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Allmänt om delegering 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
 
Beslut som fattas på delegering, ska enligt kommunallagen, rapporteras till nämnden.   

Vid brådskande beslut  
Nämnden har enligt 6 kap 39 § KL rätt att uppdra åt ordförande eller annan ledamot i nämnden att fatta beslut i brådskande ärenden. Detta gäller 
bara ärenden som absolut måste avgöras och som är så brådskande att nämnden eller utskottet inte hinner sammankallas. Delegering på detta sätt 
bör i det yttersta undvikas särskilt i ärenden som gäller ansökan om tvångsvård. 
 
Utöver dessa bestämmelser finns regler i LVU och LVM som ger ordförande rätt att gå in och fatta beslut i vissa ärenden, s.k. kompletterande 
beslutanderätt. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå.  
 
Samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till nämnden.  

Delegeringsbegränsningar i kommunallagen 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt KL: 
 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 överlåtits till nämnden, och 
 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
 

Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen 
I 10 kap 4 § SoL finns en begränsning av socialnämndens delegationsrätt. Vissa beslut kan bara delegeras till utskott. Se vidare i 
delegeringsbestämmelserna. 
Ytterligare regler om delegering finns i 10 kap 5 § SoL. Denna paragraf handlar i huvudsak om delegationsrätten avseende föräldrabalken. Se 
vidare i delegeringsbestämmelserna. 
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Förkortningar i delegeringsbestämmelserna 
AL Alkohollag (2010:1622) 
BrB Brottsbalk (1962:700) 
FB Föräldrabalk (1949:381) 
FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 
FvL Förvaltningslag (2017:900) 
GDPR Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) 
JB Jordabalk (1970:994)  
KL Kommunallag (2017:725) 
KörkF Körkortsförordning (1998:980) 
LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
UtlL Utlänningslag (2005:716) 
ÄB Ärvdabalk (1958:637) 
ÄktB Äktenskapsbalk (1987:230) 
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Delegeringsnivåer 
Genom beslut i socialnämnden 2012-11-20 § 246 (dnr SN 2012/0683) infördes system med numeriska delegeringsnivåer, enligt nedan. 
 
Nivå 1 Socialnämnd (gäller i alla fall då ingen delegering har lämnats) 
Nivå 2 Socialnämndens sociala utskott 
Nivå 3 Tjänsteförrättande ordförande i socialnämnden (och i förekommande fall annan förordnad ledamot) 
Nivå 3a Förvaltningschef 
Nivå 3b Namngivna ordinarie ledamöter som förordnats att fatta beslut i vissa ärenden enligt LVU och LVM, där beslut inte kan avvaktas. 
Nivå 3c Namngivna tjänstemän (VC samt EC, socialsekreterare vid Sydostjouren) som förordnats att fatta beslut enl. 43 § 2 p LVU, där beslut 

inte kan avvaktas.  
Nivå 4 Verksamhetschef, avdelningschef 
Nivå 5 Enhetschef 
Nivå 5a Föreståndare  
Nivå 5b Socialsekreterare i jour/beredskap samt socialsekreterare vid Sydostjouren. 
Nivå 5c Förvaltningssekreterare 
Nivå 6 Socialsekreterare, LSS-handläggare, handläggare psykiskt funktionsnedsatta, alkoholhandläggare 
Nivå 6a Boendeplanerare 
Nivå 7 Administratör 
 
Nivåerna med markering ”a” kan inte ersätta eller ersättas av annan funktion med samma delegeringsnivå men utan bokstavstillägg.  Vid frånvaro, 
eller då det av annan anledning inte är lämpligt att fatta beslutet på den lägsta gällande delegeringsnivån, ska beslutet istället hänvisas till lägst närmast 
högre beslutsnivå. Nivå med markering ”b” kan inte ersätta annan funktion med samma delegeringsnivå utan eller med annat bokstavstillägg men 
väl ersättas av delegat på samma delegeringsnivå, utan bokstavstillägg. 
 
Delegeringsnivå 3 b och c kan inte ersättas av annan funktion. Delegeringsnivå 5 c kan enbart fatta beslut i specifikt angivna delegeringsbeslut och 
ersätts av annan delegat enligt för aktuellt beslut gällande delegation. 
 
Namngivna ordinarie ledamöter som förordnats, se protokoll SN 2015-04-28 § 83, 2017-01-31 § 14 samt 2017-04-25 § 98. 
Namngivna tjänstemän som förordnats, se protokoll SN 2015-05-26 § 103 samt 2017-02-28 § 31. 
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 1. Allmänt    
     
 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Kommentar  

1 

Beslut i ärenden som är så 
brådskande att Socialnämndens 
eller Socialutskottets beslut inte 
kan avvaktas. 6 kap 39 § KL. 3 

Anmäls vid närmast kommande 
sammanträde 

2 

Beslut att lämna ut allmän 
handling fattas av den som har 
handlingen i sin vård om inte viss 
befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut 
skall göra detta. 

 
  

Se vidare dokument: ”Utlämnande av 
allmän handling” i Verksamhetshandboken 

3 

 
Beslut att inte lämna ut allmän  
handling eller uppgift ur sådan till  
enskild eller annan myndighet 
samt 
uppställande av förbehåll i 
samband 
med utlämnande. 

2 kap 14 § TF 
6 kap 2,3,4 §§ OSL 
10 kap 4,14 §§ OSL 
30 kap 20 § OSL 

5 
5 c  

4 

Överklagande av annan 
myndighets beslut i ärende om 
utlämnande av allmän handling. 2 kap 15 § TF 

 
4 
5 c  

5 

 
Beslut om sekretesskydd för 
anmälare 

 
 
26 kap 5 § OSL  

 
 
5 

  

6 

 
Beslut att polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet.  

10 kap 2, 25 §§ OSL 
12 kap 10 § SoL 

4 
5 i beredskap  
5 c 

T.ex. hot, misshandel av personal och 
förstörelse av nämndens egendom 

7 
 

 
 
Beslut att anmäla misstänkt brott 
enligt bidragsbrottslagen 
 

10 kap 28 § OSL 
Bidragsbrottslagen 6 § 
 

4 
5 c 
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Kommentar  

8 

Beslut om att till Polismyndigheten 
lämna uppgift som behövs för 
omedelbart polisiärt ingripande av 
underårig. 

10 kap 20 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

 
 
 
Berörd personal 

Vid överhängande och allvarlig risk för den 
unges hälsa eller utveckling eller om den 
unge påträffas när han eller hon begår 
brott. 

9 

Beslut att till åklagar- eller 
Polismyndigheten anmäla samt att 
inte anmäla vissa brott som riktar 
sig mot underårig. 

10 kap 21 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

 
 
 
5 

 Vid brott mot liv och hälsa, 
misshandelsbrott, brott mot frihet och frid, 
olaga frihetsberövande, olaga tvång, 
sexualbrott, könsstympning. 

