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Förkortningar
AL = Alkohollagen
AvtL = Avtalslagen
BrB = Brottsbalken
FB = Föräldrabalken
FOL = Folkbokföringslag (1991:481)
FL = Förvaltningslag (1986:223)
GDPR = Dataskyddsförordningen
KL = Kommunallag (1991:900)
KKL = Körkortsförordningen
LOU = Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
LSO = Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
LVM = Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
LVU = Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
OSL = Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
MBL = Lag om medbestämmande i arbetslivet
RPSFS = Rikspolisstyrelsens författningssamling
SkL = Skadeståndslag (1972:207)
SoF = Socialtjänstförordningen
SoL = Socialtjänstlagen
SOSFS =Socialstyrelsens författningssamling
TF = Tryckfrihetsförordning (1949:105)
ÄB = Äktenskapsbalken
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Inledning
Innebörden av delegering
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i
en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas av en delegat gäller på
samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra en delegats beslut, men
däremot återkalla delegeringsuppdraget.
Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden.
Vad kan delegeras
Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut uppdragit till
nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden.
Av 6 kap 38 § kommunallagen framgår det dock att beslutanderätt ändå inte kan delegeras när det
gäller:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras
• Beslut av rent verkställande karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver inte
delegeras av nämnden.
Till vem får beslut delegeras
En nämnd får, enligt 6 kap 37 § kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får
även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden.
En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening eftersom olika
bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras beslutsrätt.
Ordförandebeslut
I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se 6 kap 39 §
kommunallagen). Nämndens förste och andre vice ordförande träder i ordförandens ställe vid dennes
frånvaro.
Ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL kan tas även om delegering enligt 6 kap 37 § kommunallagen
inte skett och även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap 38 § samma lag, kravet är att
beslutets karaktär gör det så brådskande att beslutet måste tas före nästa nämndsammanträde.
Vidaredelegering
Enligt bestämmelser i kommunallagen kan förvaltningschefen vidaredelegera beslut som nämnden
delegerat till denne.
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Anmälan av beslut fattade på delegation
Enligt bestämmelser i kommunallagen beslutar nämnden om och hur beslut som är fattade på delegation
ska anmälas till nämnden (ordförandebeslut fattade med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen ska dock
alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde). Syftet med anmälan är att nämnden ska få information
om hur den delegerade beslutsrätten utövas.
Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan till
nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.
Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska rapporteras till nämndsekreterare.
Jäv
En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det regleras i 6
kap 28-32 §§ och 7 kap 4 § kommunallagen. Den som själv ser att man kan antas vara jävig i ett ärende
har en skyldighet att anmäla detta.
Delegationsförteckning
Nedan följer en förteckning över i vilka fall Socialnämnden delegerar sin beslutanderätt, med stöd av 6
kap 37 § KL. I delegationsförteckningen är endast den lägsta nivån av beslutsfattare angiven. Av detta
följer att beslutsfattare på högre nivåer också har rätt att besluta i samma ärendetyp. Om det för ett visst
ärende inte finns någon delegat utsedd tas beslut av nämnden.
Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan till
nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.
Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska rapporteras till nämndsekreterare.
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Avsnitt 1 - Verksamhetsgemensamt
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum
6 kap. 39 § KL

1.

Ärenden som inte delegerats
SOCN:s ordf., 1:e eller
där beslut behöver tas
2:e vice ordf.
omgående och nämndens eller
utskottets beslut inte kan
avvaktas

- Ärenden som omfattas
av det allmänna
nämndreglementet
- Beslutet ska anmälas på
nästa sammanträde

2.

Beslut om förvaltningens
Förvaltningschef
riktlinjer och arbetsordningar
samt om tillägg och ändringar
i delegationsordningen

Om det inte är av
principiell art eller annars
av större vikt (beakta
bland annat MBL m.fl.)

3.

Beslut om arkivvård

Stabens enhetschef

4 § Arkivlagen

4.

Anmälan till
smittskyddsläkaren

Enhetschef

6 kap. 12 §
Smittskyddslag

5.

Yttrande till Skatteverket,
Transportstyrelsen,
Polismyndigheten och
Försvarsmakten

Socialsekreterare

17 a § FOL, 3 kap.
8 § och 5 kap. 2 §
KKF, RPSFS
2009:13 och 5 §
hemvärnsförord.

6.

Beslut om intern och extern
representation för
socialnämnden

SOCN:s ordf.

enligt riktlinjer

7.

Beslut om intern och extern
representation för
förvaltningen

Förvaltningschef

enligt riktlinjer

8.

Beslut om intern och extern
representation, för
avdelningen

Avdelningschef

enligt riktlinjer

9.

Beslut om intern och extern
representation för enheten

Enhetschef

enligt riktlinjer

10. Ansökningar gällande
föreningsbidrag utanför det
årliga upp till 10 000 kronor

SOCN:s ordf.
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Avsnitt 1.1 - Handläggning av ärenden
Nr Ärende
1.

Delegat

Kommentar

Lagrum

Beslut om att
a) Utredning ska inledas

b) Utredning inte ska inledas
eller att inledd utredning
ska avslutas utan insats

a) Socialsekreterare eller
familjerättssekreterare
och socialjour
b) Verksamhetsledare
och socialjour

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 2 § SoL

Avsnitt 1.2 - Överflyttning av ärende till annan kommun
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

1.

