.18 Beslut om att förebyggande insats 

enligt 22 § 1 st. LVU skall upphöra 

22 § 3 st. LVU SU  

 

7.19 Ansökan hos förvaltningsrätt om 

flyttningsförbud 

24 § LVU SU Jämför 25 § LVU 

7.20 Övervägande om flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

26 § 1 st. LVU SU Jämför 7.2 

7.21 Beslut om att flyttningsförbud skall 

upphöra 

26 § 2 st. LVU SU  

7.22 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU SU Jämför 8.4 

7.23 Beslut att begära polishandräckning 

för att genomföra 

läkarundersökning 

43 § 1. LVU SN och ordförande i 

SN. 

Jämför 8.5 

7.23 Beslut att begära polishandräckning 

för att genomföra beslut i frågan om 

vård eller omhändertagande enligt 

LVU 

43 § 2. LVU SU samt särskilt 

förordnad ledamot och 

tjänsteman 

Förordnanden från 

nämnden, se särskilt 

beslut. Ärende i Castor 

(ärendenummer) 

7.24 Beslut om ansökan hos  

förvaltningsrätt om vård enligt 

LVM 

11 § LVM SU  

7.25 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM SU Jämför 8.7 
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8. BESLUTANDERÄTT ENLIGT 
LAG  

(S.k. kompletterande beslutanderätt, 

ordförandebeslut) 

 

  

Beslutanderätten får 

användas när nämndens 

beslut inte kan avvaktas. 

Beslut skall anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av ungdom 

under 20 år 

6 § 1 och 2 st.  

LVU 

Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut 

 

 

8.2 Beslut om hur vården skall ordnas 

och var den unge skall vistas under 

vårdtiden 

11 § 1 och 3 st. LVU Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut             

 

8.3 Beslut om att den unge får vistas i 

sitt eget hem under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st. LVU Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut             

 

8.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut 

 

8.5 Beslut att begära polishandräckning 

för att genomföra 

läkarundersökning 

43 § 1. LVU Socialnämnden, 

nämndens ordförande            

             

 

8.6 Beslut att begära polishand-

räckning för att genomföra beslut 

om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU 

43 § 2. LVU Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut                  

 

 

 

8.7 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Om sociala utskottets 

beslut inte kan avvak-

tas får ordförande eller 

ordinarie ledamot som 

nämnden har 

förordnat, fatta beslut            

 

9. EKONOMISKT BISTÅND 

   

 

Punkt Ärende Lagrum Delegat                               Anmärkning 

9.1 Beviljande av försörjningsstöd 

enligt riksnorm och riktlinjer 

 

Nödprövning 

4 kap. 1 - 3 § § SoL 

 

 

4 kap. 1 § 

Handläggare 

 

Socialjour, 

Handläggare  

  

9.2  Livsföring i övrigt (gällande 

tandvård avses endast akut 

tandvård, för övrig tandvård se 9.3 

och 9.4) 

4 kap 1 - 2 § § SoL Handläggare  
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9.3 För övrig tandvård utöver riksnorm 

och riktlinjer upp till 10 000 kr per 

ärende och år 

4 kap. 1 – 2 § § SoL  Handläggare I samråd med EC 

9.4 För övrig tandvård utöver 

ovanstående gränser 

4 kap. 1 – 2 § § SoL  Handläggare  I samråd med EC 

9.5 Beslut om månatligt ekonomiskt 

bistånd med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärder 

4 kap. 1 § och 4 § SoL  Handläggare  

9.6 Beslut om månatligt ekonomiskt 

bistånd, med vägrande av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

4 kap. 1 § och 5 § SoL  

 

Handläggare  

9.7 Beslut om bistånd i form av 

förmedling av egna medel 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

9.8 Beslut om avslag i alla ärenden 

gällande ekonomiskt bistånd 

4 kap. 1 § SoL Handläggare   

9.9 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i 

omedelbar anslutning till dödsfallet 

4 kap. 1 – 2 § § SoL 

 