10 

Beslut om att till åklagar- eller 
Polismyndigheten lämna uppgift 
som angår misstanke om 
överlåtelse av narkotika eller 
dopningsmedel eller icke ringa fall 
av olovlig försäljning eller 
anskaffning av alkoholdrycker till 
underårig.  

 
 
 
 
 
 
10 kap 22 OSL 
12 kap 10 § SoL 
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11 

Beslut om att till åklagar- eller 
Polismyndigheten lämna uppgift 
som angår misstanke om vissa 
grövre brott. 

 
 
10 kap 23 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

 
 
 
4 
5 c 

Gäller brott för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i ett år eller 
försök till brott för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i två år. 

12 

Beslut att lämna eller inte lämna 
uppgift om enskild under 21 år till 
Polismyndigheten. 

10 kap 18 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

5 

Förebyggande av brott 

13 

Beslut att informera den som gjort 
anmälan, enl 14 kap 1 b § SoL 

26 kap 9 § OSL 6 

 

14 

Beslut att inte informera den som 
gjort anmälan, enl 14 kap 1 b § 
SoL 

26 kap 9 § OSL 5 

 

15 

Lämna uppgifter ang. en 
utlännings personliga förhållanden. 

17 kap 1 § 
Utlänningslagen 

 
5  

16 
 

Utlämnande av personuppgifter till 
statliga myndigheter avseende 
forskningsändamål. 

 
 
12 kap 6 § SoL 

 
4 
5 c   
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Kommentar  

17 
Avskrivning av ärende från vidare 
handläggning.  7 

Vid återtagen ansökan eller annan situation 
då fortsatt utredning är obehövlig – 5 kap 
13 § SOSFS 2014:5 

18 
Avvisning av ärende (se även 
14.2-3 samt 22.4)  5 

När sökande saknar behörighet eller 
befogenhet att lämna ansökan – 
”Handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten”, s 430 

19 Rättelse av skrivfel eller liknande 36 § FvL Den som ansvarat för skrivningen   

20 

Beslut att, till Inspektionen för vård 
och omsorg, anmäla vissa skador 
och sjukdomar inom hälso- och 
sjukvården. 

3 kap 5 § 
Patientsäkerhetslag 
(2010:659) Medicinskt ansvarig enl. 24 § HSL  

21 

Beslut om sekretesskydd för 
uppgifter om underårig gentemot 
vårdnadshavare 

a. i brådskande fall 
b. därutöver 12 kap 3 § OSL 

a. 4, 5c 
b. 2  

22 

Beslut att avslå begäran om 
registerutdrag enligt 
Dataskyddsförordningen eller 
beslut om avgift för administrativa 
kostnader i samband med en 
sådan begäran Artikel 12.5 b-c GDPR 3a  
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 2. Ärendehantering    
 

   
 

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

Beslut om att utredning  
a. ska inledas eller avslutas 
b. inte ska inledas  
c. ska avslutas utan insats efter 
inkommen anmälan samt intern 
iakttagelse. 

11 kap 1 § SoL 
11 kap 1 a § SoL 

a. 7 
 
b. 5 
 
c. 5   

2 

Beslut om att kontakter och kon- 
sultationer får tas utan vårdnads- 
havarnas samtycke 11 kap 2 § SoL 6   

3 
Beslut om att förlänga utrednings- 
tid 11 kap 2 § SoL 2   

4 
Beslut om att förlänga utrednings- 
tid i avvaktan på SU-beslut 11 kap 2 § SoL 4  

5 

Beslut att inte underrätta någon 
som berörs av en utredning enl. 11 
kap 1, 2 §§ SoL, under max 14 
dagar. 11 kap 2 § 3 st 5  

6 

Beslut att inte underrätta någon 
som berörs av en utredning enl. 11 
kap 1, 2 §§ SoL, tid utöver 
inledande 14 dagar. 11 kap 2 § 3 st 2  

7 

Beslut att inleda eller avsluta 
uppföljning när utredning avslutats 
utan beslut om insats. 11 kap 4 a, c § SoL 5 

Uppföljningen får som längst pågå i två 
månader. 

8 

Beslut att inleda eller avsluta 
uppföljning efter att en placering 
upphört. 11 kap 4 b, c § SoL 5 

Uppföljningen får som längst pågå i två 
månader. 

9 

Beslut att tala med barn utan 
vårdnadshavares samtycke och 
utan att vårdnadshavare är 
närvarande. 11 kap 10 § 3 st SoL 5 
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

10 

Beslut med anledning av ansökan 
enligt 2 a kap. 8 § om insatser för 
person som önskar flytta till 
kommunen pga skyddsbehov. 

2 a kap 8 § p 2 SoL 
4 kap 1 § SoL 

Beslutanderätten följer delegerings-
nivå för varje enskild insats.  

11 
Begäran om överflyttning av 
ärendetill annan kommun 2 a kap 10 § SoL 5  

12 

Ansökan hos Inspektionen för vård 
och omsorg om överflyttning av 
ärende 2 a kap 11 § SoL 2  

13 

Beslut om samtycke till eller avvi- 
sande av mottagande av ärende  
från nämnd i annan kommun 2 a kap 10 § SoL 2  

 14 

Beslut att avslå begäran om att 
ärende, efter sex månaders 
handläggning, ska avgöras. 12 § 1 FörvL 2 Begäran om avgörande ska vara skriftlig. 
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 3. Ekonomiskt bistånd    
 

   
 

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

Beslut om försörjningsstöd samt 
ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt enl. kommunens norm och 
riktlinjer. 4 kap 1 § SoL 7     

2 Omprövning av beslut enligt ovan 4 kap 1 § SoL Delegat som fattat tidigare beslut   

3 

Beslut om försörjningsstöd samt  
ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt utöver normbelopp med 
a. högst 20 % av prisbasbelopp 
b. högst ett prisbasbelopp 
c. kostnad därutöver 4 kap 1 § SoL 

a. 7 
b. 5 
c. 2     

4 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver vad som avses i 4 kap 1 § 
SoL. 
 
a. högst ett prisbasbelopp 
b. kostnader därutöver 4 kap 2 § SoL 

  
a. 5 
b. 2  

5 
Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 4 kap 1 § SoL 5  

6 
 
 
 

 
Beslut om nedsättning av  
försörjningsstöd  
 
  

4 kap 5 § SoL 
 
  

5 
 
  

 
  

7 

Beslut om bistånd för utlänningar 
som avses i 1 § 1 st. 3 p, Lag om 
mottagande av asylsökande m.fl. 

