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Allmänna bestämmelser rörande arbets- och delegationsordning  
 Beslut att lämna uppdrag inom ramen för av kommunfullmäktige i reglemente medgivet bemyndigande fattas av sociala 

myndighetsnämnden. 
 Kommunchefen kan, enligt kommunallagen, efter särskilt beslut, vidaredelegera sådan beslutanderätt nämnden uppdragit åt denne. 
 I ärenden som kräver information och förhandling enligt MBL och samverkansavtalet har delegaten informations- och 

förhandlingsskyldigheten. 
 Delegat ansvarar för att fattade beslut kontinuerligt avrapporteras.  
 Delegationsrätt gäller inom ramen för lagar, förordningar, föreskrifter, instruktioner och tilldelade resurser. 
 Former för handläggning, dokumentation och beslut regleras förutom i kommunallagen (KL) i:  

 
- Förvaltningslagen (FL) med följdförfattningar  
- Socialtjänstlagarna SoL, LVU, LVM samt LSS med följdförfattningar 
- Föräldrabalken (FB) 
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  
- Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

Kommentarer till arbets- och delegationsordning 
Enligt 10 kap. 1 § SoL gäller för en socialnämnd (eller nämnd med motsvarande uppgifter) vad som är föreskrivet om nämnder i KL.  
Ett beslut som är fattat efter delegation är i alla avseenden att anse som ett beslut fattat av nämnden.  
Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan.  
l Kommunallagens (KL) 6 och 7 kap. finns följande föreskrivet om delegation: 
 
Delegering av ärenden inom en nämnd 
6 kap 37 § KL En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av 
ärenden.  En  nämnd får även uppdra åt en anställd datt besluta enligt 7 kap 5-8 §§. 
6 kap 38 § KL Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
6 kap 39 § KL En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 



       

 
6 kap 40 § KL 2 st Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
7 kap 5 § KL  En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap 38 §. 
7 kap 6 § KL Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en Kommunchef inom nämndens verksamhetsområde fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
Kommunchefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget at fatta beslutet. 
7 kap 7 § KL Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar ät en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av 
nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. 
Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har tillstyrkt beslutet. 
 
Kommentarer 
Vid sidan av delegationsreglerna finns i de s.k. specialreglerade författningarna bestämmelser som gör det möjligt för nämndens ordförande eller annan att 
fatta vissa beslut av brådskande natur, så kallad kompletterande beslutanderätt. 
Kompletterande beslutanderätt ska ej förväxlas med delegation i lagens mening. Inom förvaltningen vidtas en rad åtgärder som inte kan anses som beslut i 
kommunallagens mening. Det kan gälla såväl förberedande som rent verkställande åtgärder. 
Verksamhet som inte har anknytning till särskilda ärenden eller innebär en överlåtelse av en beslutsfunktion kallas faktiskt handlande (eller verkställighet av 
politiska beslut) och ankommer normalt på de anställda. Rätten för dem att vidta handlingar följer av den arbetsordning (arbetsfördelning) som gäller inom 
verksamheten. 
Ren verkställighet kan inte överklagas. 
Att vara delegat innebär att man har både rätt att fatta beslut och skyldighet att ta ställning till ärenden, (d v s avgöra om man som delegat ska fatta beslut eller 
om ärendet skall hänskjutas till överordnad nivå).  
l delegeringssystemet ligger att nämnden när som helst kan återkalla uppdraget. Detta kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även 
föregripa ett beslut genom att själv ta över ärendet och besluta. Detta kan t ex komma ifråga om det gäller ett principiellt viktigt beslut. 
 
Delegeringsbeslut kan redovisas muntligt eller skriftligt i nämnden. Nämnden beslutar själv de närmare formerna för hur anmälan skall göras. 
För socialnämnderna finns det ytterligare bestämmelser i 10 kap 4-6 §§ SoL. Lagens reglering innebär att i vissa stycken har rätten till delegation inskränkts. 
 
Nordanstig 2020-01-07 
 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

Allmänt      

Kommunallagen (2017:725), KL     
1.1     
        

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

6 kap. 39 § 
KL. 

   Ordförande     

1.2     
           
  

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

    Ordförande     

1.3     
           

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

7 kap. 6 § KL    Kommunchef     

1.4     
           
  

Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till anställd 
i annan kommun under förutsättning att båda nedanstående 
kriterier är uppfyllda 

1.beslutanderätten i ärendegruppen har delegerats till 
kommunchef (förvaltningschefen), och 

2. beslutanderätten faller inom ramen för sådan verksamhet 
som regleras i ett samverkansavtal enligt 9 kap. 37 § KL. 

