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Delegering av beslutanderätt inom socialnämnden

Vad innebär delegering?
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en
ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i
socialnämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett socialnämnds beslut och kan
överklagas genom laglighetsprövning. Socialnämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan
naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget.

Socialnämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att
själv ta över ärendet och fatta beslut. Socialnämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har
det juridiska ansvaret (t.ex. tjänstefel, skadestånd).

Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett
reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om
den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag
genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten
i olika ärenden överförs till delegater.

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras.
Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 38 § KL (se nedan) som
anger vilka ärendetyper som inte får delegeras.

Vad kan delegeras?
Socialnämndens delegeringsrätt - delegeringsförbud

Socialnämnden får enligt 6 kap. 34 § KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:

1.   ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s.
socialnämndens övergripande ansvar för verksamheten,

2.   framställningar eller yttranden till fullmäktige,

3.   yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,

4.   yttranden med anledning av att socialnämndens egna beslut överklagats,

5.   ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,

6.   ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till socialnämnden,

7.   vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet.

Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som
annars är av större vikt är förbehållna socialnämnden. Oftast handlar det om ärenden som får
stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar
gräns för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena
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förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och
organisation.

Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar,
t.ex. socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken (FB), också uttryckliga delegeringsförbud.

I 10 kap. 4 § SoL klargörs vilka beslut som endast får delegeras till socialnämndens
socialutskott gällande SoL, LVU, LVM och FB.

I 10 kap. 5 § SoL framgår vilka beslut som omfattas av delegeringsförbud. Mer information om vilka beslut
som omfattas av delegeringsförbud återfinns på sidan 7. Föreliggande förteckning upptar samtliga de beslut
som socialnämnden beslutat delegera till socialutskott eller tjänstemän. Om besluten inte finns med i
delegeringsordningen ska de beslutas av socialnämnden.

Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning
ska endast upptas beslut i kommunallagens mening. I föreliggande delegeringsordning finns
även vissa beslut med som ligger på nämnden att besluta om, men dessa beslut finns med för
tydlighetens skull.

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med
exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för
alternativa

lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan

denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men
man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i
kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas, men ofta
innehåller självständiga bedömningar och fordrar delegering för att kunna föras över från nämnd
till annan.

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det
rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Beslut av
rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 13 kap. 2 § 2 p KL). Även om
den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning - eller förvaltningsbesvär -
finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt,
nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller
påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.

Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära
inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande
ska vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda
får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens
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mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och
det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän
domstol.

Vem kan man delegera till och vad är inte tillåtet?
En nämnd kan enligt 6 kap. 37 § KL lämna delegeringsuppdrag till:

● ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i socialnämnden,
● en ledamot eller ersättare i socialnämnden,
● en anställd hos kommunen,
● presidiet.

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till:

● flera anställda i grupp,
● till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering,
● anställd i kommunalt företag.

Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i
en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

Vidaredelegering
Enligt 7 kap. 6 § KL kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna
socialnämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin
tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas
vidaredelegering. En förutsättning för detta är att socialnämnden i ett beslut tillåtit det. Beslut som
fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig
skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till socialnämnden föreligger däremot
inte, men socialnämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen.
Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

Förvaltningschefens frånvaro
Vid socialchefens sjukfrånvaro eller annan frånvaro ersätts denne av ställföreträdande socialchef
som då har samma delegation som förvaltningschef.

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där
socialnämndens avgörande inte kan avvaktas
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i
socialnämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att socialnämndens avgörande inte kan
avvaktas. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid socialnämndens
nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av socialnämnden.

Med ordförande avses i denna förteckning tjänstgörande ordförande. Restriktivitet ska råda
vid bedömning om beslut kan avvaktas eller om det finns skäl för ett ordförandebeslut.
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I vissa brådskande beslut gäller dock så kallad kompletterande beslutanderätt. Den
kompletterande beslutanderätten är inskriven i vissa lagrum i LVU och LVM. Kompletterande
beslutanderätt är inte samma sak som delegering och har företräde framför delegeringsordningen i
brådskande ärenden då socialutskottets sammanträde inte kan avvaktas. Beslutet fattas då istället
av särskilt förordnade personer som socialnämnden har utsett (förtroendevalda eller tjänstemän
beroende på vilket lagrum som avses).

Anmälan av delegeringsbeslut
Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av
delegering ska anmälas till den. Nämnden bestämmer själv hur och när anmälan ska ske. Beslut
som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i
13 kap KL.

Syftet med anmälan är flera. Nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses,
dessutom kan det ha betydelse för beslutets lagakraftvinnande. Ett beslut vinner nämligen laga
kraft tre veckor efter att det tillkännagetts på kommunens anslagstavla att det protokollförda
beslutet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås
eller så räknas klagotiden från den dag då anslag skedde om justering av protokollet från det
sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos socialnämnden.

Beslut som ska tas av socialutskott
Enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar ges åt
en särskild avdelning (utskott) som består av ledamöter eller ersättare i socialnämnden i
följande ärenden.

Detta innebär att delegering till tjänstemän eller enskild förtroendevald inte är tillåtet i dessa
ärenden. Observera att för vissa beslut enligt LVU och LVM gäller dock så kallad kompletterande
beslutsrätt, om situationen är akut och socialutskottets sammanträde inte kan avvaktas. Syftet
med kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå.
Reglerna om kompletterande beslutsrätt ger ordförande eller annan ledamot rätt att fatta beslut
om inte socialnämndens beslut kan avvaktas.

Lagrum Beslut Kompletterande
beslutanderätt
(anges med X)

6 kap 6 § SoL Medgivande att ta emot underårig i enskilt hem för stadigvarande vård och fostran
som inte tillhör den underåriges föräldrar eller vårdnadshavare.

6 kap 8 § SoL Övervägande om vård av underårig i annat hem än det egna fortfarande behövs.

6 kap 11a § SoL Lämna godkännande då en utländsk myndighet har placerat ett barn i familjehem
eller HVB i kommunen.

6 kap 12 § SoL Medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida adoption.

6 kap 13 § SoL Återkallelse av medgivande att ta emot barn för adoption

6 kap 14 § SoL Beslut om att adoptionsförfarande inte ska få fortsätta.

9 kap 3 § SoL Föra talan om återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 1 § SoL

4 § LVU Ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU
6 § LVU Beslut om omedelbart omhändertagande. X
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9 § LVU Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra. X
11 § 1 st LVU Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden. X
11 § 2 st LVU Beslut att den unge får vistas i det egna hemmet. X
13 § 1 st LVU Övervägande om vård enligt 2 § LVU (”miljöfall”) fortfarande behövs.
13 § 2 st LVU Prövning om vård enligt 3 § LVU (”beteendefall”) ska upphöra.

13 § 3 st LVU Övervägande om överflyttning av vårdnaden.

14 § 3 st LVU Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort
fortfarande behövs.

21 § 1 st LVU Beslut om vård med stöd av LVU ska upphöra.

22 § 1 st LVU Beslut om kontaktperson (1 p) eller behandling i öppna former (2 p)

22 § 3 st LVU Prövning om beslut enligt 1 p eller 2 p fortfarande behövs samt beslut om
upphörande av beslut enligt 1 p eller 2 p.

24 § LVU Ansöka hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud.

26 § 1 st LVU Övervägande om beslut om flyttningsförbud fortfarande behövs.

26 § 2 st LVU Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra

27 § LVU Beslut om tillfälligt flyttningsförbud X
31 b § LVU Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud

31 c § 2 st LVU Omprövning av beslut om utreseförbud

31 g § 2 st LVU Beslut om att utreseförbudet ska upphöra

31 d § LVU Beslut om tillfälligt utreseförbud X
43 § 1 p LVU Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra

läkarundersökning av den unge.
43 § 2 p LVU Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra

beslut om vård eller omedelbart omhändertagande.
OBS! Begäran får endast genomföras av särskilt förordnad namngiven person,
även tjänsteman kan förordnas.

X

11 § LVM Ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt LVM

13 § LVM Beslut om omedelbart omhändertagande X

Delegeringsförbud
Delegeringsförbud enligt 10 kap 5 § SoL innebär att följande beslut får delegeras till utskott men
inte till tjänsteman.
6 kap 13 a § FB Beslut om medgivande till viss hälso- och sjukvård samt vissa sociala insatser utan den ene

vårdnadshavarens samtycke

Delegeringsförbud enligt 10 kap 5 § SoL gäller för både utskott som tjänsteman i följande
ärende, vilket innebär att beslut ska fattas av socialnämnden.

5 kap 2 § SoL Förbud eller begränsning för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot
andras barn.

