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1. Principer för beslut med stöd av delegationsbestämmelser 
 
1.1 Innebörd  

Att fatta beslut med stöd av delegationsbestämmelser innebär att besluta på nämndens eller styrelsens 

vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av högre instans efter överklagande i lagstadgad 

ordning. Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra delegerat beslut som fattats av delegat.  

  

Rätten för viss befattning att fatta beslut med stöd av delegationsbestämmelser omfattar även förordnad 

vikarie.  

  

Har vikarie inte förordnats och kan beslutet inte utan olägenheter avvaktas har närmast överordnad rätt att 

fatta beslutet i stället för ordinarie delegat.  

  

1.2 Anmälan  

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av uppdrag anmälas till den nämnd eller styrelse som 

delegerat beslutanderätten.   

  

Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte.   

  

Genom anmälan i nämndens eller styrelsens protokoll kan tidsfristen för överklagande med 

kommunalbesvär börja löpa. (Utgångspunkt är dagen då bevis om protokollets justering anslogs på 

kommunens officiella anslagstavla.)  

  

Anmälan kan göras på följande sätt  

– Särskilt protokoll  

– Beslutsförteckning  

– Skrivelse  

– Utskrift från dator  

– Prestations/kostnadsrapport  

 
1.3 Vidaredelegering  

Nämndens eller styrelsens uppdrag till nämndsansvarig chef att fatta beslut kan kompletteras med en rätt för 

den nämndsansvarige chefen att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. Beslut efter vidaredelegering 

ska anmälas till den nämndsansvarige chefen. Nämnden eller styrelsen bestämmer själv om den 

nämndsansvarige chefen ska vidareanmäla besluten till nämnden.  

  

Observera att rätt att besluta om vidaredelegering endast kan ges till anställd med nämndsansvarig 

chefsställning, normalt endast till en person inom nämndens eller styrelsens verksamhetsområde.  

  

1.4 Förbud mot delegering  

I principiella ärenden får beslutanderätten inte delegeras, nämligen  

  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, ex statsbidrag som innebär 

verksamhet som annars inte kommit till stånd, eller som innebär krav på kommunal medfinansiering 

med pengar eller andra resurser, 

  

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, och  

    

4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
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1.5 Begränsningar i övrigt  

Om kommunfullmäktige, nämnden eller styrelsen fattat beslut om riktlinjer för verksamheten ska dessa 

iakttas, om de inte inskränker på nämndens myndighetsutövning. Delegaten ska förvissa sig om att 

erforderliga anslag finns för de kostnader som kan föranledas av beslutet. Vid beslut som innebär 

myndighetsutövning mot enskild gäller regler enligt lagar och förordningar.  

  

1.6 Handläggningen  
Delegaten ska bevaka att ett allsidigt beslutsunderlag tas fram. Vid behov ska samråd ske med 

verksamhetsansvarig.  

  

Delegaten får varken handlägga eller besluta i ärende där han/hon är jävig.  

  

Ärendet ska behandlas i ett sammanhang; d v s en uppdelning i delbeslut av ett ärende t.ex. i syfte att 

kringgå gällande bestämmelser får inte förekomma.  

  

1.7 Gränsdragning mellan beslut och verkställighet  

Nämnd eller styrelse avgör ärenden genom att fatta beslut. Fattade beslut verkställs av tjänstemän inom 

nämndens eller styrelsens förvaltning. Verkställandet kan innefatta olika moment. Mellan de anställda råder 

viss arbetsfördelning.  

  

I ärenden där nämnden eller styrelsen delegerat beslutanderätten kan det vara samma tjänsteman som 

fattar beslutet och verkställer det.  

  

Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är svår att göra och det går inte att med stöd av 

kommunallagen dra någon exakt gräns.   

  

Kännetecknande för ett beslut är att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar samt 

att enskild kan ha intresse av att överklaga beslutet till högre instans.  

  

Verkställighet innebär tillämpning/ genomförande av ett tidigare fattat beslut. Det finns inte någon enskild 

person som har intresse av att överklaga. Särskilt vid målstyrning råder stor frihet för tjänstemännen att 

avgöra hur beslutet ska verkställas.  

  

Åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas hänförs till 

verkställighet. Arbetsfördelning mellan tjänstemännen styrs av organisation och tjänsteställning. Med viss 

befattning är ofta knutet budgetansvar för viss verksamhet.  

  

Exempel på verkställighet är:  

- avgiftsdebitering enligt taxa  

- tilldelning av barnomsorgsplats enligt klar turordningsprincip  

- beviljande av normal semesterledighet   

- deltagande i enstaka kurser och konferenser  

  

Verkställighet ska inte anmälas.  

  

Vad som kan hänföras till beslut framgår av följande delegationsordning.  
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2. Sekretessärenden 
 

 Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

1  Beslut att utlämna handling till 

myndighet som har lagstöd för sin 

begäran samt utlämnande av handling 

till den ärendet berör 

  Administrativ assistent  

2   Beslut att utlämna handling till 
myndighet där lagstöd saknas samt 
till person som ej bedöms vara part i 
ärendet 

  Socialchef  

3 Beslut att avslå utlämnande av 
handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande 
till enskild 

 Socialchef  

4 I samband med utlämnande av 
handling föreligger möjlighet till 
överprövning i tveksamma och i 
principiella fall 

15 kap. 6 § OSL Socialchef  

5 Beslut om sekretess för uppgift till 
skydd för en underårig i förhållande till 
vårdnadshavare 

12 kap 3 § OSL Enhetschef  

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

12 kap 6 § SoL Socialchef  

7 Beslut om sekretesskydd för anmälan 
eller annan utsaga av enskild om 
någons hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden 

26 kap 5 § OSL Enhetschef Gäller om det kan 

antas att fara 

uppkommer för den 

som gjort anmälan 

eller givit utsaga 

eller att närstående 

utsätts för våld eller 

annat allvarligt men 

om uppgiften röjs 
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3. Ekonomiärenden 
  

  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

1  Upphandling (exkl. avtal som 
tecknas enligt punkt 3) och inköp av 
material, entreprenader, varor och 
tjänster och försäljning av 
utrangerat material samt tecknande 
av hyres- m fl avtal till ett belopp 
utöver 100 000 kr med en övre 
beloppsgräns av 1 000 000 kr.  
  

Rätt att teckna avtal m.m. enligt 
ovan förutsätter att det finns anslag 
i budget för ändamålet.  
 
Avrop från ramavtal ska följa 
ovanstående beloppsgränser.  
  

Belopp upp till 100 000 kr är att 

betrakta som verkställighet.  

  Socialchef   

1 b) Undertecknande av samtliga 
leasingavtal med en övre 
beloppsgräns om 1 000 000 kr 
Rätten att teckna avtal med högre 
belopp, över avtalsperioden totalt, 
är inte delegerad. De ska beslutas 
av nämnden. 

