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Allmänt om delegering 
Delegation innebär att nämnden överför beslutanderätt, och därigenom ger någon i uppdrag att fatta 
beslut åt nämnden i specifika ärenden. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (KL) kan en nämnd uppdra 
åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  Beslutet gäller på samma sätt som om 
nämnden fattat beslutet och kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap KL. Vissa beslut 
kan överklagas genom förvaltningsbesvär inom ramen för aktuell speciallagstiftning. 

I utövandet av delegerad beslutanderätt fungerar delegaten som ombud för nämnden. Vid utövande 
av sitt delegationsuppdrag träder således delegaten in i nämndens ställe. Varje delegat ansvarar för att 
fatta beslut utifrån gällande styrdokument och lagrum inom respektive område. Delegaten ska 
överlämna delegerat ärende till nämnden för avgörande om ärendets beskaffenhet påkallar det. 
Utöver de beslut som finns förtecknade i denna delegationsordning kan nämnden delegera 
beslutsrätten i enskilda ärenden. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet 
delegationsuppdrag. 

Vidaredelegering 

Om nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut, får nämnden enligt 7 kap § 6 
kommunallagen, överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd. 

Begränsningar i delegering 

Delegering får inte användas på ett sådant sätt att den rubbar nämndens övergripande ansvar för 
verksamheten. Enligt 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 § kommunallagen får inte beslutanderätten delegeras i 
följande ärenden; 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess 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 till nämnden och vissa 
ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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Brådskande ärenden 

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller åt annan ledamot i 
nämnden att besluta i nämndens ställe i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. 

Anmälan av delegationsbeslut till nämnd 

Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till nämnden närmast följande 
sammanträde, detta avser samtliga delegationsbeslut även de som fattats med vidaredelegation. 
Anmälda delegationsbeslut redovisas under särskild paragraf i nämndens protokoll. 

Delegaten har anmälningsskyldighet utifrån kommunallagens krav och nämndens beslut. Syftet med 
anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att se 
till att beslut vinner laga kraft. 

Verkställighetsbeslut 

Utöver delegationsbeslut fattas så kallade verkställighetsbeslut inom nämndens verksamhet. 
Verkställighetsbeslut är beslut som fattas regelmässigt och som är förberedande eller verkställande 
åtgärder. Dessa beslut kräver ingen delegation och kan fattas av olika befattningshavare inom 
nämndens verksamhetsområden. 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av delegationsordningen och anmäls inte till nämnden. 

Beslut som fattas utifrån av kommunstyrelsen antagna riktlinjer eller 
motsvarande 

Kommunstyrelsen har antagit ett antal riktlinjer inom ett antal verksamhetsområden som även gäller 
för nämnderna. Beslut som fattas enligt dessa riktlinjer ska inte anmälas till nämnden som 
delegationsbeslut. 
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Förkortningar 
KL Kommunallagen (2017:725) 
FL Förvaltningslagen (2017:900) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
TF Tryckfrihetsförordningen 
LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
GDPR General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen) 
AL Alkohollag 

BrB Brottsbalk 

FB Föräldrabalk 

LTLP Lag om tobak och liknande produkter 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

SFB Socialförsäkringsbalk 

SoF Socialtjänstförordning 

SoL Socialtjänstlagen 

ÄB Ärvdabalk 
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Delegationsordning 

Ärenden gemensamma för samtliga nämnder 

1. Personal 

Arbetsgivarens ansvar och hur arbetsgivaren ska agera i olika situationer regleras i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i kollektivavtal. Det 
grundläggande synsättet och de värderingar som styr Solna stads sätt att som arbetsgivare förhålla sig gentemot sin personal återfinns i Solna stads 
HR-policy och HR-strategi samt övriga riktlinjer och anvisningar inom området Arbetsgivare och lön. 

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för ekonomi- och personalfrågor inom fastställda budgetramar. Det innebär rätt att utan särskild 
delegation besluta i ärenden som rör anställning, löner, arbetstidsförläggning, disciplinåtgärder och dylikt (utom för egen del). 

2. Ekonomi 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

2.1 Beslut om att bokföringsmässigt avskriva 
fordringar. 

Återrapportering till nämnd sker i 
sammanfattande form. 

 Redovisningschef Nej Efter samråd med 
förvaltningschef 

2.2 Beslut om avyttring av anläggningstillgångar.  Ekonomichef Nej  
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3. Upphandling & inköp 

Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för inköp och upphandling. 
Samtliga verksamheter ska följa ingångna ramavtal. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

3.1 Beslut om att: 
- inleda upphandling 
- fastställa upphandlingsdokument 
gällande eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral till ett 
upphandlingsvärde av högst 2 000 000 kr 

 Förvaltningschef Nej  

3.2 Beslut om att: 
- tilldela kontrakt 
- avbryta upphandlingen 
 gällande eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral. 

 Upphandlingschef Nej  

3.3 Beslut om att underteckna upphandlat avtal 
(gällande eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral) till 
ett upphandlingsvärde av 2 000 000 kr eller 
mer 

 Ordförande och 
Förvaltningschef 
tillsammans 

Nej  

3.4 Beslut om att underteckna upphandlat avtal 
(gällande eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral) till 
ett upphandlingsvärde av under 2 000 000 kr 

 Förvaltningschef Nej  
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3.5 Beslut om att säga upp eller häva upphandlat 
avtal (gäller eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral) till 
ett upphandlingsvärde av högst 2 000 000 kr 

 Förvaltningschef Nej  

4. Administrativa ärenden 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

Kommunallag, 2017:725 (KL)  

4.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

6 kap. 39 § KL Ordförande 

Ersättare: 
Vice ordförande 

Nej  

4.2 Rätt att överklaga beslut eller dom avseende 
ärenden beslutade på delegation. 

7 kap. 5 § KL Förvaltningschef Ja  

4.3 Avge yttranden till länsstyrelse eller domstol i 
ärenden beslutade på delegation. 

7 kap. 5 § KL Förvaltningschef Ja  

4.4 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till 
annan anställd i kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna delegationsordning 
delegerats till förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde. 

7 kap. 6 § KL Förvaltningschef Nej  
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4.5 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till 
anställd i annan kommun under förutsättning att 
båda nedanstående kriterier är uppfyllda 
1. beslutanderätten i ärendegruppen har 

delegerats till förvaltningschefen, och 
2. beslutanderätten faller inom ramen för sådan 

verksamhet som regleras i ett samverkansavtal 
enligt. 