14 § 2 st 1 p LVU Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när överenskommelse inte kan nås
med förälder eller vårdnadshavare

14 § 2 st 2 p LVU Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 3 st LVU Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt
14 § 2 st. 1 och 2 p LVU fortfarande behövs.
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Förkortningar på lagar, författningar och förordningar
AL Alkohollagen (2010:1622)
BegrL Begravningslagen (1990:1144)
BrB Brottsbalken (1962:700)

Förordningen om offentligt biträde (1997:405)
Förordningen om underhållsstöd (1996:1036)

FB Föräldrabalken (1949:381)
FL Förvaltningslagen (1986:223)
HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
KL Kommunallagen (2017:725)

Körkortslagen (1998:488)
Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)

LMA Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137)
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167)
LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)

Lag om anordnande av visst automatspel (1982:636)
Lag om offentligt biträde (1996:1620)
Lag om registerkontroll (2010:479)
Lag om särskild personutredning i brottsmål m.m. (1991:2041)
Lotterilagen (1994:1000)

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
PSL Patientsäkerhetslag (2010:659)
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110
SoF Socialtjänstförordningen (2001:937)
SoL Socialtjänstlagen (2001:453)
SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
ÄB Ärvdabalken (1958:637)
ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230)

Övriga förkortningar
CSN Centrala studiestödsnämnden
FK Försäkringskassan
HVB Hem för vård eller boende
IVO Inspektionen för vård och omsorg
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
SN Socialnämnd
SNAU Socialnämndens arbetsutskott
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1. Förvaltningsgemensamt

1.1 Allmänna ärenden
1 Brådskande ärenden KL 6 kap 39 § Ordförande

2 Representation och uppvaktningar
rörande förtroendevalda

Ordförande

3 Förtroendevaldas deltagande i
kurser och konferenser

Ordförande

4 Se ut personer som har rätt att
kvittera ut rekommenderade
postförsändelser och liknande

Förvaltningschef Får vidaredelegeras enligt
7 kap. 6 § KL

5 Representation till ett belopp av
10 % av ett prisbasbelopp per tillfälle

Enhetschef

6 Representation till ett belopp av
15 % av ett prisbasbelopp per tillfälle

Förvaltningschef

1.2 Ärendehantering, yttranden m.m.
1 Prövning av enskilds begäran att få ut

allmän handling
a) Beslut att lämna ut
b) Beslut att inte lämna ut

2 kap. 14 § TF,
6 kap 4 § OSL

a) Enhetschef
b) Förvaltningschef

Får vidaredelegeras enligt
7 kap. 6 § KL

2 Prövning av att överklagande skett i
rätt tid

45 § FL Delegat i
ursprungsbeslutet

3 Avvisning av överklagande som
inkommit för sent

45 § FL Delegat i
ursprungsbeslutet

4 Omprövning av beslut 46 § FL Delegat i
ursprungsbeslutet

5 Yttranden, ansökningar och
liknande till myndigheter m.fl. som
inte är av principiell beskaffenhet eller
av större vikt

7 kap. 5-8 § KL Förvaltningschef Får vidaredelegeras enligt
6 kap 37 § KL

6 Yttrande till tillsynsmyndighet i
individärenden

13 kap. 2 § SoL SNAU

7 Yttrande till tillsynsmyndighet i
allmänna ärenden

13 kap. 2 § SoL SN

8 Avskrivning av ärenden som inte är av
principiell karaktär eller av
större vikt

Förvaltningschef

9 Avskrivning av ärenden i övrigt Ordförande

10 Beslut gällande deltagande i
överläggningar, samverkan eller
samarbete med andra organisationer
samt medlemskap i
intresseorganisationer, föreningar,
förbund och liknande
sammanslutningar, som inte är av
principiell karaktär eller av större vikt

Ordförande

11 Utnämning av dataskyddsombud. Dataskydds-
förordningen,
artikel 37

SN Dals-Eds kommun har
gemensamt
dataskyddsombud

12 Avvisande av ombud vid
SN/ SNAU sammanträde

14 § FL Mötesordförande

10
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1.3 Överklaganden m.m.
1 Beslut om att föra talan i ärenden

eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

10 kap. 2 § SoL Förvaltningschef

2 Se ut ombud att föra SNs talan 6 kap. 15 § KL,
10 kap. 2 § SoL

Förvaltningschef

3 a) Överklagande och yrkande om
inhibition när förvaltningsdomstol
ändrat SNs beslut

b) I brådskande fall då beslutet
fattats av SN eller SNAU

10 kap. 2 § SoL,
27 § LSS

6 kap. 39 § KL

a) Delegat i
ursprungsbeslutet

b) Ordförande Avser då sammanträde inte
kan avvaktas.

4 a) Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
förvaltningsdomstol i SoL-,
LSS-, LVU- och LVM-ärenden

b) Då brådska råder/ sammanträde
inte kan avvaktas avses även
beslut fattade av SNAU och SN

10 kap. 2 § SoL,
27 § LSS

6 kap. 36 § KL

a) Förvaltningschef

b) Ordförande Avser då sammanträde inte
kan avvaktas.

5 a) Överklagande, yrkande om
inhibition och yttrande i ärende
gällande särskild avgift

b) I brådskande fall

16 kap. 6 a §
SoL, 28 § LSS

a) SNAU

b) Ordförande Avser då sammanträde inte
kan avvaktas

6 Överklagande, yrkande om
inhibition, samt yttrande till
förvaltningsdomstol i ärende
rörande färdtjänst eller
riksfärdtjänst

Delegat i
ursprungs-
beslutet

7 a) Överklagande och yrkande om
inhibition när IVO har beslutat om
överflyttning av ärende till
socialnämnden.

b) I brådskande fall

2 a kap. 11 § SoL a) SNAU

b) Ordförande Avser då sammanträde inte
kan avvaktas

8 Anmälan om behov av offentligt
biträde

3 § lagen om
offentligt
biträde

Socialsekreterare

9 Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för underårig

5 kap. 2 § SoF Socialsekreterare

10 Yttrande över ansökan om rättshjälp
genom offentligt biträde samt yttrande
över kostnadsräkning

3 § lagen om
offentligt
biträde,
7 § förordningen
om offentligt
biträde

Enhetschef

11
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1.4 Polisanmälan, lämna ut uppgifter
1 Beslut om sekretesskydd för person som

anmält eller lämnat annan utsaga då det
kan antas att fara uppkommer för den
som gjort anmälan

a)21 kap. 7 § OSL,
b)26 kap. 5 § OSL

a) Förvaltningschef
b) Enhetschef

2 Beslut om polisanmälan ang. vissa brott
mot underårig samt vissa
grövre brott

12 kap. 10 § SoL,
10 kap. 21 § OSL,
10 kap. 23 § OSL

Enhetschef IFO Beträffande brottsoffer över
18 år framgår
förutsättningar för anmälan
i 10 kap. 23 § OSL.

3 Beslut om att lämna uppgift till polis
eller åklagare som angår
misstanke om överlåtelse av
narkotika eller dopningsmedel eller
icke ringa fall av olovlig försäljning
eller anskaffning av alkoholdrycker
till underårig

12 kap. 10 § SoL,
10 kap. 22 § OSL

Enhetschef IFO

4 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
begående av brott

10 kap. 20 § OSL Socialsekreterare

5 Beslut om polisanmälan gällande
bidragsbrott (ekonomiskt bistånd,
avgifter m.m.)

12 kap. 10 § SoL,
6 §
bidragsbrottslagen

SNAU

6 Beslut att polisanmäla brott mot
den egna verksamheten som begås av
anställda inom Dals-Eds kommun

a) Ordförande
b) Förvaltningschef

1.5 Lämna ut uppgifter, upplysningar, anmälan m.m.
1 Beslut att lämna ut uppgifter ur

personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte

12 kap. 6 § SoL Förvaltningschef

2 Upplysningar till polismyndighet i
vapenärenden

Socialsekreterare Uppgifter får endast
lämnas ut om den enskilde
har samtyckt till det (JO
1983/84 s. 188 f.)

3 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 §
smittskyddslagen

Enhetschef/ MAS

4 Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

31 § 1 st.
smittskyddslagen

Enhetschef/ MAS

12



Delegationsordning                                                               Fastställd av socialnämnden 2022-01-25
Socialnämnden                                                                     Senast reviderad 2023-03-07

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

1.5.1 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
5 a) Anmälan till IVO om allvarliga

missförhållanden i kommunens
egen verksamhet (lex Sarah)

b) Anmälan till IVO om allvarliga
missförhållanden i kommunens
egen verksamhet (lex Sarah) i
brådskande fall

14 kap. 7 § SoL,
24 f § LSS

a) SN

b) Ordförande Avser då socialnämndens
sammanträde inte kan
avvaktas.

6 Lämna uppgifter till IVO om ej
verkställda gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL resp. LSS

16 kap.
6 f, g §§ SoL,
28 f, g §§ LSS

SN

13
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2. Ekonomiska ärenden

2.1 Allmänt
1 Utse besluts- och mottagnings-

attestanter samt beslut om
beloppsgränser.

SN ordförande Reglemente för kontroll
(attester) av ekonomiska
transaktioner för
Dals-Eds kommun

2 Beslut om bokföringsmässig
avskrivning av fordran

a) upp till 0,2 prisbasbelopp
b) över 0,2 prisbasbelopp

a) Controller
b) SNAU

3 Inhyrning, uthyrning och uppsägning av
lokaler då

a) hyran överstigande 10
prisbasbelopp per år och
avtalstiden är under tre år

b) hyran uppgår till högst tio
prisbasbelopp per år och
avtalstiden är under tre år

c) hyran uppgår till högst fem
prisbasbelopp per år och
avtalstiden är under tre år

a)  SN

b)  Förvaltningschef

c)  Enhetschef

4 Beslut om förlikning i
skadeståndsärenden upp till ett
prisbasbelopp

Förvaltningschef

5 Anta anbud för socialnämndens
räkning

a) upp till 2 prisbasbelopp
b) upp till 10 prisbasbelopp
c) upp till 25 prisbasbelopp

a) Beslutsattestant
b) Enhetschef
c) Förvaltningschef

Löpande anskaffnings-
beslut inom ramen för
uppdrag och budget är att
betrakta som ren
verkställighet och kräver
därför inget
delegeringsbeslut.