Beslut ifråga om överflyttning Utskott
av ärende till eller från annan
kommun

2 a kap. 10 § SoL

2.

Ansöka om överflyttning hos
IVO eller överklaga deras
beslut

2 a kap. 11 § SoL

Utskott

Avsnitt 1.3 - Ombud och offentligt biträde
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

I domstol och andra
myndigheter

10 kap. 2 § SoL
2 kap AvtL

1.

Beslut om att utse ombud för
nämnden

Förvaltningschef

2.

Beslut att avvisa ombud

Enhetschef

14 kap 1 st. FL

Avsnitt 1.4 - Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
Nr Ärende
1.

Beslut i fråga om utredning
ska inledas eller inte samt att
avsluta inledd utredning

Delegat
Socialsekreterare

Kommentar

Lagrum
11 kap. 1 § SoL
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2.

Beslut i fråga om ekonomiskt
bistånd

Se i första hand interna
riktlinjer om livföring i
övrigt

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

a) Enligt riksnorm
b) Livsföring i övrigt och
skäliga kostnader upp till
25 % av prisbasbeloppet
c) Upp till 50 % av
prisbasbeloppet
d) Därutöver

a) Socialsekreterare
b) Socialsekreterare

Beslut om försörjningsstöd
med villkor om deltagande i
åtgärd, samt vägra eller sänka
stödet till den som inte deltar
i anvisad åtgärd

Socialsekreterare

4.

Beslut om ekonomiskt
bistånd till ungdomar som
bor i stödboende

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

5.

Beslut ifråga om att
a) Verksamhetsledare
eller Enhetschef
b) Enhetschef

9 kap. 1 § SoL

3.

a) Återkräva ekonomiskt
bistånd eller ersättning
b) Efterskänka eller sätta ned
återbetalningspliktigt
ekonomiskt bistånd eller
ersättning
c) Väcka och föra talan i
förvaltningsrätten om
ersättning som enskild inte
återbetalar frivillig

b) I samråd med
verksamhetsledare

c) Enhetschef
d) Utskott
Praktik eller andra
kompetenshöjande
åtgärder

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 4 § SoL
4 kap. 5 § SoL

9 kap. 2 § SoL
9 kap. 3 § SoL
10 kap 4 § SoL

c) Utskott

Avsnitt 1.5 - Dödsboanmälan
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Skatteverket ska
underrättas om vem som
är delegat

20 kap. 8 a § ÄB

1.

Beslut i fråga om
dödsboanmälan till
Skatteverket

Socialsekreterare

2.

Beslut ifråga om
boupptäckning

Socialsekreterare

20 kap. 2 § 2 st.
ÄB
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3.

Beslut i fråga om att förvalta Socialsekreterare
och avveckla dödsbo eller att
överlämna detta till
dödsbodelägare eller god man
för bortavarande eller till
Allmänna arvsfonden

18 kap. 2 § 2 st.
ÄB
17 § Lag om
Allmänna
arvsfonden

4.

Beslut i fråga om provisoriskt
omhändertagande av
egendom och nödvändiga
åtgärder efter avliden som
inte hade hemvist i Sverige

Socialsekreterare

Efter anmälan av
dödsfallet eller att det på
annat sätt blivit känt för
socialnämnden

2 kap. 5 § st. 1
Lag om arv i
internationella
situationer

5.

Beslut i fråga om anmälan
och överlämnande till
tingsrätten av egendom som
inte är av ringa värde eller
överlämnande egendom av
ringa värde till närstående
eller utlandsmyndighet

Socialsekreterare

2 kap. 5 § 2:a och
3:e st. Lag om arv
i internationella
situationer

6.

Beslut att anordna
gravsättning om den avlidne
inte efterlämnar någon som
kan ordna med gravsättning

Socialsekreterare

Ordnas av den kommun
5 kap. 2 §
där den avlidne senast var Begravningslagen
folkbokförd eller i annat
fall av den kommun där
dödsfallet inträffade

7.

Beslut i fråga om
begravningskostnader
a) Inom riktlinjerna
b) Utöver riktlinjerna

4 kap. 1 § SoL
a)
b)

4 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare
Utskott

Avsnitt 1.6 - Sociala boenden
Nr Ärende
1.

2.

Delegat

Kommentar

a) Beslut om att inleda
utredning gällande sociala
boenden
b) Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
avslutas

a) Socialsekreterare

b) Socialsekreterare

b) I samråd med
enhetschef

Beslut att ingå eller säga upp
andrahandskontrakt

Socialsekreterare
och/eller samordnare

I samråd med enhetschef

Lagrum

11 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § Sol
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3.

Beslut ifråga:
a) om träningslägenhet
b) bistånd i form av
boendecoach

a) Enhetschef
b) Socialsekreterare
sociala boenden

b) Även vid egna
kontrakt

4 kap. 2 § SoL

4.

Beslut ifråga om omkostnader
i träningsboende

Enhetschef

Inom budgetram

4 kap. 2 § SoL

5.

Beslut i fråga om
a) modulboende

a) Socialsekreterare

b) jourlägenhet

b) Enhetschef

c) kategoriboende

c) Enhetschef

a) och b) i samråd med
4 kap. 1 § SoL
boendecoach ansvarig för 4 kap. 2 § SoL
modulboendet eller
jourlägenheten

6.