9 kap. 37 § KL Förvaltningschef Nej  

4.6 Teckna samverkansavtal och motsvarande med 
kommuner, landsting och motsvarande. 

 Förvaltningschef Nej  

4.7 För nämndens räkning ta emot delgivning.  Förvaltningschef Ja  

4.8 Utfärdande av fullmakt att föra nämndens talan 
inför domstol, andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 

 Förvaltningschef Ja  

Offentlighets- och sekretesslag, 2009:400 (OSL)  

4.9 Beslut att avslå begäran att lämna ut allmän 
handling eller att lämna ut med förbehåll. 

6 kap. 1-5 §§ 
OSL 

Enhetschef Nej Ett skriftligt beslut 
behöver inte lämnas 
om inte den sökande 
så begär. Beslutet 
överklagas till 
kammarrätten som 
första instans 

4.10 Revidering av dokument- och 
informationshanteringsplaner för nämndens 
förvaltningsorganisation. 

 Förvaltningschef Ja Efter samråd med 
stadsarkivet 

Förvaltningslag, 2017:900 (FL)  
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4.11 Bifalla, delvis bifalla eller avslå ansökan eller 
annan framställning. 

 Förvaltningschef Nej  

4.12 Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, om bristen medför att 
framställningen inte kan läggas till grund för en 
prövning i sak. 

20 § andra 
stycket FL 

Förvaltningschef Ja  

4.13 Beslut att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp till 
prövning. 

20 § andra 
stycket FL 

Förvaltningschef Ja  

4.14 Beslut att avskriva ett ärende från vidare 
handläggning om en ansökan/framställning har 
återkallats eller frågan förfallit av annan 
anledning. 

 Förvaltningschef Ja  

4.15 Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett 
ärende. 

12 § första 
stycket FL 

Förvaltningschef Ja  

4.16 Beslut att begära att den som anlitar ombud ska 
medverka personligen vid handläggningen av ett 
ärende. 

14 § första 
stycket FL 

Förvaltningschef Ja  

4.17 Beslut att ett ombud eller biträde som är 
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet. 

14 § andra 
stycket FL 

Förvaltningschef Nej  

4.18 Beslut att begära att ett ombud styrker sin 
behörighet genom en skriftlig eller muntlig 
fullmakt. 

15 § första 
stycket FL 

Förvaltningschef Ja  
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4.19 Beslut att förelägga part eller ombud att styrka 
ombudets behörighet genom en fullmakt. 

15 § första 
stycket FL 

Förvaltningschef Ja  

4.20 Beslut att begära att en handling bekräftas av 
avsändaren. 

21 § FL Förvaltningschef Ja  

4.21 Rätta ett beslut som innehåller en uppenbar 
felaktighet till följd av skrivfel, räknefel eller annat 
liknande förbiseende. 

36 § FL Förvaltningschef Ja  

4.22 Ändra ett beslut som meddelats om beslutet är 
felaktigt på grund av att det tillkommit nya 
omständigheter eller av någon annan anledning. 

37–39 §§ FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Nej  

4.23 Beslut om rättidsprövning och beslut att avvisa 
överklagande av beslut som kommit in för sent. 

45 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Nej Om beslutet fattats 
av utskott görs 
rättidsprövning av 
ansvarig handläggare 

5. Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

5.1 Beslut om att utse dataskyddsombud.  Förvaltningschef Nej  

5.2 Beslut gällande den registrerades tillgång 
av personuppgifter. 

Artikel 15 GDPR Förvaltningschef Ja  

5.3 Beslut gällande rätt till rättelse av 
personuppgifter 

Artikel 16 GDPR Förvaltningschef Ja  

5.4 Beslut gällande rätt till radering av 
personuppgifter. 

Artikel 17 GDPR Förvaltningschef Ja  
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5.5 Beslut gällande begränsning av 
behandling. 

Artikel 18 GDPR Förvaltningschef Ja  

5.6 Anmälningsskyldighet avseende rättelse 
eller radering av personuppgifter och 
begränsning av behandling. 

Artikel 19 GDPR Förvaltningschef Ja  

5.7 Beslut om rätt till dataportabilititet. Artikel 20 GDPR Förvaltningschef Ja  

5.8 Rätt att göra invändningar mot 
behandling. 

Artikel 21 GDPR Förvaltningschef Ja  

5.9 Beslut om personuppgiftsincident ska 
anmälas eller ej till tillsynsmyndighet eller 
registrerad. 

Artikel 34–35 
GDPR 

Förvaltningschef Ja  

5.10 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
underbiträde. 

 Förvaltningschef Ja  
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Ärenden specifika för nämnden 

6. Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

6.1 Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem 
som inte tillhör någon av hans föräldrar eller 
annan vårdnadshavare 

6 kap. 6 § SoL IFO-utskott Nej Gäller vid privat 
placering på 
förälders önskemål 

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

6 kap. 8 § SoL IFO-utskott Nej Övervägande är inte 
ett beslut. 
Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 
6:e månad är skyldig 
att överväga om 
vård enligt 
socialtjänstlagen 
fortfarande behövs. 
Den är tillämplig vid 
både SoL-
placeringar och 
privata placeringar 

6.3 Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 1 § 

9 kap. 3 § SoL IFO-utskott Nej  
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6.4 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 
vård enligt LVU 

4 § LVU IFO-utskott Nej  

6.5 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st. LVU IFO-utskott Nej Jfr 7.1 

6.5.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 18 år i de fall svensk 
domstol inte är behörig att besluta om 
beredande av vård enligt LVU 

6 a § 1 st. LVU IFO-utskott Nej Jfr. 7.1.1 

6.5.2 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 
fortsatt omhändertagande för tillfällig vård 

9 a § LVU IFO-utskott Nej  

6.6 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 st. LVU IFO-utskott Nej Jfr. 7.2 och 7.3 

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

11 § 2 st. LVU IFO-utskott Nej Jfr. 7.2 och 7.3 

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

13 § 1 och 2 st. 
LVU 

IFO-utskott Nej Se 6.2 
Övervägande minst 
var sjätte månad 

6.9 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU 
skall upphöra 

13 § 1 och 3 st. 
LVU 

IFO-utskott Nej Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
inom sex månader 
från verkställighet 
och sedan minst en 
gång var 6:e månad 
skall pröva om 
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insatsen fortfarande 
behövs 

