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ALLMÄNNA REGLER FÖR DELEGATIONSBESLUT 
LAGRUM 

Kommunstyrelsens och nämndernas möjligheter till delegering av beslut behandlas i 
kommunallagen, 6 kap. 37-38 §§.   

 

Kommunstyrelse och nämnder får uppdra till ett utskott, till en ledamot eller till en 
anställd i kommunen att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller grupp av ärenden.  
 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning 

av att beslut av styrelsen/nämnden i sin helhet eller av fullmäktige har 
överklagats.  

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt.  

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits åt 
styrelsen/nämnden.  

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Sådana föreskrifter finns bland 
annat i socialtjänstlagen, 10 kap. 4-5 §§.  

 

BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

Socialnämnden får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Står det direkt 
omnämnt i lagtexten att ordföranden beslutar i akuta situationer finns även 
ordföranden angiven som delegat (gäller LVU och LVM). Dessa beslut ska anmälas 
vid nämndens nästkommande sammanträde.  

 

Ledamöter som får fatta beslut i brådskande ärende är: 

1) Ordförande  

2) Vice ordförande  

3) 2:a vice ordförande  

 

INNEBÖRD OCH SYFTE  

Delegering innebär att beslutanderätt förs över från socialnämnden till en delegat 
som självständigt fattar beslut på nämndens vägnar. Delegeringsbesluten har samma 
rättsverkan som ett nämndsbeslut. Ett syfte med delegering är att avlasta 
socialnämnden från rutinärenden och ge utrymme för behandling av betydelsefulla 
och principiella ärenden.  
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DELEGATIONSBEGRÄNSNINGAR I SOCIALTJÄNSTLAGEN  

Vissa av socialnämndens beslut är mycket integritetskänsliga för den enskilde. 
Därför har möjligheten till delegering i vissa fall begränsats på så sätt att 
beslutanderätten endast går att delegera till en särskild avdelning som består av 
ledamöter eller ersättare i nämnden (politiskt utskott). Dessa begränsningar återfinns 
i 10 kap. 4 § SoL. Bestämmelsen syftar till att utesluta uppräknade ärendegrupper 
från överföring av beslutanderätt till vissa delegater. Något indirekt 
delegeringsförbud för andra ärenden är däremot inte avsett med bestämmelsen.  

 

Ytterligare regler om delegering finns i 10 kap. 5 § SoL. I denna paragraf ges 
delegeringsrätt i ett flertal frågor där socialnämnden skall medverka enligt FB. 
Delegeringsrätten är dock i vissa avseenden begränsad. Den gäller inte befogenhet 
enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en utredning eller lägga ned en 
påbörjad utredning (dvs. utredning om faderskap). I 10 kap. 5 § SoL meddelas också 
vissa andra delegeringsförbud. Således får delegering inte ske i frågor som avses i 5 
kap. 2 § SoL. Där föreskrivs att socialnämnden, när ett barns bästa kräver det, får 
förbjuda en person som har sitt hem inom kommunen att utan nämndens 
medgivande ta emot andras underåriga barn för vistelse i hemmet som inte är 
tillfällig. Härmed avses även feriehem. Vidare får uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar inte omfatta befogenhet att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 
16 kap. 18§ eller 18 kap 19 § SFB. Dessa föreskrifter ger socialnämnden befogenhet 
att göra framställning hos Försäkringskassan om att barnbidrag och underhållsstöd 
skall kunna betalas ut till annan lämplig person eller till nämnden.  

 

DELEGERING AV BESVÄRSRÄTT  

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 
möjligt att delegera. Ett ärende blir inte heller av särskild betydelse enbart på grund 
av att det överklagats utan avgörande är den sakfråga som är aktuell. Bemyndigandet 
skall vara försett med det i 6 kap. 38 § KL angivna förbehållet, att vad gäller ärenden 
som rör myndighetsutövning mot enskilda delegeringen inte får omfatta ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 

ÅTERKALLANDE AV DELEGATION 

Nämnden har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot 
kan ett beslut som redan fattats i princip inte återtas. Nämnden har ingen 
omprövningsmöjlighet. 
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DELEGATER 

Beslutanderätt har för de flesta ärendegrupperna delegerats till flera nivåer. Det 
förutsätts att beslut normalt fattas på den lägsta nivån. Delegat har rätt att överlämna 
ärende till högre nivå eller till nämnden, om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla 
detta. 

Vid angivande av delegat, t ex avdelningschef, enhetschef, handläggare gäller 
delegationen inom delegatens ansvars- samt tjänstgöringsområde, t ex 
ekonomigrupp, barn- och ungdomsgrupp eller geografiskt område. 

 

ERSÄTTARE VID JÄV MED MERA 

Om delegaten på grund av jäv eller av annat skäl inte kan fatta beslut med stöd av 
delegeringsordningen i ett visst ärende gäller följande: 

 Om ordförande är delegat hänskjuts ärendet till tjänstgörande ordförande 

 Om anställd är delegat hänskjuts ärendet till närmast överordnad om inte vikarie 
är utsedd.  

 

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT  

Alla delegationsbeslut skall anmälas till socialnämnden och redovisas i den ordning 
som nämnden beslutar. Socialnämndens protokoll skall vara formulerat på ett sådant 
sätt att det i efterhand är möjligt att fastslå vilka delegeringsbeslut som redovisats vid 
ett visst sammanträde. Den som vill överklaga ett delegeringsbeslut skall med 
ledning av nämndsprotokollet kunna se i vilka ärenden beslut har fattats med stöd av 
delegering. Ett delegationsbeslut vinner laga kraft först sedan nämndens beslut har 
anslagits. 

 

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT  

Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt och i samma ordning som 
nämndens beslut. Inom förvaltningsrätten förekommer två huvudtyper av 
överklagande; enligt kommunallagen (kommunalbesvär) och enligt förvaltningslagen 
(förvaltningsbesvär) . 