 Ekonomichef, med 

ersättare Kommunchef 

 

2.   Upphandling (exkl. avtal som 
tecknas enligt punkt 3) och inköp av 
material, entreprenader, varor och 
tjänster och försäljning av 
utrangerat material samt tecknande 
av hyres- m fl avtal till ett belopp 
utöver 1 prisbasbelopp med en 
övre beloppsgräns av 100 000 kr.  
 
Avrop från ramavtal ska följa 
ovanstående beloppsgränser.  
 

Rätt att teckna avtal m.m. enligt 
ovan förutsätter att det finns anslag 
i budget för ändamålet.  
  

Avrop från ramavtal ska följa 
ovanstående beloppsgränser.  
  

Belopp upp till 1 prisbasbelopp är 
att betrakta som verkställighet.  

  Verksamhetschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enhetschef samt medarbetare (ej 
chef) med budgetansvar har rätt att, 
inom det egna budgetansvaret, 
teckna avtal m.m. enligt ovan med 
en övre beloppsgräns av 1 
prisbasbelopp 
(verkställighetsgränsen). 
 

 Enhetschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.   Avseende samverkansavtalet med 

Lunds kommun: Beslut om 

deltagande i upphandlingar. 

Undertecknande av 

tilldelningsbeslut avseende 

ramavtal. Tecknande av ramavtal 

för varor och tjänster. 

Undertecknande av övriga 

handlingar inom samverkansavtalet 

med Lunds kommun.  

  Inköpssamordnare   

5  Bokföringsmässig avskrivning 

av fordringar inom en 

beloppsgräns om 20 000 kr i 

varje enskilt ärende.  

  Ekonomichef   

6  Bokföringsmässig avskrivning av 

fordringar över 20 000 kr i varje 

enskilt ärende.  

  Nämndens ordförande   

7.  Attesträtt på samtliga konton inom 
nämndens verksamheter.  
 
Attesträtten följer normalt 
beloppsgräns enl. Ekonomiärenden 
pkt 1). Beslutsattest av faktura som 
en direkt konsekvens av tidigare 
korrekt fattat beslut är, oavsett  
beloppsgräns att betrakta som 

verkställighet (ex: delbetalning av 

hyreskontrakt eller entreprenad, 

utbetalning till annan kommun 

avseende skolpeng, tecknande av 

avtal externa placeringar i 

individärenden). 

 

  Socialchef   

8. Rätt att utse attestanter inom 
nämndens verksamhetsområde.  
  

Utseende av sak- resp. 
granskningsattestanter är att 
betrakta som verkställighet.  
  

Attesträtten följer normalt 
beloppsgräns enl. Ekonomiärenden 
pkt 1-2).  
Beslutsattest av faktura som en 
direkt konsekvens av tidigare 
korrekt fattat beslut är, oavsett 
beloppsgräns att betrakta som  
verkställighet (ex: delbetalning av 

hyreskontrakt eller entreprenad, 

utbetalning till annan kommun avs 

skolpeng).  

 

  Socialchef   

9. Beslut om skadeståndsanspråk upp 

till ett halvt prisbasbelopp.  

  Socialchef   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10. Kontrollera och attestera attestlistor 

i samband med de dagliga 

utbetalningarna enligt gällande 

rutin. 

 Socialchef 

Enhetschef enheten för 

arbete, integration och 

välfärd 

Enhetschef enheten för 

utredning och uppföljning 

Systemförvaltare social 

sektor 

Ekonom social sektor 

Ekonomiassistent social 

sektor 

Budget- och 

skuldrådgivare 

Utvecklingsstrateg social 

sektor 

 

11. Rätt att ansöka om externa medel 
såsom statsbidrag, bidrag från 
andra myndigheter, Sveriges 
kommuner och Regioner samt 
Europeiska socialfonden i ärenden 
som inte fordrar medfinansiering.  
 

 Socialchef, efter samråd 

med ordförande 

 

Statsbidrag som 

innebär verksamhet 

som annars inte 

kommit till stånd, 

eller som innebär 

krav på kommunal 

medfinansiering 

med pengar eller 

andra resurser 

delegeras ej. 

  

 

4. Administrativa ärenden  
  

4.1 Övergripande  
  

  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

1  Utfärdande av fullmakt för ombud att 

föra nämndens talan inför domstol 

och andra myndigheter samt vid 

förrättning av olika slag.  

  Ordförande  

eller vid förhinder för 

denne, vice ordförande  

 

2  Avstående från att avge yttrande i 

ärenden.  

  Ordförande   

3  Avgivande av yttrande som inte är av 

principiell karaktär eller annars av 

större vikt.  

  Ordförande   

4  Gallringsbeslut för handlingar som 

inte omfattas av gällande 

dokumenthanteringsplan  

  Arkivansvarig  

5 Besluta på socialnämndens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan 

avvaktas.  

6 kap. 39 § KL Ordförande  

eller vid förhinder för 

denne, vice ordförande  

Sådana beslut ska 

anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 

 

När ärendet avser 

individärenden - se 

avsnitt 5   
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Myndighetsutövning 

inom socialtjänsten.  

  

  

4.2 Anmälningar, överklaganden, yttranden etc.  
  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Omprövning av beslut fattat med stöd 

av delegation  

 

37 § FL Ordförande 

Socialchef 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

Anpassas till 

beslutsnivån i det 

ursprungliga 

beslutet 

 

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

2  Rättidsprövning och beslut om 

avvisning av överklagande som 

inkommit för sent. 

45 § FL  Ordförande 

Socialchef 

Enhetschef 

Socialsekreterare  

 

Anpassas till 

beslutsnivån i det 

ursprungliga 

beslutet 

 

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

3  Rättelse av beslut som innehåller 

uppenbar oriktighet  

38 § FL Enhetschef  Här rör det sig om 

en uppenbar 

oriktighet p.g.a. 

skrivfel, räknefel 

eller liknande 

förbiseende. 

4  Avvisande av ombud  

 

14 § FL Enhetschef   

5  Beslut om att avge yttrande med 

anledning av överklagande 

25 § FL 

FPL 

Ordförande 

Socialchef 

Enhetschef 

Socialsekreterare 

Anpassas till 

beslutsnivån i det 

ursprungliga 

beslutet.  

 

Om det 

överklagade 

beslutet har fattats 

av socialnämnden 

får ordförande 

besluta endast om 

nämndssammanträ

de inte kan 

avvaktas. 

6  Beslut att överklaga domstols- och 

myndighetsbeslut i ärende som 

handläggs med stöd av delegation  

  Ordförande 

Socialchef 

Enhetschef 

Anpassas till 

beslutsnivån i det 

ursprungliga 

beslutet. 
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Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation. 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7  Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig  

5 kap 2 § SoF  Socialsekreterare   

8  Behörighet att motta delgivning av 

domstolsbeslut  

  Socialsekreterare   

9  Anmälan om behov av offentligt 

biträde  

3 § Lagen om  

offentligt biträde  

Socialsekreterare   

10  Lämnande av upplysningar och 

förslag på åtgärder till åklagaren  

6 § Lag om särskild 

personutredning i 

brottmål  

Socialsekreterare   

11  Yttrande över ansökan om rättshjälp 

genom offentligt biträde samt 

yttrande över kostnadsräkning 

3 § Lagen om 
offentligt biträde och 
7 § Förordningen om 
offentligt biträde   

Enhetschef   

12  Beslut att föra talan i ärenden eller 

mål vid allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol  

10 kap 2 § SoL  Enhetschef   

13 Avge yttrande i körkortsärende  3 kap 8 §  

Körkortsförordningen  

5 kap 2 §  

Körkortsförordningen  

Socialsekreterare   

14 Avge upplysningar i vapenärende  RPSFS 2009:13  

(Rikspolisens 

författningssamling) 

3 kap. 