6.10 Övervägande om beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 
och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU IFO-utskott Nej Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 
tredje månad är 
skyldig att överväga 
om ett beslut om 
umgänge eller 
hemlighållande av 
vistelseort 
fortfarande behövs 

6.11 Beslut om upphörande av vård 21 § 1 st. LVU IFO-utskott Nej  

6.11.1 Beslut om upphörande av omhändertagande 
för tillfällig vård 

9 b § 2 st. LVU IFO-utskott Nej  

6.12 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 
former 

22 § 1 st. LVU IFO-utskott Nej  

6.13 Prövning av om beslut om förebyggande insats 
skall upphöra att gälla 

22 § 3 st. LVU IFO-utskott Nej Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 
6:e månad skall 
pröva om insatsen 
fortfarande behövs 

6.14 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 
st. LVU skall upphöra 

22 § 3 st. LVU IFO-utskott Nej  
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6.15 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU IFO-utskott Nej Jfr. 25 § LVU 

6.16 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st. LVU IFO-utskott Nej Jfr. 6.2 
Övervägande var 
tredje månad om 
flyttningsförbudet 
fortfarande behövs 

6.17 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st. LVU IFO-utskott Nej  

6.18 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU IFO-utskott Nej Jfr. 7.4 
Om beslut inte kan 
avvaktas – 
ordförandebeslut 

6.19 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1. LVU IFO-utskott Nej  

6.20 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 
vård enligt LVM 

11 § LVM IFO-utskott Nej  

6.21 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM IFO-utskott Nej Jfr 7.7 

6.22 Beslut om åtgärd vid vårdnadshavares 
oenighet 

6 kap. 13 a § FB IFO-utskott Nej Står barnet under 
vårdnad av två 
vårdnadshavare och 
samtycker endast 
den ena till åtgärd till 
stöd för barnet får 
socialnämnden 
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besluta att åtgärden 
får vidtas utan den 
andre 
vårdnadshavarens 
samtycke om det 
krävs med hänsyn 
till barnets bästa och 
åtgärden gäller 
behandling i öppna 
former enligt 4 kap 
1 § SoL 

6.23 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU IFO-utskott Nej När socialnämnden 
har ansökt om 
utreseförbud, får 
även rätten besluta 
om ett tillfälligt 
utreseförbud 

6.24 Ansökan om utreseförbud 31 b § LVU IFO-utskott Nej  

6.25 Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU IFO-utskott Nej  
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7. Beslutanderätt enligt lag (så kallad kompletterande beslutanderätt) 

Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

7.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
ungdom under 20 år 

6 § 1 och 2 st. 
LVU 

Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 

Nej  

7.1.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 18 år i de fall svensk 
domstol inte är behörig att besluta om 
beredande av vård enligt LVU 

6 a § 1 och 2 st. 
LVU 

Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 

Nej  

7.2 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 
unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st. 
LVU 

Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 

Nej  

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

11 § 2 och 3 st. 
LVU 

Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 

Nej  

7.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 och 2 st. 
LVU 

Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 

Nej  

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

43 § 2 LVU Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 
Enhetschef 
Sektionschef 

Nej  
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7.6 Beslut om återtagande om begärd 
polishandräckning 

43 § 2 LVU Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 
Enhetschef 
Sektionschef 

Nej  

7.7 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare med stöd av LVM 

13 § LVM Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 

Nej Beslutet skall 
dokumenteras och 
skrivas under av 
beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör 
endast förekomma i 
sådana akuta 
situationer när 
dokumentation och 
underskrift inte kan 
avvaktas. Sådana 
beslut dokumenteras 
i efterhand 

7.8 Beslut i brådskande ärenden i de fall nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 

Nej  
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8. Individ- och familjeomsorg 

8.1 Försörjningsstöd och övrigt bistånd Socialtjänstlagen (2001:453) med mera 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

8.1.1 Försörjningsstöd – beslut enligt riksnorm 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej Enligt riktlinjer 

8.1.2 Försörjningsstöd – beslut om skäliga 
kostnader för poster utanför riksnormen 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej Enligt riktlinjer 

8.1.3 Beslut om ekonomiskt bistånd avseende 
boende på hotell 

4 kap. 1 § SoL Sektionschef Nej  

8.1.4 Beslut om ekonomiskt bistånd avseende 
boende på härbärge, vandrarhem eller 
motsvarande 

- upp till två veckor 
- mer än två veckor upp till tre 

månader 
- mer än tre månader 

4 kap. 1 § SoL  

 

Socialsekreterare 
Sektionschef 
 
Enhetschef 

Nej  

8.1.5 Beslut om ekonomiskt bistånd avseende 
boende på kvinnojour 

- upp till två veckor 
- mer än två veckor upp till tre 

månader 
- mer än tre månader 

4 kap. 1 § SoL  
 
Socialsekreterare 
Sektionschef 
 
Enhetschef 

Nej Särskilda rutiner och 
riktlinjer 

8.1.6 Beslut om bistånd till livsföring i övrigt 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
Dödsboutredare 

Nej Enligt riktlinjer 
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8.1.7 Begravningskostnader 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
Dödsboutredare 

Nej  

8.1.8 Färdtjänst/avgift 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.1.9 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, 
avgifter 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.1.10 Glasögon eller kontaktlinser 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.1.11 Klädutrustning inför institutionsvistelse 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.1.12 Läkarvård och medicin 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.1.13 Psykoterapikostnader 4 kap. 1 § SoL Enhetschef Nej  

8.1.14 Rekreationsresor 4 kap. 1 § SoL Sektionschef Nej  

8.1.15 Resor i samband med umgänge med barn 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.1.16 Hyresskulder 
- upp till sex månader 
- mer än sex månader 

4 kap. 1 § SoL  
Sektionschef 
IFO-utskott 

Nej  

8.1.17 Övrig skuldsanering 
- upp till 20 % av basbeloppet 
- över 20 % av basbeloppet 

4 kap. 1 § SoL  
Sektionschef 
IFO-utskott 

Nej  

8.1.18 Spädbarnsutrustning 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  
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8.1.19 Övrigt ekonomiskt bistånd 
- upp till 15 000 kr 
- över 15 000 kr 

