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1 Förkortningar
1.1 Lagar
AL
BrB

TF

Alkohollagen (2010:1622)
Brottsbalken (1962:700)
Bidragsbrottslagen (2007:612)
Förordning om offentligt biträde (1997:405)
Föräldrabalken (1949:381)
Förvaltningslagen (2017:900)
Kommunallagen (2017:725)
Körkortsförordningen (1998:980)
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Lag om anordnande av visst automatspel (1982:636)
Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
Lag om offentligt biträde (1996:1620)
Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
Lag om riksfärdtjänst (1997:735)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Skadeståndslagen (1972:207)
Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Spellagen (2018:1138)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

MAS
SKLR

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sveriges Kommuner och landsting Regioner

FB
FL
KL
LUL
LVU

LOU
LSS
LTLP
LVM
OSL
SkL
SFB
SoF
SoL

1.2 Övriga
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SU
SOCN

Socialutskott
Socialnämnden

2 Allmänt om att fatta beslut på delegation
2.1 Bestämmelser kring delegation
Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Hit hör till exempel
- riktlinjer, intentioner, ramar och system för budget och budgetuppföljning
- fastställande av nämndens budget
- åtgärder p.g.a. budgetavvikelser som påverkar totalramen för nämndens
budget
- fastställande av förslag till ekonomiskt bokslut och verksamhetsberättelse
- åtgärder med anledning av revisionsanmärkning
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
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

2.2 Vidaredelegation
I de fall nämnden har delegerat till direktör att fatta beslut har nämnden enligt 7
kap. 6 § KL möjlighet att överlåta till denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd
inom kommunen att besluta i stället. Det ska då framgå av delegationsordningen.
2.2.1 Delegationsförbud
Socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av
delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 § SoL har
lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från delegationsrätten.
Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa frågor.
Delegationsförbudet gäller
Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning
Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och
förmyndarskap
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av
engångsbelopp
Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot
andras underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig

2 kap. 3 § FB
2 kap. 7 & 9 §§ FB
2 kap. 9 § FB
6 kap. FB
7 kap. 7 § FB
5 kap. 2 § SoL
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Enligt 10 kap. 4 § SoL och 10 kap. 5 § SoL kan vissa ärenden endast delegeras till
utskott och inte tjänstemän. Då delegationsförbud föreligger finns en notering vid
den delegationspunkten i delegationslistan.

2.3 Rätt att besluta
Delegationsordningen innehåller de ärenden i vilka socialnämnden har delegerat
beslutanderätt åt nämndens socialutskott (SU), enskild ledamot eller anställd hos
kommunen. Om en ärendetyp inte finns med i delegationsordningen innebär det
att beslut fattas av socialnämnden.
Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär
detta att överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till
lägre tjänsteman. Socialutskottet har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är
delegerade till tjänstemän.
Om inte annat anges omfattar delegationen både bifall och avslag samt i de fall det
är aktuellt upphörande av insatsen (det krävs då att det av beslutet framgår att
insatsen kan komma att upphöra om behov ej längre föreligger).
Rätt att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att fatta
beslut. Om delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak ej vill besluta i
ärendet kan det överlämnas till närmaste chef eller till utskottet för beslut.
Tjänstemän kan inte fatta beslut gemensamt. Endast en tjänsteman kan vara
delegat i ett beslut.
Delegaten ”handläggare” innefattar följande tjänstetitlar: socialsekreterare,
boendesamordnare, familjehemssekreterare, familjerättssekreterare,
riksfärdtjänsthandläggare, alkoholhandläggare och handläggare för
bostadsanpassningsbidrag.
Delegaten ”assistent” innefattar tjänstetitlarna assistent och administratör.

2.4 Anmälan av delegationsbeslut
Samtliga beslut som fattas på delegation ska enligt 6 kap. 37 § KL skriftligen
anmälas. Beslut som rör individärenden ska skriftligen anmälas till nästa
sammanträde med socialnämndens socialutskott. Övriga ärenden anmäls till nästa
sammanträde med socialnämnden. Om beslutet är fattat i verksamhetssystem
anmäls det automatiskt till utskottet genom att datalista med dessa beslut hålls
tillgänglig för utskottet. För övriga beslut ansvarar beslutsfattaren/delegaten för att
delegationsbeslutet lämnas in till nämndens/utskottets anmälningspärm.
Även beslut som är fattade efter vidaredelegation ska anmälas. Anmälan sker först
till direktören, som i sin tur sedan anmäler till nämnd.
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3 Gemensamt
3.1 Brådskande ärenden
Nr
1.

Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut å socialnämndens vägnar i ärenden som är
6 kap. 39 § KL
SOCN:s ordförande, eller vid
så brådskade att nämndens eller socialutskottets
förhinder för denne, 1:e vice eller
beslut inte kan avvaktas
2:e vice ordförande i nämnden
Observera att om det föreligger ett uttryckligt delegationsförbud i lag tar det över
kommunallagens generella möjligheter till ordförandebeslut, se avsnitt 2.1.1.