   Kommunchef      

Förvaltningslagen (2017:900), FL     
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den bestämmelsen istället (4 § FL).  

 

2.1     
           
  

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

20 § andra 
stycket FL 

  Kommunchef Respektive 
handläggare 

  

2.2     
            

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

20 § andra 
stycket FL  

  Kommunchef Respektive 
handläggare 

  



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

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

    Kommunchef Respektive 
handläggare 

  

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

12 § första 
stycket FL 

  Kommunchef Respektive 
handläggare 

  

2.5     
           

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

14 § första 
stycket FL 

  Kommunchef Respektive 
handläggare 

  

2.6     
         

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

14 § andra 
stycket FL 

  Kommunchef Verksamhets-
chef  

  

2.7     
           

Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet 
genom en skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll 
som framgår av 15 § första stycket FL.  

15 § första 
stycket FL 

  Kommunchef Respektive 
handläggare 

  

2.8     
           
  

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets 
behörighet genom en fullmakt med det innehåll som 
framgår av 15 § första stycket FL.  

15 § andra 
stycket FL 

  Kommunchef Respektive 
handläggare 

  

2.9     
         

Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren.  21 § FL   Kommunchef Respektive 
handläggare 

  

2.10 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat 
enligt de förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL. 

36–39 §§ FL   Kommunchef Respektive 
handläggare 

  

2.11 Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för 
sent enligt vad som anges i 45 § första stycket andra 
meningen FL. 

45 § första 
stycket andra 
meningen FL 

Omfattar rätten att fatta beslut 
om att överklagan har inkommit 
i rätt tid och därmed översända 
överklagandet med tillhörande 
handlingar till nästa instans, 
vanligtvis länsstyrelsen.  

Kommunchef Respektive 
handläggare 

  



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

Tolkning och översättning  
     

2.12 Beslut om att inte beställa tolk. 13 § FL En myndighet ska använda tolk 
och se till att översätta 
handlingar om det behövs för 
att den enskilde ska kunna ta till 
vara sin rätt när myndigheten 
har kontakt med någon som inte 
behärskar svenska. En 
myndighet ska under samma 
förutsättningar använda tolk 
och göra innehållet i handlingar 
tillgängligt när den har kontakt 
med någon som har en 
funktionsnedsättning som 
allvarligt begränsar förmågan 
att se, höra eller tala. 

Kommunchef     

2.13 Beslut om att inte beställa översättning av handlingar. 13 § FL En myndighet ska använda tolk 
och se till att översätta 
handlingar om det behövs för 
att den enskilde ska kunna ta till 
vara sin rätt när myndigheten 
har kontakt med någon som inte 
behärskar svenska. En 
myndighet ska under samma 
förutsättningar använda tolk 
och göra innehållet i handlingar 
tillgängligt när den har kontakt 
med någon som har en 
funktionsnedsättning som 
allvarligt begränsar förmågan 
att se, höra eller tala 

Kommunchef     



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

Offentlighet- och sekretess, tryckfrihet, delgivning 
   

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL; Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF; Delgivningslagen (2010:1932), DL; Delgivningsförordningen (2011:154), 
DF.  

3.1 Besluta att inte lämna ut handling, 
uppställa villkor för dess 
utlämnande eller avge yttrande över 
överklagande av sådant beslut. 

6 kap. 3 § 
OSL. 14-15 
§§ TF. 

Omfattar också rätten att inte lämna ut en handling 
som någon påstår är en allmän handling men som 
enligt myndighetens uppfattning inte är en allmän 
handling. 

Kommunchef     

3.2 Besluta att delgivning i ett ärende 
ska ske genom 
kungörelsedelgivning. 

47-50 §§ 
DL. 19-20 
§§ DF. 

Enligt 47 § delgivningslagen sker 
kungörelsedelgivning genom att myndigheten 
beslutar att den handling som ska delges hålls 
tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan 
plats och ett meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar 
från beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna 
på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges 
i 48-50 §§ i lagen.  

Kommunchef     

3.3 Beslut om villkor för 
vidareutnyttjande av handling eller 
beslut om avslag på begäran om 
vidareutnyttjande av handling. 

§§ 8 och 14 
PSI 

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar 
från den offentliga förvaltningen. 