4 kap. 1 § SoL  
Sektionschef 
Enhetschef 

Nej Bistånd som inte 
regleras av riktlinjer 

8.1.20 Beslut om villkor om praktik 
kompetenshöjande åtgärd 

4 kap. 4 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.1.21 Avslag på eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.1.22 Beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § SoL 
utan villkor om återbetalning 

4 kap. 2 § SoL IFO-utskott Nej  

8.1.23 Beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § SoL 
med villkor om återbetalning 

- upp till 15 000 kr 
- över 15 000 kr 

4 kap. 2 § SoL  

Sektionschef 

Enhetschef 

Nej  

8.1.24 Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i 
form av intern träningslägenhet, 
jourlägenhet samt försöksboende med 
socialkontrakt 
 
Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i 
form av extern träningslägenhet/ 
stödboende 

4 kap. 1 § SoL Boendehandläggare 

 

 

 

Sektionschef 

Nej Beslut om biståndet 
fattas först när lägenhet 
finns tillgänglig – se 
rutiner 

8.1.25 Uppsägning av intern träningslägenhet, 
jourlägenhet samt försöksboende med 
socialkontrakt 

12 kap. 
Jordabalken 

Enhetschef Nej Beslut fattas av 
enhetschef på 
vuxenenheten eller 
ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten 
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8.2 Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4:1 SoL 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

8.2.1 Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd 
fattat enligt 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

Dödsboutredare 

Nej Avser bistånd som 
utgått obehörigen 
eller med för högt 
belopp 

8.2.2 Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd 
fattat enligt 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 1 st. SoL Socialsekreterare Nej Avser bland annat 
återkrav av förskott 
på förmån 

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

9 kap. 3 § SoL IFO-utskott Nej Beslut som enligt 10 
kap. 4 § SoL kan 
delegeras till utskott 
men ej till 
tjänsteman 

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

9 kap. 3 § SoL Sektionschef Nej Avser bland annat 
förskott på förmån 

8.2.5 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 
- enligt 9 kap. 1 § SoL 
- enligt 9 kap. 2 § 1 st. SoL 

9 kap. 4 § SoL  

Enhetschef 
Sektionschef 

Nej  

 

8.3 Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4:2 SoL 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till Kommentar 
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vidaredelegering 

8.3.1 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap. 2 § SoL 

- upp till 15 000 kr 
- över 15 000 kr 

9 kap. 2 § 2 st. 
SoL 

 

Sektionschef 

Enhetschef 

Nej  

8.3.2 Beslut att föra talan om ersättning hos 
Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 2 
§ 2 st. 

9 kap. 3 § SoL Sektionschef Nej  

8.3.3 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 
enligt 9 kap. 2 § 2 st. 

9 kap. 4 § SoL Sektionschef Nej  

 

8.4 Barn- och ungdom 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

8.4.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 
form av vård (placering/omplacering) i 
familjehem 

4 kap. 1 § SoL IFO-utskott Nej Jfr 6.1 

8.4.2 Beslut om placering i jourhem 
- placering bedöms vara högst 4 

månader 
- placering bedöms vara längre tid 

än 4 månader 

4 kap. 1 § SoL  

Sektionschef 

IFO-utskott 

Nej  
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8.4.3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 
form av vård (placering/omplacering) i 
hem för vård eller boende samt 
stödboende 

- placering bedöms vara högst 4 
månader 
- placering bedöms vara längre tid 
än 4 månader 
- placering av ensamkommande 
flyktingungdomar över 18 år utan 
vårdbehov i stödboende 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap. 1 § SoL 

 

 

 

Sektionschef 

IFO-utskott 

 

Sektionschef 

Nej Se även beslut om 
ramavtal och 
direktupphandling 

 

 

 

Delegerat till 
sektionschef oavsett 
placeringens 
uppskattade längd 

8.4.4 Beslut om bistånd i form av boende i 
intern stödlägenhet 

- Upp till 4 månader 
- Mer än 4 månader 

4 kap. 1 § SoL  

Sektionschef 

Enhetschef 

Nej  

8.4.5 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 
form av placering i annan typ av boende 

- Upp till 4 månader 
- Mer än 4 månader 

4 kap. 1 § SoL  

Sektionschef 
IFO-utskott 

Nej  

8.4.6 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 
form av tillfällig placering i nätverket 

- Upp till 4 månader 
- Mer än 4 månader 

4 kap. 1 § SoL  

Sektionschef 

IFO-utskott 

Nej Ej jour- eller 
familjehem 

8.4.7 Beslut om särskilda kostnader i samband 
med placering i familjehem eller hem för 
vård eller boende samt stödboende, vid 
varje tillfälle 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap. 1 § SoL 

 

 

 

Nej Se även riktlinjer 



28 

- Upp till 10 % av basbeloppet 
- Upp till 30 % av basbeloppet 
- Över 30 % av basbeloppet 

Socialsekreterare 
Sektionschef 
Enhetschef 

8.4.8 Beslut om särskilda kostnader under 
vårdtiden för stöd och sociala tjänster, per 
insats 

- Upp till 10 % av basbeloppet 
- Upp till 30 % av basbeloppet 
- Över 30 % av basbeloppet 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Socialsekreterare 
Sektionschef 
Enhetschef 

Nej OBS! Kostnader för 
elevassistent och LSS 
hanteras av utskott 

Inkomstbortfall 
gällande 
familjehemsföräldrar 

8.4.9 Beslut om särskilda omkostnader i 
utrednings- och stödärenden 

- Upp till 10 % av basbeloppet 
- Upp till 30 % av basbeloppet 
- Över 30 % av basbeloppet 

4 kap. 1 § SoL  

Socialsekreterare 
Sektionschef 
Enhetschef 

Nej  

8.4.10 Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) 

- enligt kommunförbundets 
rekommendationer 
- utöver kommunförbundets 
rekommendationer 
- för förlorad arbetsinkomst 

4 kap. 1 § SoL  

 

Socialsekreterare 

Sektionschef 

Utskott 

Nej  

8.4.11 Beslut om upphörande av bistånd i form 
av vård i hem för vård eller boende eller i 
familjehem samt stödboende 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare Nej  

8.4.12 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

4 kap. 1 § SoL 

3 kap. 6 b § SoL 

Sektionschef Nej  
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8.4.13 Beslut om upphörande av 
kontaktperson/-familj 

4 kap. 1 § SoL Sektionschef Nej  

8.4.14 Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson och kontaktfamilj 