 

Den som är medlem i kommunen kan anföra kommunalbesvär. Vid 
kommunalbesvär görs en laglighetsprövning. Om överklagandet bifalls kan 
besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett 
nytt beslut. Överklagande genom laglighetsprövning skall ske inom tre veckor från 
den dag då det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att protokollet med det 
aktuella delegeringsbeslutet är justerat.  

 

Beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild kan överklagas enligt 
förvaltningslagen av den som berörs av beslutet. Vid förvaltningsbesvär prövar 
besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om överklagandet 
bifalls kan besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess 
innehåll eller ersätta det med ett nytt beslut.  
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DELEGATIONSBESLUT OCH VERKSTÄLLIGHETSBESLUT  

Det finns ingen tydlig gräns mellan delegation och verkställighet. Beslut som fattas 
av tjänsteman inom ramen för dennes befattning och som inte innebär en 
självständig bedömning betraktas som verkställighet. Men även andra beslut där 
styrelse/nämnd rimligen inte har behov av uppföljning och där kommuninvånarnas 
intresse av att kunna överklaga kan antas vara mycket begränsat bör hänföras till 
kategorin verkställighet. Ofta är verkställighetsfrågorna reglerade i lagar eller avtal. 
Detta gäller bland annat många personalärenden. Beslut som är av förberedande 
karaktär betraktas inte som delegationsbeslut. Beslut om avgifter enligt fastställd taxa 
är normalt sett typexempel på verkställighetsbeslut. Avgiftsbeslut avseende vård och 
omsorg kan överklagas med förvaltningsbesvär och hanteras därför som 
delegationsbeslut. Verkställighetsbeslut redovisas inte till socialnämnden och kan 
inte överklagas. 

 

REVIDERING 

Översyn/revidering av delegationsordningen ska genomföras minst en gång varje 
mandatperiod. 
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FÖRKORTNINGAR  

AL Alkohollag 
AML Arbetsmiljölag 

BegrL Begravningslag 
BrB  Brottsbalk  
FB  Föräldrabalk 
FL Förvaltningslag  
FPL Förvaltningsprocesslag  

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

HVB  Hem för vård eller boende 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
KL  Kommunallag   
KörkF  Körkortsförordning  
LOU Lag om offentlig upphandling 

LOV Lag om valfrihet 
LUL  Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
LVU  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  
FtjL Lag om färdtjänst 

RftjL Lag om riksfärdtjänst 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  
LVM  Lag om vård av missbrukare i vissa fall  

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag  
PassF  Passförordning   
PSL Patientsäkerhetslag 

RhjF Rättshjälpsförordning 

RhjL Rättshjälpslag 

SkL Skadeståndslag 
SFB  Socialförsäkringsbalk  
SoF  Socialtjänstförordning  

SoL  Socialtjänstlag  

ÄktB Äktenskapsbalk 

ÄB Ärvdabalken 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

1.  Beslut i ärenden som är så 
brådskande att socialnämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

 

6 kap. 36 § KL Ordförande 

 

GEMENSAMMA ÄRENDEN 

ANSTÄLLNING, ARBETSMILJÖANSVAR & ORGANISATION 

2.  Tillsvidareanställning (utom 
socialchef)1 

 
 

Socialchef  

Avdelningschef 

Enhetschef  

 

3.  Tillsvidareanställning av 
enhetschef 

 
 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

 

4.  Tillsvidareanställning av 
avdelningschef 

 

 

Socialchef   
 

5.  Visstidsanställning överstigande 
ett år (utom socialchef) 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialnämnden 
beslutar efter 
samråd med 
kommunstyrelsens 
presidium och 
kommunchef om 
anställning av 
socialchef. 

 
6.  Uppsägning p.g.a. arbetsbrist 

efter samråd med HR-strateg. 

 

 

Socialchef 

Avdelningschef  

7.  Uppsägning av personliga 
skäl/avskedande efter samråd 
med HR-chef. 

 

 

Socialchef 

 

8.  Avstängning/disciplinåtgärd 
efter samråd med HR-strateg. 

 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

                                                      
1 Socialnämnden beslutar efter samråd med kommunstyrelsens presidium och kommunchef 
om anställning av socialchef. 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

9.  Polisanmälan mot personal som 
misstänks för brott i tjänsten. 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

 

10.  Skyddsansvar för arbetsmiljön 
enligt arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen och 
arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  

AML Socialchef 

 

Kommunstyrelsen/ 
Kommunchefen har 
skyddsansvar för 
arbetsmiljön för 
socialchefen 

Vidaredelegeras 
enligt särskild 
arbetsmiljödelegatio
n. 

 
11.  Förvaltningsorganisation under 

socialnämnden som inte innebär 
principiellt viktig förändring. 

 

 

Socialchef 

 

SEKRETESS, ÖVERKLAGNINGAR M.M 

12.  Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
till enskild eller annan 
myndighet samt beslut om 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild.2 

 

2 kap. 14 - 15 §§ 
TF  

6 kap. 3 § OSL  

10 kap. 4 och 13 
§§ OSL 

 

Socialchef 
Avdelningschef 

 

 

13.  Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

 

12 kap. 6 § SoL 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

 

14.  Beslut att avvisa för sent 
inkommen överklagan3 

 

24 § FL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef  

 

 

15.  Omprövning av beslut i ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat4 

27 § FL Arbetsutskott 

Socialchef 

Avdelningschef 

 

                                                      
2 Beslut att lämna ut handling fattas av den om har handlingen i sin vård.  
 
3 Gäller ej beslut som överklagas enligt 10 kap. KL 

4 Anpassas till beslutsnivån 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

Enhetschef 

Handläggare 

 
16.  Beslut om att avge yttrande med 

anledning av överklagning.5 
22-25 §§ FL 

FPL 

Ordförande 

Arbetsutskott 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare  

 

 

17.  Överklagande och yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
domstolen när 
förvaltningsrätten eller 
kammarrätten ändrat nämndens 
beslut.  