3.2 Handläggning av ärenden
Nr

Ärende

3.2.1 Utredning
1. Beslut om
a) att utredning ska inledas
b) att utredning inte ska inledas eller att inledd
utredning ska avslutas utan insats
3.2.2 Överklagan
1. Ändring av beslut
2. Avvisning av överklagande som kommit in för
sent
3. Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens
beslut och detta beslut ursprungligen fattats av SU
eller tjänsteman samt avgivande av yttrande i SoL,
LSS, LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats på delegation
4. Överklagande och yrkande om inhibition när
Inspektionen för vård och omsorg har beslutat om
överflyttning av ärende till Socialnämnden i Nacka
kommun

Lagrum
11 kap. 1 § SoL

a) Handläggare
b) Gruppledare

37-39 §§ FL
45 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet
Delegaten i ursprungsbeslutet

10 kap. 1-2 §§ SoL Delegaten i ursprungsbeslutet
27 § LSS
6 kap. 37 & 38 § p.
3 KL

2 kap. 11 § SoL

3.2.3 Överflyttning av ärende
2 a kap. 10 § SoL
1. Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till nämnd i annan kommun samt beslut i
fråga om mottagande av ärende
2. Beslut om ansökan om överflyttning av ärende hos 2 a kap. 11 § SoL
Inspektionen för vård och omsorg
3.2.4 Ombud och offentligt biträde
1. Ansöka samt yttra sig i ärenden om offentligt
biträde

Delegat

3 § lagen om
offentligt biträde,
3 § förordningen

Socialutskottet

Gruppledare

Gruppledare

Handläggare
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2.

3.

Utseende av ombud att föra socialnämndens talan
i ärenden eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Avvisande av ombud eller biträde

om offentligt
biträde
10 kap. 2 § SoL
6 kap. 15 a FB
14 § FL

Gruppledare

Socialutskottet

3.3 Offentlighet och sekretess – utlämnande av
uppgifter m.m.
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

3.3.1 Utlämnande av allmän handling
Beslut att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt särskilt
beslut ska göra detta 6 kap. 3 § OSL
2 kap. 14 § TF
Gruppledare
1. Beslut att inte lämna ut allmän handling eller
uppgift ur sådan till enskild eller annan myndighet 6 kap. 4 § OSL
samt uppställande av förbehåll i samband med
10 kap. 4 &
utlämnande
13-14 §§ OSL
12 kap. 6 § SoL
Enhetschef
2. Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till
statliga myndigheter i forskningssyfte
Enhetschef
3. Överklagande av annan myndighets beslut i ärende 2 kap. 15 § TF
om utlämnande av allmän handling
3.3.2 Polisanmälan
10 kap. 2 § OSL
1. Beslut om att polisanmäla samt att inte polis12 kap. 10 § SoL
anmäla brott som hindrar nämndens verksamhet
a) anordnare i kundvalssystemen
b) i övriga fall (t.ex. hot, misshandel av socialsekreterare &

a) Enhetschef
b) Gruppledare

förstörelse av nämndens egendom)

2.

Beslut om att till polismyndighet lämna uppgift
som behövs för omedelbart polisiärt ingripande av
underårig vid överhängande och allvarlig risk för den

10 kap. 20 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Gruppledare, handläggare i
socialjouren

10 kap. 21 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Gruppledare, handläggare inom
socialjouren

10 kap. 22 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Gruppledare

unges hälsa eller utveckling eller om den unge påträffas när
han eller hon begår brott

3.

Beslut om att polisanmäla samt att inte polisanmäla brott som riktar sig mot underårig (gäller
brott mot liv och hälsa, misshandelsbrott, brott mot frihet
och frid, olaga frihetsberövande, olaga tvång, sexualbrott,
könsstympning)

4.

Beslut om att till åklagar- eller polismyndighet
lämna uppgift som angår misstanke om överlåtelse
av narkotika eller dopningsmedel eller icke ringa
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5.

fall av olovlig försäljning eller anskaffning av
alkoholdrycker till underårig
Beslut om att till åklagar- eller polismyndighet
lämna uppgift som angår misstanke om vissa
grövre brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff

10 kap. 23 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Gruppledare, handläggare inom
socialjouren

6 § bidragsbrottslagen

Gruppledare

5 kap. 3 § SoF

Handläggare

5 kap. 3 § SoF

Handläggare

5 kap. 3 § SoF

Gruppledare

6 kap. 12 §
smittskyddslagen

Gruppledare

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

6.