4 kap 1 § SoL 
(3 § 3 st. LMA) 

7 
5 b Biståndet beslutas enligt 4:1 SoL. 
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 4. Öppenvårdsinsatser   
      
 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

 
Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser i egen regi 
a. bevilja bistånd 
b. avsluta bistånd 

4 kap 1 § SoL 
3 kap 6 b § 2 st 6  

2 

 
Beslut om  
a. bistånd i form av stödkontakt 
    med handläggare 
b. att avsluta biståndet 4 kap 1 § SoL 5  

3 

 
Beslut om  
a. bistånd i form av kontaktperson 
   eller kontaktfamilj 
b. att avsluta biståndet 

4 kap 1 § SoL 
3 kap 6 b § SoL  

a. 6 
b. 6 

 
 

4 

 
Beslut om 
a. bistånd i form av kontaktperson 
    vid umgänge/umgängesstöd 
b. att avsluta biståndet 4 kap 1 § SoL 

a. 6 
b. 6   

5 

Beslut om  
a. bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson 
b. att avsluta biståndet  3 kap 6 b 2 st SoL 6 

Vid köp av särskilt kvalificerad KP är lägsta 
beslutsnivå 4. 

6 

Beslut om bistånd i form av 
öppenvård i extern regi 
a. bevilja bistånd 
b. avsluta bistånd 4 kap 1 § SoL 4   

7 

Beslut om bistånd i form av öppna 
insatser för barn som har fyllt 15 år 
utan vårdnadshavarens samtycke. 

3 kap 6 a§ 2 st SoL 
4 kap 1 § SoL 2  
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

8 

Kostnader i samband med 
öppenvårdsinsats 
a. högst 20 % av prisbasbelopp 
    per person och år 
b. kostnader därutöver 4 kap 1 § SoL 

a. 5 
b. 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

 5. Placeringar och boende, barn och ungdom   

      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Kommentar 

1 

Beslut om bistånd i form av  
plats på externt HVB/stödboende 
a. under utredningstid, max 4 
    mån. 
b. därutöver. 
c. för förälder tillsammans med 
barn under barnets utredningstid, 
max 4 månader. 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

a. 4,  
    5 b 
b. 2 
c. 4 
  

Kontrakt eller avtal avseende 
enskilda hem tecknas av enhetschef 

2 

Beslut om bistånd i förvaltningens 
egna HVB eller 
stödboendeinsatser 
a. bevilja bistånd 
b. avsluta bistånd 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 5   

3 

Beslut att bevilja kompletterande 
biståndsinsatser av vård och 
behandlingskaraktär (ex. särskild 
programverksamhet) 
a. kostnad max 1 prisbasbelopp 
b. kostnad därutöver 4 kap 1 § SoL 

a. 5 
b. 2  

4 

Beslut om in- och utskrivning i 
förvaltningens egna  
a. HVB  
b. stödboende/övriga boende med 
tillsyn 

4 kap 1 § SoL 
3 kap 11,14,15 § SoF 

a. 5 a 
b. 5 
    5 b  

5 

Beslut om bistånd i form av  
familjehemsplacering för stadig-  
varande vård och fostran. 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 6 § SoL 

 
2 

Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett 
visst familjehem är att betrakta som ett 
medgivande enl. 6 kap 6 § SoL Utredning av 
familjehem ska alltid ske. 

6 
Godkännande av kontrakterade 
jourhem 6 kap 6 § 3 st. SoL 2   

7 
Förlängning av avtal med 
kontrakterade jourhem 6 kap 6 § 3 st SoL 2  
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Kommentar 

8 
Godkännande av tillfälliga hem 
under jourtiden  6 kap 6 § 3 st SoL 5  

9 

Beslut om tillfällig placering i 
familjehem eller annat enskilt hem 
(ej längre än 4 mån) 4 kap 1 § SoL 5  

10 

Övervägande av om vård av 
underårig enl. SoL i annat hem 
än det egna fortfarande behövs 6 kap 8 § SoL 2   

 11 
Fastställande av ny/reviderad 
vårdplan i placeringsärende 11 kap 3 § 1 st SoL 

Samma delegat som fattar 
placeringsbeslutet  

12 

Övervägande av vårdnadsöver- 
flyttning efter 3 års familjehems- 
placering 6 kap 8 § 2 st. SoL 2   

13 
Beslut att godkänna utländsk 
myndighets placering av barn  6 kap 11 a § SoL 2  

 14 
Beslut att placera barn i ett annat 
land 6 kap 11 b § SoL 2  

15 

Kostnader för enskilda  
under placering, vid omplacering 
eller flyttning från familjehem 
eller HVB   
a. upp till 20 % av prisbasbeloppet 
vid varje tillfälle 
b. om kostnad därutöver 4 kap 1 § SoL 

a. 5  
b. 2  

16 

Kostnader i samband med 
umgänge, för anhöriga till placerat 
barn, 
a. med max 10 % av 
prisbasbeloppet per månad 
b. kostnader därutöver  4 kap 2 § SoL 

5 
 
2 Enligt riktlinjer för placerade barn och unga 
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 6. Placeringar och boende, vuxna   
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

 
 
Beslut om bistånd i form av plats 
på HVB för vuxna 
a. internt 
b. externt 
c. tillfällig extern placering under 
utredningstid, max 2 månader 

4 kap 1 § SoL och 6 kap 
1 § 

a. 5, 5b 
b. 2 
c. 5, 5b Placeringsformer enligt SoL 

2 

 
Beslut om bistånd i form av plats 
på stödboende för unga vuxna ( 
18-20 år) 
a. internt 
b. externt 
c. tillfällig extern placering under 
utredningstid, max 2 månader 

4 kap 1 § SoL och 6 kap 
1 § 

a. 5, 5b 
b. 2 
c. 5, 5b Placeringsformer enligt SoL 

3 

 
Beslut om bistånd i form av plats 
på stödboende för vuxna 
missbrukare ( 20 år - ) 
a. internt 
b. externt 
c. tillfällig extern placering under 
utredningstid, max 2 månader 4 kap 1 § SoL 

a. 5, 5b 
b. 2 
c. 5, 5b Boendeform enligt SoL 

4 

 
Beslut om tillfälligt bistånd i form 
av plats på Aquarellen 

 
4 kap 1 § SoL 

 
5, 5 b 

 

5 

 

Beslut om in- och utskrivning i 
förvaltningens egna 
HVB/stödboende 

4 kap 1 § SoL 
3 kap 11, 14, 15 § SoF 

5 a 
 
(Utskrivning i brådskande fall på 
Smedbacken; tjänstgörande personal)  
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

6 
 
 
 
 

Beslut om bistånd i form av 
placering i  
a. familjehem eller i annat enskilt 
    hem enl. upprättat avtal max 2 
    mån 
b. i övriga fall 4 kap 1 § SoL  

a. 5, 5b  
b. 5   

7 
Fastställande av ny/reviderad 
vårdplan i placeringsärende 11 kap 3 § 1 st SoL 

Samma delegat som fattar 
placeringsbeslutet  

8 

Beslut om bistånd i form av 
andrahandsuthyrning i av 
Socialförvaltningen disponerad 
lägenhet/fastighet och upprättande 
av villkor för sådan uthyrning. 4 kap 1 § SoL 5  