Kommunchef     

Arkiv 
     

4.1 Revidera dokumenthanteringsplan   Enligt kommunens arkivreglemente. I samråd med 
arkivarie. Ändringar ska anmälas till KS. 

Kommunchef     

4.2 Fatta gallringsbeslut 10 § 
Arkivlagen 

  Kommunchef Enhetschef    

4.3 Gallring av handlingar som ej är 
upptagna i dokument-
hanteringsplanen. 

    Kommunchef Enhetschef   



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

IT       
5.1 Beställa och avsluta behörighet i 

kommunens IT-system. 
    Kommunchef Enhetschef    

5.2 Beslut om kontroll av loggar i IT-
system 

  Efter samråd med IT-chef eller enligt fastlagd rutin. Kommunchef Enhetschef    

Organisation      
6.1 Beslut om förvaltningens 

organisation. 
    Kommunchef     

Överklagande      
7.1 Beslut om att överklaga dom eller 

beslut. 
  Avser inte delegeringsbeslut. Ordförande     

7.2 Besluta att överklaga beslut och 
domar som innefattar ändring av 
beslut som fattats med stöd av 
delegation. 

  Ändringar av nämndens egna beslut måste 
överklagas av nämnden. 

Respektive 
delegat 

    

Kurser, konferenser, tjänsteresor, representation    
8.1 

Besluta om kurser, konferenser, 
resor och liknande inom Sverige för 
nämndens ledamöter. 

    Ordförande     

8.2 Tjänsteresor utomlands - anställda.     Kommunchef     

Projekt och bidragsansökan     
9.1 Ansökan om riktade statsbidrag.   Enligt för nämnden beslutad verksamhetsplan. Kommunchef Verksamhets-

chef 

 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

9.2 Beslut om ansökan samt medverkan 
i projekt med extern finansiär 
(offentlig organisation), med en 
projektinsats upp till 10 pbb eller 
upp till 1 heltidstjänst inom ram. 

 I enlighet med för nämnden beslutad 
verksamhetsplan. 

Kommunchef 
  

9.3 Beslut om projektägarskap i 
samverkansprojekt med externa 
partners (offentlig eller privat 
organisation) med en projektinsats 
upp till 10 pbb eller upp till 1 
heltidstjänst inom ram. 

  I enlighet med för nämnden beslutad 
verksamhetsplan. Efter riskbedömning gällande 
kapacitet för genomförande för privat organisation.  

Kommunchef     

Vite och skadestånd      
10.1 Ansöka hos domstol respektive 

förvaltningsrätt om utdömande av 
vite där beslut fattats på delegation. 

6 § vites-
lagen, 21 
kap.  

  Kommunchef     

10.2 Skadestånds- och ersättningsärenden 
upp till 5 pbb. 

3 kap SkL Från första kronan. Kommunchef     

10.3 Rätten att ingå förlikningsavtal upp 
till 5 pbb. 

  Från första kronan. Kommunchef     

Övrigt      
11.1 Yttrande om ansökan till hemvärnet. Hemvärns-

förordning 
1997:146 
5 § 

 Kommunchef Social-
sekreterare 

 

 

 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

A)   Generellt delegeringsförbud     
Beslut i enskilda ärenden som inte kan delegeras; Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen SoL råder förbud att delegera beslut i vissa enskilda ärenden till  
utskott/delegation eller tjänsteperson. Detta betyder att sociala myndighetsnämnden i sin helhet måste fatta beslut.  

 

A1 Överflyttning/mottagande av 
faderskapsutredning 

2 kap 3 § 
FB 

  SMN     

A2 Beslut att lägga ned 
faderskapsutredning 

2 kap 7 § 
FB 

  SMN     

A3 Beslut att inte påbörja eller lägga 
ned påbörjad utredning 

2 kap 9 § 
FB 

  SMN     

A4 Yttrande till domstol i 
adoptionsärende 

4 kap 10 § 
FB 

  SMN     

A5 Anmälan/ansökan hos domstol 
ifråga om särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

6 kap 7, 8, 9 
och 10c §§ 
FB 

  SMN     

A6 Godkänna avtal om underhållsbidrag 
i form av engångsbelopp 

7 kap 7 § 
FB 

  SMN     

A7 Förbjuda eller begränsa 
möjligheterna för en person som har 
sitt hem i kommunen att i hemmet ta 
emot andras barn 