3 kap. 6 b § SoL Socialsekreterare Nej  

8.4.15 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj 

- enligt kommunförbundets 
rekommendationer 

- utöver kommunförbundets 
rekommendationer 

  

 

Socialsekreterare 

 
Sektionschef 

Nej  

8.4.16 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser för barn och ungdom 

- inom kommunens verksamhet 
- placering till en bedömd kostnad 

av högst 287 tkr 
- placering till en bedömd kostnad 

av mer än 287 tkr 

4 kap. 1 § SoL 

3 kap. 6 a § SoL 

 

Socialsekreterare 

Sektionschef, 
enhetschef 

IFO-utskott 

Nej OBS! Beslut om öppna 
insatser för barn över 
15 utan 
vårdnadshavarens 
samtycke får som lägst 
fattas av sektionschef 

8.4.17 Beslut om framställning till 
försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag 

106 kap. 6 och 7 
§§ 
socialförsäkrings-
balken (SFB) 

Socialsekreterare 

Assistent 

Nej OBS! 
Delegeringsförbud för 
16:e kap 18 § 
socialförsäkringsbalken 

8.4.18 Underrättelse till Försäkringskassan om 
att barn med underhållsstöd placerats i 
familjehem respektive återflyttat till 
boförälder 

2 § förordningen 
om 
underhållsstöd 

Socialsekreterare 

Assistent 

Nej  

8.4.19 Beslut om att utredning inte ska inledas 11 kap. 1 § SoL Sektionschef Nej  
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eller att inledd utredning ska avslutas 

8.4.20 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL 
11 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare Nej  

8.4.21 Beslut om att utredning inte ska föranleda 
åtgärd 

11 kap. 1 § SoL Sektionschef Nej  

8.4.22 Förlängning av utredningstid i ärenden 
som rör barn 

11 kap. 2 § SoL Enhetschef Nej  

8.4.23 Beslut om framställning om överflyttning 
av ärende till nämnd i annan kommun 

2a kap. 10 § SoL Sektionschef Nej Avser även ärenden 
enligt LVU och LVM. 
Görs i samråd med 
enhetschef 

8.4.24 Ansökan hos IVO om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun 

2a kap. 11 § SoL Sektionschef Nej Om IVO:s beslut går 
nämnden emot ska 
detta rapporteras till 
utskottet 

8.4.25 Beslut i fråga om mottagande av ärende 
från annan kommun 

2a kap. 10 § SoL Sektionschef Nej Görs i samråd med 
enhetschef 

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

6 kap. 11 § SoL IFO-utskott Nej  

8.4.27 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underåriga 

5 kap. 2 § 
socialtjänst-
förordning (SoF) 

Socialsekreterare Nej  
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8.4.28 Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om förhållanden beträffande 
förvaltningen av underårigs egendom 

5 kap. 2 och 3 §§ 
SoF 

Socialsekreterare Nej Avser all slags 
egendom, inklusive 
ATP 

8.4.29 Beslut om framställning till Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) om ändring 
av betalningsmottagare 

2 kap. 33 § 2 st. 
studiestöds-
förordning 
(2000:655) 

Socialsekreterare 
Assistent 

Nej  

8.4.30 Beslut att begära personutredning av 
unga lagöverträdare hos polisen 

31 § lag med 
särskilda 
bestämmelser om 
unga 
lagöverträdare 
(LUL) 

Sektionschef Nej  

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

11 kap. 4 a § SoL Sektionschef Nej  

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

11 kap. 4 b § SoL Sektionschef Nej  

8.4.33 Övervägande om flyttningsförbud 6 kap. 8 a § SoL IFO-utskott Nej  

 

8.5 Vuxna 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

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

- vara högst 4 månader 
- bedöms vara längre tid än 4 
månader 

4 kap. 1 § SoL  

 

Sektionschef 

IFO-utskott 

Nej  

8.5.2 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende för psykiskt funktionshindrade 
som drivs via entreprenad 

- Upp till 4 månader 
- Mer än 4 månader 

4 kap. 1 § SoL  

 

Sektionschef 
Enhetschef 

Nej  

8.5.3 Beslut om bistånd i form av plats på 
särskilt boende externt för psykiskt 
funktionshindrade som 

- bedöms vara högst 4 månader 
inom 
- bedöms vara längre tid än 4 
månader 

4 kap. 1 § SoL  

 

Enhetschef 

IFO-utskott 

Nej  

8.5.4 Beslut om bistånd i form av boende i 
intern stödlägenhet och internt socialt 
boende 

- Upp till 4 månader 
- Mer än 4 månader 

4 kap. 1 § SoL  

 
Sektionschef 

Enhetschef 

Nej  

8.5.5 Beslut om bistånd i form av placering på 
externt stöd-/träningsboende 

- Upp till 4 månader 

4 kap. 1 § SoL  

Sektionschef 
IFO-utskott 

Nej  
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- Mer än 4 månader 

8.5.6 Beslut om bistånd i form av boende på 
hotell, härbärge, vandrarhem, kvinnojour 
eller motsvarande 

- Upp till 4 månader 
- Mer än 4 månader 

4 kap. 1 § SoL  

 

Sektionschef 
Enhetschef 

Nej  

8.5.7 Beslut om bistånd i form av boendestöd i 
- Egen entreprenad eller 
kommunens verksamhet 
- Extern utförare 

4 kap. 1 § SoL  

Socialsekreterare 

Sektionschef 

Nej  

8.5.8 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/kontaktfamilj för 
vuxna 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.5.9 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till kontaktperson 
för vuxna 

- enligt kommunförbundets 
rekommendationer 

- utöver kommunförbundets 
rekommendationer 

  

 

Socialsekreterare 

 
Sektionschef 

Nej  

8.5.10 Beslut om upphörande av 
kontaktperson/-familj 

4 kap. 1 § SoL Sektionschef Nej  

8.5.11 Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson och kontaktfamilj 

 Socialsekreterare Nej  

8.5.12 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser för vuxna 

4 kap. 1 § SoL  

Socialsekreterare 

Nej  
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- inom kommunens verksamhet 
- extern utförare 

Sektionschef 

8.5.13 Beslut om anmälan till Försäkringskassan 
om att nämnden skall uppbära 
sjukpenning för den som bereds vård i 
sådant hem för vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL som ger vård och 
behandling åt missbrukare av alkohol eller 
narkotika 