Handläggare  

9.10 Beslut om att återkräva ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 1 – 2 § §  

 

Handläggare   

9.11 Beslut om att återkräva ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL 

9 kap. 2 § SoL Handläggare  

9.12 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

hyresskulder 

- Upp till en månad 

- Över två månader 

4 kap. 1 § SoL  

 

Handläggare 

EC 

 

9.13 Beslut om borgensåtagande, 

hyresgaranti eller socialt kontrakt 

4 kap 1 – 2 § § SoL SU  

9.14 Beslut om framställning till 

försäkringskassa om ändring av 

betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag 

106 kap. 6 och 7 § §  

SFB 

Handläggare   

9.15 Underrättelse till Försäkringskassan 

om att barn med underhållsstöd 

placerats i familjehem respektive 

återflyttat till boförälder 

106 kap. 8 §  

SFB 

Handläggare   

9.16 Beslut om fordran att enskild som 

har sjukpenning och som är 

placerad i HVB-hem eller 

familjehem som ger behandling åt 

missbrukare betalar 

socialförvaltningen för sitt 

uppehälle 

106 kap. 13 §  

SFB 

Handläggare   

9.17 Beslut om att underrätta 

försäkringskassa om att nämnden 

ska uppbära ersättning för 

ekonomiskt bistånd som utgivits 

som förskott på förmån 

107 kap. 5 § SFB  

9 kap. 2 § SoL 

Handläggare  

10. ÖPPENVÅRD  

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
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10.1 Vård och behandling i intern 

öppenvård och i samverkan mellan 

Gnesta, Oxelösund och Trosa 

 

- Behandling för barn och 

ungdom 

- Behandling för vuxna mot 

alkohol, narkotika, 

dopning samt spel för 

pengar 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

10.2 Vård och behandling i öppenvård 

 

- Externa utförare 

 

4 kap. 1 § SoL 1:e Ssekr, Socialjour 

 

 

Vid ej upphandlade 

insatser krävs samråd 

med EC 

11. FAMILJEHEM, HEM FÖR 
VÅRD ELLER BOENDE 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

11.1 
Beslut i fråga om tillfällig placering 

eller omplacering av barn/ungdom i 

familjehem/ jourhem, HVB  

4 kap. 1 § SoL 

 

EC, Socialjour 

Tillfällig vistelse är upp 

till 4 månader plus 

eventuell förlängning på 

två månader 

11.2 Beslut om bistånd åt barn och 

ungdom i form av vård i 

familjehem 

 

4 kap. 1 § SoL SU  

11.3 Beslut om upphörande av bistånd i 

form av vård i hem för vård eller 

boende eller i familjehem/ jourhem 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

11.4 Beslut om bistånd åt barn och 

ungdom i form av vård i hem för 

vård eller boende 

4 kap. 1 § SoL SU  

11.5 Beslut om bistånd åt vuxna i form 

av vård/placering/ omplacering i 

jourhem, familjehem, skyddat 

boende eller hem för vård eller 

boende 

 

Vid extern verkställighet 

 EC 

 

 

 

 

 

SU 

 

11.6 Beslut om ersättning till familjehem 

(arvode och omkostnadsersättning); 

a- enligt norm och riktlinjer 

b- över norm och riktlinjer 

c- ersättning till familjehem 

för förlorad arbetsinkomst 

  

 

a- Handläggare 

b- EC 

c- EC 

 

11.7 Beslut om ersättning till särskilt 

förordnad vårdnadshavare som 

tidigare varit familjehemsförälder 

6 kap. 11 § SoL EC   

     

11.8 Verkställighetsbeslut 4 kap 1 § SoL 1:e Ssekr  

11.9 Förbjuda eller begränsa 

möjligheterna för en person som har 

sitt hem inom kommunen att i 

hemmet ta emot andras barn, när 

ett barns bästa kräver det 

5 kap 2 § SoL SU  
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12. KONTAKTPERSON, FAMILJ 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