6 Försäljning av varor och tjänster då
försäljningssumman:

a) uppgår till högst 0,5 prisbasbelopp
b) uppgår till högst 1 prisbasbelopp
c) uppgår till högst 10 prisbasbelopp

a) Enhetschef
b) Förvaltningschef
c) SNAU

7 Försäljning av insatser enligt SoL,
LSS och HSL avtal om försäljning till
annan huvudman:

a) avseende stöd, service,
omvårdnad eller vård för äldre
eller funktionshindrade då
avtalad intäkt uppgår till högst 5
prisbasbelopp och avtal löper på
högst 1 år

b) avseende stöd, service,
omvårdnad eller vård för äldre
eller funktionshindrade då
avtalad intäkt uppgår till högst
20 prisbasbelopp och avtal löper
på högst tre år

a) Enhetschef

b) Förvaltningschef
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8 Beslut om överlåtelse av sådan lös
egendom som inte längre behövs,
dock med ett beräknat
försäljningsvärde:

a) upp till 0,5 prisbasbelopp
b) upp till 1,0 prisbasbelopp

a) Förvaltningschef
b) Enhetschef

Vid försäljning av lös
egendom gäller ”Riktlinjer
för försäljning av
kommunal lös egendom”
(KS 2009-02-25 § 48).

9 Beslut om anstånd för fordran på
maximalt 0,5 prisbasbelopp:

a) upp till 60 dagars anstånd från
förfallodag

b) upp till 6 månader från förfallodag
i samband med upprättande av
amorteringsplan

a) Controller

b) Enhetschef

10 Beslut om att fordran inte ska
överlämnas till betalningsföreläggande

Enhetschef

11 Beslut om att ersätta enskild person
för egendomsskada vid
myndighetsutövning som förorsakats av
personal:

a) upp till ett belopp av
15 % av prisbasbelopp

b) vid belopp överstigande
15 % av prisbasbeloppet

3 kap. 2 §
skadeståndslagen

a) Enhetschef

b) Förvaltningschef

12 Beslut att för egendomsskada,
förorsakad av förvaltningens personal,
ersätta enskild person med ett belopp
motsvarande självrisken i gällande
ansvarsförsäkring i annat sammanhang
än myndighetsutövning

Enhetschef

2.2 Fonder
1 Beslut om bidrag ur fond SN

2.3 Projektmedel
1 Ansökan och undertecknande av

projektansökan för EU/ESF-projekt
eller andra fondmedel

a) understigande 10 prisbasbelopp
b) understigande 1 Mkr
c) överstigande   1 Mkr

a) Enhetschef
b) Förvaltningschef
c) Socialnämnden

2 Utse behörig företrädare för
EU/ESF-projekt eller andra
fondmedel under projekttiden

Följer delegation enl. beslut
ovan

15
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3. Arbete, sysselsättning och integration

3.1  Allmänt
1 Uppdragsutbildningar: Undertecknande

av avtal som ryms inom budget
a) upp till 1 Mkr
b) överstigande 1 Mkr

a) Enhetschef
b) Förvaltningschef

2 Avtal/överenskommelse om
arbetsmarknadsinsatser med annan
huvudman

Enhetschef

3 Bekräftelse av anvisningsbeslut
från annan huvudman i individärenden

Handläggare

3.2 Personalärenden, specifikt arbete, sysselsättning och integration
1 Beslut om anställning inom

beredskapsavtalet, d.v.s. OSA och
trygghetsanställning

Enhetschef

2 Beslut om att avsluta anställning inom
beredskapsavtalet

Enhetschef

3 Löneöverenskommelse vid anställning
inom beredskapsavtalet

Enhetschef
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4. Individ- och familjeomsorg

4.1 Gemensam handläggning
1 Beslut om framställning om över-

flyttning av ärende till annan kommun
2 a kap. 10 § SoL SN

2 Beslut i fråga om mottagande av ärende
från annan kommun

2 a kap. 10 § SoL SNAU

3 Beslut att ansöka hos IVO om över-
flyttning av ärende till annan kommun

2 a kap. 11 § SoL SNAU

4 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av
god man/ förvaltare

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare

5 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av
god man/ förvaltare inte längre
föreligger

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare

6 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande att förvaltningen av
underårigs egendom inte sker på
betryggande sätt

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare

7 Ansökan om god man för
ensamkommande barn

3 § lag om god
man för ensam-
kommande barn

Socialsekreterare

8 Beslut att ansöka om undantag från
Socialstyrelsens föreskrifter gällande
behörighet att få utföra vissa
arbetsuppgifter i socialtjänstens barn
och ungdomsvård

SOSFS 2014:7 Enhetschef

9 Beslut om vuxenboende som bistånd 4 kap. 1 § SoL Enhetschef Se rutin Socialt kontrakt

4.2 Yttrande vid misstänkt brottslighet
1 Lämnande av upplysningar och förslag

på åtgärder till rätten, åklagare eller
kriminalvård

6 § Lag om
särskild
personutredning i
brottmål m.m.

1:e socialsekreterare

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

Enhetschef

3 Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård

31 kap. 2 § 1 st.
BrB

Enhetschef

4 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning
beträffande den som vårdas enl. LVM

46 § LVM 1:e socialsekreterare

5 Yttrande till åklagarmyndigheten betr.
den under 21 år

32 kap. 1 § BrB 1:e socialsekreterare

6 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § LuL 1:e socialsekreterare

7 Begäran om utredning enligt LuL
för den som inte fyllt femton år

31 § 2 st LuL Enhetschef LuL-utredningen ska antas ha
betydelse i socialtjänstens
bedömning av den unges
vårdbehov.

8 Begäran hos åklagare om förande av
bevistalan

37 § LuL Enhetschef

9 Underrättelse till åklagarmyndigheten
avseende unga att vård eller annan
åtgärd inte kommit till stånd

12 kap. 8 § SoL Socialsekreterare
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4.3 Övriga yttranden
1 Yttrande till passmyndighet vid

utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande

3 § 2 st.
passförordningen

Enhetschef

2 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5
kap. 2 § körkorts-
förordningen

1:e socialsekreterare

3 Yttrande till försvarsmakten att anta en
person till hemvärnet för att tjänstgöra
som hemvärnsman

5 § hemvärns-
förordningen

1:e socialsekreterare

4 Yttrande angående en utlännings
personliga förhållanden

17 kap. 1 §
utlänningslagen

SNAU

4.4 Försörjningsstöd m.m. - utredning och insatsbeslut
1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

Handläggare/
socialsekreterare i
socialjouren

Avser utredning gällande
försörjningsstöd

2 Beslut om att inledd utredning ska
läggas ned

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Avser då enskild inte
medverkat till utredningens
genomförande

3 Beslut om bistånd enligt riksnorm och
riktlinjer

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare
Handläggare/
socialsekreterare i
socialjouren

4 Beslut om bistånd till tandvård.
Belopp:

a)  upp till 25 % av prisbasbelopp
b)  upp till 50 % av prisbasbelopp
c) över 50 % av prisbasbelopp

4 kap. 1 § SoL

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef
c) SNAU

5 Beslut om bistånd till flyttkostnad.
Belopp:

a) upp till 30 % av prisbasbelopp
b) upp till 50 % av prisbasbelopp
c) belopp över 50 % av prisbasbelopp

4 kap. 1 § SoL

a) Enhetschef
b) SNAU
c) SNAU

6 Beslut om bistånd till städ. Belopp:
a) upp till 25 % av prisbasbelopp
b) upp till 50 % av prisbasbelopp
c) över 50 % av prisbasbelopp

4 kap. 1 § SoL
a) Enhetschef
b) SNAU
c) SNAU

7 Beslut om bistånd till sanering. Belopp:
a) upp till 30 % av prisbasbelopp
b) upp till 50 % av prisbasbelopp
c) över 50 % av prisbasbelopp

4 kap. 1 § SoL
a) Enhetschef
b) SNAU
c) SNAU

8 Beslut om bistånd i form av förmedling
av egna medel

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

9 Beslut om bistånd till hyresskulder mer
än tre månader

4 kap. 2 § SoL SNAU

10 Beslut om bistånd/försörjningsstöd
utöver skyldighet enligt 4 kap. 1 § SoL

4 kap. 2 § SoL 1:e socialsekreterare

11 Beslut om bistånd med villkor om
praktik eller kompetenshöjande
åtgärder

4 kap. 4 § SoL Socialsekreterare

12 Beslut om bistånd med vägran av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare
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13 Beslut om återkrav av ekonomiskt
bistånd

9 kap. 1 § SoL SNAU

14 Beslut om återkrav av ekonomiskt
bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL som
utbetalats med villkor om återbetalning

9 kap. 2 § SoL Socialsekreterare Återkrav får endast ske om
biståndet getts under
villkor om återbetalning

15 Beslut om återkrav av ekonomiskt
bistånd enl. 4 kap. 2 § SoL som
utbetalats med villkor om
återbetalning

9 kap. 2 § 2 st
SoL

1:e socialsekreterare Återkrav får endast ske om
biståndet getts under
villkor om återbetalning

16 Beslut om att föra talan om ersättning
hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap. 1 § SoL

9 kap. 3 § SoL SN Omfattas av
delegeringsförbud. Gäller då
enskild obehörigen erhållit
bistånd genom oriktiga
uppgifter eller underlåtenhet

17 Beslut om att föra talan om
ersättning hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL

9 kap. 3 § SoL Enhetschef

18 Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 9 kap.
1 § SoL och 9 kap. 2 § SoL

9 kap. 4 § SoL Enhetschef

19 Beslut om att underrätta
Försäkringskassan om att
socialnämnden
ska uppbära ersättning enligt SFB
som ersättning för ekonomiskt
bistånd som utgivits som förskott
på förmån

107 kap. 5 § SFB
9 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare Retroaktiv ersättning ska
avse samma period. Avser
ej barnbidrag eller
assistansersättning

20 Beslut att bevilja eller avslå bistånd
i form av dagersättning till asylsökande
m.fl. i enlighet med regeringens
föreskrifter

9 och 17-19 §§
LMA

Socialsekreterare Vilka personer som
omfattas regleras i 1 § p. 3
och 3 a § LMA Särskilda
belopp gäller, bistånd enl.
SoL ej tillämpbart.