Avser beslut såväl av socialnämnden 
som av delegat 

22-25 §§ FL 

FPL 

3 kap. 10 §, 

6 kap. 36 § KL 

10 kap. 1, 2 §§ 
SoL 

27 § LSS 

16 § FtjL 

13 § RftjL 

Arbetsutskott6 

 

 

 

Ordförande7 

 

 

 

18.  Teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 

 Förvaltnings-chef  

YTTRANDE TILL ALLMÄN DOMSTOL OCH ÅKLAGARMYNDIGHET M M 

19.  Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

20.  Beslut om att utse ombud att 
föra nämndens talan 

 

10 kap. 2 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

 

21.  Beslut om polisanmälan/inte 
polisanmäla angående misstanke 

12 kap. 10 § SoL  

10 kap. 21, 22, 23 
§§ OSL 

  

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef  

1:e socialsekreterare 

 

                                                      
5 Anpassas till beslutsnivån 
Om det överklagade beslutet har fattats av nämnden eller arbetsutskottet får ordförande besluta 
endast om nämnds- eller utskottssammanträde inte kan avvaktas 
6 Avser endast ärenden där det överklagade beslutet har fattats av arbetsutskottet. 
 

7 Ordförande beslutar om delegat har fattat det överklagade beslutet.  
Om det överklagade beslutet har fattats av nämnden eller arbetsutskottet får ordförande besluta 
endast om nämnds- eller utskottssammanträde inte kan avvaktas. 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

om vissa brott mot underårig 
samt vissa grövre brott8      

22.  Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten efter samråd med 
avdelningschef9 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 2 § OSL 

Bidragsbrottslagen 
(2007:612) 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 
 

23.  Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning 

43 § RhjL 

36 § RhjF 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

 

 

24.  Anmälan om behov av offentligt 
biträde. 

43 § RhjL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare  

1:e socialsekreterare 

 

25.  Avvisande av ombud eller 
biträde     

9 § FL Arbetsutskott  

 
26.  Yttrande till allmän domstol i 

adoptionsärenden10 

 

Kap 4 § 10 Fb Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

 

 

27.  Yttrande till åklagarmyndighet 11 § 1 st. LUL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

28.  Begäran till åklagarmyndighet 
med anledning av ev utredning 
beträffande misstänkt under 15 
år 

 

31 § LUL 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

 

                                                      
8 Avser misstanke om brott enligt BrB 3 kap (liv och hälsa), 4 kap (frihet och frid) och 6 kap 

(sexualbrott) samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 1 år.  

Vår sekretess är inget hinder mot en polisanmälan 
 

9 Till exempel ekonomiskt bistånd och avgifter. 
Vår sekretess är inget hinder mot en polisanmälan. 

10 Gäller nationella adoptioner  
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

29.  Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

38 § LUL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

30.  Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till åklagaren 

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

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

 

 

31.  Yttrande enligt namnlagen 45 - 46 §§ 
Namnlagen 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

 

32.  Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § ÄktB Arbetsutskott  

33.  Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har 
fyllt 16 år 

11 kap. 16 §  

2 st. FB 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

34.  Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap. 2 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

 

35.  Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 
kap. 2 § KörkF 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

36.  Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens medgivande 
för barn under 18 år 

3 § 2 st. PassF Socialchef 
Avdelningschef 
Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

 

37.  Beslut om att föra talan hos 
förvaltningsrätten om 
ersättning/återkrav. 

9 kap. 3 § 1 st SoL Arbetsutskott  

TILLSYN ÖVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN & SOCIALTJÄNSTEN MM 

38.  Beslut om anmälan till IVO om 
händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada.11 

3 kap. 5 § 
Patientsäkerhetsla
gen 

MAS  

                                                      
11 Se särskilda riktlinjer beträffande Lex Maria 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

39.  Beslut om anmälan till IVO om 
det finns skälig anledning att 
befara att en person, som har 
legitimation för ett yrke inom 
hälso- och sjukvården och som 
är verksam eller har varit 
verksam hos vårdgivaren, kan 
utgöra en fara för 
patientsäkerheten. 

3 kap. 7 § 
Patientsäkerhetsla
gen 

MAS  

40.  Beslut om att inleda utredning 
med anledning av inkommen 
rapport. 12 

14 kap § SoL 

24 b § LSS 

Socialchef 

Avdelningschef 

Kvalitets-controller 

Utredare 

 

41.  Beslut att avsluta utredning 
enligt Lex Sarah13 

14 kap 6 § SoL 

24 e § LSS 

Socialchef 

Avdelningschef 

Kvalitets-controller  

 

 

42.  Beslut om anmälan till IVO om 
allvarligt missförhållande eller en 
påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande 

14 kap 7 § SoL 

24 f § LSS 

Socialchef 

Avdelningschef  

Kvalitets-controller 

 

43.  Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap. 9 § 
Smittskyddslagen 

MAS  

ÖVRIGA GEMENSAMMA ÄRENDEN 

44.  Avskrivning av socialnämndens 
fordringar14 

   

  fordran på belopp 
understigande ett basbelopp 

 Socialchef 

 
  övriga beslut   Arbetsutskott 
45.  Upphandlingsärenden upp till 

och med 3 basbelopp; inom 
budget15 

 Socialchef 

Avdelningschef 

 

46.  Upphandlingsärenden 4-10 
basbelopp; inom budget 

 Socialchef 

 

                                                      
 

12 Se särskilda riktlinjer beträffande Lex Sarah 
 

13 Se särskilda riktlinjer beträffande Lex Sarah 
 
14 Ekonomichefen beslutar om anstånd med betalning av kommunens fordringar 
15 Upphandlingsärenden som inte ligger inom inköpsfunktionens ansvarsområde för samordnad 
upphandling. 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

47.  Upphandlingsärenden 10 
basbelopp och över 

  

  godkännande av 
förfrågningsunderlag 

 Arbetsutskott 

  upphandling enligt av 
socialnämnden eller 
arbetsutskottet godkänt 
förfrågningsunderlag och 
inom budgeterade medel 

 Socialchef  

  övrig upphandling  Arbetsutskott  
48.  Beslut om utdelning av 

donationsmedel enligt antagna 
principer 

 Arbetsutskott  

49.  Beslut om utdelning av 
föreningsbidrag till 
pensionärsföreningar enligt 
antagna normer 

 Socialchef  

50.  Avyttring av lös egendom16  Socialchef  

51.  Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskador vid 
myndighetsutövning/verkställig
het vid belopp överstigande fyra 
basbelopp. 