12.1 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj 

 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

12.2 Beslut om upphörande av 

kontaktperson/-familj 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

12.3 Beslut om förordnande och 

entledigande av kontaktperson/ -

familj 

 Handläggare  

12.4 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

  Uppdraget ska regleras 

genom avtal. Se aktuellt 

cirkulär från Sveriges 

Kommuner och Landsting 

 - enligt norm och riktlinjer  Handläggare 

 

 

 - utöver norm och riktlinjer  EC  

12.5 Beslut om bistånd i form av  

-stödboende, 

jourlägenhet, träningslägenhet,  

-försökslägenhet 

-övernattningsmöjlighet  

 

4 kap. § 1 SoL 

 

4 kap.§ 2 SoL 

4 kap § 1 SoL 

 

 

EC  

 

EC  

Socialjour, 

Handläggare 

 

 

 

En dag i taget eller i 

samband med helg/röda 

dagar 

12.6 Beslut om bistånd i form av övriga 

insatser för barn och vuxna 

4 kap. 1 § SoL EC   

12.7 Beslut att utse särskild 

socialsekreterare till barnet/den 

unge vid vård i familjehem eller 

hem för vård eller boende 

6 kap. 7 C § SoL EC  

13. AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR, 
ÅTERKRAV  

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

13.1 

 

Beslut om avgift från föräldrar vars 

barn är under 18 år och får vård i ett 

annat boende än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. SoL 

och 6 kap. 2 § SoF 

Handläggare Beslutet är inte 

överklagningsbart 

13.2 Beslut om avgift från föräldrar vars 

barn är under 18 år och får vård i ett 

annat boende än det egna (LSS) 

8 kap. 1 § 2 st. SoL  

6 kap. 2 § SoF 

20 § LSS 

5 § LSS förord. 

Handläggare Beslutet är inte 

överklagningsbart 

13.3 Beslut om ersättning för 

missbruksvård i form av plats i hem 

för vård eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § 1 st. SoL 

och SoF 6 kap. 1 § 

EC  

13.4 Beslut om framställning till 

försäkringskassa om ändring av 

betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag när barn är placerade 

utom hemmet 

106 kap. 6 - 8 § § SFB Handläggare  

13.5 Beslut om framställan till CSN om 

ändring av betalningsmottagare för 

studiehjälp för omyndiga 

studerande som är placerade utom 

hemmet 

2 kap. 33 § 

Studiestöds-

förordningen 

Handläggare  
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13.6 

 

Beslut om att underrätta 

försäkringskassa att nämnden ska 

uppbära flerbarnstillägg 

16 kap. 18 § SFB Handläggare  

13.7 Underrättelse till Försäkringskassan 

om att barn med underhållsstöd 

placerats i familjehem eller HVB-

hem respektive återflyttat till 

boförälder 

106 kap. 6 - 8 § § SFB Handläggare  

13.8 Beslut om anmälan till 

försäkringskassa om att nämnden 

skall uppbära del av sjukpenning 

för den som bereds vård i sådant 

hem för vård eller boende eller 

familjehem enligt SoL som ger vård 

och behandling åt missbrukare 

106 kap. 13 § SFB  Handläggare  

13.9 Beslut om att underrätta 

försäkringskassa om att nämnden 

skall uppbära ersättning enligt SFB 

som ersättning för ekonomiskt 

bistånd som utgivits som förskott 

på förmån 

107 kap. 5 § SFB Handläggare  

 

 

13.10 Beslut om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt om 

återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap. 

1 § SoL 

9 kap. 3 § 1 st. SoL EC  

13.11 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 

1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 § 

9 kap. 4 § SoL EC  

14. VÅRD ENLIGT LVU   Se även avsnitt 7 och 8 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

14.1 

 

Begäran om förlängd tid för 

ansökan om vård 

8 § LVU EC  

14.2 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU 

skall upphöra 

9 § 3 st. LVU Ordf., vice ordf.  

 

 

14.3 Beslut rörande den unges 

personliga förhållanden i den mån 

beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 

och 2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU Handläggare 

Socialjour 

T.ex. kortare vistelse utom 

familjehemmet eller 

hemmet för vård eller 

boende 

14.4 Beslut om hur rätt till umgänge 

med den unge skall utövas. 