Enhetschef   

 

Kräver samtycke 

från den enskilde 

15 

  

Avge yttrande enligt namnlagen  45 § Namnlagen  Socialsekreterare   

16 

 

Besluta om att överklaga beslut 

rörande ersättningar från 

Migrationsverket 

 Socialchef  

17 

 

Föra talan gentemot Migrationsverket 

i överklaganden av beslut 

(återsökningar) samt i domstol  

 Socialchef  

18 

 

Beslut att till överförmyndare anmäla 

att behov av god man/förvaltare 

finns/ inte längre finns 

5 kap 3 § p 2 SoF, 

15 § p 6 LSS 

Socialsekreterare    

19 

 

Beslut att till överförmyndare anmäla 

att god man/ förvaltare enligt 

föräldrabalken bör förordnas för 

underårig 

5 kap 3 § p 1 p SoF, 

15 § p 6 LSS 

Socialsekreterare    

20 

 

Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om förhållanden 

beträffande förvaltningen av 

underårigs egendom 

5 kap 3 § 3 p SoF Enhetschef Avser all slags 

egendom. 

21 

 

Yttrande i ärende om förordnande av 

god man eller förvaltare för någon 

som fyllt 16 år 

11 kap 16 § 2 st FB Socialsekreterare  
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22 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Art 28 punkt 4 

dataskydds-

förordningen (GDPR) 

Socialchef Efter samråd med 

dataskyddsombud 

23 Beslut att anmäla 

personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Art 33 punkt 1 

dataskydds-

förordningen (GDPR) 

Socialchef  

  

 

4.2.1 Yttranden m.m. som rör barn/unga  
  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Lämna svar på förhandsbesked från 
åklagarmyndighet/polismyndighet. 
(snabbyttrande) 
 
Avge yttrande till åklagarmyndighet 
gällande unga lagöverträdare  
  

Lämna begäran till 
åklagarmyndighet/polismyndighet 
om behov av utredning och 
beträffande misstänkt ungdom 
under 15 år  
  

Begäran hos åklagare om förande 

av bevistalan  

11 § LuL   

  

  

 

11 § LuL  

  

  

 31 § LuL  

  

 

 

 

38 § LuL 

Socialsekreterare  

  

 

 

Socialsekreterare   

  

 

Socialsekreterare   

 

   

 

 

 Enhetschef 

 

 

2  Yttrande till åklagare alt. 

undersökningsledare angående 

överlämnande för vård gällande 

unga lagöverträdare  

 

11 § LuL/ 32 kap. 

BrB  

  

Enhetschef   

 

 

4.3 Lex Maria och Lex Sarah  

  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Beslut om att anmäla händelser till 

Inspektionen för vård och omsorg 

där en vårdtagare drabbats av en 

allvarlig skada eller utsatts för 

allvarliga risker i hälso- och 

sjukvården. 

§ 24 HSL  Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska  

Se Socialstyrelsens 

föreskrifter och 

allmänna råd 

(SOSFS 2005:28) 

om 

anmälningsskyldig-

het enligt Lex 

Maria.  

2 Bedömning och beslut om att 
anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg vid allvarliga 
missförhållanden eller påtagliga 
risker för allvarliga missförhållanden.   
(Lex Sarah)  

14 kap 7 § SoL 

och  

24 f § LSS  

 

 

Socialchef 

 

 

 

 

 

SOSFS 2011:5   
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5. Myndighetsutövning inom socialtjänsten  
  

5.1 Beslut om handläggning och utredning 
  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  

   

Beslut om att inleda utredning

   

11 kap 1 § SoL 

11 kap 2 § SoL 

Socialsekreterare 

Sociala jouren  

 

2  a) Beslut att utredning inte ska 
inledas  
 
b) Beslut att inledd utredning ska 
avskrivas/läggas ned  
 

c) Beslut om att inledd utredning 
gällande barn och ungdom avslutas 
utan åtgärd  
  

d) Beslut om att inledd utredning 

avslutas utan åtgärd gällande 

vuxen 

 

11 kap 1 § SoL  

11 kap 2 § SoL  

Enhetschef 

 

 

Enhetschef  

 

 

Enhetschef 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

3  Beslut om förlängning av 

utredningstid 

 

2 månader 

  

 

11 kap 2 § 2 st  

SoL  

 

 

 

Enhetschef   

 

 

Utredningstiden 
som 
verksamheten får 
besluta om får inte 
överstiga 6 
månader. 
 

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

 

4 Framställan om att ny 

vistelsekommun ska bistå med 

utredning/skyddsbedömning 

11 kap 4 § SoL 
 

Enhetschef  

5 Beslut om begäran att flytta över 

ärendet till annan kommun  

2 a kap 10 § SoL  
 

Enhetschef  Gäller ärenden 
enligt FB, SoL,  
LVU och LVM. 

6 Beslut i fråga om mottagande av 

ärende från annan kommun  

2 a kap 10 § SoL  Socialchef  

7 Beslut i fråga om att ej mottaga 

ärende från annan kommun  

2 a kap 11 § SoL  Enhetschef   

8  Begäran om överflyttning av ärende 

till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 

2 a kap 11 § SoL  Enhetschef  
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5.2 Ekonomiskt bistånd 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 

 

Beslut om ekonomiskt bistånd 

i enlighet socialtjänstförordningen 2 

kap 1 och 2 §§ och riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd, om ej annat 

anges i delegationsordningen 

 

4 kap 1, 1 a, 1 b, 2 

o 3 §§ SoL 

Socialsekreterare  

3 Beslut om fritidspeng 

 

 

 

4 a kap 1 o 2 §§ 

SoL 

 

Socialsekreterare  

4 Akut tandvårdsundersökning 4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

5 Beslut om tandvård i enlighet med 

nämndens riktlinje 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

 

 

 

6 Beslut om bistånd till glasögon och 

spädbarnsutrustning i enlighet med 

nämndens riktlinjer 

 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

7 Beslut att bevilja boendekostnad i 

enlighet med nämndens riktlinjer 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

8 Beslut att utöver gällande hyresnorm 

bevilja ytterligare medel till 

hyreskostnad vid de tillfällen det inte 

finns lediga lägenheter inom den 

fastställda hyresnormen eller om 

särskilda skäl föreligger; 

 

0-500 kr 

 

      501-1000 kr  

  

      1001 och där utöver 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

Socialchef 

 