Beslut om att polisanmäla bidragsbrott

3.3.3 Anmälan till överförmyndare
1. Beslut att anmäla behov av god man/förvaltare till
överförmyndare
2. Beslut att anmäla till överförmyndare att behov av
god man/förvaltare inte föreligger
3. Beslut att anmäla till överförmyndaren om
förhållanden beträffande förvaltningen av
underårigs egendom
3.3.4 Anmälan m.m. till smittskyddsläkare
1. Anmälan enligt smittskyddslagen

3.4 Kundval
Nr
1.

2.

3.

Ärende
Auktorisation av anordnare inom kundvalssystemet

Lagrum
LOV och specifika
och generella
auktorisationsvillkor
Reglemente om
kundval - specifika
och generella
auktorisationsvillkor
Återkalla auktorisationen för anordnare inom
LOV Reglemente
kundvalssystemet då denne saknar kunder samt på om kundval anordnarens begäran
specifika och
generella
auktorisationsvillkor
Beslut om sanktion åtgärdsplan för anordnare
Reglemente om
inom kundvalssystemet
kundval - specifika
och generella
auktorisationsvillkor

Delegat
Enhetschef

Enhetschef

Enhetschef
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3.5 Ekonomi m.m.
Nr
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Ärende
Upphandling inom nämndens verksamhetsområde till ett
beräknat kontraktsvärde upp till 5 miljoner kronor.

Lagrum
LOU

Delegat

Beslut om att inleda upphandling med ramar och
förutsättningar

Enhetschef

Beslut om att avbryta upphandling

Enhetschef

Beslut om tilldelning och ingående av avtal
Beslut i ärenden om direktupphandling
LOU
Beslut om ersättning/bidrag till föreningar som
avlastar socialtjänsten till ett högsta belopp av 50
000 kr (verksamhetsbidrag)
Medge anstånd med betalning (bokföringsmässig
avskrivning)
Beslut om att ersätta enskild person för egendoms- 3 kap. 2 § SkL
skada vid myndighetsutövning som förorsakats av
personal upp till ett belopp av 10 000 kr
Beslut om tilldelning av statsbidragsfinansierade
stimulansmedel inom nämndens
verksamhetsområde

Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Gruppchef
Enhetschef

Enhetschef

3.6 Behandling av personuppgifter
Nr
1.

2.

3.

4.

5.

Ärende
Beslut om den registrerades rättigheter i fråga om
rättelse, radering, begränsning av behandling och
överföring av personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Beslut att ingå personuppgiftbiträdesavtal med
personer utanför den kommunala organisationen
som behandlar personuppgifter för
socialnämndens räkning.
Beslut att anmäla personuppgiftsincident till
tillsynsmyndighet.
Anta och besluta om revidering av
informationshanteringsplan inom enhetens
ansvarsområde
Utse dataskyddsombud

Lagrum

Delegat
Enhetschef

Enhetschef

Artikel 33
dataskyddsförordningen

Enhetschef (i samråd med
dataskyddsombud)
Enhetschef

Direktör
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6.
7.

Beslut enligt 15 § 2 st lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service
Rättelse enligt 19 § lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service

Enhetschef
Enhetschef

3.7 Yttranden och överenskommelser
Nr
1.
2.

3.
4.

5.

Ärende
Yttrande till tillsynsmyndighet
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i
ärende om ändring av antal platser i enskilt
bedriven verksamhet
Framställningar till och yttrande över remiss från
övriga nämnder inom Nacka kommun
Beslut att ingå lokal överenskommelse där
kommunen redan har ingått en övergripande
samverkansöverenskommelse
Yttrande i körkortsärenden

Lagrum
13 kap. 5 § SoL

Delegat
Socialutskottet
Enhetschef

Enhetschef
Enhetschef

3 kap. 8 § och 5
kap. 2 § körkortsförordningen

Handläggare

Lagrum

Delegat
Social- och äldredirektör
Social- och äldredirektör

3.8 Lex Sarah
Nr
1.
2.

Ärende
Beslut att avsluta utredning
Beslut att anmälan allvarliga missförhållanden eller
risk för allvarliga missförhållanden till
Inspektionen för vård och omsorg

14 kap. 7 § SoL,
24 f § LSS

3.9 POSOM
Nr
1.

2.
3.
4.

POSOM är en resurs för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid
extraordinära händelser och andra allvarliga händelser.
Ärende
Lagrum
Delegat
Beslut om individuellt bistånd i form av mat,
4 kap. 1-2 §§ SoL
POSOM-ledare
Samordnare för insatsgrupp
kläder, inkvartering, resor inom länet
Inkallade socialsekreterare
Individuell transport till hemort inom Sverige
4 kap. 2 § SoL
POSOM-ledare
Samordnare för insatsgrupp
Övrigt individuellt bistånd inom Sverige
4 kap. 2 § SoL
POSOM-ledare
Samordnare för insatsgrupp
Individuell transport utom Sverige
4 kap. 2 § SoL
Social- och äldredirektör
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5.

Större grupptransporter till hemort inom Sverige

4 kap. 2 § SoL

6.