   

 - när överenskommelse inte kan nås 

med föräldern eller 

vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 1. LVU SU  

 - när överenskommelse inte kan nås 

med föräldern eller 

vårdnadshavaren och i avvaktan på 

utskottets beslut 

14 § 2 st. 1. LVU EC, 

Socialjour 

Ska till nästkommande SU 

14.5 Beslut om att den unges vistelseort 

inte skall röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 2. LVU SU 

 

 

 

 

Tjänstgörande ordförande 

i det fall Sociala utskottets 

beslut ej kan avvaktas 

 

Ska till nästkommande SU 
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14.6 Beslut om att ett tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § LVU 

skall upphöra 

30 § 2 st. LVU Socialnämndens 

ordförande, vice 

ordförande 

Jämför 8.4 

14.7 Beslut om den unges umgänge med 

förälder eller andra vårdnadshavare 

efter beslut om flyttningsförbud 

eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU SU  

14.8 Beslut om läkarundersökning 32 § 1 st. LVU Handläggare, 

Socialjour 

 

15. VÅRD ENLIGT LVM 

  Se även avsnitt 7 och 8. 

 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

15.1 

 

Beslut om att inleda utredning vid 

kännedom om det kan finnas skäl 

för tvångsvård 

7 § LVM Handläggare, 

Socialjour 

 

 

15.2 Beslut om  7 § LVM   

 - att påbörjad utredning skall läggas 

ned  

 Handläggare Handläggare med mer än 

12 månaders erfarenhet av 

aktuellt område 

 

 - övergå i en utredning enligt 

11 kap. 1 § SoL 

 Handläggare Handläggare med mer än 

12 månaders erfarenhet av 

aktuellt område 

15.3 Beslut om läkarundersökning 9 § LVM Socialjour, 

Handläggare 

Beslut om 

läkarundersökning skall 

fattas om sådan inte är 

uppenbart obehövlig 

15.4 Beslut om att begära 

polismyndighetens hjälp för att föra 

en missbrukare till 

läkarundersökning 

45 § 1. LVM EC, Socialjour  

15.5 Beslut om att begära biträde av 

polis för inställelse till 

vårdinstitution 

45 § 2. LVM EC, Socialjour  

 

15.6 Beslut om ersättning från den 

enskilde till kommunen för 

missbruksvård i form av plats vid 

hem för vård eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § SoL och 6 

kap. 1 § SoF 

Handläggare  

15.7 Beslut om att anmäla oro till annan 

kommun med hänvisning till § 6 

LVM 

§ 6 LVM Handläggare  

15.8 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten om vård enligt 

LVM 

11 § LVM SU  

15.9 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM SU, Kompletterande 

beslutsrätt: 

Ordförande, vice 

ordförande el. annan 

ledamot i SU som 

nämnden 

 

15.10 Beslut om upphörande av 

omedelbart omhändertagande och 

återkallande av ärendet hos 

förvaltningsrätten 

18 b § LVM Ordförande, vice 

ordförande eller annan 

ledamot av SU som 

nämnden förordnat 

 



 
21  

 

 

 

15.11 Beslut om ansökan om antagning 

på hem för vård eller boende efter 

beslut om vård enligt LVM eller 

beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 13 § LVM 

12 § och 19 § LVM Handläggare  

15.12 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning 

46 § LVM EC  

16. FÖRÄLDRABALKEN, FB 

   

Jfr. 10 kap. 5 § SoL 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

16.1 Inleda och avsluta utredning samt 

godkännande av 

faderskapsbekräftelse 

 

Inleda och avsluta utredning samt 

godkännande av 

föräldraskapsbekräftelse 

1 kap. 4 § 1 st. FB 

 

 

 

2 kap. 8 a § FB 

Handläggare 

 

 

 

Handläggare  

 