106 kap. 13 § SFB Socialsekreterare 

Assistent 

Nej  

8.5.14 Beslut om att underrätta försäkringskassa 
om att nämnden skall uppbära ersättning 
enligt SFB 

107 kap. 5 § 1 st. 
SFB 
9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare 

Assistent 

Nej  

8.5.15 Beslut om framställning om överflyttning 
av ärende till nämnd i annan kommun 

2a kap. 10 § SoL Sektionschef Nej Avser även ärenden 
enligt LVU och LVM. 
Görs i samråd med 
enhetschef 

8.5.16 Ansökan hos IVO om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan kommun 

2a kap. 11 § SoL Sektionschef Nej Om IVO:s beslut går 
nämnden emot ska 
detta rapporteras till 
utskottet 

8.5.17 Beslut i fråga om mottagande av ärende 
från annan kommun 

2a kap. 10 § SoL Sektionschef Nej Görs i samråd med 
enhetschef 

8.5.18 Beslut om att inleda och avsluta utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nej  

8.5.19 Beslut om att utredning inte skall inledas 11 kap. 1 § SoL Sektionschef Nej  
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8.5.20 Beslut om framställning till Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) om ändring 
av betalningsmottagare 

2 kap. 33 § 2 st. 
studiestöds-
förordning 
(2000:655) 

16 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare 

Assistent 

Nej  

8.5.21 Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande enligt LVM 

18 b § LVM IFO-utskott Nej I brådskande fall 
ordförande 

8.5.22 Beslut om bistånd till kostnader i 
samband med utredning och/eller insats 
för vuxna 

- Upp till 10 % av basbeloppet per 
aktuell utredning/insats 

- Upp till 30 % av basbeloppet per 
aktuell utredning/insats 

- Över 30 % av basbeloppet per 
aktuell utredning/insats 

4 kap. 1 § SoL  

 

Socialsekreterare 

 

Sektionschef  

Enhetschef 

Nej  

8.5.23 Beslut om att avge ansvarsförbindelse i 
samband med kontraktsvård eller 
vårdvistelse 

4 kap. 1 § SoL Sektionschef Nej  

8.5.24 Yttrande angående tillstånd för intagen 
att ha sitt spädbarn hos sig 

11 § fängelse-
förordningen 

Socialsekreterare Nej Handläggning görs i 
samråd med 
handläggare från barn- 
och ungdomsenheten 
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9.   Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Se även avsnitt 6 och 7. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

9.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om 
vård 8 § LVU Socialsekreterare 

Nej 
 

9.2 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU skall 
upphöra  

9 § 3 st. LVU 
IFO-utskott 

Nej Jfr 7.1 

9.3 
Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare Nej Till exempel kortare 
vistelse utom 
familjehemmet eller 
hemmet för vård eller 
boende 

9.4 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 27 § LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU IFO-utskott Nej Jfr. 7.4 

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

31 § LVU IFO-utskott Nej  

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

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare Nej 
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9.7 Ansökan om förlängd tid för ansökan 
om utreseförbud 

31 f § LVU Socialsekreterare Nej  

9.8 Beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud 

31 g § LVU IFO-utskott Nej  

9.9 Prövning av om utreseförbud enligt 31 a § 
LVU skall upphöra 

31 c § LVU IFO-utskott Nej Om ett utreseförbud 
har meddelats ska 
socialnämnden inom 
sex månader från 
dagen för beslutet 
pröva om 
utreseförbudet ska 
upphöra. Denna fråga 
ska därefter prövas 
fortlöpande inom sex 
månader från senaste 
prövning 

9.10 Beslut om upphörande av utreseförbud  31 c § LVU IFO-utskott Nej  

9.11 Beslut om att utreseförbud ska fortgå 31 c § LVU IFO-utskott Nej  

9.12 Övervägande om flyttningsförbud 13 b § LVU IFO-utskott Nej  

9.13 Beslut om uppföljning efter avslutad 
LVU-vård 

21 b § LVU Socialsekreterare Nej  

9.14 Beslut om provtagning inför umgänge 32 a § LVU IFO-utskott Nej  
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9.15 Beslut om provtagning inför upphörande 
av vård 

32 b § LVU IFO-utskott Nej  
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10. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Se även avsnitt 6 och 7. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

10.1 Beslut om att inleda utredning om grund 
för tvångsvård 

7 § LVM Sektionschef Nej  

10.2 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 Sektionschef Nej  

10.3 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Nej Beslut om 
läkarundersökning skall 
fattas om sådan inte är 
uppenbart obehövlig 

10.4 Beslut om att begära polishandräckning 
för att föra en missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1. LVM Sektionschef Nej  

10.5 Beslut om att begära polishandräckning 
för inställelse vid vårdinstitution 

45 § 2. LVM Ordförande 
1:e vice ordf 
2:e vice ordf 
Enhetschef 
Sektionschef 

Nej  
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11. Avgifter enligt 8 kap. 1 och 2 § SoL 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

11.1 Beslut om ersättning för uppehälle vid 
stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i 
form av plats i hem för vård eller boende 
eller i familjehem (vuxna) 

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

Socialsekreterare Nej  

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

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

Socialsekreterare Nej Kommunförbundets 
cirkulär 1997:128 

11.3 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
Förvaltningsrätten om återkrav enligt 8 
kap.1 § första och andra stycket 

9 kap. 3 § SoL Sektionschef Nej  

11.4 Beslut om att helt eller delvis efterge 
ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § 
första och andra stycket 

9 kap. 4 § SoL Sektionschef Nej  

11.5 Beslut om avgift med generellt 
förbehållsbelopp 

8 kap. 2 § SoL Socialsekreterare Nej Avser avgifter inom 
den socialpsykiatriska 
verksamheten 

11.6 Beslut om nedsättning med individuellt 
förbehållsbelopp 

8 kap. 2 § SoL Sektionschef Nej  

11.7 Beslut om nedskrivning eller 9 kap. 4 § SoL Sektionschef Nej  
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avgiftsbefrielse 

 
12.     God man och förvaltare 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

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

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare Nej  

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

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare Nej  

 
13.  Patientssäkerhetslag (2010:659) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

13.1 Beslut om anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg av händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra 
allvarlig vårdskada 

3 kap. 5 § patient-
säkerhetslagen 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS) eller 
förvaltningschef 