9 

Beslut om bistånd i form av insats 
skyddat boende eller annat skydd. 
a. upp till 2 månader 
b. över 2 månader 4 kap 1 § SoL 

a. 5 
b. 2  

10 
Beslut om bistånd i form av 
jourlägenhet 4 kap 1 § SoL 

5 
5 b 

 
 
 
 

11 

Beslut om uppsägning av 
hyresgäst, som innehar 
andrahandskontrakt i av 
Socialförvaltningen disponerad 
lägenhet/fastighet eller 
akutboende 12 kap 40 § 3 st JB 5  

12 

Beslut om ansvarsförbindelse för 
kontraktsvård (28 kap 6a § 
brottsbalken) eller vårdvistelse (11 
kap 3 § fängelselagen) 4 kap 1 § SoL 4  
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 7. Ersättningar till uppdragstagare, vårdgivare och andra aktörer    
 

   
   Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

Beslut om ersättningar till 
familjehem 
Arvode 
a. enligt SKL:s rekommenderade 
    grundarvode 
b. enligt SKL:s rekommendationer 
    upp till 160 % av prisbasbe-  
    loppet (under ett år) 
c. kostnader därutöver   

a. 6 
 
b. 5 
 
 
c. 2   

2 

Beslut om ersättningar till 
familjehem 
Omkostnad 
a. enligt socialnämndens riktlinjer 
b. beslut om särskilda kostnader 
    upp till 50 % av prisbasbeloppet 
    per barn och år 
c. kostnader därutöver   

a. 6 
b. 5 
 
 
c 2  

 
 
 

3 

Beslut om ersättningar till 
familjehem 
Förlorad arbetsinkomst 
a. ersättning för förlorad 
    arbetsinkomst upp till 2 dgr/mån 
b. ersättning för förlorad 
    arbetsinkomst max 3 månader 
c. ersättning för förlorad 
    arbetsinkomst, för ej kontrak- 
    terade jourhem, upp till en nivå 
    motsvarande 65 % av prisbas- 
    beloppet/månad. 
d. kostnader därutöver   

a. 6 
 
b. 5 
 
 
c. 5 
 
 
 
 
d. 2    
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

4 

Beslut om ersättning till kontakt- 
person/kontaktfamilj 
a. enl. SKL:s rekommendationer 
b. därutöver   

a. 6 
b. 2  

5 

Handledning till uppdragstagare 
a. extern handledning upp till 
    6 tillfällen 
b. därutöver   

 
a. 5 
 
b. 4   

6 

Beslut om ersättning till 
särskildförordnad vårdnadshavare, 
som tidigare varit familjehems-
föräldrar. 
a. enl. tidigare gällande ersätt-  
    ningsnivå. 
b. därutöver 6 kap 11 § SoL 

a. 6 
b. 2  

7 

Beslut om ersättning till vårdgivare 
inom hälso- och sjukvård och 
andra aktörer vid placering (t ex 
skola) 
a. beslut om särskilda kostnader 
    upp till 20 % av prisbasbeloppet 
    vid ett tillfälle per år 
b. kostnader därutöver  

a. 5 
 
 
b. 2  
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 8. Ersättning från enskild m m   
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

Beslut om ersättning från den en- 
skilde när bistånd ges i form 
av plats i HVB eller i familjehem 
(vuxna). 

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

2 

Beslut att nämnden i stället för 
vårdnadshavare ska uppbära 
underhållsbidrag 

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

6   

3 

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

6 kap 2-4 §§ SoF 
20 § LSS 6  

4 
Beslut att återkräva ekonomiskt bi- 
stånd enl. 4 kap 1 § SoL 

9 kap 1 § SoL 
9 kap 2 § SoL 5  

5 

Beslut att hos förvaltningsrätten 
föra talan om återkrav enl. 8 kap 1 
§ SoL, samt 9 kap 1 och 2 §§ SoL 9 kap 3 § SoL 2  

6 

Beslut att helt eller delvis efterge 
ersättningsskyldighet enl. 8 kap 
1 §, 9 kap 1 och 2 §§ SoL. 
 
a. högst ett prisbasbelopp 
b. därutöver 9 kap 4 § SoL 

a. 5 
b. 2  

7 

Beslut att helt eller delvis efterge 
ersättningsskyldighet enligt 20 § 
LSS 
 
a. högst ett prisbasbelopp 
b. därutöver 20 § LSS 

a. 5 
b. 2  
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

10 

Beslut om nedsättning eller av-
skrivning av hyresskuld för 
andrahandsuthyrning. 
 
a. upp till 1prisbasbelopp 
b. därutöver   

a. 5 
b. 2   

  



 

23 
 

       
     

 9. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 
Beslut om ansökan hos förvalt-
ningsrätten om vård enl. LVU 4 § LVU 2   

2 
Beslut om omedelbart omhänder-
tagande 6 § LVU 2   

3 
Beslut om omedelbart omhänder- 
tagande 6 § 1 och 2 st. LVU 

3 i brådskande fall 
3b i brådskande fall (Kompletterande beslutanderätt)  

4 

Beslut att hos förvaltningsrätten 
ansöka om förlängning av 
utredningstiden 8 § LVU 5   

5 
Beslut om upphörande av omedel- 
bart omhändertagande 9 § 3 st. LVU 3 i brådskande fall   

6 

Beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge skall vistas 
under vårdtiden 11 § 1 st. LVU 2   

7 

Beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge skall vistas 
under vårdtiden 11 § 1 och 3 st. LVU 

3 i brådskande fall 
3 b i brådskande fall (Kompletterande beslutanderätt)  

8 
Beslut om att den unge får vistas i 
sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2 st. LVU 2   

9 
Beslut om att den unge får vistas i 
sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2 och 3 st. LVU 

3 i brådskande fall 
3 b i brådskande fall (Kompletterande beslutanderätt)  

10 

Beslut rörande den unges person- 
liga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 
1 och 2 st. LVU 11 § 4 st. LVU 6   
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

11 
Övervägande om vård med stöd 
av 2 § LVU fortfarande behövs 13 § 1 st. LVU 2   

12 

Övervägande om överflyttning av 
vårdnaden efter 3 års familjehems-
placering. 13 § 4 3 st. LVU 2   

13 
Prövning om vård med stöd av 3 §  
LVU skall upphöra. 13 § 2 st. LVU 2   

14 

Beslut om hur rätt till umgänge 
med den unge skall utövas 
a. när överenskommelse inte kan    
nås med föräldrar eller vårdnads-    
havare 
b. när överenskommelse inte kan 
nås med föräldrar eller vårdnads- 
havare och SN:s beslut inte kan 
avvaktas. 14 § 2 st. 1 p LVU 

a. 1 
 
 
b. 3 
 
  

Beslut enligt punkt 14 b fattas med stöd av  
6 kap 39 § kommunallagen (bör anges i 
underlaget för beslut). 