16.2 Beslut om att inleda utredning om 

fastställande av faderskap när dom 

eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB EC  

16.3 Beslut om att återuppta nedlagd 

utredning 

2 kap. 1 § FB EC  

16.4 Beslut att inleda rättsgenetisk 

undersökning gällande faderskap 

2 kap 6 § FB Handläggare  

16.5 Beslut om 

överflyttning/mottagande av 

faderskapsutredning 

2 kap. 3 § 2 st. FB SU  

16.6 Beslut om nedläggning av 

faderskapsutredning 

2 kap.7 § 1 - 4 p. FB SU  

16.7 Beslut att inte påbörja 

faderskapsutredning eller att lägga 

ned påbörjad utredning 

2 kap. 9 § 3 st FB SU  

16.8 Beslut om att inleda utredning om 

någon annan man än den som är 

gift med barnets moder kan vara far 

till barnet 

2 kap. 9 § 1 st. FB Handläggare Beslut att inte påbörja 

utredning eller att lägga 

ned en påbörjad 

utredning ligger på 

nämnden 

16.9 Beslut att väcka och föra talan i mål 

om faderskap 

3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 

2 st. FB 

Handläggare  

16.10 Beslut att godkänna föräldrars avtal 

om vårdnad, boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st. 14 a § 

2 st., 15 a § 2 st. FB 

Handläggare Se cirkulär 1998:174 

16.11 Beslut att ej godkänna föräldrars 

avtal om vårdnad boende och 

umgänge 

6 kap. 6 §, 14 a §, 

2 st., 15 § 

EC Beslutet kan ej överklagas 

16.12 Lämnande av upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads, boende- och 

umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Handläggare  

16.13 Lämnande av upplysningar inför 

interimistiskt beslut i tingsrätt 

beträffande vårdnad, boende eller 

umgänge 

6 kap. 20 § FB Handläggare  

16.14 Beslut att utse utredare i vårdnads- 

och umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 st. FB EC  

16.15 Godkänna avtal om att 

underhållsbidrag skall betalas för 

längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st. FB Handläggare  
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16.16 Beslut om att väcka talan i tingsrätt 

om att utse särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

6 kap. 8 § FB Socialnämnden   

16.17 Beslut att väcka talan i tingsrätt om 

att utse särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

6 kap. 7 § och 8 a § 

FB 

Socialnämnden 

 

 

16.18 Beslut om att anmäla till tingsrätt 

om att utse särskild förordnad 

vårdnadshavare 

6 kap. 9 § FB Socialnämnden 

 

 

16.19 Beslut att väcka talan i tingsrätt om 

att överflytta vårdnad från särskild 

förordnad vårdnadshavare till 

förälder 

 

Beslut om att ansöka i tingsrätt om 

att entlediga och/eller utse nya 

vårdnadshavare 

6 kap. 10 § FB 

 

 

 

 

6 kap. 10 c § FB 

Socialnämnden 

 

 

 

 

Socialnämnden 

 

 

16.20 Beslut att lämna/inte lämna 

medgivande att viss åtgärd får 

utföras utan den ene 

vårdnadshavarens samtycke 

6 kap. 13 a FB SU  

16.21 Beslut att avskriva ärende gällande 

att viss åtgärd får utföras utan den 

ene vårdnadshavarens samtycke då: 

1. Vårdnadshavare är eniga 

2. Vårdnadshavare återkallar 

ansökan 

6 kap. 13 a FB Handläggare Handläggare med mer än 

12 månaders erfarenhet av 

aktuellt område 

16.23 På talan av socialnämnden får 

domstol besluta om umgänge 

mellan barnet och någon annan än 

en förälder 

6 kap. 15 a FB Socialnämnden  

16.24 Utse kontaktperson vid 

umgängesstöd beslutad av domstol 

6 kap. 15 c FB Handläggare  

16.25 Besluta om insats mot en 

vårdnadshavares samtycke. Beslut 

om åtgärd mot vårdnadshavares 

vilja när ett barn står under 

vårdnad av två vårdnadshavare och 

den ene motsätter sig vård, håller 

sig undan eller väljer att inte 

medverka på ett sådant sätt att han 

eller hon får anses motsätta sig den 

6 kap. 13 a FB SU  

16.26 Utse utredare i adoptionsärenden 

efter ansökan som gjort i 

Tingsrätten 

4 kap. 14 § FB 

 