3 kap. 2 § SkL Arbetsutskott  

52.  Beslut om anmälan till 
överförmyndarnämnden om 
behov av förmyndare/god 
man/förvaltare. 

5 kap. 3 § 1p SoF 

15 § 6p LSS 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

 

53.  Beslut om anmälan till 
överförmyndarnämnden om att 
behov av förmyndare/god 
man/förvaltare inte längre 
föreligger. 

5 kap. 3 § 2p SoF 

15 § 6p LSS 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

 

54.  Beslut om anmälan till 
överförmyndarnämnden om 
förhållande beträffande 
förvaltningen av underårigs 
egendom17 

5 kap. 3 § 3p SoF 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

 

                                                      
16 Försäljningen ska ske till marknadsvärde och får inte överstiga två och ett halvt (2,5) basbelopp. 
 
17 Avser all slags egendom 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

55.  Dödsboanmälan till tingsrätt18 20 kap. 8 a ÄB Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

 

56.  Beslut att ordna gravsättning19 5 kap. 2 § BegrL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

 

INDIVID- & FAMILJEOMSORGEN - IFO 

SOL – SOCIALTJÄNSTLAGEN MM 

HANDLÄGGNING 

57.  Beslut om att inleda utredning 
gällande barn och ungdom 

 

11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 4 § SoL 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Socialjour 

 

 

58.  Beslut om att inleda utredning  11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 4 § SoL 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare med 
mottagnings-funktion 

 

 

59.  Beslut om att inte inleda 
utredning 

11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 4 § SoL 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

60.  Beslut om att inledd utredning 
gällande barn och ungdom 
avslutas utan åtgärd 

11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 4 § SoL 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

61.  Beslut om att inledd utredning 
avslutas utan åtgärd 

11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 4 § SoL 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare med 
mottagnings-funktion 

 

                                                      
18 Tingsrätten skall underrättas om vem som är delegat. 
 

19 Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna från dödsboet. 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

62.  Beslut om att inledd utredning 
avslutas med beslut om 
uppföljning 

11 kap. 4 § SoL 1:e socialsekreterare  

63.  Förlängning av utredningstiden i 
ärenden som rör barn och 
ungdom. 

11 kap. 2 § SoL Arbetsutskott  

64.  Beslut om upphörande av 
biståndsinsatser avseende hem 
för vård eller boende eller 
familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

65.  Beslut om upphörande av 
biståndsinsatser, gällande barn 
och ungdom, trots att den 
enskilde önskar att insatsen skall 
fortsätta 

4 kap 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

 

66.  Beslut om upphörande av 
biståndsinsatser trots att den 
enskilde önskar att insatsen skall 
fortsätta 

4 kap 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

 

 

 

67.  Ekonomiskt bistånd till offer för 
våld i nära relationer 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Socialsekreterare 

Socialjour 

 

68.  Ekonomiskt bistånd till offer för 
människohandel/trafficking 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Socialsekreterare 

Socialjour 

 

ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDE 

69.  Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun.20 

2 a kap. 10 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

70.  Beslut om ansökan till IVO om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun. 

2 a kap. 11 § SoL  Socialchef 

Avdelningschef 

 

71.  Beslut om mottagande av 
ärende från annan kommun. 

2 a kap. 10 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

 

72.  Beslut om yttrande till IVO över 
ansökan om överflyttning av 
ärende till Höganäs. 

2a kap. 11 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

 

                                                      
20 Avser även ärenden enligt LVU. 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

73.  Beslut om överklagande av 
beslut fattat av IVO när det 
gäller överflyttning av ärende. 

16 kap. 4 § 5 p 
SoL  

Socialchef 

Avdelningschef 

 

 

JOURHEM, FAMILJEHEM & HVB-HEM INKLUSIVE ERSÄTTNING 

74.  Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem/familjehem21 

4 kap 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Socialjour 

 

75.  Godkännande av jourhems 
lämplighet för tillfällig vård och 
fostran  

6 kap 6 § SoL Arbetsutskott  

76.  Beslut om ersättning till 
jourhem  

   

  enligt kommunförbundets 
riktlinjer 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

  utöver norm  Socialchef 

Avdelningschef 

 

77.  Beslut om bistånd i form av 
vård (placering/omplacering) i 
familjehem 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott  

78.  Medgivande att underåriga tas 
emot för stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som inte 
tillhör någon av hans föräldrar 
eller annan vårdnadshavare22 

6 kap 6 § SoL Arbetsutskott  

79.  Godkännande av familjehems 
lämplighet för stadigvarande 
vård och fostran  

6 kap 6 § SoL Arbetsutskott  

80.  Beslut om ersättning till 
familjehem  

SoL & LVU Socialchef 
Avdelningschef 

1:e socialsekreterare 

 

Se LLS 

  enligt kommunförbundets 
riktlinjer 

 Enhetschef  

  utöver norm  Socialchef 

Avdelningschef 

 

 

                                                      
21 Inte varaktig vård, max 4 månader. 
 
22 Gäller vid privat placering. 
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ÄRENDETYP LAGRUM BESLUTANDE ANMÄRKNING 

81.  Beslut om bistånd åt i form av 
vård placering i hem för vård 
eller boende, HVB-hem. 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott  

82.  Beslut om omplacering i hem 
för vård eller boende, HVB-
hem. 

4 kap. 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 
Enhetschef  

Tillfällig 

  i kommunens regi23    

  övriga fall  Arbetsutskott  

83.  Beslut om tillfällig vård i 
kommunens hem för vård eller 
boende, HVB-hem.24 

 

4 kap. 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialjour 

 

84.  Beslut om ekonomiskt bistånd 
åt barn och ungdom i samband 
med placering, omplacering eller 
flyttning från familjehem eller 
HVB-hem, t.ex. hyra  

4 kap 1 § SoL  

 

Socialchef 

Avdelningschef 

 

  upp till 50 % av basbelopp 
(per månad) 

 Enhetschef 

 

 

 

 över 50 % av basbelopp (per 
månad) 

 Arbetsutskott 

85.  Övervägande om fortsatt vård i 
annat hem än det egna 25 

6 kap 8 § SoL Arbetsutskott . 