7.

4 kap. 1 § SoL

Beslut i fråga om skulder för
socialt boende:

4 kap. 1 § SoL

a) upp till 25 % av
prisbasbeloppet
b) upp till 50 % av
prisbasbeloppet
c) därutöver

a) Socialsekreterare

Beslut i fråga om extern
placering för samsjuka vuxna
inom missbruk/psykiatri

Avdelningschef

b) Enhetschef

a) I samråd med
enhetschef eller
verksamhetsledare

c) Utskott
– När det finns
samverkansavtal med
VOF

4 kap. 1 § SoL

– Mobila teamet gör
behovsbedömning
Avsnitt 1.7 – Öppenvårdsinsatser
Nr Ärende
1.

2.

Delegat

a) Beslut om att inleda
utredning
b) Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
avslutas

a) Socialsekreterare

a) Beslut ifråga om bistånd i
form av interna
öppenvårdsinsatser
b) Beslut ifråga om bistånd i
form av externa
öppenvårdsinsatser

a) Socialsekreterare

Kommentar

11 kap. 1 § SoL
11 kap. 2 § SoL

b) Verksamhetsledare

b) Enhetschef

Lagrum

Avser kontaktperson,
kontaktfamilj eller
komplementfamilj enligt
riktlinjer

4 kap. 1 § SoL
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3.

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för barn
som fyllt 15 år utan
vårdnadshavarens samtycke

Verksamhetsledare

4.

Beslut om bistånd i form av
annan förebyggande
öppenvårdsinsats upp till 1,5
av prisbasbelopp

Enhetschef

5.

Beslut i fråga om upphörande

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

a) Av öppenvårdsinsats
b) Av öppenvårdsinsats mot
den enskildes önskemål

a) Socialsekreterare
b) Utskott

6.

Beslut att förordna eller
entlediga kontaktperson,
kontakt- eller
komplementfamilj

Socialsekreterare

7.

Beslut om ersättning till
kontaktperson, kontakt- eller
komplementfamilj
a) Enligt SKL:s riktlinjer
b) Utöver SKL:s riktlinjer

I samråd med enhetschef

4 kap. 1 § SoL

a) Socialsekreterare
b) Utskott

Avsnitt 1.8 – Ersättning från enskild vid vård och placeringar
Nr Ärende
1.

Delegat

Lagrum

Beslut om ersättning från
enskild
a) vid placering i LVM-hem, a) Socialsekreterare
HVB-hem, familjehem och
annat boende med särskilt
stöd
b) vid tillfällig placering av
b) Socialsekreterare
vuxna i familjehem
maximalt fyra månader
c) skälig ersättning från
c) Administratör
föräldrar för barns vård i
annat hem än det egna

2.

Kommentar

Beslut om egen avgift för
primärvårdsbehandling i hem
för vård eller boende

Socialsekreterare

8 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 och 2 §§
SoF

c) I samråd med
enhetschef

8 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoF
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Beslut att begära ändring hos
försäkringskassan av
betalningsmottagare eller att
betalning sker till nämnden
för barnbidrag, barntillägg
och underhållsstöd

Socialsekreterare

4.

Beslut att begära ändring hos
CSN av betalnings-mottagare
för studiebidrag för placerade
barn

Socialsekreterare

7.

Beslut i fråga om att väcka
och föra tala om ersättning i
domstol som enskild inte
frivilligt betalar

Utskott

3.

16 kap. 18 §
18 kap. 19 §
Socialförsäkringsbalken

2 kap. 33 § 2 st.
studiestödsförord.

- Ekonomisk hjälp eller
kostnad som
kommunen har haft
- Även för kostnader
enligt 8 kap 1§ Sol

9 kap. 3 § SoL

Avsnitt 1.9 - Barn och unga - Insatser med stöd av SoL
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

1.

Beslut i fråga om utredning
Socialsekreterare
gällande barn, unga och vuxna
och sociala boenden

2.

Beslut om förlängning av
utredningstid avseende barn
och unga

3.

Beslut i fråga om medgivande Utskott
för enskilt hem att ta emot
barn för stadigvarande vård
och fostran

6 kap. 6 § SoL

4.

Beslut om förbud eller
begränsning för en enskild
inom kommunen att ta emot
andras barn i sitt hem.

Utskott - kan utskottets
beslut inte avvaktas får
SOC:s ordf., 1:e eller 2:e
vice ordf. fatta beslut

5 kap. 2 § SoL

5.

Beslut i fråga om placering
eller omplacering i familjeeller jourhem, stödboende
eller HVB

Utskott – kan utskottets
beslut inte avvaktas får
SOC:s ordf. eller 1:e vice
ordf. fatta beslut

Enhetschef

11 kap. 1 § SoL

Rapporteras varje månad
till utskott. Beslut utöver
fem månader tas av
utskott.

Övervägande om vården
behövs ska ske minst var
sjätte månad

11 kap. 2 § SoL

4 kap. 1§ SoL
6 kap 8 § SoL
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6.

Beslut i fråga om tillfällig
Socialsekreterare
placering eller omplacering av
barn och unga i familjehem
eller jourhem i högst fyra
månader

Om kostnaderna inte går
utöver gällande riktlinjer

7.