15 

Beslut om att den unges 
vistelseort inte skall röjas för 
föräldrar eller vårdnadshavare 
 
a. i brådskande fall när SN:s beslut 
inte kan avvaktas. 14 § 2 st. 2 p LVU 

1 
 
 
a. 3  

Beslut enligt punkt 15 b fattas med stöd av  
6 kap 39 § kommunallagen (bör anges i 
underlaget för beslut). 

16 

Övervägande om beslut om 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort enl. 14 § 2 st. 1 och 2 p 
fortfarande behövs 14 § 3 st. LVU 2   

17 Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. LVU 2   

18 

Beslut om regelbunden kontakt 
med särskilt utsedd kontaktperson 
eller deltagande i behandling i 
öppna former inom socialtjänsten 22 § 1 st. 1 och 2 p LVU 2   
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

19 

Prövning om beslut om 
förebyggande insats enl. 22 § 1 st. 
LVU skall upphöra. 22 § 3 st. LVU 2   

20 
Beslut om att förebyggande insats 
enl. 22 § 1 st. LVU skall upphöra. 22 § 3 st. LVU 2   

21 
Beslut att ansöka hos förvaltnings-
rätten om flyttningsförbud.  24 § LVU 2   

22 
Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 26 § 1 st. LVU 2   

23 
Beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra. 26 § 2 st. LVU 2   

24 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § 1, 2 st. LVU 2   

25 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § 1, 2 st. LVU 
3 i brådskande fall 
3 b i brådskande fall (Kompletterande beslutanderätt)  

26 
Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud skall upphöra. 30 § 2 st. LVU 2   

27 

Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller vårdnadshavare 
efter beslut om flyttningsförbud 
eller tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås. 31 § 2 st. LVU 2   

28 
Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om utreseförbud 31 b § LVU 2  

29 
Prövning av om utreseförbud ska 
upphöra 31 c § 1 st LVU 2  

30 
Beslut om upphörande av 
reseförbud 31 c § 2 st LVU 2  

31 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 2  

32 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
3 i brådskande fall 
3b i brådskande fall (Kompletterande beslutanderätt)  

33 
Beslut om att tillfälligt utreseförbud 
ska upphöra 31 g § 2 st LVU 2  
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

34 
Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud 31 i § LVU 2 

Tidsbegränsat beslut. Får endast fattas om 
det inte finns någon risk för att den unge 
förs utomlands eller lämnar Sverige eller 
under resan förs eller beger sig till annat 
land i syfte att ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse eller 
könsstympas.  

35 Beslut om läkarundersökning 32 § LVU 6   

36 

Beslut att begära biträde av polis 
för att genomföra 
läkarundersökning 43 § 1 p LVU 2   

37 

Beslut att begära biträde av polis 
för att genomföra 
läkarundersökning. 43 § 1 p LVU 3 i brådskande fall  OBS Endast tjänsteförättande ordförande 

38 

Beslut att begära biträde av polis 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd 
av LVU. 43 § 2 p LVU 

3 b i brådskande fall 
3 c i brådskande fall  (Kompletterande beslutanderätt) 

39 
Beslut att återkalla begäran om 
biträde av polis.  

Samma delegeringsnivå som det 
ursprungliga beslutet är fattat på  

40 

Begäran om eller medgivande till 
utskrivning fr. HVB då vården ges 
med stöd av LVU. 3 kap 14 § 2 st. SoF 5, 5b   

41 

Ansökan hos Skatteverket om 
medgivande för barn som vårdas 
med stöd av LVU att bli folkbokfört 
på en annan folkbokföringsort än 
där barnet är bosatt (skyddad 
folkbokföring). 

16 § och 30 § 3 st 
Folkbokföringslagen 5  
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 10. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)  
     

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 
Beslut att inleda utredning om  
tvångsvård 7 § LVM 6  

2 

Beslut att inte inleda utredning 
eller att påbörjad utredning skall 
läggas ned alternativt övergå i en 
utredning enl.11 kap 1 § SoL 7 § LVM 5   

3 

Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för undersök- 
ningen. 9 § LVM 5, 5b   

4 

Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård enl. 
LVM 11 § LVM 2   

5 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande 13 § 1 st. LVM 2  

6 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande 13 § 2 st. LVM 

 
 
3 i brådskande fall 
3 b i brådskande fall  (Kompletterande beslutanderätt) 

7 
Beslut om att omedelbart 
omhändertagande skall upphöra 18 b § LVM 

2 
3 i brådskande fall 
3 b i brådskande fall  

8 Ansökan om förlängd utredningstid 38 § 2 st. LVM 5  

9 

Beslut om att begära polishand- 
räckning för att föra en miss-
brukare till läkarundersökning. 45 § 1 st. LVM 

5 
5 b   

10 

Beslut om att begära polishand- 
räckning för att genomföra beslut  
om vård eller omedelbart omhän- 
dertagande. 45 § 2 st. LVM 

5 
5 b   
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 11. Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 

      
 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 
Bistånd i form av avlösarservice 
för barn och ungdom 0-20 år SoL 4 kap 1 § SoL 6    

2 

Beslut om bistånd till personer 
med funktionsnedsättning i form av 
a. särskilt boende 
b. sysselsättning  4 kap 1 § SoL 

a. 5 
b. 6    

3 
 
Bistånd i form av matdistribution  4 kap 1 § SoL 5  

4 

 
Beslut om bistånd i form av 
boendestöd (enl. kommunens 
riktlinjer) 4 kap 1 § SoL 6  

5 

 
Beslut om sökande tillhör lagens 
personkrets 1 § LSS 6    

6 

 
Beslut om biträde av personlig  
assistent eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan 
assistans, till den del som inte 
täcks av beslut enligt 51 kap SFB 
 
a. grundbeslut , upp till 60 tim/v 
b. grundbeslut, över 60 tim/v 
b. tillfällig utökning, max 6 mån 9 § 2 LSS 

a. 6 
b. 2 
b. 6   
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

7 

Beslut om ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för personlig 
assistans enl 9 § 2 LSS 
a. för merkostnad vid ordinarie 
personlig assistents sjukfrånvaro 
b. begäran om komplettering vid 
ofullständig ansökan om och/eller 
redovisning av faktiska kostnader 
upp till Försäkringskassans 
schablonersättning. 9 § 2 LSS 

a. 4 
 
 
b. Ekonomiassistent 
 
 
    

8 

Godkännande av redovisade 
faktiska kostnader av ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader för 
personlig assistans enl LSS, upp 
till Försäkringskassans 
schablonersättning. 9 § 2 LSS 4  

9 

Beslut om avvisande av ansökan 
om ekonomiskt stöd till faktiska 
kostnader för personlig assistans 
enl LSS upp till 
Försäkringskassans 
schablonersättning, vid ej 
inkommen redovisning efter 
begäran om komplettering eller vid 
ofullständig redovisning. 9 § 2 LSS 4  

10 

Beslut om avslag på ansökan om 
ekonomiskt stöd till faktiska 
kostnader för personlig assistans 
enl LSS upp till 
Försäkringskassans 
schablonersättning, vid fullständig 
men ej godkänd redovisning. 9 § 2 LSS 4   
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

11 

Beslut att utbetala assistans-
ersättning till annan person än den 
som är berättigad till insatsen. 11 § LSS 4 

 Avser de fall då brukaren är egen 
arbetsgivare. 