5 kap 2 § 
SoL 

  SMN     

A8 Framställan om ändring av 
betalningsmottagare av barnbidrag 

16 kap 18 § 
SFB 
2010:110 

  SMN     

A9 Framställan om ändring av 
betalningsmottagare underhållsstöd 

18 kap 19 § 
SFB 
2010:10 

  SMN     



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

B)   Kompletterande beslutanderätt     
Kompletterande beslutsrätt (10 kap 6 § SoL och 6 kap 39 § KL) för ordförande eller vice ordförande eller delegerad ledamot i sociala myndighetsnämnden 
ges i de fall där delegationens beslut inte kan avvaktas. Detta är inte delegation utan en laglig direkt beslutsrätt om beslut vid brådskande situationer 
enligt LVU och LVM. Syftet är att någon beslutsbehörig alltid ska finnas att tillgå. Vid ett förordnande ges en namngiven person beslutsrätt. 
  
B1 Beslut om omedelbart 

omhändertagande 
6 § LVU 1 
st 

I första hand ordförande, i andra hand vice 
ordförande eller annan utsedd ledamot, samtliga 
ska namnges. 

I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

    

B2 Beslut om omhändertagande enligt 6 
§ LVU ska upphöra 

9 § LVU I första hand ordförande, i andra hand vice 
ordförande eller annan utsedd ledamot, samtliga 
ska namnges. 

I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

    

B3 Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

11 § 1 st 
LVU 

I första hand ordförande, i andra hand vice 
ordförande eller annan utsedd ledamot, samtliga 
ska namnges. 

I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

  Överklagnings-
bart beslut enligt 
41 § LVU. 
Anvisning om 
hur beslutet kan 
överklagas ska 
delges parterna i 
samband med 
kommunicering 
av beslutet. 
 

 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Överklagande 

B4 Beslut att den unge får vistas i det 
egna hemmet 

11 § 2 st 
LVU 

 
I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

    

B5 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge ska utövas 

  

  

SMN   Överklagbart 
beslut enligt 41 § 
LVU. Vårdnads-
havaren ska 
informeras om 
var och hur 
överklagan kan 
göras.  

  a) när överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st, 1 
p LVU 

Rättspraxis gällande tolkning av KL gör gällande 
att nämnden måste fatta beslut gällande 
umgängesbegränsning. 

SMN     

  b) i avvaktan på nämndens beslut 14 § 2 st, 1 
p LVU 

Ej delegerbart till tjänsteman.  I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

    

B6 Beslut om hemlighållande av 
vistelseort 

  Överklagningsbart beslut enligt 41 § LVU. 
Vårdnadshavaren ska informeras om var och hur 
överklagan kan göras. 
 

SMN     

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

14 § 2 st, 2 
p LVU 

Rättspraxis gällande tolkning av KL gör gällande 
att nämnden måste fatta beslut gällande 
hemlighållande av vistelseort. 

SMN     

  b) I avvaktan på nämndens beslut 14 § 2 st, 2 
p LVU 

Ej delegerbart till tjänsteman. SE HDF mål nr 
6529-15. 

I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 
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B7 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU  I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

    

B8 Beslut om ansökan hos 
Förvaltningsrätten om utreseförbud 

 

31 b § LVU  I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

  

B9 Beslut om omprövning om 
utreseförbudet ska upphöra. 

31 c § LVU Ska omprövning ska ske inom 6 månader från 
dagen för beslutet. 

I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

  

B10 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
om:  

1. Det är sannolikt att ett 
utreseförbud behövs, och  

2. Rättens beslut om utreseförbud 
inte kan avvaktas. 

31 d § LVU 

 

 I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

  

B11 Beslut att ansöka om ett 
utreseförbud när förvaltningsrätten 
har fastställt ett beslut om tillfälligt 
utreseförbud. 

31 f § LVU Ska ske inom fyra veckor. I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

  

B12 Beslut om ett tillfälligt undantag 
från ett utreseförbud för en viss resa 
då det inte finns någon risk för den 
unge. 

 

31 i § LVU 

 

  I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 
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B13 Begäran om biträde av 
polismyndighet för att genomföra 
läkarundersökning av den unge 

43 § 1 pkt 
LVU 

OBS! Det finns ingen möjlighet att förordna en 
namngiven ledamot för att begära denna form av 
polisbiträde.  

I första hand 
ordförande eller i 
andra hand vice 
ordförande. 