EC  

16.27 Lämna utredningen vidare för 

handläggning och beslut i 

tingsrätten 

4 kap. 14 § FB EC  
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17. KOMMUNALA 
HYRESGARANTIER 

Förordning 2007:623 SU 
 

 

18. ÄLDREOMSORG OCH 
OMSORG OM PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
(SoL) 

  (Angående överklagande, 

yttranden m.m. se avsnitt 

6). 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

18.1 Beslut om bistånd i form av arbete, 

sysselsättning, rehabilitering för 

psykisk funktionsnedsättning 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

18.2 Beslut om bistånd i form av 

boendestöd för psykisk 

funktionsnedsättning 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

18.3 Beslut om bistånd i form av 

hemtjänst 

(service samt omvårdnad) 

Upp till 89 timmar/månad 

 

 

Över 89 timmar/månad 

 

 

Tillfälligt beslut om bistånd i form 

av hemtjänst, i akuta situationer, 

utanför kontorstid  

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handläggare 

 

 

EC 

 

 

SSK HSE 

 

 

 

 

 

 

 

SSK meddelar 

handläggare som 

nästkommande vardag 

gör uppföljning 

18.4 Beslut om bistånd i form av särskilt 

boende enl. SoL  

 

4 kap. 1 § SoL EC 

 

 

 Köp av verkställighet i annan 

kommun 

 

 SU  

 Köp av verkställighet hos privata 

vårdgivare 

 SU  

18.5 Beslut om förhandsbesked vid 

ansökan om insatser i en annan 

kommun 

2a kap. 8 § SoL Handläggare  

18.6 Beslut om bistånd i form av 

korttidsboende, avlastningsplats 

eller växelvård 

 

 

Tillfälligt beslut om bistånd i form 

av korttidsboende, i akuta 

situationer, utanför kontorstid 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

 

 

EC 

 

 

 

 

SSK HSE 

Socialjour 

 

 

 

SSK meddelar 

handläggare som 

nästkommande vardag 

gör uppföljning 

18.7 Beslut om bistånd i form av plats i 

dagverksamhet 

4 kap. 1 § SoL Handläggare 

 

18.8 Beslut om ledsagarservice 4 kap. 1 § SoL Handläggare 

 

18.9 Beslut om avgift 8 kap. 2 § SoL Handläggare 

 

18.10 Jämkning av avgift för hemtjänst 

samt boende 

8 kap. 2 § SoL Handläggare  
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18.11 Beslut om nedskrivning av eller 

befrielse från skuld avseende 

debiterad avgift inom äldre- och 

handikappområdet 

4 kap. 2 § SoL Handläggare  

18.12 Beslut om försäljning av platser vid 

särskilda boenden, daglig 

verksamhet, korttidstillsyn, 

korttidsvistelse 

 EC  

  

19. VUXENUTBILDNING 

 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

19.1 Yttrande om hemkommunen åtar 

sig att svara för kostnaderna för 

elevens utbildning 

20 kap. 21 § 

Skollagen 

Rektor  

19.2 Beslut i frågor om mottagande och 

antagning till vuxenutbildning på 

grundläggande nivå 

20 kap. 13, 14 §§ 

Skollagen 

Rektor  

19.3 Beslut i frågor om mottagande och 

antagning till gymnasial 

vuxenutbildning 

20 kap. 22 § 

Skollagen 

Rektor  

19.4 Beslut i frågor om mottagande och 

antagning av elev i särskild 

utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § Skollagen Rektor  

19.5 Beslut i frågor om mottagande av 

elev till undervisning i svenska för 

invandrare 

22 kap. 15 § 

Skollagen 

Rektor  

19.6 Beslut om utredning och åtgärder 

vid kränkande behandling 

6 kap. 10 § Skollagen. 