12 Beslut om ledsagarservice 9 § 3 LSS 6  

13 
Beslut om biträde av 
kontaktperson 9 § 4 LSS 6    

 
14 Beslut om avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS 6   

15 

Beslut om korttidsvistelse i form av 
a. stödfamilj 
b. korttidshem (inom kommunen) 
c. lägervistelse 

9 § 6 LSS, 4 kap 1 § 
SoL 

a. 6 
b. 6 
c. 6   

16 

Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år (inom 
kommunen) 9 § 7 LSS 6   

17 

Beslut om boende i familjehem, 
bostad med särskild service för  
barn och ungdomar.(inom 
kommunen) 9 § 8 LSS 2   

18 

 
Beslut om bostad med särskild 
service för vuxna.(inom 
kommunen) 9 § 9 LSS 5   

19 
Beslut om daglig verksamhet 
(inom kommunen) 9 § 10 LSS 6  

20 

 
Beslut om köp av insats i annan 
kommun eller hos annan 
vårdgivare 17 § LSS 4   

 
 
 
 
 



 

31 
 

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

21 

Förhandsbesked om rätten till in- 
satser för person som har för 
avsikt att bosätta sig i kommunen. 16 § LSS 

Följer delegering för det beslut som 
begärs.  

22 

Beslut om bistånd till person som 
önskar flytta till kommunen och 
som pga. funktionsnedsättning har 
ett varaktigt behov av omfattande 
vård- och omsorgsinsatser. 2 a kap 8 § p 1 SoL 

Beslutanderätten följer delegerings-
nivå för varje enskild insats.  
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 12. Familjerättsliga ärenden   
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

 

Godkännande av faderskaps-
bekräftelse 

a. vid samboende 
b. i övriga fall 

1 kap 4 § FB 
a. 7 
b. 6    

2 

Godkännande av föräldraskaps- 
bekräftelse 
a. vid samboende 
b. i övriga fall 1 kap 9 § FB 

a. 7 
b. 6   

3 

Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när 
dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas. 2 kap 1 § FB 6   

4 

 
Beslut om att återuppta nedlagd 
 utredning. 2 kap 1 § FB 6   

5 

Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av föräldraskap när 
dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas. 2 kap 8 a, 9 §§ FB 6   

6 

 
 
 
Beslut om att inleda utredning om 
någon annan än den som är gift  
med barnets moder kan vara far 
alt. förälder till barnet, enl. 1 kap 9 
§ FB. 2 kap 9 § 1 st. FB 6   
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

7 

Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap där föräldrarna 
är gifta. 2 kap 9 § FB 6 

  
 
  

8 
Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap. 3 kap 5 § FB 6   

9 
Beslut att väcka och föra talan i 
mål om föräldraskap. 3 kap 14 § FB 6   

10 

Beslut om medgivande till en 
åtgärd till stöd för ett barn mot en 
av vårdnadshavarnas vilja. 6 kap 13 a § FB 2  

11 

Beslut att godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, boende och um- 
gänge. 

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

12 

Beslut att ej godkänna 
föräldrarsavtal om vårdnad, 
boende och umgänge. 

6 kap 14 a §, 2 st. 
15 a § 3 st. FB 6  Beslutet kan inte överklagas 

13 
Verkställa domstolens beslut om 
umgängesstöd 6 kap 15 c § 3 st. FB 6   

14 

 
Beslut att utse utredare i vårdnad, 
boende- och umgänges-
utredningar 6 kap 19 § FB 5   

15 

Lämna upplysningar till rätten i mål 
eller ärende om vårdnad, boende 
och umgänge. 6 kap 19, 20 §§ FB 6   

16 

 
På uppdrag av rätten verkställa 
ytterligare utredning i mål eller 
ärende om vårdnad eller 
umgänge. 6 kap 19 § FB 6   

17 

Beslut att utse handläggare i verk- 
ställighetsmål rörande vårdnad,  
boende och umgänge. 21 kap 2 § FB 5   
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

 18 

Beslut att utse handläggare för 
genomförande av adoptionsut-
redning. 4 kap 14 § FB 5 

Delegationsförbud i SoL 10 kap 5 § hävt fr 
o m 2018-09-01. 

19 

Medgivande att ta emot ett barn 
med hemvist utomlands i syfte att 
adoptera. 6 kap 6,12 §§ SoL 2   

20 
Återkallelse av medgivande till 
adoption 6 kap 13 SoL 2   

21 
Samtycke till att adoptionsförfaran-
det får fortsätta. 6 kap 14 § SoL 6   

22 
Förlängning av utredningstid för 
samtycke till adoption. 6 kap 14 § SoL 2   

23 
Beslut att ej lämna samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta. 6 kap 14 § SoL 2   
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 13. Yttrande    
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

Beslut att avge yttrande till 
åklagarmyndighet beträffan- 
de den som vårdats enl. LVM. 

31 kap 2 § BrB 
46 § LVM  5   

2 

Lämna upplysningar till annan  
myndighet om utbetald ekono- 
misk hjälp. 12 kap 7 § SoL 6  

3 
Lämna upplysningar till 
omsorgsnämnden. 12 kap 7 § 2 st. SoL 6  

4 

Skyldighet att underrätta åklagar-
kammaren om upprättad vårdplan 
inte kommit till stånd eller inte 
fullföljts. 12 kap 8 § SoL 6   

5 
Skyldighet att underrätta åklagar-
kammaren då föreskrift inte följts. 12 kap 8 § SoL 6   

6 
Anmälan om nya drogvanor till 
Folkhälsomyndigheten. 12 kap 9 § SoL 6   

7 

Yttrande till tillsynsmyndighet 
a. övergripande tillsyn 
b. i övriga fall  13 kap SoL 

a. 1 
b. 2  

8 

Yttrande till åklagarkammaren 
innan åklagare fattar beslut i 
åtalsfrågan. 11 § LuL 6   

9 

Yttrande till åklagare med 
anledning av ev. utredning 
beträffande den som är under 15 
år. 31 och 33 §§ LuL 5   

10 
Begäran hos åklagare om förande 
av bevistalan 38 § LuL 5  

11 Yttrande enl. namnlagen 45, 46 §§ Namnlagen 6   
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

12 

Upplysningar i vapenärende 
 
Uppgifter får endast lämnas ut om 
den enskilde har samtyckt till det. 
(JO 1983/84 s. 188 f)   6  

13 
Yttrande till åklagare ang. 
äktenskapsskillnad 5 kap 5 § § ÄktB 5  

14 
Yttrande beträffande äktenskaps-
dispens. 15 kap 1 § ÄktB 6   

15 Yttrande i körkortsärende 
3 kap 8 § 5 kap 2 § 
KörkF 6   

16 

Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan vårdnads-
havares medgivande. 