    

B14 Begäran om biträde av 
polismyndighet för att genomföra 
beslut om vård eller omedelbart 
omhändertagande 

43 § 2 pkt 
LVU 

 
I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

    

B15 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

13 § LVM  I första hand 
ordförande, i andra 
hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

    



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Över-
klagande 

C)   Delegering till eventuellt utskott men inte till tjänsteman 
Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till enskild tjänsteman - i nedan uppräknade ärenden.   
C1 Beslut om vård av barn i familjehem 

för stadigvarande vård och fostran. 
6 kap 6 § 
SoL 

Barnavårdsutredning och familjehemsutredning. 
Beslut om placering i ett visst hem. Ett barn får inte 
utan socialnämndens beslut om vård tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som 
inte tillhör någon av föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare utan att förhållandena i det enskilda 
hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är 
utredda av socialnämnden. Familjehemmet skall 
vara utrett före beslut om placering. 
Familjehemsutredningen ska bifogas. 

SMN     

C2 Beslut att ta emot barn i sådant 
enskilt hem som vid upprepade 
tillfällen tar emot barn för tillfällig 
vård och fostran (jourhem). 

6 kap. 6 § 
3 st. SoL 

Förhållandena i det enskilda hemmet och 
förutsättningarna för vård måste vara utredda av 
socialnämnd. Om det inte finns särskilda skäl får ett 
barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter 
det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § 
om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats. 
Lag (2012:776). 

SMN     

C3 Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering av barn och 
ungdom i familjehem. 

4 kap 1 § 
SoL 

Barnavårdsutredning SMN     

C4 Beslut att godkänna utländsk 
myndighetsplacering av ett barn i 
Sverige. 

6 kap. 11a 
§ SoL 

Placering av barn över nationsgränserna. SMN   

C5 Beslut att placera ett barn i ett annat 
land. 

6 kap 11b 
§ SoL 

Placering av barn över nationsgränserna. SMN   

C6 Medgivande att ta emot ett utländskt 
barn för framtida adoption. 

6 kap 12 § 
SoL 

  SMN   



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Över-
klagande 

C7 Återkallelse av medgivande att ta 
emot adoptivbarn. 

6 kap 13 § 
SoL 

  SMN   

C8 Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarande får fortsätta. 

6 kap 14 § 
SoL 

Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN   

C9 Övervägande om vård av underårig i 
annat hem än det egna fortfarande 
behövs. 

6 kap 8 § 1 
st SoL 

  SMN   

C10 Särskild övervägande om det finns 
skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § FB. 

6 kap 8 § 2 
st SoL 

  SMN   

C11 Beslut att föra talan i 
förvaltningsrätten om återkrav för 
ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 1 
och 2 §§ SoL och 8 kap § 1 SoL. 

9 kap 3 § 
SoL 

Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. SMN   

C12 Ansöka hos förvaltningsrätten om 
vård enligt 1,2 och 3 § LVU 

4 § LVU Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. SMN   

C13 a) Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år. 

6 § 1 st 
LVU 

Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. SMN   

 b) Om nämndens beslut inte kan 
avvaktas. 

6 § 1 och 2 
st LVU 

Beslut ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 

 

I första hand 
ordföranden eller i 
andra hand vice 
ordförande eller 
annan utsedd 
ledamot. 

  

C14 Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unga ska vistas under 
vårdtiden. 

11 § 1 st 
LVU 

Överklagningsbart beslut enligt 41 § LVU. 
Anvisning om hur beslutet kan överklagas ska 
delges parterna i samband med kommunicering av 
beslutet. 

SMN I brådskande fall i 
första hand 
ordförande eller i 
andra hand vice 
ordförande eller 
annan utsedd 
ledamot. 

 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Över-
klagande 

C15 Beslut att den unge får vistas i det 
egna hemmet. 

 

11 § 2 st 
LVU 

 SMN I brådskande fall i 
första hand 
ordförande eller i 
andra hand vice 
ordförande eller 
annan utsedd 
ledamot. 

 

C16 Övervägande om vård enligt 2 § 
LVU (miljö) fortfarande behövs. 

13 § 1 st 
LVU 

 SMN   

C17 Prövning av vård enligt 3 § LVU 
(beteende) fortfarande behövs. 

13 § 2 st 
LVU 

Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN   

C18 Särskilt övervägande om det finns 
skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § FB. 

13 § 3 st 
LVU 

Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN   

C19 Övervägande om beslut om 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs. 