9 Beslut att hela den faktiska 

hyreskostnaden, inklusive 

elschablon, medräknas som 

godtagbar utgift för de som hyr 

lägenhet i andra hand av 

socialnämnden eller som själva 

övertagit hyreskontraktet efter ett 

andrahandsboende i kommunens 

regi. 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10 Beslut att bevilja dubbla 

hyreskostnader som uppkommit i 

samband med att sökanden flyttat till 

särskilt boende, fått anställning på 

annan ort eller flytt som uppkommit i 

samband med ett familjefridsärende 

 

0-3 månader 

 

4 månader och därutöver 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

11 Beslut att bevilja dubbla 

hyreskostnader som uppkommit 

genom omständigheter som ligger 

utanför den sökandes påverkan eller 

där synnerliga skäl föreligger för att 

bistånd ska utges; 

 

0-3 månader 

 

4 månader och därutöver 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

12 Beslut att bevilja den faktiska 

hyreskostnaden under den period 

sökanden fått godkänt skäligt 

rådrum; 

 

0-4 månader  

 

5-8 månader 

 

8 månader och där utöver 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

Socialchef 

Med skäligt 

rådrum avses en 

tidsperiod som i 

regel inte 

understiger fyra 

månader från den 

tidpunkt då den 

enskilde fick 

informationen. 

13 Beslut att reglera hyresskuld 

inklusive eventuella kravkostnader 

och ränta för maximalt fyra 

månadshyror under de tolv senaste 

månaderna;    

 

upp till ett halvt prisbasbelopp

  

 

ett halvt prisbasbelopp och 

därutöver 

 

 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

Socialchef 

 

 

 

14 Beslut att utöver gällande 

hemförsäkringsnorm bevilja 

ytterligare medel till hemförsäkring; 

 

 

 

 

 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

15 Beslut att utöver gällande elnorm 

bevilja ytterligare medel till 

elkostnader; 

 

0-599 kr 

 

600 kr och därutöver 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

16 Beslut att reglera el-skuld inklusive 

eventuella kravkostnader och ränta 

med;  

 

maximalt 25 % av prisbasbeloppet  

 

därutöver 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

 

17 Beslut om bistånd till uppkomna el-

skulder i akuta situationer då el-

avstängning verkställs  

 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

18 Beslut att bevilja skäligt rådrum 

avseende avyttrande av 

kapitalvaror; 

 

0-8 månader 

 

9 månader och där utöver 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

Med skäligt 

rådrum avses en 

tidsperiod som i 

regel inte 

understiger fyra 

månader från den 

tidpunkt då den 

enskilde fick 

informationen. 

 

19 Beslut att reglera särskilda insatser 

och uppkomna skulder, dock med 

maximalt; 

 

Upp till 10 % av prisbasbeloppet 

 

10 - 100 % av prisbasbeloppet 

 

100 % av prisbasbeloppet och 

därutöver 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

Socialchef 

 

 

20 Beslut om hemutrustning eller 

kompletterande hemutrustning  

upp till 14 % av prisbasbeloppet för 

ensamhushåll, därutöver 7 % av 

prisbasbeloppet för varje 

hushållsmedlem 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

21 Beslut om hemutrustning i 

familjefridsärenden upp till 43 % av 

prisbasbeloppet 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

22 Beslut om flyttkostnader med högst  

35 % av prisbasbeloppet 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

23 Beslut om saneringskostnader 

(städning) av bostad upp till 50 % av 

prisbasbeloppet. 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

24 Beslut om depositionsavgift upp till 

20 % av prisbasbeloppet. 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

25 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och gravsten;  

 

Upp till 50 % av ett prisbasbelopp 

 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

Socialsekreterare  

Övre gräns är upp 

till 50 % av 

prisbasbeloppet.  

26 Beslut att efter bedömning om 

särskilda skäl föreligger acceptera 

bilinnehav till ett värde av maximalt 

50 % av ett prisbasbelopp 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

27 Beslut att efter utredning om 

särskilda skäl föreligger acceptera 

fortsatt boende i bostadsrätt eller 

villa, utan krav på avyttring. 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare Tidsbegränsat 

beslut. 

Omprövning var 

sjätte månad. 

28 Beslut om ekonomiskt bistånd för 

ensamkommande barn avseende 

särskilda kostnader i samband med 

anvisning från Migrationsverket med 

maximalt 5 000 kr 

 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

29 Bistånd till asylsökande m.fl. - 

dagbidrag, särskilt bidrag, bidrag till 

boende samt bidrag till resor 

Enligt Lagen om 

mottagande av 

asylsökande m.fl. 

(LMA) 

Socialsekreterare  

30 Beslut att med bibehållet ekonomiskt 

bistånd studera SFI enligt 

utbildningsanordnarens riktlinjer, 

därutöver om särskilda skäl 

föreligger maximalt ytterligare 20 

veckor. 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

31 Beslut att personer som p.g.a. att de 

är nyanlända i Sverige ej är 

berättigade till svenskt studiemedel 

får studera på grundläggande nivå 

(grundskolenivå) med ekonomiskt 

bistånd under; 

 

0-40 veckor 

 

41 veckor och därutöver 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

 

 

 

Enhetschef 

 

Socialchef 

 

32 Beslut att personer som uppbär 

kompletterande ekonomiskt bistånd 

och inte kan få studiemedel under 

en termin p.g.a. otillräckliga 

studieresultat, i speciella fall kan få 

studera en termin på grundläggande 

eller gymnasienivå med enbart 

ekonomiskt bistånd för att 

nästkommande termin återigen 

kunna vara berättigad till 

studiemedel 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  

33 Beslut att en person som uppbär 

ekonomiskt bistånd och inte kan få 

studiemedel, kan få fortsätta studera 

med ekonomiskt bistånd för att nå 

nästa studienivå. Studierna ska 

bedrivas på grundläggande eller 

gymnasienivå; 

 

40 veckor 

 

 

 

41 veckor och där utöver 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL  

 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

 

Socialchef 

 

  

34 Beslut att ungdomar (18-24 år) med 

psykosocial problematik eller som 

inte kunnat slutföra sina studier inom 

normalt föreskriven tid bereds 

möjlighet att med bibehållet 

ekonomiskt bistånd få studera under 

maximalt två terminer (cirka 40 

veckor och heltidsstudier) på 

grundläggande- eller gymnasienivå 

 

 

4 kap 1 o 2 §§ SoL Socialsekreterare  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

35 Beslut om återkrav 

0-5000 kr 

5001 och därutöver, samt beslut om 

polisanmälan ska göras 

9 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Enhetschef 

 

 

 

36 Beslut om återkrav 9 kap 2 § SoL Socialsekreterare  

37 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet 

9 kap 4 § SoL Socialsekreterare  

38 Beslut om att väcka talan om 

ersättning hos förvaltningsrätten 

9 kap 3 § SoL Socialsekreterare  

39  Skulder avseende boende och el  

  

Upp till 3 månader och 

sammanlagt 50 % av 

prisbasbeloppet  

  

Utöver 3 månader och 

sammanlagt 50 % av 

prisbasbeloppet  

4 kap 1 § SoL    

  