Beslut om upphörande av
placering i familje- eller
jourhem, stödboende eller
HVB

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

8.

Beslut i fråga om uppföljning
av barns och ungas situation
vid beslut utan insats, efter
avslutad placering och att
avsluta uppföljningen.

Verksamhetsledare

11 kap. 4 a § SoL

9.

Beslut i fråga om ekonomisk
ersättning vid överflyttning av
vårdnaden till
familjehemsförälder

Enhetschef

10.

Beslut om ersättning till
familjehem

11 kap. 4 b § SoL
11 kap. 4 c § SoL

a) enligt riktlinjer.

a) Socialsekreterare

b) utöver riktlinjer

b) Utskott

6 kap. 11 § SoL

11.

Beslut i fråga om andra
Verksamhetsledare
särskilda kostnader i samband
med placering högst 7000 kr
(inkluderar även livsföring i
övrigt)

- I samråd med
enhetschef.
- Redovisas i utskottet
varje kvartal

12.

Yttrande till åklagare eller
domstol

Socialsekreterare

Vid skälig misstanke om
brott

Begäran om brottsutredning
om någon som är under 15 år

Socialsekreterare

13.

4 kap. 1 § SoL

11 § LuL
28 § LuL
31 och 33 §§ LuL

14

Avsnitt 2 - Insatser vuxna med stöd av SoL
Nr Ärende

Delegat

1.

a) Beslut om att inleda
utredning
b) Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
avslutas

a) Socialsekreterare eller
Familjerättssekreterare
b) Verksamhetsledare

2.

Beslut ifråga om placering i
familjehem, stödboende eller
HVB

Utskott – kan utskottets
beslut inte avvaktas får
SOC:s ordf., 1:e eller 2:e
vice ordf. fatta beslut

3.

Kommentar

Lagrum
11 kap. 1 § SoL

Ordförandebeslut anmäls
till utskottets nästa
sammanträde

4 kap. 1 § SoL

Beslut i fråga om tillfällig
Socialsekreterare
placering i familjehem, i högst
fyra månader enligt riktlinjer

I samråd med
verksamhetsledare varje
kvartal

4 kap. 1 § SoL

4.

Ansvarsförbindelse i samband Utskott – kan utskottets
med kontraktsvård enligt 28
beslut inte avvaktas får
kap brottsbalken (BB)
SOCN:s ordf., 1:e eller
2:e vice ordf. fatta beslut

Ordförandebeslut anmäls
till utskottets nästa
sammanträde

4 kap. 1 § SoL

5.

Beslut i fråga om
ansvarsförbindelse i samband
med vårdvistelse enligt 56§
kriminalvårdslagen

Ordförandebeslutet
anmäls till utskottets
nästa sammanträde

4 kap. 1 § SoL

6.

Beslut ifråga om köp av plats i Utskott
annan kommun eller hos
annan vårdgivare

7.

Beslut i fråga

8.

Utskott – kan utskottets
beslut inte avvaktas får
SOCN:s ordf., 1:e eller
2:e vice ordf. fatta beslut

a) ersättning till familjehem
för vuxna enligt riktlinjer
b) Utöver riktlinjer

a) Socialsekreterare

Beslut om egen avgift vid
primärvårdsbehandling i hem
för vård eller boende

Socialsekreterare

a) I samråd med
verksamhetsledare

b) Utskott
8 kap. 1 § SoL
6 kap. 1 § SoF
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Avsnitt 2.1 – Familjerätt
Nr Ärende
1.

2.

3.

Delegat

a) Beslut att inleda utredning

a) Socialsekreterare
Familjerättssekreterare

b) Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
avslutas

b) Verksamhetsledare

Kommentar

11 kap. 1 § SoL

Beslut i fråga om
a) Medgivande att ta emot
barn för adoption

a) Socialsekreterare

b) Att inte medge och att
återkalla medgivandet

b) Socialnämnden

Lagrum

6 kap. 12 och 13
§§ SoL

Beslut i fråga om att

6 kap. 14 § SoL

a) Samtycka till fortsatt
a) Familjerättssekreterare
adoptionsförfarande
b) Vägra samtycke till fortsatt b) Utskott
adoptionsförfarande
På domstolens uppdrag
genomföra
adoptionsutredning

Särskilt förordnad
tjänsteman

5

Yttrande till domstol gällande
namnändring av barn

Familjerättssekreterare
eller socialsekreterare

44–45 §§ Lag om
personnamn

6.

Beslut i fråga om att
a) inleda faderskapsutredning
eller återuppta nedlagd
utredning

a) Familjerättssekreterare a) När faderskapet kan
eller socialsekreterare
ifrågasättas trots dom
eller bekräftelse

2 kap. 1 § FB

4.

b) lägga ner
faderskapsutredning
7.

b) Nämnden

Utses av nämnden på
förslag av enhetschef

4 kap 14 § FB
10 kap 5 § SoL

2 kap. 7 § FB

b) Utskottet bereder

Beslut ifråga om godkännande
a) av faderskapsbekräftelse
när S-protokoll använts
b) I övriga fall
c) eller att väcka och föra
talan i mål om faderskap

a) Administratör
b) och c)
Familjerättssekreterare
eller socialsekreterare

1 kap. 4 § FB
3 kap. 5 § FB
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8.