Nej Vårdgivaren ansvarar 
för att Lex 
Mariaanmälningar görs 

 
14. Utlämning av uppgifter 

Angående överklagande, yttranden med mera se avsnitt 4 och 19. Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om 
inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

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

12 kap. 6 § SoL Förvaltningschef Nej  

 
15. Alkohollag (2010:1622) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

15.1 Förbud eller inskränkning i rätten att sälja 
alkoholdrycker 

3 kap. 10 § 
alkohollagen (AL) 

Arbetsutskott Nej  

15.2 Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd när det inte går part 
emot 

8 kap. 2 § AL Förvaltningschef Nej  

15.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 
- när beslutet ej går part emot 
- när beslutet går part emot 

8 kap. 2 § AL  

Alkohol-
handläggare 
Förvaltningschef  

Nej  

15.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
slutna sällskap 
- när beslut ej går part emot 
- när beslut går part emot 

8 kap. 2 § AL  

Alkohol-
handläggare 
Förvaltningschef 

Nej  
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15.5 Beslut om tillstånd att anordna 
provsmakning vid enstaka tillfällen 

8 kap. 2, 6 och 7 
§§ AL 

Alkohol-
handläggare 

Nej  

15.6 Beslut att godkänna lokal vid 
cateringevenemang 

8 kap. 4 § AL Alkohol-
handläggare 

Nej  

15.7 Beslut om avskrivning av ärende från 
vidare handläggning på grund av att det 
saknas underlag för att fatta beslut i 
ärendet 

8 kap. 12 § AL Förvaltningschef Nej  

15.8 Beslut om avslag av serveringstillstånd på 
grund av tre underkända kunskapsprov 

8 kap. 12 § 2 st. 
AL 

Förvaltningschef Nej  

15.9 Förändring av serveringstillstånd 
avseende serveringsytor och 
serveringstider 

8 kap. 14 och 20 
§§ AL 

Alkohol-
handläggare 

Nej Gäller även 
uteserveringar samt 
tillfälliga förändringar 
avseende 
serveringsutrymmen 
och serveringstider 

15.10 Beslut om delavslag gällande 
serveringstider vid ansökan om 
stadigvarande tillstånd 

8 kap. 19 § AL Förvaltningschef Nej  

15.11 Beslut med anledning av ansökan från 
konkursbo om att få fortsätta rörelsen 

9 kap. 12 § AL Alkohol-
handläggare 

Nej Ansökan skall 
behandlas med förtur 

15.12 Tillståndsprövning vid ändring av 
verksamhet och förändringar av 
ägarförhållanden PBI 

9 kap. 11 § AL Alkohol-
handläggare 

Nej  
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15.13 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd som sker på 
tillståndshavarens begäran, vid konkurs 
eller när verksamheten har upphört 

9 kap. 12 § AL 

9 kap. 18 § p.1 AL 

Alkohol-
handläggare 

Nej  

15.14 Beslut om påföljden erinran 9 kap. 17 § AL Förvaltningschef Nej  

15.15 Säljförbud eller varning vid detaljhandel 
eller servering av folköl 

9 kap. 19 § AL Arbetsutskott Nej  

15.16 Yttrande till förvaltningsrätten, 
kammarrätten och Högsta 
förvaltningsdomstolen 

10 kap. 1 § AL Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Nej  

15.17 Överklagande, begäran om 
prövningstillstånd samt yrkande om 
inhibition hos kammarrätten och Högsta 
förvaltningsdomstolen 

10 kap. 1 § AL Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Nej  
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16. Spellag (2018:1138) och Spelförordning (2018:1475) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

16.1 Beslut om att anordna ett 
registreringslotteri 

6 kap. 9 § 
spellagen 

Alkohol-
handläggare 

Nej  

16.2 
Godkännande av kontrollant 18 kap. 10 § 

spellagen 
Alkohol-
handläggare 

Nej  

16.3 Yttrande angående värdeautomatspel 3 kap. 11 § 
spelförordningen 

Alkohol-
handläggare 

Nej  

 

17 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) och Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

17.1 Beslut om tillstånd för att sälja tobak när 
beslutet ej går part emot 

5 kap. 1 § LTLP Socialchef Nej  

17.2 Beslut om tillfälligt tillstånd för att sälja 
tobak 

- När beslutet ej går part emot 
- När beslutet går part emot 

5 kap. 1 § 3 st. 
LTLP 

 

Handläggare 

Socialchef 

Nej  

17.3 Tillståndsprövning vid ändring av 
verksamhet och förändringar av 

5 kap. 7 § 2 st. 
LTLP 

Handläggare Nej  
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ägarförhållanden PBI (person med 
betydande inflytande) 

17.4 Beslut med anledning av ansökan från 
konkursbo om att få fortsätta rörelsen 

5 kap. 9 § LTLP Handläggare Nej  

17.5 Beslut om återkallelse av tobakstillstånd 
som sker på tillståndshavarens begäran, 
vid konkurs eller när verksamheten 
upphört 

5 kap. 9 § LTLP 

7 kap. 10 § p. 1 
LTLP 

Handläggare Nej  

17.6 Beslut om att meddela varning 7 kap. 11 § LTLP Förvaltningschef Nej  

17.7 Yttrande till domstol med anledning av 
överklagat beslut 

9 kap. 1 § LTLP Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Nej  

17.8 Beslut om att rapportera brister till 
Läkemedelsverket 

21 § Lag om 
handel med vissa 
receptfria 
läkemedel 

Handläggare Nej  

17.9 Beslut om avskrivning av ärende från 
vidare handläggning på grund av att det 
saknas underlag för att fatta beslut i 
ärendet 

5 kap. 2 § LTLP Förvaltningschef Nej  
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18. Överklaganden, yttranden och anmälningar med mera till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

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

10 kap. 2 § SoL Sektionschef Nej När en tjänsteman 
utses att föra 
nämndens talan 

18.2 Beslut att utse ombud att föra nämndens 
talan 

10 kap. 2 § SoL Sektionschef Nej  

18.3 Överklagande och yrkande om inhibition 
när förvaltningsrätt eller kammarrätt 
ändrat nämndens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och 
LVM-ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat 

10 kap. 2 § SoL Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

Nej Beslutet avser inte 
myndighetsutövning 
mot enskilda i ärende 
av principiell 
beskaffenhet eller 
annars av större vikt 
(jfr. RÅ 1994 ref 67) 

18.4 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM- 
ärenden där ursprungsbeslutet fattas av 
utskott 