Grupptransport till hemort utanför Sverige

4 kap. 2 § SoL

7.

Kostnader för gruppinkvartering

4 kap. 2 § SoL

8.

Förtäring till större grupper utöver första dygnet

4 kap. 2 § SoL

9.

Övrig utrustning till större grupp

4 kap. 2 § SoL

10. Övriga beslut som medför kostnader

4 kap. 2 § SoL

POSOM-ledare
Social- och äldredirektör
POSOM-ledare
Social- och äldredirektör
POSOM-ledare
Social- och äldredirektör
POSOM-ledare
Social- och äldredirektör
POSOM-ledare
Social- och äldredirektör
POSOM-ledare
Social- och äldredirektör
POSOM-ledare

4 Barn och unga
4.1 Insatser med stöd av SoL
Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Ärende
Beslut om förlängning av utredningstid
Beslut om att inleda uppföljning när utredning
avslutas utan insats eller en placering upphör
Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser
t.ex. familjebehandling, strukturerad dagverksamhet och heldagsskolor
Beslut om bistånd i form av öppna insatser för
barn som har fyllt 15 år utan vårdnadshavarens
samtycke
Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj
a) enligt nämndens riktlinjer
b) vid frångående av nämndens riktlinjer
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson
Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj
a) enligt SKLR:s riktlinjer
b) vid frångående av SKLR:s riktlinjer
Beslut om bistånd åt barn/ungdom i form av
placering i feriehem eller annan sommarvistelse
samt beslut om ersättning

Lagrum
11 kap. 2 § SoL
11 kap. 4 a och b
§§ SoL
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Gruppledare
Gruppledare

3 kap. 6 a § 2 st
och 4 kap. 1 § SoL

Socialutskottet

Gruppledare

4 kap. 1 § SoL
a) Handläggare
b) Gruppledare
Handläggare

4 kap. 1 § SoL

a) Handläggare
b) Gruppledare
Handläggare
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
placering/omplacering i
a) Familjehem
b) stödboende
c) hem för vård eller boende
Beslut om bistånd i form av placering i
stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år
(stödboende).
Beslut om bistånd i form av tillfällig placering av
barn/ungdom i jourhem, nätverkshem eller hem
för vård eller boende
Medgivande att barn tas emot för stadigvarande
vård och fostran i enskilt hem (privatplacering)
som inte tillhör någon av hans föräldrar eller
annan vårdnadshavare
Medgivande att barn tas emot i sådant enskilt hem
som vid upprepade tillfällen (jourhem) tar emot
barn för tillfällig vård och fostran
Övervägande om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under
18 år och får vård i ett annat hem än det egna

16. Beslut om att föra talan i förvaltningsrätten om
återkrav av ersättning från föräldrar enligt 8 kap. 1
§ 2 st. SoL
17. Beslut om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § 2 st. SoL
18. Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder
19. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
familjehem/jourhem
a) Enligt SKLR:s riktlinjer
b) Vid frångående av SKLR:s riktlinjer

4 kap. 1 § SoL
a) Socialutskottet
b-c) Gruppchef
4 kap 1 § och
6 kap 1 § 1 st. p. 3
SoL
4 kap. 1 § SoL

Gruppledare

6 kap. 6 § 1 st.
SoL

Socialutskottet

Gruppchef, handläggare i
socialjouren

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

6 kap. 6 § 3 st.
SoL

Socialutskott
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

6 kap. 8 § SoL

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

8 kap. 1 § 2 st.
SoL
6 kap. 2 § SoF
handlar om
avgiftsstorleken
9 kap. 3 § SoL

Handläggare

9 kap. 4 § SoL

Gruppledare

6 kap. 11 § SoL

Gruppledare

Socialutskottet

a) Handläggare
b) Gruppledare

4.2 Insatser med stöd av LVU
Den s.k. kompletterande beslutanderätten får användas när socialutskottet beslut
inte kan avvaktas. I samband med val av socialutskott beslutar socialnämnden vilka
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ledamöter som förordnas att fatta beslut med stöd av den kompletterande
beslutanderätten.
Nr
1.

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

Lagrum
6 § LVU

Delegat
Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

2.

Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande

9 § LVU

3.

Begäran om förlängning av utredningstid hos förvaltningsrätten
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård
enligt LVU
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden

8 § LVU

Kompletterande beslutanderätt:
Ordförande, vice ordförande el.
annan ledamot i SU som
nämnden förordnat
Ordförande, vice ordförande eller
annan ledamot av SU som
nämnden förordnat
Gruppledare

4 § LVU

Socialutskottet

4.
5.

6.

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

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

11 § 1 st. LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

11 § 2 st. LVU

Kompletterande beslutanderätt:
Ordförande, vice ordförande el.
annan ledamot i SU som
nämnden förordnat
Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

7.

8.