Anmäl behov till
överförmyndare av god
man/förvaltare eller att behov
inte längre föreligger

Familjerättssekreterare
eller socialsekreterare

Gäller också rätten att
5 kap. 3 § SoF
yttra sig i ärende eller mål
om sådant behov

9.

Utreda och/eller lämna
upplysningar till domstol i
vårdnads-, boende- och
umgängesmål samt yttrande
angående umgängestöd

Särskilt förordnad
tjänsteman

Utses av nämnden efter
förslag av enhetschef

6 kap. 19 och 20
§§ FB
6 kap. 15 c § 2 st.
FB

10. Beslut om att utse samt följa
upp umgängesstöd

Familjerättssekreterare
eller socialsekreterare

6 kap. 15 c § st. 3
och 4 FB

11. Beslut ifråga om insats eller
åtgärd gentemot en
vårdnadshavares vilja

Utskott

6 kap. 13 a § FB

12. Beslut i fråga om
godkännande eller inte av
föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge

Familjerättssekreterare
eller socialsekreterare

6 kap. 6 § FB
6 kap. 14 a § FB
6 kap. 15a § FB

13.

Ansökan om överflyttning av
vårdnaden till familjehemmet
vid placering i samma boende
under tre år

Socialnämnden

Särskilt överväga om det
finns skäl att ansöka

6 kap. 8 § st.2 SoL
6 kap. 8 § FB

Avsnitt 2.2 - Insatser med stöd av LVU
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

1.

Beslut om att ansöka om vård
enligt LVU

Utskott

2.

Beslut om omedelbart
omhändertagande och
upphävande av detsamma

Socialnämnd – kan
nämndens beslut inte
avvaktas får SOCN:s
ordf. eller 1:e vice ordf.
fatta beslut

- Ordförandebeslut
anmäls till nämndens
nästa sammanträde
- Beslutet underställs
förvaltningsrätten

Beslut i fråga om umgänge
och hemlighållande av
vistelseort

Socialnämnd - kan
nämndens beslut inte
avvaktas får SOCN:s
ordf., 1:e eller 2:e vice
ordf. fatta beslut

- Ordförandebeslut
14 § st. 2. LVU
anmäls till nämndens
nästa sammanträde.
- Nämnden prövar om
beslutet fortfarande
behövs var tredje månad

3.

4 § LVU

6 § LVU
9 § st. 3 LVU
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4.

Ansökan om förlängning av
utredningstid

Utskott – kan utskottets
beslut inte avvaktas får
SOCN:s ordf., 1:e eller
2:e vice ordf. fatta beslut

Ordförandebeslut anmäls
till utskottets nästa
sammanträde

8 § LVU

5.

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

Utskott – kan utskottets
Ordförandebeslut anmäls
beslut inte avvaktas får
till utskottets nästa
SOCN:s ordf. 1:e eller 2:e sammanträde
vice ordf. fatta beslut

11 § 1, 2 och 3
st. LVU

6.

Beslut i fråga om den unges
personliga förhållanden

Utskott eller den som
nämnden uppdragit
vården till

I den mån beslutet ej är att
hänföra 11§ 1 och 2 st.
LVU

11 § st. 4 LVU

7.

a) Övervägande av om vård
med stöd av 2§ LVU
fortfarande behövs
b) Prövning av om vård med
stöd av 3§ LVU skall
upphöra

Utskott

a) Övervägs var sjätte
månad

13 § 1 och 2 st.
LVU

8.

Beslut i fråga om upphörande
av vård enligt LVU

Utskott

9.

Beslut i fråga om flyttningseller tillfälligt flyttnings
förbud samt ansöka om sådant
hos domstol

Utskott – kan utskottets
beslut inte avvaktas får
SOCN:s ordf., 1:e eller
2:e vice ordf. fatta beslut

b) Prövas fortlöpande inom
sex månader från
senaste prövningen
21 § LVU

Beslutet ska underställas
förvaltningsrätten

27 § LVU
28 § LVU
24 § LVU

10. Beslut i fråga om tillfälligt
flyttningsförbud ska upphöra

Verksamhetsledare

30 § 2 st. LVU

11. Beslut i fråga om den unges
umgänge efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

Utskott – kan utskottets
beslut inte avvaktas får
SOCN:s ordf., 1:e eller
2:e vice ordf. fatta beslut

31 § LVU

12. Beslut om läkarundersökning, Socialsekreterare
utseende av läkare och plats
Socialjouren
för undersökningen
13. Beslut om godkännande av
vårdplan när skriftligt
samtycke getts

32 § LVU

Socialsekreterare
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SOCN:s ordf.
14. Beslut om att begära
polishandräckning för att
SOCN:s 1:e vice ordf.
kunna genomföra
läkarundersökning, vård eller SOCN:s 2:e vice ordf.
omhändertagande av den unge
15. Beslut om anmälan av behov
av offentligt biträde

Redovisas på nästa utskott

43 § 1 st. LVU
43 § 2 st. LVU

Familjerättssekreterare
eller Socialsekreterare

3 § Lag om
offentligt biträde
3§ Förordningen
om offentligt
biträde

Avsnitt 2.3 - Insatser med stöd av LVM
Nr Ärende

Delegat

a) Beslut om att inleda
utredning
b) Beslut om att ej inleda
utredning
c) Beslut om att inledd
utredning skall läggas ned

a) Socialsekreterare

2.