Socialsekreterare  

 

  

 

Enhetschef  

  

   

 

40  Ekonomiskt bistånd utöver riktlinjer  

  

upp till 10 % av prisbasbeloppet  

 

utöver 10 % av prisbasbeloppet  

4 kap 2 § SoL  

  

  

 

Socialsekreterare  

 

Enhetschef  

 

41 Nödvändig hemutrustning  

 

 

Utöver 25 % av prisbasbeloppet 

 

Upp till 25 % av prisbasbeloppet  

 

0 kap 1 § SoL    

 

 

Enhetschef  

 

Socialsekreterare 

 

42 Ekonomiskt bistånd till offer för våld i 

nära relationer 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

sociala jouren 

 

43 Ekonomiskt bistånd till offer för 

människohandel/trafficking 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

sociala jouren 

 

 

 

44 

  

Rätt att ställa villkor om praktik eller 

andra kompetenshöjande 

verksamheter  

4 kap 4 § SoL  Socialsekreterare   

45 

  

Avslag av eller nedsättning av 

fortsatt ekonomiskt bistånd  

 

4 kap 5 § SoL  Socialsekreterare   

46 

  

Beslut om att återkräva ekonomiskt 

bistånd  

 

9 kap 1, 2 §§ SoL  Enhetschef   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

47 

  

Tecknande av hyreskontrakt 

(andrahandsuthyrning) i enskilda 

ärenden i enlighet med riktlinje för 

ekonomiskt bistånd 

  

Avseende flyktingmottagningen: 

enligt gällande riktlinje för 

ekonomiskt bistånd 

 

Uppsägning av hyreskontrakt 

(andrahandsuthyrning) i enskilda 

ärenden 

 

  Enhetschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialchef 

 

 

 

48 Dödsboanmälan till Skatteverket  20 kap 8 a § 

Äktenskapsbalken  

Dödsbohandläggare   

49   Beslut att ordna gravsättning  5 kap 2 §  

Begravningslagen  

Enhetschef   

50 Verkställa utbetalning av ekonomiskt 

bistånd.  

4 kap. 1 § SoL, 

4 kap. 2 § SoL 

Systemansvarig IFO 

Administrativ 

assistent 

Socialsekreterare 

Systemansvarig 

IFO ersätter 

socialsekreterare 

eller adm. 

assistent i de fall 

då adm. assistent 

behöver skicka 

utbetalningar (får 

inte skicka sina 

egna utbetalningar 

p.g.a. 

rättssäkerhet).  

51 Beslut om ekonomiskt bistånd 

utöver totalt 20 000 kr per hushåll 

och månad. 

 

Beslut om ekonomiskt bistånd 

utöver totalt ett prisbasbelopp per 

hushåll och månad. 

4 kap 1, 2 o 3 §§ 

SoL 

Enhetschef 

 

 

 

Socialchef 

 

 

  

5.3 Barn och unga  

  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Bistånd i förebyggande/  

rehabiliterande syfte   

  

 

 

50 % upp till prisbasbelopp 

 

Upp till 50 % av prisbasbelopp 

4 kap 1 § SoL   

 

 

 

 

Socialchef 

 

Enhetschef  

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2  Beslut om bistånd, samt upphörande 

av bistånd, i form av 

öppenvårdsinsatser 

 

Intern regi 

Extern regi 

4 kap 1 § SoL   

 

 

 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

 

3  Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/familj  

4 kap 1 § SoL  Enhetschef   

4 Beslut om bistånd i form av särskilt 

kvalificerad kontaktperson och 

resursperson 

4 kap 1 § och 

3 kap 6 b § 2 st 

SoL 

Enhetschef  

5 Beslut om förordnande/entledigande  

av kontaktperson/familj  

  

  Enhetschef  

 6 Beslut om bistånd i form av placering 

i hem för vård eller boende (HVB)  

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Socialnämndens 

ordförande  

Sociala jouren 

 

I brådskande och 

akuta fall 

socialnämndens 

ordförande, utanför 

kontorstid sociala 

jouren 

7 Beslut om bistånd i form av placering 

i jourfamiljehem/enskilt hem eller hem 

för vård eller boende (HVB-hem) i de 

fall då det ej är fråga om 

stadigvarande vård och fostran 

4 kap 1 § SoL          Enhetschef 

Sociala jouren 

I brådskande och 

akuta fall 

socialnämndens 

ordförande, utanför 

kontorstid sociala 

jouren 

 8 Beslut om fortsatt placering i 

jourfamiljehem/enskilt hem 

 

 

 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

 

9 Beslut om bistånd i form av 

placering i familjehem 

avseende stadigvarande 

vård och fostran 

4 kap 1 § SoL   Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

10  Särskilda kostnader i samband med 
och under placering i 
familjehem/HVB-hem  
 
Utöver prisbasbelopp 
 
50 % upp till prisbasbelopp 
 
Upp till 50 % av prisbasbelopp  

4 kap 1 o 2 §§ SoL   

 

 

 

 
Socialchef 

 

Enhetschef 

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

 

 

11 Beslut om upphörande av insats för 

barn och unga enl. SoL - när 

samtycke finns  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare   

12 Besluta om bistånd avseende om en 

vårdnadshavare ej samtycker 

 

 

4 kap 1 § SoL 

3 kap 6a § SoL 

 

 

 

 

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 
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Om barnet är under 15 år 

 

Om barnet är över 15 år 

 

 

Enhetschef 

 

 

 

 

Gäller exempelvis 

remiss till barn- och 

ungdomspsykiatrin, 

kontaktperson, 

särskilt kvalificerad 

kontaktperson. 

Beslut om insats 

bör alltid föregås 

av en lämplighets-

prövning.   

13 Beslut om bistånd i samband med 

exempelvis öppna insatser om max 

5 % av prisbasbeloppet 

 4 kap 1 och 2 §    

SoL 

Enhetschef  

14 Beslut om åtgärd utan den ena 

vårdnadshavarens samtycke 

 6 kap 13 a FB.  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

15 Beslut om förbud eller begränsning 

av möjligheterna för en person som 

har sitt hem inom kommunen att i 

hemmet ta emot andras barn, samt 

beslut om upphävning eller 

ändringar i detsamma  

 5 kap 2 § SoL  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

 

16 Verkställa utbetalning av 

vårdfakturor (HVB placering, 

drogtest etc.). 

4 kap. 1 § SoL 

2 och 3 §§ LVU 

Systemansvarig IFO 

Administrativ assistent  

Socialsekreterare 

Systemansvarig IFO 

ersätter 

socialsekreterare 

eller adm. assistent i 

de fall då adm. 

assistent behöver 

skicka utbetalningar 

(man får inte skicka 

sina egna 

utbetalningar p.g.a. 

rättssäkerhet). 