Se även 

övergripande 

Rektor  

19.7 Beslut i frågor angående 

ansökningar till studier utanför det 

offentliga skolväsendet 

 Rektor  

19.8 Urval, antagning och bedömning av 

behörighet av studerande 

20 kap. 13 – 14 § §, 20 

– 21 § § Skollagen 

21 kap. 7 § Skollagen,  

22 kap. 13 - 14 § § 

Skollagen,  

Komvuxf. 3 kap. 

Rektor 

 

 

19.9 Beslut om vilka nationella kurser 

som ska erbjudas 

2 kap. 9 § Komvuxf. Rektor i samråd med 

FC 

 

19.10 Ansvar för anskaffande av platser 

för Arbetsplatsförlagt lärande 

2 kap. 27 § Komvuxf. Rektor  

19.11 Beslut om undervisningens 

upphörande för enskild elev och på 

nytt bereda utbildning 

20 kap. 9 §, 

21 kap, 9 § samt 

22 kap. 16 - 17 § § 

Skollagen 

Rektor  

  

20. ARBETSMARKNAD 
OCH INTEGRATION 

 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
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20.1 Undertecknande av hyresavtal 

avseende boendelösningar för 

kommunanvisade nyanlända samt 

evakueringsboenden för flyktingar 

Bosättningslagen 

(2016:38) 

EC  

20.2 Undertecknande av 

andrahandshyresavtal avseende 

boendelösningar för 

kommunanvisade nyanlända samt 

evakueringsboenden för flyktingar 

Bosättningslagen 

(2016:38) 

EC  

20.3 Undertecknande av interna och 

externa överenskommelser om 

praktikplatser för individer 

Enligt fastställda 

riktlinjer 

EC  

21. STÖD OCH SERVICE TILL 
VISSA 
FUNKTIONSNEDSATTA, LSS 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

21.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Handläggare Beslut om 

personkretstillhörighet 

fattas inte särskilt utan är 

en del av beslut om insats 

enligt 9 § LSS och kan 

följaktligen inte heller 

överklagas särskilt 

21.2 Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2 p. LSS Handläggare  

21.3 Ekonomiskt stöd för att bekosta 

personlig assistent vid tillfälligt 

utökade behov 

7 § och 9 § 2 p. LSS Handläggare  

21.4 Ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig assistent 

7 § och 9 § 2 p. LSS Handläggare  

21.5 Ledsagarservice 7 § och 9 § 3 p. LSS Handläggare  

21.6 Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4 p. LSS Handläggare  

21.7 Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5 p. LSS 

 

Handläggare  

21.8 

 

Korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet 

 

 

 

7 § och 9 § 6 p. LSS 

 

Handläggare  

 - Köp av korttidsvistelse i annan 

kommun eller från annan 

vårdgivare 

 SU  

     

21.9 Korttidstillsyn för skolungdom över 

12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen samt 

under lov 

 

- vid extern placering 

7 § och 9 § 7 p. LSS Handläggare 

 

 

 

 

SU 

 

21.10 Beslut om boende i familjehem för 

barn och ungdomar 

7 § och 9 § 8 p. LSS SU Jfr. 7.1 

 

21.11 

 

Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till 

familjehem/avlastningsfamilj/ 

kontaktperson 

 

  Se aktuellt cirkulär från 

Sveriges Kommuner och 

Landsting 
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 - enligt norm och riktlinjer 

 

 

 

 Handläggare  

 - utöver norm och riktlinjer  SU  

21.12 Beslut om boende i bostad med 

särskild service för barn och 

ungdomar 

 

7 § och 9 § 8 p. LSS 

 

EC  

 

 Köp av boende som drivs av annan 

än kommunen 

  

SU 

 

21.13 Beslut om boende för vuxna i 

bostad med särskild service etc. 