21 Beslut om nedsättning av dagersättning
enligt 17 § LMA

10 § LMA Socialsekreterare

4.4.1 Dödsboärenden
22 Dödsboanmälan 20 kap. 8a § ÄB Socialsekreterare

23 Beslut att föranstalta om bouppteckning 20 kap. 2 § 2 st
ÄB

Socialsekreterare Kommunen har rätt till
ersättning från dödsboet för
kostnaderna.

24 Beslut om gravsättning och andra
frågor enligt BegrL inklusive kostnader.

5 kap. 2 § BegrL
m.fl.

Socialsekreterare Kommunen har rätt till
ersättning från dödsboet för
kostnaderna.

25 Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
anslutning till dödsfallet enligt riktlinjer.

4 kap. 1 el. 2 §§
SoL

Socialsekreterare
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4.5 Vuxna med missbruksproblematik

4.5.1 Utredning enligt SoL och LVM
1 Beslut om att inleda utredning enl. SoL 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

Handläggare/
socialsekreterare i
socialjouren

2 Beslut om att utredning enl. SoL
ska avslutas utan åtgärd

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare

3 Beslut om att inleda utredning om skäl
för tvångsvård

7 § LVM Enhetschef
Handläggare/
socialsekreterare i
socialjouren

4 Beslut att påbörjad LVM-utredning ska
läggas ned
alternativt övergå i
utredning enl. 11 kap. 1 § SoL

7 § LVM Enhetschef

5 Ställningstagande till att utredning
enligt 7 § LVM ej är tillämplig

1:e socialsekreterare

4.5.2 Bistånd och insatser i öppenvård
6 Beslut om stödinsats i form av

kommunens egna regi
4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

7 Beslut om köp av öppenvård i
annan kommun eller hos annan
vårdgivare

4 kap. 1 § SoL SNAU

4.5.3 Vård utom hemmet
8 Beslut om bistånd åt vuxna i form av

vård i hem för vård eller boende (HVB)
eller familjehem, som gäller
korttidsplaceringar om kostnaden
understiger ett prisbasbelopp.

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård, högst en
månad.

9 Beslut om bistånd åt vuxna i form av
vård i hem för vård eller boende (HVB)
eller familjehem

4 kap. 1 § SoL SNAU Avser då placeringen ej ryms
inom villkoren ovan.

10 Beslut om att ingå avtal med
familjehem gällande ersättnings- nivå

a) enligt SKR:s riktlinjer
b) utöver SKR:s riktlinjer

a) 1:e socialsekreterare
b) SNAU

Se aktuellt cirkulär från
SKR

11 Beslut om upphörande av vård vid hem
för vård eller boende eller i
familjehem

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Gäller endast vid ej planerat
avslut innan insatstiden löper
ut
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12 Beslut om att begära ersättning för
uppehälle (egenavgift) vid stöd- och
hjälpinsatser av behandlings-
karaktär när vård sker vid hem för vård
eller boende eller i familjehem

8 kap. 1 § 1 st.
SoL och 6 kap.
1 § SoF

Socialsekreterare Gäller både SoL- och
LVM-placeringar

13 Beslut om att begära ersättning för
uppehälle (egenavgift) vid andra stöd-
och hjälpinsatser än vård och
behandling

8 kap. 2 § SoL Socialsekreterare Avser t.ex.
omvårdnadsboende och
stödboende.
Nivå ska vara skälig.

14 Beslut om att föra talan om
ersättning hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 8 kap. 1 §

9 kap. 3 § SoL Enhetschef

15 Beslut att efterge egenavgift 9 kap. 4 § SoL Enhetschef

16 Beslut om anmälan till
Försäkringskassan om att
socialnämnden
ska uppbära sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem för
vård eller boende eller familjehem
enligt SoL som ger vård och
behandling åt missbrukare av alkohol
eller narkotika eller liknande medel

106 kap. 13 § SFB Socialsekreterare

4.5.4 LVM
17 Beslut om läkarundersökning samt utse

läkare för undersökningen
9 § LVM Socialsekreterare

Handläggare/
socialsekreterare i
socialjouren

Läkarundersökning ska ske
om det inte är uppenbart
obehövligt.

18 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt
om vård enl. LVM

11 § LVM SNAU Omfattas av
delegeringsförbud.

19 Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

13 § LVM SNAU

Tjänstgörande
ordförande, annan
ledamot som SN har
förordnat

Ska anmälas till
nästkommande sammanträde

20 Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 13 § LVM
ska upphöra

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

18 b § LVM SNAU

Tjänstgörande
ordförande, annan
ledamot som SN har
förordnat

Ska anmälas till
nästkommande sammanträde

21 Beslut om att begära
polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning.

45 § p 1 LVM Enhetschef

Socialsekreterare i
socialjouren

22 Beslut om att begära polishandräckning
för inställelse vid LVM- hem eller
sjukhus

45 § p 2 LVM Enhetschef
Socialsekreterare i
socialjouren
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4.6 Vuxen, våld i nära relation, övriga våldsärenden

4.6.1 Utredning
1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

2 Beslut om att inledd utredning ska
avslutas utan åtgärd

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare

4.6.2 Skyddat boende
3 Beslut om bistånd i form av skyddat

boende på ”Enheten mot våld i nära
relation”

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Enligt kommunens
samarbetsavtal med
Trollhättan

4 Beslut om bistånd i form av annat
skyddat boende

4 kap. 1 § SoL SNAU Placering utanför kommu-
nens samarbetsavtal med
Trollhättan

5 Beslut om bistånd i form av
skyddat boende utanför vårt
samarbetssamtal om sammanträde inte
kan avvaktas

4 kap. 1 § SoL SN ordförande Placering utanför
kommunens samarbetsavtal
med Trollhättan

6 Beslut om upphörande av skyddat
boende

4 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare

7 Beslut om att begära ersättning för
uppehälle (egenavgift) vid stöd och
hjälpinsatser våld i nära relation/våld

8 kap. 2 § SoL Enhetschef

8 Beslut om att föra talan om
ersättning hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 8 kap. 1§

9 kap. 3 § SoL SNAU

9 Beslut om att efterge egenavgift 9 kap. 4 § SoL Enhetschef

4.6.3 Bistånd och insatser i öppenvård
10 Beslut om bistånd i form av ekonomiskt

bistånd åt våldsutsatt i samband med
placering eller omplacering i skyddat
boende

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Beslut av socialsekreterare på
försörjningsstöd

11 Beslut om bistånd i form av
kommunens egna öppenvårdsinsatser

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

12 Beslut om övrigt bistånd 4 kap 2 § SoL Enhetschef I ekonomiska frågor,
exempelvis vid
hyresdeposition.
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4.7 Barn, unga och familj

4.7.1 Utredning, förhandsbedömning, uppföljning m.m.
1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

Socialsekreterare i
socialjouren

2 Beslut om att utredning inte ska
inledas

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare

3 Beslut om att utredning ska avslutas
utan åtgärd

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare

4 Ställningstagande till
skyddsbedömning vid anmälan
rörande barn och unga

11 kap. 1 a § SoL Socialsekreterare Ska genomföras omedelbart
och
dokumenteras.

5 Beslut om förlängning av
utredningstid i ärenden som rör barn

11 kap. 2 § SoL SNAU

6 Beslut om framställan om biträde
av vistelsekommun för att kunna
slutföra pågående utredning avseende
barn eller unga

11 kap. 4 § SoL 1:e socialsekreterare

7 Beslut om uppföljning av ett barns
situation när en utredning som gäller
barnets behov av stöd eller skydd
avslutats utan beslut om insats

11 kap. 4 a § SoL 1:e socialsekreterare

8 Beslut om uppföljning av ett barns
situation efter det att en placering i ett
familjehem eller i ett hem för
vård eller boende har upphört

11 kap. 4 b § SoL 1:e socialsekreterare

9 Beslut om att återkoppla
information till anmälare som omfattas
av anmälningsplikt enl. 14 kap. 1 §
SoL avseende om
utredning har inletts eller ej eller om
utredning redan pågår

14 kap. 1 b §
SoL

Socialsekreterare Information ska lämnas,
om det utifrån
omständigheterna inte är
olämpligt

10 Medgivande till en åtgärd till
stöd för ett barn mot en av
vårdnadshavarnas vilja.

6 kap. 13 a § FB SNAU Delegeringsförbud, men
får beslutas av utskott. Den
andre vårdnadshavaren måste
samtycka till
insatsen.