  
5.4 Ärenden som rör vuxna  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om bistånd till tillfälligt akut 

boende på rumsuthyrning eller 

vandrarhem 

 4 kap 1 § SoL Enhetschef  

2 Beslut om bistånd i form av 

placering i familjefridsärenden 

 

Bevilja samjour  

 

 

Upp till 50 % av prisbasbelopp 

 

 

 4 kap 1 § SoL  

 

 

Socialsekreterare 

Sociala jouren 

 

Enhetschef 

Sociala jouren 
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50 % och där utöver Socialchef 

3 Beslut om bistånd i form av 

boende/lägenhet, samt teckna 

hyreskontrakt (andrahandsuthyrning) 

med klient 

 

Uppsägning av hyreskontrakt 

(andrahandsuthyrning) i enskilda 

ärenden 

 4 kap 1 § SoL Enhetschef 

 

 

 

 

Socialchef 

 

4 Beslut om bistånd i form av särskilt 

boende 

 

Intern regi 

 

Extern regi  

 4 kap 1 § SoL  

 

 

Enhetschef 

 

Socialchef 

 

5 Verkställa utbetalning av 

vårdfakturor (HVB placering, 

drogtest etc.) 

 4 kap. 1 § SoL, 

 4, 13, 27 §§ 

LVM 

Systemansvarig IFO 

Administrativ assistent 

Socialsekreterare 

Systemansvarig IFO 

ersätter 

socialsekreterare 

eller adm. assistent 

i de fall då adm. 

assistent behöver 

skicka utbetalningar 

(man får inte skicka 

sina egna 

utbetalningar p.g.a. 

rättssäkerhet). 

6  Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson 

4 kap 1 § SoL  Enhetschef   

7 Beslut om bistånd i form av särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

4 kap 1 § och 

3 kap 6 b § 2 

st SoL 

Enhetschef  

 

5.5 Socialpsykiatri/missbruk  

  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Beslut om ekonomiskt bistånd i 
förebyggande/ rehabiliterande syfte.  
  

Upp till 10 % av prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL  

  

 

  

 

Enhetschef 

 

2  Beslut och köp av extern öppenvård 

 

4 kap 1 § SoL  Enhetschef 

 

 

3  Placering vid hem för vård eller 

boende hos extern vårdgivare samt 

annan extern vårdgivare som 

innebär dygnskostnad.  

 

4 kap 1 § SoL  Socialchef  

  

 

4  Särskilda kostnader i samband med 
och under placering i HVB-
hem/familjehem  
 
Upp till 10 % av prisbasbeloppet  

4 kap 1 § SoL  Enhetschef   

  

 

 

Enhetschef 
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5  Beslut om upphörande av insats 
enligt SoL för vuxna  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  

  

 

 

 

 

6  Beslut om bistånd i form av 

behandling i intern öppenvård  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare    

7  Beslut om bistånd i form av särskilt 

boende 

 

Intern regi 

 

Extern regi 

4 kap 1 § SoL   

 

 

Enhetschef 

 

Socialchef 

 

 

  

  

5.6 Ersättningar  

  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Ersättning till familjehem  

1. Enligt SKR:s rekommendationer  

2. Utöver SKR:s rekommendationer  

  

Basutrustning vid nyplacering högst 
25 % av prisbasbeloppet (en gång 
per placering)  
  

Extra omkostnader upp till 20 % av 

prisbasbeloppet (en gång per år och 

barn)  

    

1. Socialsekreterare  

2. Enhetschef  

  

Socialsekreterare   
  

 
 
Socialsekreterare 

 

2  Tillfällig ersättning till familjehem för 

förlorad arbetsinkomst  

  Enhetschef   

3  Fastställa ersättning till 
kontaktperson/ familj   
1. Enligt SKR:s rekommendationer  

2. Utöver SKR:s rekommendationer  

    

  

1. Socialsekreterare  

2. Enhetschef  

 

4 Beslut om ersättning till särskild 

förordnad vårdnadshavare som 

tidigare varit familjehemsförälder  

1. Enligt SKR:s rekommendationer  

2. Utöver SKR:s rekommendationer  

6 kap 11 § 

SoL  

  

  

  

1. Socialsekreterare  

2. Enhetschef  

 

5  Beslut om ersättning från den 

enskilde vårdtagaren  

8 kap 1 § 1 st 

SoL  

Enhetschef   

6  Beslut om ersättning från förälder 

vars barn får vård i ett annat hem än 

det egna  

8 kap 1 § 2 st 

SoL  

  

Enhetschef   

  

  

 

7  Beslut om framställan till 

Försäkringskassan om ändring av 

betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag  

4 § 3 st Lagen 

om  

Allmänna 

barnbidrag  

Socialsekreterare   
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8  Beslut om att hos Förvaltningsrätten, 

föra talan om ersättning  

9 kap 2 o 3 §§  

SoL, 8 kap 1 §  

SoL  

Enhetschef   

9 Beslut om förlorad arbetsinkomst till 

hemmavarande familjehemsförälder 

gällande barn upp till ett års ålder 

 Enhetschef Beslutet måste 

tidsbegränsas och 

kan vara längst till 

barnets 1-årsdag 

10 Beslut om förlorad arbetsinkomst till 

hemmavarande familjehemsförälder 

vid nyplacering gällande barn upp till 

6 års ålder, maximalt 6 månader 

 Enhetschef Beslutet måste 

tidsbegränsas och 

ska omprövas var 

6:e  månad 

11 Beslut om förlorad arbetsinkomst till 

hemmavarande familjehemsförälder 

för längre total tid än 6 månader vid 

placering gällande barn i åldern 1-6 

år 

 

 

 Enhetschef Beslutet bör 

tidsbegränsas och 

ska omprövas 

minst var 6:e 

månad 

12 Beslut om förlorad arbetsinkomst till 

hemmavarande familjehemsförälder 

vid nyplacering och/eller vid fortsatt 

placering gällande barn äldre än 6 år; 

 

0-6 månader 

 

  

 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

 

Beslutet bör 

tidsbegränsas och 

ska omprövas 

minst var 6:e 

månad  

 

5.7 Nedsättning/eftergift av avgift  
  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet  

  

Beslut att föra talan om återkrav 

enligt 9 kap 1 och 2 §§ SoL  

  

Beslut att föra talan om återkrav 

enligt 8 kap 1 § SoL  

9 kap 4 § SoL  

  

 

9 kap 3 § SoL  

  

 

 9 kap 3 § SoL  

  

Enhetschef   

  

  

Enhetschef 

 

 

Enhetschef 

 

2  Beslut om nedsättning eller befrielse 

från avgift för person som är placerad 

vid HVB-hem  

9 kap 4 § SoL  Enhetschef   

  

 

3  Beslut om nedsättning helt eller 

delvis av ersättningsskyldighet som 

avses i 8 kap 1 § SoL o 9 kap 2 § 

SoL  

9 kap 4 § SoL  Enhetschef   
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 5.8 LVU – Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om ansökan hos 

Förvaltningsrätten om vård enligt 

LVU 

4 § LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

2 Ansökan hos förvaltningsrätten om 

förlängd utredningstid  

8 § LVU  Enhetschef   

  

 

3 Beslut rörande den unges 

personliga förhållanden i den mån 

beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 

och 2 st LVU 

 