3 § 2 st. 
Passförordningen 5   

17 

Yttrande med anledning av 
remisser mm. Dock ej till 
kommunfullmäktige.    3 a  

18 

Yttrande till allmän förvaltnings-
domstol i ärenden rörande vård 
enligt LVU.  2  

19 

Yttrande till överförmyndare i 
ärende om anordnande av 
godmanskap eller förvaltarskap 11 kap 16 § 2 st FB 6  

20 

Yttrande enligt remiss från annan 
myndighet övrigt 
a. individärende 
b. individärende, av principiell vikt 26 § FvL 

a. 5 
b. 2 

Vid bedömning av vad som är av principiell 
vikt ska hänsyn bl a tas till om det är första 
gången myndigheten yttrar sig i denna typ 
av ärenden eller om ställningstagandet 
kommer att få konsekvenser för framtida 
ställningstaganden i liknande ärenden. 
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 14. Omprövning och överklagande    
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 Omprövning av beslut  37-39 §§ FvL Delegat i ursprungsbeslut   

2 

Avvisning av skrivelse med 
överklagande när beslut inte är 
överklagningsbart eller när den 
överklagande inte är behörig att 
överklaga beslutet. 42 § FvL 

5 
5 c    

3 
Avvisning av för sent inkomna 
överklaganden. 45 § FvL 

5 
5 c   

4 

Yttrande till förvaltningsdomstol 
med anledning av överklagat 
beslut.   

 
Delegat som fattat det ursprungliga 
beslutet   

5 

Yttrande till förvaltningsdomstol 
med anledning av överklagat 
beslut i alkohollagsärenden.   3 i brådskande fall   

6 

Beslut att överklaga dom i förvalt- 
ningsdomstol till högre rätts-
instans.   

Närmast överordnad den delegat som 
fattat beslutet. När SU fattat beslut i 
ärende är det SU som fattar beslut om 
att överklaga.   

7 

Beslut att överklaga dom i förvalt- 
ningsdomstol till högre 
rättsinstans i alkohollagsärenden.   3 i brådskande fall   

8 

Beslut att överklaga Migrations-
verkets beslut om avslag på statlig 
ersättning för flyktingmottagande.   

5 
5 c   

9 

Överklagande av Inspektionen för 
vård och omsorgs beslut om 
överflyttande av ärende 16 kap 4 § SoL 2   
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 15. Ombud    
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

Beslut att utfärda fullmakt i ärende 
vid domstol och andra 
myndigheter 
samt vid förrättningar av andra 
slag. 10 kap 2 § SoL 5   

2 

Beslut om att utse ombud för 
social- 
nämnden i ärenden eller vid 
allmän 
domstol eller allmän förvaltnings-
domstol. 10 kap 2 § SoL 5   

3 Avvisande av ombud 14 § 2 st FvL 
2 
5 i brådskande fall   

4 
Begäran att ombud ska styrka sin 
behörighet 15 § 1 st FvL 6  

5 
Föreläggande att ombud ska 
styrka sin behörighet 15 §  2-3 st FvL 5  
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 16. Avtal    
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

Teckna hyresavtal mellan SN och  
fastighetsägare 
a. när avtalstiden är längre än 5 år 
(max x år, därefter Kommunfullm) 
b. hyreskontrakt för 
verksamheterna 
c. övriga fall    

a. 3 
b. (4) enbart administrativ chef 
c. 5   

2 

Teckna hyresavtal mellan social-
nämnd och omsorgstagare vid 
blockförhyrning.   6 a   

3 

Teckna hyresavtal mellan SN och  
fastighetsägare gällande avtal med 
uppsägningstid upp till 3 månader 
inom LSS-verksamheten.   6 a   

4 

Beslut att ingå lokal 
överenskommelse där det redan 
har ingåtts en övergripande 
samverkansöverenskommelse.  3 a  

5 
Sluta avtal eller säga upp avtal, i 
övriga fall än ovan angivna.  

Enligt gällande firmateckningsrätt för 
socialnämnden.  
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 17. Överförmyndare    
      

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 

Beslut om anmälan till överförmyn- 
daren om behov av god man eller 
förvaltare för någon. 

5 kap 3 § 1 p SoF 
15 § 6 p LSS 6   

2 

Beslut om anmälan till överförmyn- 
daren om att behov av god man 
eller förvaltare för någon inte 
föreligger. 

5 kap 3 § 2 p SoF 
15 § 6 p LSS 6   

3 

Beslut om anmälan till överförmyn- 
daren om förhållanden talar för att 
en förälder inte kommer att förvalta 
sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt. 5 kap 3 § 3 p SoF 6   
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 18. Alkohollagen    
      
 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

 

Alla beslut som inte är delegerade 
till tjänsteman enligt punkterna 
nedan delegeras till SU    

1 

 
Ändring av tidigare meddelat 
permanent serveringstillstånd  
avseende serveringslokal, alko- 
holdryck och serveringstid inom 
normaltid (11.00–01.00) 8 kap AL 6   

2 
Ändring av serveringstiden utöver 
normaltiden 8 kap AL 6  

3 

 
Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd  
 till allmänheten 
 till slutet sällskap 
 till catering för slutet sällskap 8 kap  AL 6  

4 

 
Beslut gällande ansökan om till- 
fälligt serveringstillstånd till allmän 
heten vid enstaka tillfällen eller 
tidsperiod 8 kap AL 6   

5 

Beslut gällande ansökan om till- 
fälligt serveringstillstånd till slutna 
sällskap vid enstaka tillfällen eller 
tidsperiod 8 kap AL 6   

6 
Avskrivning av ansökan och avvis- 
ning 8 kap 2 § AL 6 
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

7 

Godkännande av lokal avseende 
cateringsverksamhet för slutna 
sällskap, som har meddelats 
stadigvarande serveringstillstånd. 8 kap 4 § AL 6   

8 

 
Beslut om särskilt tillstånd för 
provsmakning vid 
tillverkningsstället. 8 kap AL 6  

9 

Beslut om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning riktat till 
allmänheten 8 kap 6 § AL 6  

10 

Beslut om nedsättning och avskriv- 
ning av ansöknings- och tillsyns- 
avgift 8 kap 10 § 1, 2 st. AL 3 a   

11 
Ansvar för genomförande av 
kunskapsprov 8 kap 12 § AL 6   

12 

Beslut i ärenden rörande tillfälligt 
serveringstillstånd avseende 
gemensamt serveringsområde.  8 kap 14 § AL 6   

13 

Administrativa åtgärder enl. 9 kap  
17, 18, 19 §§ AL  
 
brådskande ärenden 9 kap AL 

 
3   

14 

Återkallelse av serveringstillstånd 
pga. Avslutad/upphörd serverings 
verksamhet 9 kap AL 6   