 

  

                                                      
23 Skriftligt omplaceringsbeslut krävs 

24 Inte varaktig vård, max 4 månader. 
 
25 Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var sjätte månad 
är skyldig att överväga om det finns ett behov för fortsatt vård 
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ÖPPENVÅRDSINSATSER INKLUSIVE ERSÄTTNING 

86.  Beslut om öppenvårdsinsatser  4 kap 1 § SoL   

  i kommunens regi 

 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

1:e socialsekreterare 

 

  i övriga fall 
 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

87.  Beslut om  

 kontaktperson 

 kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

88.  Beslut om förordnande och 
entledigande26 

 av kontaktperson 

 av kontaktfamilj 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

 

89.  Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/familj 

  

Socialchef 

Avdelningschef 

 

  enligt norm 

 utöver norm  

 Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

 

 

90.  Beslut om bistånd i form av 
bostadssocialt kontrakt/ 
träningslägenhet/jourlägenhet 

4 kap 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

 

ADOPTION 

91.  Medgivande att ta emot ett barn 
för adoption. 

6 kap 12 § SoL Arbetsutskott  

92.  Återkallelse av medgivande att 
ta emot ett barn för adoption. 

6 kap 13 § SoL Arbetsutskott  

93.  Beslut angående samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 

6 kap 14 § SoL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

  samtycke 

 

 Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 

 

  ej samtycke  Arbetsutskott  

                                                      
26 Vid anlitande av förtroendevald som kontaktperson/familj fattas beslut i AU 
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ÖVRIGT 

94.  Beslut om ersättning från 
förälder 

 

8 kap. 1 § SoL 

6 kap. 2-4 §§ SoF 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

 

95.  Beslut om att meddela 
underhållsskyldig att nämnden 
ska uppbära underhållsbidrag i 
stället för vårdnadshavaren 

 

8 kap 1 § SoL 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

96.  Beslut som framställning till 
Försäkringskassan om ändring 
av betalningsmottagare av för 
allmänt barnbidrag. 

106 kap. 6 § SFB Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Socialsekreterare 

 

 

97.  Beslut om att underrätta 
Centrala Studiestödsnämnden, 
CSN, om att socialnämnden ska 
erhålla studiehjälp. 

Studiestödsförord
ningen (2000:655) 
kap 2, § 33, 2 st. 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Socialsekreterare 

 

98.  Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 8 
kap. 1 §, 9 kap 1-2 §§ SoL. 

9 kap. 4 § SoL Arbetsutskott  

 

LVU – LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA  

99.  Beslut om ansökan till 
förvaltningsrätten för vård enligt 
LVU 

4 § LVU Arbetsutskott  

100.  Beslut om omedelbart 
omhändertagande för barn och 
ungdom under 20 år 

6 § 1 o 2 st. LVU Arbetsutskott 

 

Ordförande27 

 

101.  Ansökan om förlängd 
utredningstid hos 
förvaltningsrätten28 

8 § LVU Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

 

102.  Beslut om att omhändertagande 
enligt 6 § LVU skall upphöra 

9 § LVU Arbetsutskott 

 

Ordförande29 

 

                                                      
27 I akut situation. 
28 Arbetsutskottet ska informeras om beslutet 
29 I akut situation 
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103.  Beslut om hur vården skall 
ordnas och var den unge skall 
vistas 

11 § 1 o 3 st. LVU Arbetsutskott   

 

Ordförande30 

 

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

11 § 2 o 3 st. LVU Arbetsutskott   

 

Ordförande31 

 

105.  Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra till 
11 § 1 och 2 st LVU 32 

11 § 4 st. LVU Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Socialsekreterare 

 

106.  Övervägande om vård med stöd 
av 2 § LVU fortfarande behövs33 

13 § 1 o 2 st. LVU Arbetsutskott   

107.  Prövning om vård med stöd av 
3 § LVU skall upphöra 

13 § 1 o 3 st. LVU Arbetsutskott    

108.  Beslut och övervägande 
beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort34 

14 § LVU Socialnämnden 

 

Ordförande35 

 

109.  Beslut om vården skall upphöra 21 § LVU Arbetsutskott  

110.  Beslut om förebyggande insatser 
– kontaktperson och/eller 
behandling i öppen form 

22 § LVU Arbetsutskott  

111.  Prövning av förebyggande insats 
eller om insats skall upphöra.36 

22 § 3 st. LVU 

13 § 3 st. LVU 

Arbetsutskott    

112.  Ansökan hos förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

24 § LVU Arbetsutskott   

 

 

113.  Övervägande om fortsatt 
flyttningsförbud 37 

26 § 1 st. LVU Arbetsutskott   

 

 

114.  Beslut om upphörande av 
flyttningsförbud  

26 § 2 st. LVU Arbetsutskott   

 

 

115.  Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 1 o 2 st. LVU Arbetsutskott  

 

Ordförande38 

 

                                                      
30 I akut situation 
31 I akut situation 
32 T.ex. kortare vistelser utom familjehemmet eller hemmet för vård eller boende 

33 Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var sjätte månad 
är skyldig att överväga om vården fortfarande behövs.  
34 Minst en gång var tredje månad ska det övervägas om beslut om umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort fortfarande behövs 
35 I akut situation 