4.7.2 Bistånd och insatser i öppenvård
11 Beslut om bistånd i form av

öppenvårdsinsatser i egen regi
4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare

12 Beslut om köp av öppenvård i
annan kommun eller hos annan
vårdgivare

SNAU
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13 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL
3 kap. 6 b § SoL
samt 3 kap. 6b §
2 st SoL

1:e socialsekreterare Avser även ”Särskilt
kvalificerad kontakt-
person”

14 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj

a) enligt SKR:s riktlinjer
b) över SKR:s riktlinjer

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef

Se aktuellt cirkulär från
SKR

4.7.3 Placeringsärenden barn och ungdom
15 Beslut om placering i jourhem,

familjehem max fyra månader
4 kap. 1 § SoL Enhetschef

16 Beslut om tillfällig placering i nätverk
max två månader

4 kap 1 § SoL Enhetschef

17 Beslut om tillfällig placering i
familjehem, HVB och nätverk max två
månader

4 kap. 1 § SoL Enhetschef

18 Beslut om placering för
stadigvarande vård

4 kap. 1 § SoL SNAU

19 Beslut om placering stödboende 4 kap 1 § SoL SNAU

20 Beslut om upphörande av placering
enligt SoL i familjehem, jourhem,
nätverket, eller hem för vård och
boende

4 kap. 1 § SoL Enhetschef

21 Beslut om ekonomiskt bistånd till barn
och ungdom i samband med
placering, omplacering eller
flyttning från familjehem

4 kap. 1 § SoL Enhetschef

22 Beslut om att lämna medgivande att
barn tas emot för stadigvarande
vård och fostran i enskilt hem som inte
tillhör någon av barnets föräldrar eller
annan vårdnadshavare

6 kap. 6 § SoL SNAU

23 Beslut om att ingå avtal med
familjehem gällande uppdrag och
ersättningsnivå

a) enligt SKR:s riktlinjer
b) över SKR:s riktlinjer
c) ersättning förlorad arbetsförtjänst

upp till fyra mån
d) ersättning förlorad arbetsförtjänst

över fyra mån

6 kap. 6 b § SoL

a) Socialsekreterare
b) SNAU
c) Enhetschef

d) SNAU

Avtalet ska innehålla
överenskommelse om hur
ansvar regleras

24 Övervägande om vård i annat hem
än det egna fortfarande behövs

6 kap. 8 § SoL SNAU

25 Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder

a) upp till samma nivå som SKR:s
rekommendationer gällande
ersättning till familjehem

b) överstigande SKR:s
rekommendationer

6 kap. 11 § SoL

a) Enhetschef

b) SNAU
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26 Beslut om att lämna godkännande
då en utländsk myndighet har
placerat ett barn i familjehem eller
HVB i kommunen

6 kap. 11 a § SoL SNAU Delegeringsförbud

27 Beslut om att placera ett barn i
familjehem eller HVB i utlandet

6 kap. 11 b § SoL SNAU Delegeringsförbud

28 Beslut om ersättning från föräldrar vars
barn är under 18 år och får vård i ett
annat hem än det egna

8 kap. 1 § 2 st
SoL och 6 kap.
2 § SoF

Socialsekreterare

29 Beslut om att meddela
underhållsskyldig att SN ska uppbära
underhållsbidrag i stället för
vårdnadshavaren

8 kap. 1 § 2 st
SoL

Socialsekreterare

30 Beslut att begära ersättning från
barnet/den unge för dess
omkostnader i familjehem vid
placering utan behandlingsbehov då
barnet/den unge uppbär egna inkomster
av barnpension, aktivitetsersättning eller
dylikt

8 kap. 1 § 1 st
SoL

Socialsekreterare Ersättningen från barnet får
högst uppgå till vad
kommunen betalar i
omkostnadsersättning.
Se SKR:s cirkulär
2008:81

31 Beslut att efterge egenavgift enligt
8 kap. 1 § SoL

9 kap. 4 § SoL Enhetschef

32 Beslut om att föra talan om ersättning
hos förvaltningsrätt om
återkrav enligt 8 kap. 1 § SoL och 9 kap
2 § SoL

9 kap. 3 § 1 st
SoL

SNAU

33 Begära hos Försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare av
barnbidraget då barn har placerats
utanför hemmet

16 kap. 18 §
SFB och 106
kap. 6 och 7 §§
SFB

Socialsekreterare

34 Framställa hos CSN om förändrad
betalningsmottagare avseende
studiehjälp för ungdom

2 kap. 33 §
studiestöds-
förordningen

Socialsekreterare Avser omyndig ungdom.
Studiehjälp ska komma
den unges försörjning till del.

35 Begära hos Försäkringskassan om
förändrad betalningsmottagare av
underhållsstöd

18 kap. 19 § SFB Socialsekreterare

36 Underrättelse till Försäkrings-
kassan om att barn med underhållsstöd
placerats i familjehem resp. återflyttat
till boendeförälder

106 kap. 8 §
SFB och 2 §
förordningen om
underhållsstöd

Socialsekreterare

37 Förbud eller begränsning för en
person som har sitt hem inom
kommunen att i hemmet ta emot andras
barn

5 kap. 2 § SoL SN
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4.7.4 LVU
38 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt

om vård enl. LVU
4 § LVU SNAU Omfattas av

delegeringsförbud
39 Beslut om omedelbart

omhändertagande av barn och
ungdom

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

6 § 1 st LVU

6 § 1 och 2 st
LVU

SNAU

SN ordförande, annan
ledamot som SN har
förordnat

Ska anmälas till
nästkommande sammanträde

40 Begäran om förlängd tid för ansökan
om vård

8 § LVU Enhetschef

41 Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
ska upphöra

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

9 § 3 st LVU SNAU

SN ordförande, annan
ledamot som SN har
förordnat

Ska anmälas till
nästkommande sammanträde

42 Beslut om hur vården ska ordnas och
var den unge ska vistas under vårdtiden

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

11 § 1 st LVU

11 § 1 och 3 st
LVU

SNAU

SN ordförande, annan
ledamot som SN har
förordnat

Ska anmälas till
nästkommande sammanträde

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

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

11 § 2 st LVU

11 § 2 och 3 st.
LVU

SNAU

SN ordförande, annan
ledamot som SN har
förordnat

Ska anmälas till
nästkommande sammanträde.

44 Övervägande om vård med stöd av
2 § LVU fortfarande behövs

13 § 1 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud.

45 Prövning om vård med stöd av 3 § LVU
ska upphöra

13 § 2 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud.

46 Övervägande om det finns skäl att
ansöka om överflyttning av vårdnaden
enl. 6 kap. 8 § FB då den
unge varit placerad i samma familjehem
i tre år

13 § 3 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud. Beslutet
om ansökan om
vårdnadsöverflytt tas sedan
av SN

47 Beslut om hur rätt till umgänge med
den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavare.

I avvaktan på socialnämndens beslut

14 § 2 st
1 p LVU

SN

SN ordförande

Kan ej delegeras till annan är
ordförande i brådskande
fall enligt dom KamR
Göteborg 24 mars 2017,
mål nr 560-17

48 Beslut om att den unges vistelseort inte
ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren

I avvaktan på socialnämndens beslut

14 § 2 st
2 p LVU

SN

SN ordförande

Kan ej delegeras till annan är
ordförande i brådskande fall
enligt dom HFD 2016,
ref.74

49 Övervägande om beslut om umgänge
eller hemlighållande av
vistelseort enl. 14 § 2 st. 1 p och 2 p
fortfarande behöv

14 § 3 st LVU SNAU
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50 Ansökan om skyddad folkbokföring
för barn i vissa situationer som vårdas
enligt 2 § LVU

14 § 4 st LVU SNAU Se även 30 § tredje st.
folkbokföringslagen

51 Beslut om utlämnande av uppgifter till
Statens Institutionsstyrelse (SiS)

14 a § LVU 1:e socialsekreterare Avser ej hela akten utan de
uppgifter som är relevanta
för SiS uppföljning

52 Beslut om att LVU-vården ska
upphöra

21 § 1 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud

53 Beslut om särskilt kvalificerad
kontaktperson eller behandling i
öppna former

22 § 1 st 1 p eller 2
p LVU

SNAU Omfattas av
delegeringsförbud

54 Prövning av beslut enligt 1 och 2 p
LVU fortfarande behövs

22 § 3 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud

55 Beslut om att förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU ska upphöra

22 § 3 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud

56 Ansökan om flyttningsförbud 24 § LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud

57 Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 1 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud
Övervägande ska ske minst
var tredje månad

58 Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra

26 § 2 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud

59 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

27 § 1 st LVU SNAU

SN ordförande Ska anmälas till
nästkommande sammanträde

60 Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 § LVU
ska upphöra

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

30 § 2 st LVU SNAU

SN ordförande Ska anmälas till
nästkommande sammanträde

61 Beslut om den unges umgänge med
förälder eller andra vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

31 § LVU SNAU

SN ordförande Ska anmälas till
nästkommande sammanträde

62 Ansökan hos förvaltningsrätten om
utreseförbud

31 b § LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud

63 Omprövning av utreseförbud 31 c § 1 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud
(omprövning inom 6
månader från dagen för
beslutet)