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den
mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st.
LVU
Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs

11 § 4 st. LVU

Kompletterande beslutanderätt:
Ordförande, vice ordförande el.
annan ledamot i SU som
nämnden förordnat
Handläggare

13 § 1 st. LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

9.

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

13 § 2 st. LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL
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10. Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska
utövas när överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st. 1 p.
LVU
6 kap 39 § KL

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

12. Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. punkt 1 och 2
fortfarande behövs
13. Beslut om att vården ska upphöra

I brådskande ärenden SOCN:s
ordförande, eller vid förhinder
för denne, 1:e vice eller 2:e vice
ordförande i nämnden

6 kap 39 § KL

I ärenden som inte är brådskande
är det socialnämnden som
beslutar
I brådskande ärenden SOCN:s
ordförande, eller vid förhinder
för denne, 1:e vice eller 2:e vice
ordförande i nämnden

14 § 3 st. LVU

I ärenden som inte är brådskande
är det socialnämnden som
beslutar
Socialutskottet

14 § 2 st. 2 p.
LVU

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

21 § LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

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

22 § 1 st. LVU

15. Prövning av om beslut om förebyggande insats ska
upphöra att gälla

22 § 3 st. LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

16. Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. LVU 22 § 3 st. LVU
ska upphöra

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

17. Ansöka hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud

24 § LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

18. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

26 § 1 st. LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

19. Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra

26 § 2 st. LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

20. Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL
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Kompletterande beslutanderätt
Ordförande, vice ordförande el.
annan ledamot i SU som
nämnden förordnat
Ordförande, vice ordförande eller
annan ledamot som nämnden
förordnat
Socialutskottet

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

30 § LVU

22. Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte
kan nås
23. Beslut om ansökan om utreseförbud

31 § LVU

31 b § LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap.
4 § SoL

24. Beslut om tillfälligt utreseförbud

31 d § LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap.
4 § SoL

25. Beslut om undantag från beslutat utreseförbud

26. Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats
för läkarundersökning
27. Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning

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

31 i § LVU

Kompletterande beslutanderätt:
Ordförande, vice ordförande el.
annan ledamot i SU som
nämnden förordnat
Socialutskottet

32 § 1 st. LVU

OBS delegationsförbud 10 kap.
4 § SoL
Handläggare

43 § 1 p. LVU

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

43 § 2 p. LVU

Kompletterande beslutanderätt:
SOCN:s ordförande, eller vid
förhinder för denne, 1:e vice eller
2:e vice ordförande i nämnden
Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

Kompletterande beslutanderätt:
Ordförande, vice ordförande el.
annan ledamot i SU som
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nämnden förordnat, gruppchef,
gruppledare, handläggare i
socialjouren
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4.3 Föräldraskap
Nr

Ärende

4.3.1 Adoptioner
1. Medgivande att ett barn tas emot för adoption

Lagrum

Delegat

6 kap. 12 § SoL

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 §
SoL

2.

Återkalla medgivande att barn tas emot för adoption

6 kap. 13 § SoL

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 §
SoL

3.

Beslut om huruvida adoptionsförfarande får fortsätta,
då barn föreslagits för adoption
a) vid samtycke
b) ej samtycke

6 kap. 14 § SoL
a) Handläggare
b) Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § S
SoL gällande punkt b)

4.

Utse utredare i adoptionsärenden

4.3.2 Fastställande av föräldraskap
1. Godkännande av faderskapsbekräftelse
a) i samboförhållanden
b) utom samboförhållande

2.

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse

3.

Beslut om att inleda utredning om fastställande av
faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas
Beslut om att inleda utredning om någon annan man
än den som är gift med barnets moder kan vara far till
barnet
Beslut om att återuppta nedlagd faderskapsutredning
Beslut om rättsgenetisk undersökning t.ex. DNA
Beslut att väcka och föra talan om fastställande av
faderskap

4.

5.
6.
7.

4 kap. 14 § FB

Gruppchef

1 kap. 4 § FB
a) Handläggare på
administrativa serviceenheten
kundserviceenheten

1 kap. 4 & 9 §§
FB
2 kap. 1 § FB

b) Handläggare
Handläggare
Gruppchef

2 kap. 9 § 1 st.
FB

Handläggare

2 kap. 1 § FB
2 kap. 6 § FB
3 kap. 5- 6 §§ FB

Gruppchef
Handläggare
Handläggare
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4.4 Vårdnad, boende och umgänge
Nr
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ärende
Beslut om att utse utredare i mål och ärenden om
vårdnad, boende eller umgänge
Godkännande av föräldrars avtal om vårdnad,
boende och umgänge
Beslut att inte godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge
Godkänna avtal om underhållsbidrag för framtiden om betalningsperioderna överstiger 3
månader (inte engångsbelopp)
Beslut att utse viss person att medverka vid
umgänge (umgängesstöd)
Beslut om koordinator