11 § 4 st LVU Enhetschef  

4 Beslut om att avge yttranden i 

tvångslagstiftning, LVU och LVM 

  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

Upprättandet av 

yttrandet ska ske 

av delegaten i 

ursprungsbeslutet 

5 Yttrande till överprövande domstol 

där sökanden erhållit 

prövningstillstånd; 

Tvångslagstiftning LVU  

  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden utöver 

delegation 

 

 6 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge ska utövas; 
 
När överenskommelse kan nås med 
förälder eller vårdnadshavaren 
 
När överenskommelse inte kan nås 
med förälder eller vårdnadshavare 
 
  

14 § 1 st LVU 

 

 

14 § 2 st p 1 

LVU 

 

 

  

  

 

 

 

Enhetschef 

 

 

 

 

 

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

 7 Beslut om läkarundersökning, att 

utse läkare för undersökningen samt 

plats 

32 § 1 st LVU  Socialsekreterare 

Socialsekreterare sociala 

jouren 

 

 8 Beslut att begära polishandräckning 

för att genomföra läkarundersökning 

 

43 § 1 st 1 p 

LVU  

När nämndens beslut ej 

kan avvaktas;  

Ordförande 

Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

Observera att 
enbart ordförande 
i nämnden har 
kompletterande 
beslutanderätt.  
Förordnad 
ledamot får inte ta 
beslut  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9 Beslut att begära polishandräckning 

för att genomföra beslut om vård 

eller omhändertagande med stöd av 

LVU 

43 § 1 st 2 p 

LVU 

Särskilt förordnat enligt  

beslut i SN, se dnr  

SN 84-2019 

 

10 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av barn och 

ungdomar under 20 år 

 

 

6 § 2 st LVU 

 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

När 

socialnämndens 

beslut ej kan 

avvaktas; 

Ordförande eller 

vid dennes 

frånvaro vice 

ordförande 

11 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU 

ska upphöra 

 

 

9 § 3 st LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

När 

socialnämndens 

beslut ej kan 

avvaktas; 

Ordförande eller 

vid dennes 

frånvaro vice 

ordförande 

12 Beslut om att återkalla ansökan 

enligt 1 § LVU  

 

 Ordförande  

 

 

13 Beslut om hur vården ska ordnas 

och var den unge ska vistas under 

vårdtiden 

 

 

11 § 1 st LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärenden  

 

När 

socialnämndens 

beslut ej kan 

avvaktas; 

Ordförande eller 

vid dennes 

frånvaro vice 

ordförande 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

14 Beslut om att den unge får vistas i 

sitt eget hem under vårdtiden 

 

 

11 § 2 st LVU   Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

När 

socialnämndens 

beslut ej kan 

avvaktas; 

Ordförande eller 

vid dennes 

frånvaro vice 

ordförande 

15 Beslut om att den unges vistelseort 

inte ska röjas för förälder eller 

vårdnadshavare 

 

 

14 § 2 st p 2 

LVU 

 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

När 

socialnämndens 

beslut ej kan 

avvaktas: 

Ordförande eller 

vid dennes 

frånvaro vice 

ordförande 

16 Övervägande om vården med stöd 

av 2 § LVU fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 

st LVU 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

17 Prövning av om vården med stöd av 

3 § LVU ska upphöra (omprövning 

av vård) 

13 § 1 och 3 

st LVU 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

18 Överväga ansökan om vårdnads-

överflyttning till familjehemsföräldrar 

enligt 6 kap 8§ FB 

13 § 3 st LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

19 Övervägande om beslut om 

umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort enligt 14 § 2 st p 1 och 2 

fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

20 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

21 Beslut om regelbunden kontakt med 

särskilt kvalificerad kontaktperson 

eller behandling i öppna former 

22 § 1 st p 1 

och p 2 LVU 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

S.k. mellantvång 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

22 Prövning av förebyggande insats 

eller om insats skall upphöra 

22 § 3 st. LVU 

13 § 3 st. LVU 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

Prövas minst var 

6:e månad 

 

23 Ansökan hos förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

24 § LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

24 Övervägande om flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

26§ 1 st LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

Övervägande ska 

ske minst var 

tredje månad.  

25 Beslut att flyttningsförbud ska 

upphöra 

26 § 2 st LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

26 Beslut och ansökan om tillfälligt 

flyttningsförbud 

 

 

 

27 § LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

När 

socialnämndens 

beslut ej kan 

avvaktas; 

Ordförande eller 

vid dennes 

frånvaro vice 

ordförande  

27 Beslut om hur den unges umgänge 

ska utövas med vårdnadshavare 

eller föräldrar vid flyttningsförbud 

eller tillfälligt flyttningsförbud 

 

 

31 § LVU  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

När 

socialnämndens 

beslut ej kan 

avvaktas; 

Ordförande eller 

vid dennes 

frånvaro vice 

ordförande 
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5.9 LVM - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Beslut om att inleda utredning då 

man fått kännedom om att det kan 

finnas skäl att bereda någon 

tvångsvård  

7 § LVM  Socialsekreterare  

Socialsekreterare sociala 

jouren 

 

2  Beslut om att utredning inte ska 

inledas eller att inledd utredning ska 

läggas ned  

7 § LVM  Enhetschef  

3 Beslut om läkarundersökning samt 

utse läkare för undersökningen  

9 § LVM  Socialsekreterare  

Sociala jouren 

 

 4 Beslut om att begära 

polismyndighets hjälp för att föra 

missbrukare till läkarundersökning  

45 § 1 st. 1 p 

LVM  

  

Enhetschef 

Sociala jouren 

 

5 Beslut om att begära 

polismyndighets hjälp att föra den 

som ska beredas vård eller som är 

omedelbart omhändertagen till LVM-

hem eller sjukhus 

45 § 1 st. 2 p 

LVM  

 

Enhetschef 

Sociala jouren 

 

 6 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning  

46 § LVM  Enhetschef    

 7 Yttrande till allmän domstol då den 
som begått brottslig gärning kan 
bli/eller är föremål för LVM-vård  

31 kap 2 § 

BrB  

Enhetschef   

  

 

8  Beslut om att ansöka om intagning 

på visst hem för vård eller boende 

efter förvaltningsrättens beslut om 

vård eller efter socialnämndens 

beslut om omedelbart 

omhändertagande 

12 § LVM  Socialsekreterare   

9 Beslut om omedelbart 

omhändertagande  

13 § LVM  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärende 

 

När 

socialnämndens 

beslut ej kan 

avvaktas; 

ordförande eller vid 

dennes frånvaro 

vice ordförande 

10 Beslut om ersättning från den 

enskilde till kommunen för 

missbrukarvård i form av plats i HVB 

eller familjehem (vuxna)  

8 kap. 1 § SoL 

6 kap. 1 § SoF 

Enhetschef  
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6. Särskilt förordnad vårdnadshavare 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om att väcka talan för särskilt 
förordnad vårdnadshavare 
(missbruk, försummelse eller övriga 
brister) 