64 Beslut om att utreseförbudet ska
upphöra

31 c § 2 st LVU SNAU Omfattas av
delegeringsförbud

65 Beslut om tillfälligt utreseförbud

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

31 d § 1 st LVU

31 d § 2 st LVU

SNAU

SN ordförande

Kopia av beslut om tillfälligt
utreseförbud ska genast
skickas till
Polismyndigheten (23 c § 2
passförordningen)
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66 Beslut om att ett tillfälligt utreseförbud
ska upphör

Om socialutskottets sammanträde inte
kan avvaktas

31 g § 2 st LVU SNAU

SN ordförande

67 Beslut om tillfälligt undantag från
utreseförbud

31 i § LVU SNAU Kopia av beslut om tillfälligt
undantag från ett
utreseförbud ska genast
skickas till Polismyndigheten
(23 c § 3
Passförordningen)

68 Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

32 § LVU Enhetschef

69 Beslut att begära polishandräckning för
att genomföra läkarundersökning

43 § 1 p LVU Enhetschef

70 Beslut att begära polishandräckning
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd av
LVU.

43 § 2 p LVU Enhetschef

28



Delegationsordning                                                               Fastställd av socialnämnden 2022-01-25
Socialnämnden                                                                     Senast reviderad 2023-03-07

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

4.8 Familjerätt - Ärenden gällande faderskap och föräldraskap
1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § 1 st

FB
Socialsekreterare/ FR Utredning ska anses inledd

när socialnämnden fått
födelseanmälan eller rätten
förklarat en man inte vara far
enligt 2 kap. 2 § FB

2 Godkännande av
föräldraskapsbekräftelse vid assisterad
befruktning som skett enligt lagen
om genetisk integritet

1 kap. 9 och 4
§§ FB

Socialsekreterare/ FR Avser då befruktning skett
vid svensk
sjukvårdsinrättning och
moderns make/
sambo el. partner har
samtyckt till behandlingen

3 a) Beslut om att inleda och bedriva
utredning om fastställande av
faderskap när dom eller
bekräftelse finns och faderskapet
kan ifrågasättas.

b) Beslut att inte inleda utredning om
fastställande av faderskap enligt
ovan.

2 kap. 1, 4, 6, 8
§§ FB

2 kap. 1 § FB

a) Enhetschef

b) SN

Enhetschef   får   endast
fatta beslut om att inleda el.
återuppta utredning.
Delegeringsförbud gällande
beslut att inte inleda
utredning.
Beslut om att inte inleda
utredning kan överklagas hos
länsstyrelsen.

4 a) Beslut om att inleda och bedriva
utredning om fastställande av
föräldraskap när dom eller
bekräftelse finns och
föräldraskapet kan ifrågasättas.

b) Beslut om att inte inleda utredning
om fastställande av föräldraskap
enligt ovan.

2 kap. 8 a § FB

2 kap. 8 a § FB

a) Enhetschef

b) SN

Enhetschef får endast fatta
beslut om att inleda el.
återuppta utredning.
Delegeringsförbud
gällande beslut att inte inleda
utredning.
Beslut om att inte inleda
utredning kan överklagas hos
länsstyrelsen.

5 Beslut om att återuppta nedlagd
utredning gällande
faderskap/föräldraskap

2 kap. 1 § FB Enhetschef

6 Beslut om att lägga ned utredning om
faderskap/föräldraskap

2 kap. 7 § FB SN Omfattas av
delegeringsförbud. Kan
överklagas hos länsstyrelsen.

7 a) Beslut om att inleda utredning om
någon annan man än den som är
gift med barnets mor kan vara far
till barnet.

b) Beslut att inte inleda eller att
nedlägga utredning enl. ovan.

2 kap. 9 § 1 st. FB

2 kap. 9 §1 st. FB

a) Enhetschef

b) SN

Omfattas av delegerings-
förbud, enhetschef får endast
fatta beslut om att inleda
utredning. Beslut om att inte
inleda el. nedlägga utredning
kan överklagas hos
länsstyrelsen.

8 Beslut om överflyttning av
faderskapsutredning/
föräldraskapsutredning

2 kap. 3 § FB SN Omfattas av
delegeringsförbud

9 Begära att annan kommun ska vara
behjälplig i utredning beträffande
fastställande av faderskap/
föräldraskap

2 kap. 4 § FB Socialsekreterare/ FR

10 Beslut att väcka och föra talan i mål om
fastställande av faderskap

3 kap. 5 § 2 st,
6 § 2 st FB

Socialsekreterare/ FR

11 Beslut att väcka och föra talan i mål om
fastställande av föräldraskap

3 kap. 14 §
2 st FB

Socialsekreterare/ FR
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4.8.1 Familjerätt - Ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge
12 Beslut att godkänna eller inte godkänna

föräldrars avtal om vårdnad, boende
och umgänge

6 kap. 6 § 2 st, 6
kap. 14 a § 2 st
resp. 6 kap. 15 a
§ 3 st FB

Socialsekreterare/ FR Beslutet kan inte överklagas.

13 Beslut att väcka talan om
umgängesreglering

6 kap. 15 a FB SN Omfattas av
delegeringsförbud

14 Yttrande till domstol gällande
umgängesstöd och beslut att utse
viss person att medverka vid
umgänge

6 kap. 15 c § 3 st
FB

Socialsekreterare/ FR

15 Beslut att utse handläggare för
samarbetssamtal

6 kap. 18 § FB 1:e socialsekreterare

16 Lämnande av upplysningar till
domstol i ärenden om vårdnad, boende
och umgänge

6 kap. 19 § 2 st
FB

Socialsekreterare/ FR

17 Beslut att utse utredare i ärenden om
vårdnad, boende och umgänge

6 kap. 19 § 3 st
FB

1:e socialsekreterare

18 Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i domstol betr.
vårdnad, boende eller umgänge

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare/ FR

4.8.2 Adoption
19 Medgivande att ta emot ett barn för

adoption
6 kap. 6 och 12
§§ SoL

SNAU Omfattas av
delegeringsförbud till
tjänsteman men kan
delegeras till utskott.

20 Återkallelse av medgivande att ta emot
barn för adoption

6 kap. 13 § SoL SNAU Se ovan

21 a) Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande då barn har
utsetts.’

b) Beslut att vägra samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande då
barn har utsetts.

6 kap. 14 § SoL

6 kap. 14 § SoL

a) Socialsekreterare/
FR

b) SNAU

Vid tvekan ang.de rättsliga
förutsättningarna ska
konsultation ske med NIA
och den förmedlande
organisationen (SKR:s
cirkulär 1997:79) Omfattas
av delegeringsförbud till
tjänsteman men kan
delegeras till utskott.

22 Beslut att utse utredare i
adoptionsärenden

4 kap. 14 § FB 1:e socialsekreterare
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4.8.3 Övrig familjerätt
23 Beslut om att godkänna avtal om att

underhållsbidrag ska betalas för längre
period än tre månader

7 kap. 7 § 2 st
FB

Enhetschef

24 Beslut om att godkänna avtal om
underhållsbidrag i form av
engångsbelopp

7 kap. 7 § FB SN Omfattas av
delegeringsförbud

25 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§
namnlagen

1:e socialsekreterare

26 Yttrande och upplysningar till
domstol beträffande äktenskaps-
skillnad avseende äktenskap som
ingåtts av underårig

5 kap. 5 § 3 st
ÄktB

1:e socialsekreterare

27 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § SoF Enhetschef

28 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av god
man/förvaltare inte längre föreligger

5 kap. 3 § SoF Enhetschef

29 Beslut om anmälan till tingsrätten att
utse särskilt förordnad vårdnadshavare

I brådskande fall

6 kap. 8 § FB SN

SN ordförande

Omfattas av
delegeringsförbud

30 Begäran hos Försäkringskassan om
förändrad betalningsmottagare av
barnbidrag

16 kap. 18 § SFB Enhetschef Vid synnerliga skäl för att
tillförsäkra att barnbidraget
kommer barnet till del.
Skälen ska framgå i den
begäran som sänds till
Försäkringskassan.
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5. Omsorg om funktionshindrade

5.1 Beslut om utredning m.m.
1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare
2 Beslut om att inledd utredning ska

läggas ned
11 kap. 1 § SoL Enhetschef

3 Beslut om att utredning ska avslutas
utan åtgärd

11 kap. 1 § SoL Enhetschef

4 Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till annan
kommun

2 a kap. 10 § SoL SNAU

5 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § SoF Biståndshandläggare
Enhetschef

6 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av god
man/förvaltare inte längre föreligger

5 kap. 3 § SoF Biståndshandläggare
Enhetschef

7 Beslut i fråga om mottagande av ärende
från annan kommun

2 a kap. 10 § SoL SNAU

8 Beslut att ansöka hos IVO om
överflyttning av ärende till annan
kommun

2 a kap. 11 § SoL SNAU

9 Beslut om medgivande till viss
hälso- och sjukvård samt vissa sociala
insatser utan den ene vårdnadshavarens
samtycke

6 kap. 13 a § FB SNAU Avser insatser enligt 9 § 4,
5 eller 6 p LSS.
Delegeringsförbud, men
får beslutas av utskott. Den
andre vårdnadshavaren måste
samtycka till
insatsen.