36 Prövas minst var 6:e månad 
37 Prövas var 3:e månad 
38 I akut situation 
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116.  Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud skall upphöra 

27 § LVU  

30 § LVU 

Ordförande  

117.  Beslut om läkarundersökning, 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökning. 

32 § LVU Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialsekreterare 
1:e socialsekreterare 

 

118.  Beslut om begäran av 
handräckning av polis vid 

32 § LVU och 43 
§ LVU 

  

  genomförande av 
läkarundersökning 

 genomförande av beslut om 
vård eller omhändertagande 

 Dorte Svensson 

Ulrika Carlsson 

Marianne Sjunnesson 

 

Ordförande39 

 

119. 1
1 

Beslut om ansökan om 
utreseförbud hos 
Förvaltningsrätten 

31 b § LVU Arbetsutskottet  

120.  Beslut om tillfälligt utreseförbud 
för barn och unga under 18 år 

31 d § LVU Arbetsutskottet  

121.  Beslut om undantag för ett 
tillfälligt undantag från ett 
reseförbud för viss resa 

31 i § LVU Arbetsutskottet  

122.  Omprövning av utreseförbud 31 c § LVU Arbetsutskottet  

123.  Beslut om att utreseförbudet ska 
upphöra 

31 c § 2,3 st LVU Arbetsutskottet  

LVM – LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL 

124.  Beslut om att inleda utredning 
enligt LVM 

7 § LVM Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialjour 

 

125.  Beslut om att utredning inte 
skall inledas eller att påbörjad 
utredning skall läggas ned 
alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL. 

7 § LVM Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

126.  Beslut om läkarundersökning 
samt utseende av läkare 

9 § LVM Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

Socialjour 

 

                                                      
39 I akut situation 
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127.  Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM 

11 § LVM Arbetsutskott  

128.  Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM Arbetsutskott 

 

Ordförande40 

  

 
129.  Beslut om att omhändertagande 

ska upphöra 
18 b § LVM Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

130.  Beslut att begära biträde av polis 
för att genomföra beslutad 
läkarundersökning 

45 § 1 st. LVM Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialjour 

 

131.  Beslut att begära biträde av polis 
för att verkställa beslut om vård 
eller omedelbart 
omhändertagande  

45 § 2 st. LVM Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialjour 

 

132.  Beslut om ersättning från den 
enskilde till kommunen för 
missbrukarvård i form av plats i 
HVB eller familjehem (vuxna)   

8 kap. 1 § SoL 

6 kap. 1 § SoF  

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

 

 
FÖRÄLDRABALKEN 

133.  Godkännande av 
faderskapserkännande  

1 kap 4 § FB   

  vid sammanboende 

 

 Handläggare 
servicecenter 

Handläggare familjerätt 

 

  ej sammanboende41  Socialsekreterare  

134.  Beslut om att inleda utredning 
om fastställande av faderskap 
när dom eller bekräftelse finns 
och faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

 

 

 

135.  Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning. 

2 kap 1 § FB Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

 

                                                      
40 I akut situation 

41 Om faderskapsutredning pågår längre än ett år ska arbetsutskottet ta ställning till om 
utredningen ska fortsätta, läggas ned eller överlämnas till domstol för rättslig prövning. 
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136.  Beslut om att inleda utredning 
när någon annan man än den 
som är gift med barnets moder 
kan vara far till barnet.42 

2 kap 9 § 1 st FB Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

 

137.  Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap. 

3 kap 5 § FB Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 
1:e socialsekreterare 

 

138.  Lämnande av upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads- och 
umgängesmål 

6 kap 19 § FB Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

Handläggare 

 

139.  Lämnande av upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § FB Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 
Handläggare 

 

140.  Beslut att utse utredare i 
vårdnads- och 
umgängesrättsärenden 

6 kap 19 § FB 2 st Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

 

141.  Godkännande av föräldrarnas 
avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6 §, 14a § 2 
st, 15§ FB 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 
Handläggare 

 

 

142.  Att ej godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och 
umgänge. 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

1:e socialsekreterare 

 

 

143.  Beslut om åtgärder utan 
samtycke av vårdnadshavare. 

Kap 6 § 13 a FB Arbetsutskottet   

144.  Efter rättens beslut utse en viss 
person att medverka vid 
umgänget. 

6 kap. 15 c § tredje 
stycket FB43 

Avdelningschef 

Enhetschef 

 

 

 

 

                                                      
42 Beslut att inte påbörja eller lägga ned en påbörjad utredning ligger på nämnden. 
43 Jämför 10 kap. 5 § socialtjänstlagen. 



 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 

26 (35) ERSÄTTER KFS: 2021:13 2021:15 
 

 
 

[Skriv här]  
 

ALKOHOLLAGEN & LOTTERILAGEN 

OBS: Kommunstyrelsen beslutar i ärenden där socialnämnden är huvudman för verksamheten 

145.  Permanent serveringstillstånd till 
allmänheten och slutna sällskap 

8 kap 2 § AL 

 

Ordförande  

146.  Cateringtillstånd 8 kap 4 § AL Ordförande  
147.  Provsmakningstillstånd 8 kap 7 § AL Ordförande  

148.  Utökat serveringstillstånd på 
hotell för rumsservering och 
minibar 

8 kap 5 § AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

149.  Gemensam serveringsyta 8 kap 14 § AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

150.  Ändring av tidigare meddelat 
serveringstillstånd att avse även 
spritdrycker 

8 kap 2 § AL Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

151.  Ändring av serveringstid inom 
normtiden 

8 kap 19 § AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

152.  Serveringstid utöver normtiden 8 kap 19 § AL Ordförande   
153.  Ansökan om utvidgning av 

serveringstillstånd till att även 
gälla uteservering 

8 kap 14 § AL Ordförande 

 

 