14 § LVU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var tredje månad är skyldig att överväga om ett 
beslut om umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs. Ej delegerbart enligt 
10 kap 4 § SoL. 

SMN   

C20 Beslut att vård med stöd av LVU ska 
upphöra. 

21 § 1 st 
LVU 

Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN   

C21 Beslut om särskilt kvalificerad 
kontaktperson (1pkt) eller 
behandling i öppna former (2pkt) 
enligt 22 § LVU. 

22 § 1 st 
LVU 

  SMN   

C22 Prövning om beslut enligt 1pkt eller 
2pkt (C 22) fortfarande behövs. 

22 § 3 st 
LVU 

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var 6:e månad ska pröva om insatsen fortfarande 
behövs. Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. 

SMN   

C23 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud. 

24 § LVU Jämför 25 § LVU. SMN   

C24 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1-2 st 
LVU 

Ska ske minst var tredje månad. SMN   



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Över-
klagande 

C25 Beslut att flyttningsförbud ska 
upphöra. 

26 § 1-2-st 
LVU 

När ett flyttningsförbud inte längre behövs ska 
nämnden besluta att det ska upphöra.  

SMN   

C26 a) Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud. 

27 § LVU   SMN   

  b) Om nämndens beslut inte kan 
avvaktas. 

27 § LVU Anmäls enligt 27 § LVU vid nämndens nästa 
sammanträde. 

I första hand 
ordförande eller i 
andra hand vice 
ordförande eller 
annan utsedd 
ledamot. 

  

C27 Begäran om biträde av 
polismyndighet för att genomföra 
läkarundersökning av den unge 

     

 
a) Begäran om biträde av 
polismyndighet för att genomföra 
läkarundersökning av den unge. 

43 § 1 pkt 
LVU 

Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

  b) Om nämndens beslut inte kan 
avvaktas. 

43 § 1 pkt 
LVU 

Beslut ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. OBS! beslutanderätten kan inte 
delegeras till annan ledamot. 

I första hand 
ordförande eller i 
andra hand vice 
ordförande. 

    

C28 Begäran om biträde av 
polismyndighet för att genomföra 
beslut om vård eller omedelbart 
omhändertagande 

     

 
a) Begäran om biträde av 
polismyndighet för att genomföra 
beslut om vård eller omedelbart 
omhändertagande. 

43 § 2 pkt 
LVU 

 
Kommunchef Enhetschef   

  b) Om nämndens beslut ej kan 
avvaktas. 

43 § 2 pkt 
LVU 

 
I första hand 
ordförande eller i 
andra hand vice 
ordförande eller 

    



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredeleg. Över-
klagande 

annan utsedd 
ledamot. 

C29 Barns möjlighet att få vård utan den 
ene vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13a 
§ FB 

Nämnden ges möjlighet att utreda och besluta att en 
åtgärd eller ansökan får vidtas utan den ena 
vårdnadshavarens samtycke. 

SMN     

C30 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 
vård enligt LVM. 

11 § LVM   SMN     

C31 a) Beslut om omedelbart 
omhändertagande. 

13 § LVM   SMN     

  b) Om nämndens beslut ej kan 
avvaktas. 

13 § LVM 
 

I första hand 
ordförande eller i 
andra hand vice 
ordförande eller 
annan utsedd 
ledamot. 

    



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

D)   Individ- och familjeomsorg 
   

 
Obs! Delegering till enhetschef och socialsekreterare gäller inom respektive ansvarsområde. 

   

Undantag från denna regel är när socialsekreterare tjänstgör som beredskap eller jour och med därpå följande arbetsuppgifter. Då gäller delegering  
som socialsekreterare inom alla ansvarsområden. 

    

I förteckningen anges lägsta nivå till vilken delegering kan komma ifråga. Delegeringen omfattar även arbetsledare på nivåer över de i förteckningen  
angivna, vid delegats frånvaro.  
Vid förfall av delegat övertas beslutanderätten i först hand av den som förordnats till vikarie på delegatens tjänst, i andra hand av delegatens närmaste chef. 
För de fall beslutsnivån ligger på socialsekreterare, bidragshandläggare, faderskapshandläggare, gäller att dessa kan tilldelas beslutanderätt om de  
har minst sex månaders erfarenhet av det aktuella området. 