10 kap. 1-2 §§ 
SoL 

6 kap. 39 § KL 

Utskott Nej I brådskande ärende se 
punkt 7.8 

18.5 Beslut att överklaga/föra talan till högre 
rätt när annan myndighet fattat beslut 
som går nämnden emot (avser även 
yrkande om inhibition och interimistiska 
yrkanden) 

 Enhetschef 
Förvaltningschef 

Nej Gäller inte i ärenden 
som gäller 
myndighetsutövning 
mot enskilda i ärenden 
av principiell 
beskaffenhet eller 
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annars av större vikt 

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

Sektionschef Nej  

18.7 Yttrande till allmän domstol, åklagare eller 
Kriminalvården 

6 § Lag om 
särskild 
personutredning i 
brottmål, med 
mera 

Sektionschef Nej  

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

31 § 2 st. BrB Sektionschef Nej  

18.9 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning  46 § LVM Enhetschef Nej  

18.10 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § LUL Sektionschef Nej  

18.11 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare Nej  

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

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

Sektionschef Nej  

18.13 Yttrande enligt lag om personnamn 44 och 45 §§ Lag 
om personnamn 
(2016:1013) 

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

Socialsekreterare Nej  

18.15 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan vårdnadshavares 
medgivande 

3 § 2 st. 
passförordningen 

Socialsekreterare Nej  

18.16 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB Socialsekreterare Nej  

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

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Socialsekreterare Nej  

18.18 Yttrande till Lotteriinspektionen om 
tillstånd för värdeautomatspel 

44 § lotterilagen Handläggare Nej   

18.19 På begäran av annan myndighet inom 
hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 
lämna uppgift om underårigs eller 
missbrukares förhållanden om uppgiften 
behövs för att den enskilde skall få 
nödvändig vård, behandling eller annat 
stöd 

25 kap. 12 § OSL 

26 kap. 9 § OSL 

Sektionschef Nej Bestämmelsen är även 
tillämplig för 
uppgiftslämnande 
rörande gravid kvinna, 
om det behövs för 
nödvändig insats till 
det väntade barnet 

18.20 Förvaltning av dödsboets egendom 18 kap. 2 § ÄB Assistent 
Dödsbo-
handläggare 

Nej  

18.21 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § ÄB Assistent 
Dödsbo-
handläggare 

Nej  
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18.22 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 
begravningslagen 

Assistent 
Dödsbo-
handläggare 

Nej Kommunen har rätt till 
ersättning för 
kostnaderna av 
dödsboet 

18.23 Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning 
som förorsakats av personal upp till ett 
halvt basbelopp 

3 kap. 2 § 
skadeståndslagen 

Enhetschef Nej  

18.24 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap. 2 § SoL IFO-utskott Nej I första hand bör 
nämnden avge yttrande 
på grund av ärendets 
principiella betydelse 

18.25 Beslut om polisanmälan angående brott 
mot den egna verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter med mera) 

12 kap. 10 § SoL 
och 10 kap. 2 § 
OSL 

Enhetschef Nej 
 

18.26 Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa brott mot underårig 
samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Sektionschef Nej Avser misstanke om 
brott enligt BrB 3, 4 
och 6 kap. samt 
misstanke om brott för 
vilket inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett 
år 

18.27 Beslut om att ej polisanmäla angående 
misstanke om vissa brott mot underårig 
samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Enhetschef Nej Avser misstanke om 
brott enligt BrB 3, 4 
och 6 kap. samt 
misstanke om brott för 
vilket inte är 
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föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett 
år 

18.28 Beslut om att rapporterat missförhållande 
eller risk för missförhållande inte faller 
inom ramen för lex Sarah 

14 kap. 3-6 §§ 
SoL 

Enhetschef 
alternativt 
förvaltningschef 

Nej Beslut av 
förvaltningschef i det 
fall enhetschef är direkt 
berörd av det 
rapporterade 

18.29 Beslut om att avsluta utredning enligt lex 
Sarah 

14 kap. 3-6 §§ 
SoL 

Enhetschef 
alternativt 
förvaltningschef 

Nej Beslut av 
förvaltningschef i det 
fall enhetschef är direkt 
berörd av det 
rapporterade 

18.30 Beslut om att anmäla allvarligt 
missförhållande eller risk för allvarligt 
missförhållande enligt lex Sarah 

14 kap. 7 § SoL Förvaltningschef 

IFO-utskott 

Nej Beslut av 
socialnämndens 
individ- och 
familjeutskott i det fall 
förvaltningschef är 
direkt berörd av det 
rapporterade 

 

19.  Upphandling och ekonomi 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

19.1 Avrop på ramavtal avseende vård och 
behandling 

- Upp till 4 månaders 

  

Sektionschef 
Nej 
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placering/insats 
- Mer än 4 månaders 

placering/insats 

 

Utskott 

19.2 Direktupphandling avseende vård och 
behandling 

 
Enhetschef 

Nej  

19.3 Ersättning för skada eller självrisk för del 
som ej täcks av försäkring 

 Förvaltningschef Nej  

19.4 Beslut om godkännande av leverantör 
avseende tjänst som upphandlats 

Lag (2008:962) 
om 
valfrihetssystem 

Förvaltningschef Nej  

19.5 
Beslut om att godkänna leverantörer och 
teckna/säga upp avtal om ingående i DIS 

8 kap. 9 § LOU Förvaltningschef Nej Nytillkomna och ev. 
avslutade leverantörer 
i DIS presenteras 
löpande för SN 

19.6 Avrop på avtal enligt DIS samt 
teckna/säga upp/häva avropskontrakt 

- Upp till 4 månaders 
placering/insats 

- Mer än 4 månaders 
placering/insats 

8 kap. 12 § LOU 
 

Sektionschef 

Utskott 

Nej  

19.7 Beslut om förändringar av elektronisk 
katalog 

8 kap. 32 § LOU Förvaltningschef Nej Förändringar i 
elektronisk katalog 
presenteras löpande 
för SN 

19.8 Beslut om 
verksamhetsbidrag/föreningsbidrag  Utskott Nej  
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20.  Övrigt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Möjlighet till 
vidaredelegering 

Kommentar 

20.1 Kortare tids förändring av verksamhets 
planerade öppettider (upp till tre 
månader). 

 Förvaltningschef Nej  
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