Ansöka om tvångvård hos
förvaltningsrätten

Utskott

3.

Beslut om omedelbart
omhändertagande

Socialnämnden - kan
nämndens beslut inte
avvaktas får SOCN:s
ordf., 1:e eller 2:e vice
ordf. fatta beslut

4.

Beslut om läkarundersökning
och utse läkare för
undersökningen

Socialsekreterare
Socialjouren

5.

Beslut i fråga om vård i visst
hem (LVM-hem)

Socialsekreterare

6.

Beslut om att omedelbart
SOCN:s ordförande
omhändertagande ska upphöra

7.

Beslut att begära biträde av
polis

1.

Kommentar

Lagrum
7 § LVM

b) Verksamhetsledare
c) Verksamhetsledare

Socialsekreterare
Socialjouren

c) Alternativ övergå i en
11 kap. 1 § SoL
11 § LVM

- Ordförandebeslut
anmäls till nämndens
nästa sammanträde
- Beslutet underställs
förvaltningsrätten

13 § LVM

9 § LVM

Skriftlig rapport till
utskottet

12 § LVM

18 b § LVM

För att genomföra
läkarundersökning, vård
eller omhändertagande

45 § 1 st. LVM
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8.

Yttrande till
åklagarmyndigheten vid
åtalsprövning

Socialsekreterare

46 § LVM

Avsnitt 2.4 - Brottsbalken (BrB)
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

1.

Lämna upplysningar på
Socialsekreterare
begäran av domstol, åklagaren
eller Kriminalvården om en
misstänkt

Med förslag på åtgärder
som nämnden anser behövs
för att främja hans/hennes
anpassning i samhället

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

2.

Lämna upplysningar på
Socialsekreterare
begäran av domstol, åklagaren
eller Kriminalvården vid fråga
om utvisning av utlänning på
grund av brott

Barnets behov av kontakt
med den misstänkte samt
hur kontakten har varit och
hur den skulle påverkas av
en utvisning

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

3.

Yttrande till allmän domstol
då den misstänkte kan bli
föremål för LVM-vård

Socialsekreterare

31:2 § BrB

Avsnitt 2.5 – Alkoholärenden
Nr Ärende
1.

2.

3.

Delegat

Kommentar

Lagrum

a) Stadigvarande
serveringstillstånd

a) Utskott

8 kap. 2 § AL

b) Tillfälliga
serveringstillstånd

b) Alkoholhandläggare

Avser tillstånd till
allmänheten och slutna
sällskap

Avser serveringsyta, tid,
dryck, utvidgning till
uteservering och vid
komplettering med catering
och gemensam
serveringsyta

8 kap 2 § AL

Beslut i fråga om

Beslut i fråga om
a) Ändring av stadigvarande
serveringstillstånd

a) Utskott

b) Tillfällig ändring av
stadigvarande
serveringstillstånd

b) Alkoholhandläggare

Beslut i fråga om
serveringtillstånd för
provsmakning

Alkoholhandläggare

8 kap. 4 § AL

8 kap 4 § AL
8 kap 14 § AL
8 kap 19 § AL

8 kap. 6 § st. 1
och 7 § st. 2 AL
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4.

Beslut i fråga om att
Alkoholhandläggare
godkänna anmälan, inleda och
avsluta tillsyn samt inleda och
avsluta tillsynsutredning,

5.

Beslut i fråga om konkursbo
ansökan om fortsatt
verksamheten

6.

Beslut i fråga om

Alkoholhandläggare

8 kap. 6, 7 och
18 §§
9 kap. 11 och 12
§§ AL
Ansökan har förtur

9 kap. 12 § 2 st.
AL

a) Erinran

a) Förvaltningschef

9 kap. 17 § AL

b) Varning

b) Utskott

9 kap. 19 § AL

7.

Beslut om omedelbar
återkallelse av
serveringstillstånd

Nämnd - kan nämndens
beslut inte avvaktas får
SOCN:s ordf., 1:e eller
2:e vice ordf. fatta beslut.

8.

Beslut i fråga om återkallelse
av serveringstillstånd
a) stadigvarande
b) tillfälligt serveringstillstånd
c) serveringstillstånd när
verksamheten upphör
d) serveringstillstånd för
gemensamt
serveringsutrymme

9.

Ordförandebeslut anmäls
till nämndens nästa
sammaträde

9 kap. 18 § AL

9 kap. 18 § AL
a) Utskott
b) Förvaltningschef
c) Alkoholhandläggare
d) Utskott

Beslut vid visst tillfälle att
Utskott
förbjuda eller inskränka
försäljning av alkoholdrycker

9 kap. 18 § p 1
AL
9 kap. 18 § 2 st.
AL

3 kap 10 § st. 2
AL

10. Beslut att
a) polisanmäla vid misstanke
om brott mot AL

a) Förvaltningschef

b) begära polishandräckning
för att kunna utöva tillsyn

b) Alkoholhandläggare

9 kap 9 § AL

11. Beslut i fråga om dispens för
att lämna restaurangrapport

Alkoholhandläggare

FoHMFS 2014:5

12. Beslut i fråga om
återbetalning av avgift

Utskott

8 kap. 10 § AL
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13. Beslut om överklagande,
yrkande om inhibition samt
yttrande till domstol

Delegat i
ursprungsbeslutet

Om utskottet är delegat och 10 kap. 1 § AL
utskottets beslut inte kan
avvaktas får SOCN:s ordf.,
1:e eller 2:e vice ordf. fatta
beslut.