Lagrum
6 kap. 19§ FB

Delegat
Gruppchef

6 kap. 6, 14 a 2:a
st., 15, 17 a §§ FB
6 kap. 6, 14 a 2 st.
§§ FB
7 kap. 7 § FB

Handläggare

6 kap 15 c § 3 st
FB
4 kap. 1 § SoL

Handläggare

Socialutskottet
Handläggare

Gruppchef

4.5 Beslut om åtgärd mot en vårdnadshavares
vilja
1.

Beslut om åtgärd mot vårdnadshavares vilja när ett
barn står under vårdnad av två vårdnadshavare
och den ene motsätter sig vård, håller sig undan
eller väljer att inte medverka på ett sådant sätt att
han eller hon får anses motsätta sig den.

6 kap. 13 a § FB

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 5 § SoL

4.6 Yttranden m.m.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ärende
Yttrande till åklagarmyndigheten
Beslut om begäran om utredning om brott
avseende någon som inte fyllt 15 år
Yttrande i ärenden om förordnande av god man
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år
Yttrande enligt namnlagen
Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av
pass utan vårdnadshavarens medgivande
Beslut om framställning till Försäkringskassa om
ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag i samband med placering av barn och
ungdom i enskilt hem eller HVB
Beslut om framställning till CSN om ändring av
betalningsmottagare för studiebidrag

Lagrum
11 § LUL
31 § LUL

Delegat
Gruppledare
Gruppledare

11 kap. 16 § 2 st. FB

Handläggare

45 & 46 § namnlagen
3 § 2 st.
passförordningen
106 kap. 6-7 §§ SFB

Handläggare
Handläggare
Handläggare

2 kap. 33 § 2 st.
Handläggare
studiestödsförordning
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5 Vuxna
5.1 Insatser med stöd av SoL
Nr

Ärende

5.1.1 Sociala kontrakt
1. Beslut om bistånd i form av hyreskontrakt (sociala
kontrakt)
2. Beslut om bistånd i form av hyreskontrakt (sociala
kontrakt)
5.1.2 Övrigt bistånd med stöd av SoL
1. Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser
för missbrukare
2. Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj
a) enligt nämndens riktlinjer
b) vid frångående av nämndens riktlinjer
3. Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson
4. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj
a) enligt SKLR:s riktlinjer
b) vid frångående av SKLR:s riktlinjer
5. Beslut om bistånd åt vuxna i form av placering/
omplacering i stödboende, familjehem samt i hem
för vård eller boende
6. Beslut om bistånd i form av skyddat boende
7.
8.

Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked p.g.a. skyddsbehov
Beslut om ersättning för missbruksvård i form av
plats i hem för vård eller boende eller i familjehem

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätten om
återkrav av ersättning från enskild enligt 8 kap. 1 §
1 st. SoL
10. Beslut om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § 1 st. SoL
11. Beslut om bistånd i form av förmedling av egna
medel
9.

Lagrum

Delegat

4 kap. 1 § SoL

Gruppchef omsorgsenheten

4 kap. 2 § SoL

Gruppchef omsorgsenheten

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

4 kap. 1 § SoL
a) Handläggare
b) Gruppledare
Handläggare

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL
2 kap. 8 § p. 2 SoL

a) Handläggare
b) Gruppledare
Gruppledare, handläggare inom
socialjouren
Gruppledare, handläggare inom
socialjouren
Gruppchef

8 kap. 1 § 1 st.
SoL
6 kap. 1 § SoF
9 kap. 3 SoL

Handläggare

9 kap. 4 § SoL

Gruppchef Gruppledare

4 kap. 1 § SoL

Gruppchef

Gruppchef
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5.2 Insatser med stöd av LVM
Nr
1.
2.

3.
4.

Ärende
Beslut att inleda utredning
Beslut om att utredning inte ska inledas eller att
påbörjad utredning ska läggas ned alternativt
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om
vård enligt LVM

Lagrum
7 § LVM
7 § LVM

Delegat
Handläggare
Gruppledare

9 § LVM

Handläggare

11 § LVM

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

Beslut om upphörande av omedelbart
omhändertagande och återkallande av ärendet hos
förvaltningsrätten
Beslut om ansökan om intagning på hem för vård
eller boende efter beslut om vård enligt LVM eller
beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13
§ LVM
Beslut om att begära polishandräckning för att
föra en missbrukare till läkarundersökning
Beslut om att begära polishandräckning för
inställelse av missbrukare vid LVM-hem eller
sjukhus
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning
Yttrande till allmän domstol då den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt
LVM

13 § LVM

Socialutskottet
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

18 b § LVM

12 & 19 §§ LVM

45 § 1 p. LVM
45 § 2 p. LVM

46 § LVM
31 kap. 2 § BrB

Kompletterande beslutanderätt:
Ordförande, vice ordförande el.
annan ledamot i SU som
nämnden förordnat
Ordförande, vice ordförande eller
annan ledamot av SU som
nämnden förordnat
Handläggare