10 Undertecknande av samordnad
vårdplan (SIP) i samband med ansökan
om öppen psykiatrisk
tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk tvångsvård

7 a § LPT resp.
12 a § LRV

Enhetschef bistånd

11 Prövning av om överklagan inkommit i
rätt tid, samt beslut
om att avvisa överklagan om den
inkommit för sent

45 § FL Biståndshandläggare

5.2 Beslut avseende insatser enligt SoL för personer med
funktionsnedsättning
1 Beslut om bistånd i form av boendestöd

och hemtjänst.
a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap. 1 § SoL

a) Biståndshandläggare
b) Enhetschef

Samråd med 1:e socialsekr.
ska ske innan förslag till
beslut utöver vägledande
nivåer

2 Beslut om bistånd i form av råd och
stöd bostad

4 kap. 1 § SoL Enhetschef

3 Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

4 Beslut om bistånd i form av
matdistribution

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

5 Beslut om bistånd i form av bostad
med särskild service för personer över
65 år

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Samråd ska ske med
enhetschef
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6 Beslut om bistånd i form av bostad med
särskild service för personer under 65
år

4 kap. 1 § SoL SNAU Samråd med enhetschef ska
ske innan förslag till beslut

7 Beslut om bistånd i form av
ledsagarservice

a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap. 1 § SoL

a) Biståndshandläggare
b) Enhetschef

Samråd med enhetschef ska
ske innan förslag till beslut
utöver vägledande nivåer

8 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson eller kontaktfamilj

a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap.1§ SoL

a) Biståndshandläggare
b) Enhetschef bistånd

Samråd med enhetschef ska
ske innan förslag till beslut
utöver vägledande
nivåer

9 Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson eller
kontaktfamilj

Enhetschef

10 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj

Enhetschef Enligt aktuellt cirkulär från
SKR

11 Beslut om avlösarservice
a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap. 1 § SoL
a) Biståndshandläggare
a) Enhetschef

Samråd med enhetschef ska
ske innan förslag till beslut
utöver vägledande
nivåer

12 Beslut om korttidsvistelse utanför det
egna hemmet

a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap. 1 § SoL

a) Biståndshandläggare
b) Enhetschef

Samråd med enhetschef ska
ske innan förslag till beslut
utöver vägledande nivåer.
Specifik ansökan om extern
verkställighet är utöver
vägledande nivåer.

13 Beslut om avgift och jämkning av
avgift för boendestöd, service och
omvårdnad samt boende

a) enligt riktlinjer
b) i övriga fall

8 kap. 2 § SoL

8 kap. 8 § SoL
samt 4 kap. 2 §
SoL

a) Avgiftshandläggare
b) Enhetschef

Se KF:s beslut om taxor
och avgifter samt
Vägledande nivåer för
insatser enligt SoL och
LSS

14 Beslut om köp av boende, daglig
verksamhet eller korttidsverksamhet i
annan kommun eller hos annan
vårdgivare

SNAU LOU ska beaktas

15 Beslut om att bekosta insatser för
enskild som tillfälligt vistas i annan
kommun då den kommunen verkställer
insatserna.

2a kap. 7 § SoL
resp. 16 b § LSS

SNAU
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5.3 Beslut avseende insatser enligt LSS
1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § och 7 § LSS Förvaltningschef Beslut om

personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan är en del av
beslut om insats enl. 9 § LSS.
Bedömning om
personkretstillhörighet kan
följaktligen inte heller
överklagas särskilt.

2 Beslut om biträde av personlig assistent
och ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för personlig
assistent
- upp till 20 timmar
- över 20 timmar

7 § och 9 § p. 2
LSS

Förvaltningschef Avser personer som inte fyllt
65 år
Samråd med 1:e socialsekr.
ska ske innan förslag till
beslut utöver vägledande
nivåer.

3 Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov
- upp till 40 timmar per vecka
- över 40 timmar per vecka

7 § och 9 § p. 2
LSS

Förvaltningschef

4 Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för den faktiska merkostnad
som uppstår vid ordinarie personlig
assistents
sjukdom.

7 § och 9 § p. 2
LSS

Förvaltningschef

5 Beslut om ledsagarservice
- enligt vägledande nivåer
- utöver vägledande nivåer

7 § och 9 § p. 3
LSS

Förvaltningschef

6 Beslut om biträde av kontaktperson
- enligt vägledande nivåer
- utöver vägledande nivåer

7 § och 9 § p. 4
LSS

Förvaltningschef

7 Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson eller
kontaktfamilj

Enhetschef
verkställighet

8 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till kontaktperson
eller kontaktfamilj

Enhetschef
verkställighet

Enligt aktuellt cirkulär från
SKR

9 Beslut om avlösarservice
- enligt vägledande nivåer
- utöver vägledande nivåer

7 § och 9 § p. 5
LSS

Förvaltningschef

10 Beslut om korttidsvistelse utanför det
egna hemmet
- enligt vägledande nivåer
- utöver vägledande nivåer

7 § och 9 § p 6
LSS

Förvaltningschef
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11 Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen
samt under lov inom befintlig
verksamhet
- enligt vägledande nivåer
- utöver vägledande nivåer

7 § och 9 § p 7
LSS

Förvaltningschef

12 Beslut om köp av verkställighet om
insatser enligt LSS av extern utförare

SNAU

13 Beslut om boende i familjehem eller i
bostad med särskild service
för barn och ungdomar

7 § och 9 § p. 8
LSS

SNAU Samråd med enhetschef ska
ske innan förslag till beslut

14 Beslut om boende för vuxna i bostad
med särskild service

7 § och 9 § p. 9
LSS

SNAU Samråd med enhetschef ska
ske innan förslag till beslut
utöver vägledande
nivåer.

15 Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig

7 § och 9 § p.10
LSS Förvaltningschef

16 Beslut om upprättande av individuell
plan

10 § LSS Biståndshandläggare

17 Beslut om att utbetala assistans-
ersättning till annan person än den som
är berättigad till insatsen

11 § LSS Förvaltningschef

18 Beslut om upphörande av insats enligt
LSS

Förvaltningschef

19 Beslut om återbetalningsskyldighet
för felaktig eller för hög
assistansersättning

12 § LSS Förvaltningschef

20 Beslut om att anmäla behov av
ersättning för personlig assistent till
Försäkringskassan

15 § p. 8 LSS Biståndshandläggare Gäller under förutsättning
att den enskilde ansökt om
personlig assistent enl. LSS,
inte enl. SoL

21 Anmäla till IVO om det finns anledning
att anta att en
tillståndshavarens lämplighet för att
bedriva verksamhet med personlig
assistans kan ifrågasättas

15 § p. 11 LSS Förvaltningschef

22 Förhandsbesked om rätt till insats
enligt LSS för person som inte är bosatt
i kommunen

16 § 2 st. LSS Förvaltningschef
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6. Vård och omsorg, livsföring i övrigt för främst äldre personer

6.1 Beslut avseende utredningar, verkställighet m.m.
1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

2 Beslut om att inledd utredning ska
läggas ned.

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare
Enhetschef

3 Beslut om att utredning ska
avslutas utan åtgärd

11 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare
Enhetschef

4 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § SoF Biståndshandläggare
Enhetschef

5 Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av god
man/förvaltare inte längre föreligger

5 kap. 3 § SoF Biståndshandläggare
Enhetschef

6 Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson

Enhetschef utförare

7 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj

a) enligt norm och riktlinjer
b) utöver norm och riktlinjer

a) Enhetschef
b) Förvaltningschef

Enligt aktuellt cirkulär från
SKR

8
Beslut om avgift och jämkning av
avgift för hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende

a) enligt riktlinjer
b) i övriga fall

8 kap. 2 § SoL
8 kap. 8 § SoL
samt 4 kap. 2 §
SoL a) Avgiftshandläggare

b) Enhetschef

Se KF:s beslut om taxor och
avgifter

9 Beslut om att bekosta insatser för
enskild som tillfälligt vistas i annan
kommun då den kommunen verkställer
insatserna.

2a kap. 7 § SoL Förvaltningschef

10 Prövning av om överklagandet
inkommit i rätt tid, samt beslut om att
avvisa överklagan om den
inkommit för sent

45 § FL Biståndshandläggare

6.2 Beslut avseende insatser
1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst

a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap. 1 § SoL

a) Biståndshandläggare
b) Enhetschef bistånd

Samråd med enhetschef ska
ske innan förslag till beslut
utöver vägledande nivåer.

2 Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm

4 kap. 1 § SoL
Biståndshandläggare

3 Beslut om bistånd i form av
matdistribution

4 kap. 1 § SoL
Biståndshandläggare

4 Beslut om bistånd i form av särskild
boendeform samt bostad
med särskild service för personer:

a) under 65 år
b) över 65 år

4 kap. 1 § SoL

a) SNAU
b) Enhetschef bistånd

36



Delegationsordning                                                               Fastställd av socialnämnden 2022-01-25
Socialnämnden                                                                     Senast reviderad 2023-03-07

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning

5 Beslut om att bevilja
medboende/parboende åt
make/sambo i särskild boendeform

4 kap. 1 och
1 c §§ SoL

Biståndshandläggare Gäller när make/sambo
beviljats boende i form av
särskild boendeform.
Sammanboendet ska ha
varit varaktigt.
Samråd med enhetschef
bistånd ska ske.