6 kap 7 § FB  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

2 Beslut om att väcka talan om 
överflyttning av vården efter tre års 
placering i familjehem 

6 kap 8 § FB  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

3 Beslut om att väcka talan för särskilt 
förordnad vårdnadshavare (en eller 
båda föräldrarna är varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnad) 

6 kap 8 a § FB  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

4 Beslut om anmälan angående 
särskilt förordnad vårdnadshavare 
(vid dödsfall) 

6 kap 9 § FB  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

5 Beslut om att väcka talan för 
återtagande av vårdnaden 

6 kap 10 § FB  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

6 Beslut om att ansöka om 
entledigande av särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

6 kap 10 c § 
FB 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

7. Familjerätt och adoption  
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut att inleda utredning om 
fastställande av faderskap 
 

2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare 
Socialsekreterare 
Assistent  

Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

2 Upplysningar till allmän domstol i 
ärenden om vårdnad, boende eller 
umgänge för tid till dess att det 
föreligger ett avgörande som vunnit 
laga kraft (”snabbupplysningar”) 
 

6 kap 20 § FB Familjerättssekreterare 
 
 

Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

3 Lämnande av upplysningar/yttrande 
till tingsrätt i vårdnads- boende- och 
umgängesmål  
  
 

6 kap 19 § FB Familjerättssekreterare 
 

Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

4 Beslut om att överflytta en 
faderskapsutredning till annan 
kommun 
 

2 kap 3 § FB  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

5 Beslut vid fastställande av faderskap 2 kap 4-6, 8 §§ 
FB 

Familjerättssekreterare Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

6 Beslut att väcka och föra talan om 
faderskap 
 

3 kap 5 § 2 st 
och 6 § 2 st FB 

Familjerättssekreterare Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

7 Nedläggning av faderskapsutredning 2 kap 7§ FB Familjerättssekreterare Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 
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 Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning 

8 Övervägande av om 
faderskapsutredning ska utredas 
vidare eller läggas ned 
 

2 kap 8 § FB  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

9 Besluta om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är gift 
med barnets moder kan vara far till 
barnet eller om en kvinna ska anses 
vara barnets förälder enligt 1 kap 9 § 
FB 
 

2 kap 9 § FB Familjerättssekreterare Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

10 Beslut om att inte påbörja en 
utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning.  
 

2 kap 9 § 2 st 
FB 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

11 Beslut om att åtgärden får vidtas 
utan båda vårdnadshavarnas 
samtycke om det krävs med hänsyn 
till barnets bästa och åtgärden gäller. 
  

6 kap 13a§ FB  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

12 Beslut att såväl godkänna som att ej 
fastställa föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 
 

6 kap 6 §, 14 a 
§ 2 st och 15 § 
3 st FB 

Familjerättssekreterare Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

13 
 

Beslut att utse utredare i vårdnads-, 
boende och umgängesärende 

6 kap 19 § 3 st 
FB 

Sektionschef Familjerätten Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

14 
 

Godkänna avtal om underhållsbidrag 
med engångsbelopp eller för längre 
perioder än tre månader 
 

7 kap 7 § 2 st 
FB 

Familjerättssekreterare Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

15 
 

Anmälan till överförmyndare om det 
finns behov av god man eller 
förvaltare, att någon inte längre bör 
ha förvaltare och att förhållanden 
talar för att en förälder inte kommer 
att förvalta sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt 
 

 Familjerättssekreterare Bestämmelserna 
om God man och 
förvaltare finns i 11 
och 12 kap FB 
 
Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

16 
 

Beslut att utse person att medverka 
vid umgänge 
 

6 kap 15 c § 3 
st FB  

Familjerättssekreterare Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

17 
 

Beslut om DNA- undersökning i 
faderskapsärenden 
 

 Familjerättssekreterare Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

18 
 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson vid umgänge 
 

 Familjerättssekreterare  
 
 

Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

19 
 

Beslut att utse utredare i 
adoptionsutredning 

4 kap 14 FB Sektionschef Familjerätten Extern delegering 

till Familjerätten i 

Helsingborg 

20 
 

Medgivande att ta emot barn för 
adoption 
 

6 kap 6 § SoL 
6 kap 12§ SoL 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

21 
 

Återkallande av medgivande att ta 
emot adoptivbarn 
 

6 kap 13 § SoL  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

22 
 

Beslut om samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 

6 kap 14 § SoL  
 
 
 
Familjerättssekreterare 
 

Extern delegering 

till Familjerätten i 

Helsingborg 

 

23 
 

Beslut att inte samtycka till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 

6 kap 14 § SoL   Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

24 
 

Beslut att föra eller inte föra talan om 
umgänge för barnets förälder 
 

6 kap 15a § 1 
st FB 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

25 
 

Beslut om att föra eller beslut om att 
inte föra talan om umgänge för barn 
med annan än förälder 
 

6 kap 15a § 2 
st FB 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

26 
 

Beslut om att godkänna att en 
utländsk myndighet placerar ett barn 
i Sverige.  

6 kap 11a § 
SoL 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

27 
 

Beslut om att placera ett barn i ett 
annat land. 
 

6 kap 11 b§  Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

28 
 

Yttrande till domstol i 
adoptionsärenden 

Kap 4 § 10 FB Familjerättssekreterare Gäller nationella 
adoptioner 
Extern delegering 
till Familjerätten i 
Helsingborg 

29 
 

Återkallelse av medgivande att ta 
emot ett barn för adoption 
 

6 kap. 13 § 
SoL 

 Socialnämnden 

fattar beslut i 

ärendet 

 

 

 

8. Smittskyddslagen 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare 

6 kap 9 § smitt-

skyddslagen 

Socialsekreterare  

2 På begäran lämna uppgifter till 

smittskyddsläkaren 

6 kap 11 § 

smitt-

skyddslagen 

Socialsekreterare  

3 Anmälningsskyldighet enligt 

smittskyddslagen 

6 kap 12 § 

smitt-

skyddslagen 

Enhetschef  
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9. Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om begäran till 

Försäkringskassan om ändring av 

betalningsmottagare, avseende 

barnbidrag och/eller underhållsstöd, 

där synnerliga skäl föreligger 

16 kap 18 § och 

18 kap 19 § 

SFB 

Socialsekreterare  

2 Beslut om framställning till CSN om 

ändring av betalningsmottagare för 

studiebidrag/studiemedel när barn 

är placerade utom hemmet 

 Socialsekreterare  

 

Förkortningar  
BrB - Brottsbalk (1962:700)  

FB - Föräldrabalk (1949:381)  

FL – Förvaltningslagen (2017:900) 

HSL - Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)  

LSS – Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

LuL - Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  

LVM - Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  

LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  

OSL – Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  

SoF – Socialtjänstförordningen (2001:937)  

SoL – Socialtjänstlagen (2001:453)  

TF – Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  

SKR- Sveriges Kommuner och Regioner  
Sociala jouren - delegationsbeslut fattas i enlighet med kommunallagen (2017:725) kap 9 § 37, och avtal med 

Helsingborgs m.fl. kommuner beslutat av socialnämnden 2019-11-05, § 166 

 

  
  