Gruppledare, handläggare inom
socialjouren
Gruppledare, handläggare inom
socialjouren
Gruppchef
Handläggare
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6 Personer med funktionsnedsättning under 65 år
6.1 Insatser med stöd av SoL
Nr

Ärende
1. Beslut om bistånd enligt riktlinjer i form av hemtjänst, ledsagning, matdistribution och trygghetslarm
2. Beslut om bistånd enligt riktlinjer i form av
särskilt boende
3. Beslut om bistånd enligt riktlinjer i form av
boendestöd
4. Beslut om bistånd enligt riktlinjer i form av avlastningsplats el. växelvård
5. Beslut om bistånd enligt riktlinjer i form av plats i
dagverksamhet/sysselsättning
6. Beslut om bistånd enligt riktlinjer i form av
kontaktperson
7. Beslut om bistånd vid frångående av riktlinjer som
inte är av principiell betydelse
8. Beslut om bistånd i form av medboende när make
eller sambo beviljats bistånd i form av särskilt
boende utan att det behövs för att uppnå skälig
levnadsnivå
9. Beslut om omvårdnadsbidrag till enskild vårdtagare 65 år och äldre
10. Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked p.g.a. funktionsnedsättning el. allvarlig
sjukdom
11. Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson
12. Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson
a) enligt SKLR:s riktlinjer
b) vid frångående av SKLR:s riktlinjer
1.

2.

6.1.1 Avgifter
Beslut om avgifter inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning
a) enligt riktlinjer
b) utöver riktlinjer
Jämkning av avgift för hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende

Lagrum
4 kap. 1 § SoL

Delegat
Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

Gruppledare

4 kap. 1 § SoL
eller 4 kap. 2 §
SoL
4 kap. 1 c § SoL
4 kap. 2 § SoL

Handläggare

2 a kap. 8 § p. 1
SoL

Handläggare

Handläggare

Handläggare

a) Handläggare
b) Gruppchef
8 kap. 2 § SoL

8 kap. 2 § SoL

a) Handläggare
b) Gruppledare
Handläggare
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3.

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från
skuld avseende debiterad avgift inom
handikappområdet

4 kap. 2 § SoL

Handläggare

6.2 Insatser med stöd av LSS
Nr
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

1.

Ärende
Beslut om personkretstillhörighet
Beslut om insats i form av biträde av personlig
assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för sådan assistans
Beslut om insats i form av ledsagarservice
Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson
Beslut om insats i form av avlösarservice i hemmet
Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför
det egna hemmet
Beslut om insats i form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov
Beslut om insats i form av boende i familjehem
eller i bostad med särskild service för barn och
ungdomar som behöver bo utanför familjehemmet
Beslut om insats i form av bostad med särskild
service för vuxna el. annan särskilt anpassad
bostad för vuxna
Beslut om insats i form av daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig
Beslut att utbetala assistansersättning till annan
person än den som är berättigad till insatsen
Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig
eller för hög assistansersättning
Beslut om förhandsbesked om rätten till insatser
enligt LSS för person som inte är bosatt i
kommunen eller där annan kommun är
”placeringskommun”
Beslut om akuta insatser enligt LSS för enskild på
tillfälligt besök i kommunen
6.2.1 Ersättningar
Beslut om ersättningsskyldighet för förälder vars
barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat

Lagrum
1 & 7 §§ LSS
9 § punkt 2 LSS

Delegat
Handläggare
Handläggare

9 § punkt 3 LSS
9 § punkt 4 LSS

Handläggare
Handläggare

9 § punkt 5 LSS
9 § punkt 6 LSS

Handläggare
Handläggare

9 § punkt 7 LSS

Handläggare

9 § punkt 8 LSS

Socialutskottet

9 § punkt 9 LSS

Gruppchef

9 § punkt 10 LSS

Gruppledare

11 § LSS

Handläggare

12 § LSS

Handläggare

16 § LSS

Handläggare

16 § 4 st. LSS

Handläggare

20 § LSS

Handläggare
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hem än det egna, samt beslut om rätt för
kommunen att uppbära underhållsbidrag

5 § LSSförordningen,
6 kap. 2 § SoF

6.3 Riksfärdtjänst
Nr
1.

2.

Ärende
Beslut rörande riksfärdtjänst

Lagrum
4-7 §§ lag om
riksfärdtjänst

Beslut om återkallelse av tillstånd gällande riksfärdtjänst

9 § lag om
riksfärdtjänst

Delegat
Handläggare på administrativa
serviceenheten
kundserviceenheten
Handläggare på administrativa
serviceenheten
kundserviceenheten

6.4 Bostadsanpassningsbidrag
Nr
1.

2.