154.  Ändring av serveringsyta, 
ändring av lokal, uteservering 
eller dylikt 

8 kap AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

155.  Lokal vid cateringverksamhet 8 kap 4 § AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

156.  Ändring av bolagsform 8 kap AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

157.  Förändring av driftsförhållande 
som är 50 % eller mer 

8 kap 12 § AL 

9 kap 11 § AL 

Ordförande 
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158.  Förändring av driftsförhållanden 
som är mindre än 50 % 

8 kap 12 § AL 

9 kap 11 § AL 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

159.  Tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten vid enstaka tillfälle 
eller tidsperiod. 

8 kap 2 § AL 

 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

160.  Tillfälligt serveringstillstånd till 
slutet sällskap vid enstaka 
tillfälle eller tidsperiod. 

8 kap 2 § AL 

 

 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

 

 

161.  Tillfälliga 
provsmakningstillstånd 

8 kap 6 § AL   

   Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

162.  Pausservering 8 kap 15 § AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

163.  Ansökan från konkursbo om att 
få fortsätta rörelsen 

9 kap 12 § AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

164.  Förlängning av utredningstid 5 § Alkohol-
förordningen 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

165.  Varning  9 kap 17 § AL  Arbetsutskott  
166.  Återkallelse av serveringstillstånd 9 kap 18 § 2,3 p AL  Socialnämnd  
167.  Återkallelse av serveringstillstånd 

då tillståndet inte längre nyttjas  
9 kap 18 § 1 p AL  Socialchef 

Avdelningschef 
Enhetschef 
Handläggare 

 

168.  Återkallelse av 
serveringstillstånd då tillståndet 
inte längre nyttjas 

9 kap 18 § AL Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 

 

169.  Erinran 9 kap 17 § AL Socialchef 

Avdelningschef 
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Enhetschef 

Handläggare 

170.  Förbjuda detaljhandel av öl eller 
servering av öl 

9 kap 19 § AL Arbetsutskott   

171.  Meddela varning till den som 
bedriver detaljhandel med eller 
servering av öl 

9 kap 19 § AL Arbetsutskott  

 

 

172.  Förbud eller inskränkning av 
försäljning av alkoholdrycker för 
visst tillfälle 

3 kap 10 § AL Arbetsutskott  

 

 

173.  Yttrande till lotteriinspektionen. Lotterilagen Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Handläggare 
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VÅRD & OMSORG - VOO 

SOCIALTJÄNSTLAGEN MED MERA  

174.  Beslut om att inte inleda 
utredning eller att inledd 
utredning ska läggas ned 

11 kap. 1 § SoL 

11 kap. 4 § SoL 

Socialchef 

Avdelningschef  

Handläggare 

 

175.  Beslut om bistånd i form av 
hjälp i hemmet 

4 kap. 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef  

 

 
  Högst 90 timmar per månad   Handläggare  

  90 - 120 timmar per månad  Socialchef 

Avdelningschef 

 

  Över 120 timmar per månad  Arbetsutskott  

176.  Beslut om bistånd i form av 
särskilt boende för service och 
omvårdnad  

4 kap. 1 § SoL 

2a kap. 8 § SoL 

Socialchef 

Avdelningschef  

 

 

 
177.  Beslut om bistånd i form av 

avlastningsplats/växelvård m m 
4 kap. 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef  

Handläggare 

 

 

178.  Beslut om förenklade 
trygghetslarm 

 Handläggare 
servicecenter 

 

179.  Beslut om bistånd i form av 
korttidsplats  

4 kap. 1 § SoL 

 

Socialchef 

Avdelningschef  

 

 

180.  Beslut om bistånd i form av 
plats i dagverksamhet  

4 kap. 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef  

 

181.  Beslut om ledsagarservice 4 kap. 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef  

Handläggare 

 

182.  Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL Socialchef 

Avdelningschef  

Handläggare 

 

183.  Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning enligt 
norm till kontaktperson 

 Socialchef 

Avdelningschef  

 

 

184.  Beslut om avgifter och 
förbehållsbelopp enligt antagna 
regler 

8 kap. 2-9 §§ SoL Socialchef 

Avdelningschef  

Handläggare 

 

185.  Beslut om nedsättning, 
jämkning av eller befrielse från 
avgift inom vård och omsorg 

8 kap. 2-9 §§ SoL Socialchef 

Avdelningschef  
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186.  Beslut om korttidsplats i annan 
kommun eller hos annan 
vårdgivare 

 Socialchef 

Avdelningschef  

 

187.  Beslut om köp av 
demensboendeplats i annan 
kommun eller hos annan 
vårdgivare 

 Arbetsutskott  

188.  Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun 

2a kap. 10-11§§ 
SoL 

Socialchef 

Avdelningschef  

 

189.  Beslut om mottagande av 
ärende från annan kommun 

2a kap. 10-11§§ 
SoL 

Socialchef 

Avdelningschef  

 

190.  Beslut om 
bostadsanpassningsbidrag m m 

4-16 §§ Lag om 
bostads-
anpassningsbidrag 

 

 

 

  Högst 1 basbelopp  Handläggare  

 
  Högst 3 basbelopp  Avdelningschef 

 

Socialchef 

 
  Över 3 basbelopp  Arbetsutskott  

191.  Beslut om återbetalning av 
erhållet bidrag 

17 § Lag om 
bostadsanpassning
sbidrag 

Arbetsutskott  

192.  Tekniska hjälpmedel m m HSL   
  Högst 1 basbelopp  Avdelningschef 

 

 

  Högst 3 basbelopp  Socialchef 

Avdelningschef 

 

  Över 3 basbelopp  Arbetsutskott  

193.  Beslut om återbetalning av 
erhållet bidrag 

17 § Lag om 
bostads-
anpassningsbidrag 

Arbetsutskott  
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FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST 

194.  Beslut om tillstånd till färdtjänst 6-9 §§ FtjL  Socialchef 

Avdelningschef 

Handläggare  

 