Avsnitt 2.6 - Överklagandeärenden
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum
37 §, 38 §, 39 §
och 45 § FL

1.

Rättidsprövning och avvisning Delegaten i
av överklagande samt
ursprungsbeslutet
omprövning, ändring av beslut
och yttrande i ärenden

Om nämnd eller utskott är
delegat och deras beslut
inte kan avvaktas får
SOCN:s ordf., 1:e eller 2:e
vice ordf. fatta beslut

2.

Överklagande och yrkande
om inhibition när domstol
ändrat beslut fattat av delegat
samt avge yttrande i SoL,
LVU- och LVM- ärenden
fattat av delegat

Förvaltningschef,
avdelningschef eller
enhetschef

Yttrande i SoL, LVU- och 10 kap. 1 och 2
LVM där beslut fattats av
§§ SoL
delegat, ej vid myndighets6 kap 37 § KL
utövning av principiell
beskaffenhet eller annars
av större vikt

3

Överklagande och yrkande
om inhibition samt yttrande
till domstol i SoL, LVU och
LVM ärenden

Utskott - kan utskottets
beslut inte avvaktas får
SOCN:s ordf., 1:e eller
2:e vice ordf. fatta beslut.

Ordförandebeslut anmäls
till utskottet

10 kap. 1 och 2
§§ SoL
6 kap. 37 § KL

4.

Beslut i fråga om att överEkonom eller jurist
klaga Migrationsverkets
beslut om bidrag och
ersättningar för mottagande av
flyktingar inklusive anvisade
ensamkommande barn och
unga

I samråd med
förvaltningschef

Statlig ersättning
enl. förordningar
1990:927,
2010:1122,
2017:193,
2002:1118

5.

Överklagande av annan
myndighets beslut

Förvaltningschef

Vid behov rådgöra med
jurist

6 kap 37 § KL

Delegat

Kommentar

Lagrum

Avdelningschef

Alla i verksamheten är
rapporteringsskyldiga

6 kap 37 § KL

Avsnitt 2.7 - Lex Sarah
Nr Ärende
1.

Beslut om att inleda och
avsluta utredning enligt Lex
Sarah
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2.

Yttrande till IVO

Utskott

3.

Beslut ifråga om anmälan till
IVO vid allvarliga eller
påtaglig risk för allvarliga
missförhållanden

Socialnämnd

14 kap. 7 § SoL

Avsnitt 2.8 - Allmänna handlingar
Nr Ärende
1.

Beslut i fråga om utlämnande
av allmän handling eller
uppgift samt uppställande av
förbehåll vid utlämnande till
enskild

Delegat

Kommentar

Lagrum

Den som har ansvar för
vården av handlingen. I
tveksamma fall ska
myndigheten göra
prövningen

- Överklagbart beslut om
att inte eller endast
delvis lämna ut handling
eller uppställa förbehåll
skrivs av jurist eller
enhetschef
- Förbehåll inskränker en
enskilds rätt att röja eller
annars förfoga över
handlingen

2 kap 14 § TF
6 kap. 3 och 4 §§
OSL
10 kap. 4, 13 och
14 §§ OSL
12 kap. OSL
26 kap. § OSL
12 kap SoL
m.fl.

2.

Beslut om sekretess för
uppgiftslämnare i vissa fall

Enhetschef

I samråd med jurist

26 kap. 5 § OSL

3.

Beslut om sekretess av
uppgifter gällande underårig i
förhållande till dess
vårdnadshavare

Enhetschef

I samråd med Jurist

12 kap. 3 § 1 st.
OSL

4.

Beslut att överklaga annan
Enhetschef
myndighets beslut i ärende om
utlämnande av allmän
handling

I samråd med jurist

12 kap. 15§ TF

Delegat

Kommentar

Lagrum

Förvaltningschef

Exempelvis hot och våld,
otillbörlig påverkan mot
tjänsteman, förstörelse av
nämndens egendom

10 kap. 2 § OSL

Avsnitt 2.9 - Polisanmälan av brott
Nr Ärende
1.

Beslut att polisanmäla eller
inte anmäla brott som hindrar
nämndens verksamhet

12 kap. 10 § SoL

23

Beslut att polisanmäla eller
inte anmäla brott som riktar
sig mot underårig

Enhetschef

3.

Beslut om att lämna uppgift
till åklagar- eller
polismyndighet vid misstanke
om brott

Enhetschef

Överlåtelse av narkotika
10 kap. 22 §
eller dopningsmedel och i OSL
inte ringa fall av olovlig
12 kap. 10 § SoL
försäljning och anskaffning
av alkoholdrycker till
underårig

4.

Beslut om att till åklagare eller polismyndighet lämna
uppgift vid misstanke om
vissa grövre brott

Enhetschef

Där det inte är föreskrivet
10 kap. 23 §
lindrigare straff än fängelse OSL
i ett år eller försök till brott 12 kap. 10 § SoL
för vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än två år

5.