 

7 § och 9 § 9 p. LSS EC 

 

 

 - Köp av boende för vuxna som 

drivs av annan än kommunens 

egna verksamhet 

 SU  

21.14 Beslut om daglig verksamhet för 

personer i yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig  

7 § och 9 § 10 p. LSS  Personkrets 1 och 2 

 - inom kommunens verksamhet  Handläggare 

 

 

 - annan  SU  

21.15 Beslut om att utbetala 

assistansersättning till annan person 

än den som är berättigad till 

insatsen 

11 § LSS FC  

21.16 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 § LSS FC  

21.17 Förhandsbesked om rätt till insats 

enligt LSS för person som inte är 

bosatt i kommunen 

16 § 2 st. LSS Handläggare  

21.18 Beslut om att utreda behoven för 

enskild på tillfälligt besök i 

kommunen och besluta om insatser 

enligt LSS 

16 § 3 st. LSS Handläggare  

21.19 Beslut om avgift från föräldrar vars 

barn är under 18 år och får 

omvårdnad i ett annat hem än det 

egna 

20 § LSS, 5 § LSS-

förordningen, 6 kap. 

2 § SoF  

Handläggare Beslutet är inte 

överklagningsbart 

 

 

21.20 Beslut om att anmäla behov av 

assistansersättning till 

Försäkringskassan 

SFB Handläggare Gäller under förutsättning 

att den enskilde ansökt 

om personlig assistent 

enligt LSS, inte enligt SoL 

21.21 Anmälan till överförmyndare att 

person som omfattas av LSS är i 

behov av förmyndare, förvaltare 

eller god man 

15 § 6 p. LSS Handläggare  

 

21.22 Anmälan till överförmyndare att 

förmyndare, förvaltare eller god 

man inte längre behövs 

15 § 6 p. LSS Handläggare  

22. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
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22.1 Beslut om att anmäla till IVO vid 

händelse som har medfört eller 

hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada, Lex Maria 

3 kap. 3 och 5 § § 

PSL  

MAS 

 

 

Nämnd och FC ska 

informeras 

22.2 Beslut att skriftligen utse 

verksamhetschef inom hälso- och 

sjukvård 

4 kap. 2 § HSL FC  

22.3 Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare  

6 kap. 9 - 12 § § 

SmittskL 

MAS  

22.4 Anmälan till Läkemedelsverket vid 

brister i medicintekniska produkter 

5 kap. 5 § HSLF-FS 

2021:52 

MAS  

23. LAG OM FÄRDTJÄNST, FTJ   
 

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

23.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst 7 § FTJ Handläggare  

23.2 Rätt till ledsagare 8 § FTJ Handläggare  

23.3 Föreskrifter vid beslut om färdtjänst 9 § FTJ Handläggare  

24. LAG OM RIKSFÄRDTJÄNST, 
RFTJ 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning                                

24.1 Beslut om riksfärdtjänst 5 § RFTJ Handläggare  

24.2 Rätt till ledsagare 6 § RFTJ Handläggare  

24.3 Föreskrifter vid beslut om 

riksfärdtjänst 

7 § RFTJ Handläggare  

25. VERKSAMHETSLOKALER 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

25.1 

 

 

Beslut om att beställa nya, eller 

ändring av, verksamhetslokaler 

 

 FC 

Får ej delegeras vidare 

I samråd med 

lokalplanerare.  

I enlighet med Riktlinjer 

för anskaffning av 

verksamhetslokaler 

26. BOSTADSANPASSNINGS-
BIDRAG 

   

Punkt Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

26.1 Beslut i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag om högst 

60 tkr per ärende 

 Handläggare  

26.2 Beslut i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag över 60 

tkr per ärende 

 SU  

27. BRÅDSKANDE ÄRENDEN OCH 
FÖRFALL 

   

Punkt Beslut Lagrum Delegat Vidaredelegering 
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27.1 Övriga ärenden som inte kan vänta 

på beslut vid kommande 

sammanträde med nämnden 

6 kap. 36 § KL Ordförande  

27.2 Rätt att vid förfall för angivna 

tjänstemannadelegater själv utöva 

den delegerade beslutsrätten eller 

vidaredelegera den till anställd i 

kommunen 

 FC  

 

 