195.  Beslut om att återkalla tillstånd 
till färdtjänst 

12 § FtjL Socialchef 

Avdelningschef  

 

  om förutsättningarna inte 
längre finns 

 Handläggare   

 

  om tillståndshavaren gjort 
sig skyldig till allvarliga och 
eller upprepade 
överträdelser av de 
föreskrifter och villkor som 
gäller för färdtjänsten 

 Arbetsutskott  

196.  Beslut om tillstånd till 
riksfärdtjänst 

4-7 §§ RftjL Socialchef 

Avdelningschef 

Handläggare  

 

197.  Beslut om att återkalla tillstånd 
till riksfärdtjänst 

9 § RftjL Socialchef 

Avdelningschef  

 

  om förutsättningarna inte  
längre finns 

 Handläggare   

 
  om tillståndshavaren gjort 

sig skyldig till allvarliga och 
upprepade överträdelser av 
de föreskrifter som gäller för 
riksfärdtjänsten 
 

9 § RftjL Arbetsutskott  

  i övriga fall  Arbetsutskott  

LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM - LOV 

198.  Godkänna ansökan om att bli 
leverantörer av serviceinsatser i 
valfrihetssystemet 

 Socialchef 

Avdelningschef  

 

 

199.  Avslå ansökan om att bli 
leverantörer av serviceinsatser i 
valfrihetssystemet 

 Arbetsutskott 

 

 

200.  Godkänna/avslå ansökan om att 
bli leverantörer av 
hemvårdsinsatser i 
valfrihetssystemet 

 Arbetsutskott  
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LSS 
201.  Beslut om 

personkretstillhörighet44 
1 och 7 §§ LSS Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

Handläggare 

 

202.  Biträde av personlig assistent 
samt ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig 
assistent. 

7 § och 9 § 2 p 
LSS 

Arbetsutskott  

203.  Biträde av personlig assistent 
samt ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig 
assistent, vid tillfälligt utökade 
behov under max 3 månader och 
max 60 timmar/månad.  

7 § och 9 § 2 p 
LSS 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

 

204.  Ersättning för 
sjuklönekostnader  

 

7 § och 9 § 2 p 
LSS 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

Handläggare  

 

205.  Ledsagarservice 

 

7 § och 9 §  

3 p LSS 

  

  högst 20 tim/mån 

 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

Handläggare 

 

  utöver 20 tim/mån  Arbetsutskott  

  

                                                      
44 Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan skall vara en del av beslutet om insatser 
(LSS 9 § 1-10) 
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206.  Biträde av kontaktperson 

 

7 § och 9 §  

4 p LSS 

Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

Handläggare 

 

207.  Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 

5 p LSS 

Socialchef 

Avdelningschef 

 

  högst 20 tim/mån  

 

 Handläggare 

Enhetschef 

Samordnare 

 

 

  utöver 20 tim/mån  Arbetsutskott  

208.  Korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

7 § och 9 § 

6 p LSS 

  

  i kommunens regi 
 

 

 

 

Utöver ovanstående 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Handläggare 

Enhetschef 

Samordnare 

Arbetsutskottet 

 

  vid köp av extern plats45 

 

   

 - Max 4 dygn per månad samt 
ytterligare 10 dygn per år (totalt 
58 dygn per år) 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

 

 - utöver ovanstående  Arbetsutskott  
209.  Korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § 

7 p LSS 

   

  i kommunens regi 

 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

Handläggare 

 

  vid köp av extern plats  Arbetsutskott  

  

                                                      
45 Avdelningschef ansvarar för köp av plats 
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210.  Boende i familjehem eller i 
bostad med särskild service för 
barn och ungdomar 

7 § och 9 § 

8 p LSS 

  

 

  i kommunens regi 

 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

 

  vid köp av extern plats  Arbetsutskott  

211.  Boende med särskild service för 
vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna. 

7 § och 9 § 

9 p LSS 

  

  i kommunens regi 
  

 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

 

  vid köp av extern plats  Arbetsutskott  

212.  Daglig verksamhet för personer 
i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar 
sig 

7 § och 9 § 

10 p LSS 

  

  i kommunens regi 
 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Handläggare 

Enhetschef 

Samordnare 

 

  vid köp av extern plats  Arbetsutskott  

213.  Förhandsbesked om rätten till 
insatser för person som inte är 
bosatt i kommunen 

16 § LSS Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

 

214.  Beslut om ändrad verkställighet 
som kan antas påverka den 
enskilde på ett icke obetydligt 
sätt 

 Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 
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215.  Beslut om 
återbetalningsskyldighet för 
felaktig assistansersättning 

12 § LSS Arbetsutskott  

216.  Beslut om arvodes- och 
omkostnadsersättning enligt 
norm till 

 familjehem 

 kontaktperson 

 stödfamilj 

 ledsagare 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

 

217.  Beslut att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatsen46 

11 § LSS Arbetsutskott 

Socialchef  

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

 

 

218.  Beslut om indragning eller 
nedsättning av ekonomiskt stöd  

9 c § andra stycket 
LSS  

Arbetsutskott  

219.  Beslut om bistånd i form av köp 
av extern plats.47 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott  

220.  Beslut om avgift från förälder 
vars barn är under 18 år och för 
omvårdnad i ett annat hem än 
det egna48 

20 § LSS  

5 § LSS-för-
ordningen 

6 kap. 2-4 §§ SoF 

Socialchef 

 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

Handläggare49 

 

 

 

 

 

221.  Beslut om avgifter enligt 
antagna regler  

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

Assistent, 
avgifter 

 

222.  Beslut om nedsättning, 
jämkning av eller befrielse från 
avgift 

 Socialchef 

Avdelningschef 

Enhetschef 

Samordnare 

 

 

                                                      

46 Fullmakt från assistansberättigad brukare behövs. 
47 Gäller för personer med personkretstillhörighet LSS  
48 Barnbidraget ska alltid föras över. För övrigt se norm underhållsbidrag. 
49 Myndighetsenheten måste informera administrationen då det är aktuellt med ett sådant beslut. 