Ärende
Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m.
a) Upp till 1 prisbasbelopp
b) Upp till 35 prisbasbelopp
c) Upp till 810 prisbasbelopp
d) Över 810 prisbasbelopp
Beslut om återbetalning av erhållet bostadsanpassningsbidrag

Lagrum
Lag om
bostadsanpassningsbidrag
21 § lag om
bostadsanpassningsbidrag

Delegat
a) Assistent
b) Handläggare
c) Gruppchef
d) Socialutskottet
Socialutskottet

7 Serverings- och lotteritillstånd m.m.
7.1 Alkohollagen
Nr
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ärende
Beslut om tillstånd inte längre än 2 månader –
alternativt fram till nästkommande nämndsammanträde.
Återkallelse av tillfälliga serveringstillstånd
Återkallelse av tillstånd då verksamheten upphört
Tillståndsprövning vid ändring och/eller utökning
av serveringslokal (även tillfällig ändring)
Tillståndsprövning vid ändring av verksamheten
och förändring av ägarförhållanden
Utsträckt serveringstid vid enstaka tillfälle

Lagrum
6 kap. 2 §,
8 kap 1, 2, 4 &
14 §§ AL
9 kap. 18 § AL
9 kap. 18 § p. 1
AL
8 kap. 15 §, 9 kap.
11 § AL
9 kap. 11 § AL

Delegat
Handläggare

8 kap. 19 § AL

Handläggare

Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Godkänna anmälan från dödsbo eller förvaltare
Återkallelse av tillstånd vid ägarskifte eller på
tillståndshavarens begäran
Avvisa ansökan, inleda utredning eller avsluta/
avskriva ärende
Avvisa överklagan
Godkänna nya bolagsmän
Begäran om inhibition
Begäran om biträde av polismyndighet
Avge eller begära yttrande till/från annan
myndighet
Meddela erinran
Polisanmälan om brott mot alkohollagen och lag
om tobak och liknande produkter
Beslut att godkänna lokal vid cateringevenemang
Anmälan om tillfälligt provsmakningstillstånd
Godkänna/underkänna provdeltagare i kunskapsprov
Godkänna anmälan om kryddning av brännvin
Inleda utredning eller avsluta/avskriva ärende om
folköl

9 kap. 12 § Al
9 kap. 18 § p. 1
AL
8 kap. 2 § AL

Handläggare
Handläggare

10 kap. 1 § AL
8 kap. 12 § AL
10 kap. 1 § AL
9 kap. 9 § AL
9 kap. 8-9 §§ AL

Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare
Handläggare

9 kap. 17 § AL

Handläggare
Chef

8 kap. 4 § AL
6 kap. 2 § AL
8 kap. 12 § 2 st.
AL
8 kap. 31 AL
9 kap. 19 § AL

Handläggare
Handläggare
Handläggare

Handläggare

Handläggare
Handläggare

7.2 Lag om tobak och liknande produkter
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ärende
Bevilja tillstånd för viss tid eller tillsvidare för
tobaksförsäljning
Ändring i tillsvidaretillstånd
Bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från
konkursbo
Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning
när tillståndet inte längre utnyttjas
Beslut i tillsynsärenden gällande tobaksvaror
föreläggande, förbud eller varning
Beslut i tillsynsärenden gällande tobaksvaror
föreläggande eller förbud med vite upp till 10 000
kronor
Beslut i tillsynsärenden gällande e-cigaretter och
påfyllningsbehållare föreläggande, förbud i högst 6
månader eller varning

Lagrum
5 kap 3 § 2 st
LTLP
5 kap 3 § LTLP
5 kap 9 § LTLP

Delegat
Handläggare

7 kap 10 § 1 p
LTLP
7 kap 9 och 11 §§
LTLP
7 kap 9 § 2 st
LTLP

Handläggare

7 kap 12 och 13 §§
LTLP

Handläggare

Handläggare
Handläggare

Handläggare
Handläggare
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8.

9.

Beslut i tillsynsärenden gällande e-cigaretter och
påfyllningsbehållare föreläggande eller förbud med
vite
Avvisa ansökan eller avsluta/avskriva ärende

10. Avvisa överklagan

7 kap 15 § LTLP

Handläggare

5 kap 3 § 2 st
LTLP
9 kap 1 § LTLP

Handläggare
Handläggare

7.3 Lag om receptfria läkemedel
Nr
1.

Ärende
Rapportera brister till läkemedelsverket

1.

Ärende
Beslut om registrering av lotteri

2.

Beslut att utse lotterikontrollant

3.

Avge remissyttrande enligt spellagen

Lagrum
21 § Lag om
receptfria
läkemedel

Delegat
Handläggare

Lagrum
6 kap. 9 §
spellagen
18 kap. 10 §
spellagen
11 kap 5 §
spellagen

Delegat
Handläggare

7.4 Spellag
Nr

Handläggare
Handläggare
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