15 
 
Beslut att inleda tillsynsutredning 9 kap 2 § AL 6   

16 Beslut att avskriva tillsynsutredning 9 kap 2 § AL 6  
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

17 
Beslut att konkursbo får fortsätta 
rörelse 9 kap 12 § AL 6 

 
 
 
 

18 

Beslut om att meddela en 
innehavare av serveringstillstånd en 
erinran. 9 kap 17 § AL 3 a   

19 
Beslut att utse ombud för SN 
gällande ärenden enl. Alkohollagen 48 § FPL 3 a  

 
 
  

 
    

 19. Lotterilag     
       
 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 
 

1 Yttrande till Spelinspektionen   6   

  

 

    

20. Lag om tobak och liknande produkter       
    Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Kommentar 

   
1 

Alla övriga beslut som inte är 
delegerade till tjänsteman enligt 
punkterna nedan delegeras till 
SU 

 

  Fr om 190701 

   
2 

Beslut om försäljningstillstånd för 
detalj- respektive partihandlare 
a. bifall  
b. avslag 

 
 
 
5 kap 3 § LTLP 

 
   
a. 6 
b. 2 Fr om 190701 
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

   
3 

 
Beslut att bevilja försäljningstill-
stånd efter ansökan från konkursbo 

 
 
 
5 kap 3 och 9 §§ LTLP 

 
 
 
6 Fr om 190701 

   
4 

 
Beslut att meddela sanktioner 
(föreläggande, återkallelse, varning, 
förbud, vitesföreläggande) 

 
 
 
7 kap. 9-13 och 15 §§ 
LTLP 

 
 
 
 
2 Fr om 190701 

   
5 

 
Begäran om upplysningar och 
varuprov vid tillsyn 

 
 
7 kap 17 § LTLP 6 Fr om 190701 

   
6 

 
Begära polismyndighetens hjälp vid 
tillsyn 

 
 
7 kap 19 § LTLP 6 Fr om 190701 
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21. Lex Sarah 
 

 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Kommentar 

1 

 
Ta emot rapport om 
missförhållanden 

14 kap 3 § SoL 
24 b § LSS 

5  

2 Beslut om omedelbara åtgärder 

14 kap 6 § SoL 
24 e LSS 5  

3 

Beslut om händelsen är att 
betrakta som ett allvarligt 
missförhållande eller risk för ett 
allvarligt missförhållande. 

 
 
14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 3 a  

4 Beslut om åtgärder. 

14 kap 6 § SoL 
24 e LSS 5  

5 

Anmälan till Inspektionen för vård 
och omsorg om allvarligt 
missförhållande eller risk för 
ett allvarligt missförhållande. 

 
 
14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 4  

          

 22. Förvalta dödsbo      
 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Kommentar 

1 Beslut att ordna gravsättning 
5 kap 2 § 
Begravningslagen 5  

2 Ta hand om dödsbos egendom 18 kap 2 § 2 st. ÄB 5  
3 Dödsboanmälan till Skatteverket 20 kap 8 a § ÄB 7  

4 

Avvisning av ansökan om 
dödsboanmälan, då 
förutsättningar inte är uppfyllda. 

 
 
20 kap 8 a § ÄB 7  
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 23. Personal     
       
 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

1 
 
Anställning av socialchef 

 
 Kommunstyrelsen  KF 1980-03-31 § 79 

2 

 
Anställning av verksamhetschef, 
avdelningschef, förvaltnings-
sekreterare, alkoholhandläggare 

 

 3a   

3 

 
 
Anställning av enhetschef 

 

 4  Verksamhetschef 

4 

 
Anställning av personal inom 
avdelning 

 

 4  Avdelningschef 

5 Anställning av personal inom enhet 

 

 5   

6 

 
Inrättning av nya befattningar inom 
budgetram 

 

 3a    

7 

 
Indragning av befattning inom 
budgetram 

 

 3a   

8 Lönesättning 

 

 
Följer delegationsordning för 
anställning 

Lön sätts vid nyanställning och vid årligt 
löneöversynstillfälle. Vid andra undantagsfall 
beslut av förhandlingschef eller 
personalchef. Regler enligt 
kommungemensam verksamhetshandbok.  

9 

 
Uppsägning på grund av 
arbetsbrist 

 
LAS 3a  

10 

 
Uppsägning på grund av 
personliga skäl 

Allmänna bestämmelser 
(AB), LAS 3a  
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 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

11 Avskedande 

 
LAS 18 § 3a  

12 Avstängning 
Allmänna bestämmelser 
(AB) 3a 

Rutin enligt kommungemensam 
verksamhetshandbok 

13 

 
Omplacering/förändring av 
arbetsuppgifter för personal inom 
eget ansvarsområde 

 

 Berörd chef Samråd med HR-specialist 

14 

 
Omplacering/förändring av 
arbetsuppgifter för personal över 
ansvarsområden 

 

 Berörda chefer Samråd med HR-specialist 

15 Beslut om tjänstledighet 

 

 
Följer delegationsordning för 
anställning Samråd med HR-specialist 

16 

 
Beslut om deltagande i kurser och 
konferenser 

 

 Berörd chef  

17 

 
Beslut om förmåner vid studier på  
eget initiativ 

 

 Berörd chef 
Rutin enligt Socialförvaltningens 
verksamhetshandbok 
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24. Övrigt 
      
 Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå  Kommentar 

 

Ansökan om betalningsföre-
läggande och handräckning samt 
överlämnande av mål till tingsrätt 
ang. obetalda hyror för 
socialtjänstens bostäder. 

1, 3 och 33 §§ Lag om  
betalningsföreläggande 
och handräckning. 5  

 
Ansöka samt yttra sig i ärenden 
om offentligt biträde 

3 § lag om offentligt bi- 
träde, 3 § förordningen 
om offentligt biträde 6   

 
Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap 9 § Smittskydds- 
lagen 5   

 Anmälan enl. smittskyddslagen 
6 kap 12 § Smittskydds- 
lagen 5   

 Förfrågan i belastningsregistret 
11 § 8 p Förordning om 
belastningsregister 7   

 

Beslut om deltagande i kurser 
och konferenser för 
förtroendevalda.   3    

 

Beslut om framställning till CSN 
om ändring av betalnings-
mottagare för studiehjälp när barn 
och ungdom är placerade utanför 
det egna hemmet. 

2 kap 33 § 2 st 
Studiestödsförordningen 6   

 

Beslut om framställning till FK om 
ändring av betalningsmot-tagare 
för allmänt barnbidrag när barn 
och ungdom är placerade utanför 
det egna hemmet.  106 kap 6, 7 § SFB 6   

 

Anmälan om vanvård av djur till 
kontrollmyndighet eller 
polismyndighet. 10 kap 20a § OSL 5 

Uppgift får lämnas endast om det bedöms 
att bristen inte kan åtgärdas i samråd med 
den som håller djuret. Sekretessen 
överförs till kontroll-/polismyndigheten. 
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