Beslut om att polisanmäla
bidragsbrott

Enhetschef

2.

Brott mot liv, hälsa, frihet,
frid, misshandel, olaga
tvång, frihetsberövande,
sexualbrott och
könsstympning

10 kap. 21 §
OSL
12 kap. 10 § SoL

6 § Bidragsbrottslag

Avsnitt 3 - GDPR
Nr Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

1.

Beslut att utse
dataskyddsombud

Nämnden

2.

Beslut i fråga om att teckna
och säga upp avtal med
personuppgiftsbiträde

Förvaltningschef

Vid behov i samråd med
jurist

Art. 28 GDPR

3.

Beslut i fråga om den
registrerades rätt att få
bekräftelse på att dennes
personuppgifter behandlas

Förvaltningschef

I samråd med GDPRsamordnare

Art. 15 GDPR

4.

Beslut i fråga om registrerads Förvaltningschef
begäran om rättelse, radering,
begränsning och överföring av
personuppgifter

I samråd med GDPRsamordnare

Art. 16, 17, 18
och 20 GDPR

5.

Beslut i fråga om att anmäla
personuppgiftsincident till
Dataskyddsinspektionen

Vid behov rådgöra med
incidentgruppen

GDPR - samordnare

Art. 37 GDPR
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Avsnitt 3.1 – Personalärenden
Nr Ärende
1.

Beslut om anställning av
a)
b)
c)
d)

2.

Delegat

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Övrig personal inom
förvaltningen

a)
b)
c)
d)

Nämnden
Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef

Kommentar

Lagrum

Gäller även förordnande
och vikariat

Delegationsbeslut
redovisas för
nämnden

Beslut om tjänstledighet och
andra ledigheter för
a) Avdelningschef och
stabens enhetschef
b) Övriga enhetschefer
c) Övrig personal

b) Avdelningschef
c) Enhetschef

3.

Beslut om uppsägning

Förvaltningschef

Uppsägning på grund av
7 och 18 §§ LAS
arbetsbrist, personliga skäl,
avsked

4.

Beslut om avstängning eller
disciplinpåföljd

Förvaltningschef

AB 05 10 och 11
§§

5.

Återbesättande av personal
inom ordinarie tjänst

Förvaltningschef

6.

Beslut om att vid ledighet
eller utbildning behålla hela
eller del av lön

Förvaltningschef

7.

Beslut i fråga om bisyssla

Förvaltningschef

8.

Beslut i fråga om medgivande
att stå kvar i anställning
a) Avdelningschef och
stabens enhetschef
b) Övriga enhetschefer
c) Övrig personal

a) Förvaltningschef

AB 05 26 §

I samråd med PA

AB 05 8§

Efter att ha fyllt 67 år

LAS 32 a §

a) Förvaltningschef
b) Avdelningschef
c) Enhetschef
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9.

Beslut i fråga om deltagande i
konferens, utbildning, kurser
eller studieresa för
a) Förtroendevalda
b) Personal

10. Beslut i fråga om ersättning
till personal för skadade
persedlar

a) SOCN:s ordf.
b) Enhetschef
Förvaltningschef

Enligt fastställda grunder

Delegat

Kommentar

Avsnitt 3.2 - Ekonomi
Nr Ärende
1.

Beslut om generell attesträtt
och att utse beslutsattestanter
samt behörighetattestanter

Förvaltningschef

2.

Beslut om öppnande av anbud Förvaltningschef
vid upphandling

3.

Beslut att verkställa
internkontroll av ekonomiska
transaktioner

Ekonom

Enligt kommunal
redovisningslag och plan
för internkontroll

4.

Beslut om inköp av varor och
tjänster för sin verksamhet

Beslutsattestant

Knutet till driftansvar och
inom fastställd budget

5.

Beslut om utrustning för
respektive verksamhet

Avdelningschef

Inom budgetram i
investeringsbudget

6.

Beslut att teckna och säga upp Enhetschef
avtal avseende service och
underhåll för utrustning

7.

Beslut om att teckna och säga
upp avtal för försäljning av
tjänster

Enhetschef

8.

Beslut om att teckna och säga
upp avtal om service och
tjänster

Enhetschef

Lagrum
4 § och 6 §
Attestreglementet

Följer av lag och
plan för
internkontroll

- Tillhörande den egna
enheten
- upphandlingsregler ska
följas

Upphandlingsregler ska
följas
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9.

Beslut om att teckna och säga Enhetschef
upp avtal om leasing och hyra
av utrustning inom den egna
enheten

10. Beslut om att teckna och säga
upp kommuninterna
överenskommelser

Enhetschef

I samråd med sin närmaste
chef och ekonomichef

T.ex. städning - externavtal
är KS-ärenden

11. Beslut om att teckna och säga Avdelningschef
upp hyreskontrakt, lokaler och
bostäder

I samråd med SOCN:s ordf
och kommunens
lokalsamordnare

12. Resultatpåverkande
bokföringsorder

Ekonom

Delegationsbeslut anmäls
inte till nämnden

Följer av
bokföringslagen

13. Beslut om att utfärda
engångskontantkort

Ekonom
Administratör
Systemförvaltare

Delegationsbeslut anmäls
inte till nämnden

Beslut om ek.
bistånd tas av
socialsekreterare
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