6 Beslut om bistånd i form av
korttidsboende

a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap. 1 § SoL

a) Biståndshandläggare
b) Enhetschef bistånd

Samråd med enhetschef
bistånd ska ske.

7 Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet

a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap. 1 § SoL

a) Biståndshandläggare
b) Enhetschef bistånd

8 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

a) enligt vägledande nivåer
b) utöver vägledande nivåer

4 kap.1 § SoL

a) Biståndshandläggare
b) Enhetschef bistånd

Samråd med enhetschef
bistånd ska ske innan
förslag till beslut utöver
vägledande nivåer.
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7. Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område
1 Anmälan till IVO av verksamhet eller

verksamhetsförändring på hälso- och
sjukvårdens område

2 kap. 1-2 §§ PSL Verksamhetschef
MAS

2 Anmälan till IVO om allvarlig
skada eller risk att drabbas av allvarlig
skada eller sjukdom i samband med
vård, behandling eller undersökning
(lex Maria)

3 kap. 5 § PSL Verksamhetschef
MAS

Vårdgivaren ansvarar för
att lex Maria- anmälningar
görs.
SOSFS 2005:28, SOSFS
2013:3
Verksamhetschef och
socialnämnden ska
underrättas om upprättad
anmälan.

3 Anmälan till IVO av anställd eller
tidigare anställd legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal då det kan befaras att
denne utgör en fara för
patientsäkerheten

3 kap. 7 § PSL Verksamhetschef
MAS

4 Upprättande av
patientsäkerhetsberättelse

3 kap. 10 § PSL MAS

5 Ansvar för användning och
egentillverkning av medicin-
tekniska produkter samt att till
tillverkaren och läkemedelsverket
anmäla olyckor och tillbud
avseende medicinteknisk utrustning och
hjälpmedel

SOSFS 2013:3 Verksamhetschef
MAS

6 Beslut om utlämnande av
Journalhandlingar inom hälso- och
sjukvården (kommunal primärvård)

25 kap 6 § OSL MAS
Förvaltningschef

7 Anmälningsskyldighet missförhållanden
inom äldreomsorgen och inom
verksamhet enligt LSS

14 kap § 2 SoL

24 a § LSS

Förvaltningschef Hantering enligt rutin för Lex
Sarah samt föreskrifter
SOSFS 2011:5.
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8. Färdtjänsthandläggning
1 Beslut om tillstånd till färdtjänst med

regel kompletteringar (enligt riktlinjer)
6-9 §§ lag om
färdtjänst

Färdtjänsthandläggare

2 Beslut om att återkalla tillstånd till
färdtjänst
- om tillståndshavaren gjort sig
skyldig till allvarliga och upprepade
överträdelser av de föreskrifter och
villkor som gäller

12 § lag om
färdtjänst

Färdtjänsthandläggare

3 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ lag om
riksfärdtjänst

Färdtjänsthandläggare

4 Beslut om att återkalla tillstånd för
riksfärdtjänst
- om tillståndshavaren gjort sig
skyldig till allvarliga upprepade
överträdelser av de föreskrifter som
gäller för riksfärdtjänst

9 § lag om
riksfärdtjänst

Färdtjänsthandläggare

5 Rätt att meddela entreprenör att
färdtjänstresa får företas i avvaktan på
expediering av beslut

Färdtjänsthandläggare
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9. Tillstånd och tillsyn enligt alkohol, tobaks- och lotterilagen

9.1  Alkohollagen
1 Beslut om stadigvarande

serveringstillstånd till allmänheten
8 kap. 2 § AL Ordförande

2 a) Beslut om stadigvarande
serveringstillstånd till slutet
sällskap

b) i särskilt brådskande fall

8 kap. 2 § AL a) SN

b) Ordförande

3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare

4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd
till slutet sällskap

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare

5 Beslut om utökning av serveringsyta 8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare

6 Beslut om stadigvarande utökning
av serveringstid

8 kap. 2 § AL SN

7 Beslut om tillfällig utökning av
serveringstid, även serveringstid utöver
normaltiden

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare

8 Ansökan om kryddning av sprit-
dryck som serveras som snaps

8 kap 3 § AL Alkoholhandläggare

9 Beslut om stadigvarande
serveringstillstånd för
cateringverksamhet för slutna sällskap

8 kap. 4 § AL Alkoholhandläggare

10 Godkännande av serveringslokal
för cateringverksamhet efter anmälan

8 kap. 4 § AL Alkoholhandläggare

11 Beslut om serveringstillstånd på
hotell med rumsservering och minibar

8 kap. 5 § AL Alkoholhandläggare

12 Beslut om särskilt tillstånd för
provsmakning vid arrangemang

8 kap. 6 § AL Alkoholhandläggare

13 Beslut om särskilt tillstånd för
provsmakning vid tillverkningsstället

8 kap. 7 § AL Alkoholhandläggare

14 Beslut om avläggande av kunskaps-
prov för den sökta verksamheten

8 kap. 12 § AL Alkoholhandläggare

15 Beslut om gemensam serveringsyta 8 kap. 14 § AL Alkoholhandläggare

16 Beslut om pausservering i teater-
eller konsertlokal

8 kap 15 § AL Alkoholhandläggare

17 Beslut om att tillåta servering utöver
normaltiden vid enstaka tillfälle till
slutet sällskap eller allmänheten

8 kap § 19 AL Alkoholhandläggare

18 Beslut om tillsynsplan 9 kap 2 § AL Alkoholhandläggare
19 Beslut att utlämna uppgifter på

begäran av annan tillsynsmyndighet,
Skatteverket och Tullverket

9 kap 8 § AL Alkoholhandläggare

20 Begäran om biträde av polismyndighet
för utövande av tillsyn enligt 9 kap
13-15 §§

9 kap 9 § AL Alkoholhandläggare
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21 Beslut med anledning av ansökan
från konkursbo om att få fortsätta
rörelsen

9 kap. 12 § 2 st
AL

Alkoholhandläggare Ansökan ska enligt
alkohollagen behandlas med
förtur

22 Begäran om tillträde till driftställe,
tillhandahållande av handlingar som
rör verksamheten, biträde vid tillsyn,
utlämnande av varuprover och
tillgång till verksamhetsredovisning

9 kap 13 § AL Alkoholhandläggare

23 Begäran om tillträde till driftställe,
handlingar och upplysningar från den
som driver servering av eller
försäljning av folköl

9 kap 15 § AL Alkoholhandläggare

24 Beslut att återkalla samt bevilja nytt
tillstånd med villkor. I brådskande fall

9 kap 17 § AL Ordförande

25 Beslut om erinran 9 kap. 17 § AL Alkoholhandläggare

26 Beslut om återkallelse i de fall som
avser ägarbyte, konkurs samt på
tillståndshavarens begäran

9 kap. 18 § p. 1
AL

Alkoholhandläggare

27 Beslut om återkallelse då
tillståndshavaren inte längre har
tillstånd att hantera livsmedel

9 kap 18 § 3 p
AL

Alkoholhandläggare

28 Beslut att inleda tillsynsutredning,
förhandsbedömning att inte inleda
utredning och beslut att lägga ned
inledd tillsynsutredning.

Tillsynsutredning Alkoholhandläggare

9.2  Spelförodningen (2018:1475)
29 Avge yttrande till Lotteriinspektionen

för restauranger med tillstånd
3 kap 11 §
spelförordningen

Alkoholhandläggare

9.3  Tobakslagen (1993:581)
30 Ansvara för tillsyn rökfria skolgårdar

och utdömande av vite eller
föreläggande tobaksvara efter rättelse.
Beslut om förbud mot försäljning eller
meddela varning

20 § TL Alkoholhandläggare
eller nämnd

31 Beslut om förbud mot försäljning eller
meddela varning

20 a § TL Alkoholhandläggare
eller nämnd

32 Ta prover av tobaksvaror 23 § TL Alkoholhandläggare
33 Begäran om hjälp från polis 23 b § TL Alkoholhandläggare

9.4  Lag om tobak och liknande produkter LTLP (2018:2088)
34 Bevilja tillfälligt tillstånd för

tobaksförsäljning
5 kap 3 § 2st Alkoholhandläggare

35 Beslut att bevilja försäljningstillstånd
efter ansökan från konkursbo

5 kap 9 § Alkoholhandläggare

36 Beslut att återkalla tillstånd för
tobaksförsäljning när tillståndet inte
längre nyttjas

7 kap 10 § 1 p Alkoholhandläggare

37 Beslut i tillståndsärende gällande;
tobaksvaror, föreläggande, förbud eller
varning

7 kap 9 och 11 §§ Alkoholhandläggare
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Beslut i tillsynsärende gällande e-
cigaretter och påfyllningsbehållare,
föreläggande, förbud eller varning

7 kap 12 § Alkoholhandläggare

9.5  Lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare (2017:425)
39 Ansvara för tillsyn av e- cigaretter med

behållare
26 § p 1a – 2b Alkoholhandläggare

40 Besluta och utdöma vite eller
föreläggande

31 § Alkoholhandläggare

41 Besluta om förbud mot försäljning eller
meddela
varning

32 § Alkoholhandläggare
eller nämnd

9.6  Lag om receptfria läkemedel (2009:730)
42 Ansvara för kontroll av försäljning av

receptfria läkemedel
20 § Alkoholhandläggare
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