   

Om kommunchefen inte uppfyller gällande kompetenskrav för handläggning enligt 3 kap. 3 a–3 c § SoL eller annan tillämplig lagstiftning för den delegerade 
beslutanderätten, ska beslutanderätten anses delegerad direkt från nämnd till den tjänsteman som angetts som vidaredelegat. I dessa fall gäller även det som sagts ovan, 
gällande beslutanderätt för överordnade arbetsledare samt vikarier, under förutsättning att även dessa möter lägsta utbildningsnivå enligt tillämplig lag. 
 
  

      

FÖRS = Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd med stöd av SoL 
   

VUX = Beslut gällande vuxna med stöd av SoL  
    

BU = Beslut gällande barn och unga med stöd av SoL 
    

IFO = Beslut gällande ersättningar, avgifter, samt betalningsmottagare avseende vuxna, barn och unga, familjerätt 
  

LVU = Beslut gällande lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
   

LVM = Beslut gällande lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
   

FAMR = Beslut i familjerättsärenden 
     

SEKR = Beslut om utlämnanden av handling enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen 
  

ANM = Besluta gällande anmälan till polis 
    

ÖVR = Beslut gällande överklaganden, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 
 

AL = Beslut gällande alkohollagen, serveringstillstånd och detaljhandel med och servering av folköl samt försäljning av receptfria läkemedel        
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Beslut i ärenden om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt (SoL)  
Individuell prövning ska alltid göras i biståndsärenden. Alla ansökningar om bistånd ska, oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde ska ha möjlighet att 
få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 SoL kan så speciella omständigheter föreligga så att Sociala myndighetsnämnden med stöd av 4:2 SoL 
beviljar bistånd.  

Generell delegering enligt SoL 
FÖRS 

1 
Beslut om att inleda utredning.  11 kap 1 § 

SoL 
Skyldighet att enligt 11 kap 1 § SoL inleda utredning av 
vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till 
nämndens kännedom och som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden. 

Kommunchef Socialsekreterare 

Flyktingsamordnare  

 

FÖRS 
2 

a) Beslut om att utredning inte 
ska inledas gällande 
försörjningsstöd.  

11 kap 1 § 
SoL 

  Kommunchef Socialsekreterare 

Flyktingsamordnare 

 

 b) att inledd utredning gällande 
försörjningsstöd ska läggas 
ned 

11 kap 1 § 
SoL 

 Kommunchef Socialsekreterare 
efter samråd med 
samordnare 

Flyktingsamordnare 
efter samråd med 
samordnare  

 

FÖRS 
3 

a) Beslut enligt riksnorm och 
riktlinjer 

4 kap 1-5 
§§ SoL 

1.Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 
förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, 
telefon och TV-avgift enligt riksnorm. 2 Boende, 
hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt 
medlemskap i fackförening och a-kassa mm enligt 
kommunal rekommendation. 

Kommunchef Socialsekreterare 
 
Flyktingsamordnare 
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 b) Utöver riksnorm och 
riktlinjer 

4 kap 1-5 
§§ SoL 

 Kommunchef Socialsekreterare i 
samråd med 
samordnare 

Flyktingsamordnare 
efter samråd med 
samordnare 

 

FÖRS 
4 

Beslut att anordna gravsättning Begravnin
gs-lagen 5 
kap 2 § 

 Kommunchef Socialsekreterare   

FÖRS 
5 

a) Beslut att göra dödsboanmälan 20 kap 8a 
§ ÄB 

 Kommunchef Socialsekreterare   

  b) Beslut att inte göra 
dödsboanmälan 

18 kap 2§ 
ÄB 

 Kommunchef Socialsekreterare   

FÖRS 
6 

Återkrav av ekonomiskt bistånd         

  a) Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL som utgått obehörigt eller med 
för högt belopp. 

9 kap 1 § 
SoL 

Beslutet ska vara skriftligt och ska ha delgivits den 
enskilde. 

Kommunchef Socialsekreterare   

 b) Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § 
SoL. 

9 kap 2 § 
SoL 

Återkrav får endast ske om biståndet getts under villkor 
om återbetalning. Beslutet om ekonomisk hjälp ska 
innehålla uppgift om den eller de omständigheter som 
utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet ska vara 
skriftligt och ha delgivits den enskilde. 

Kommunchef Socialsekreterare  

  c) Beslut att föra talan i 
Förvaltningsrätten om återkrav för 
ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 1 
och 2 §§ SoL och 8 kap 1 § SoL. 

9 kap 3 § 
SoL 

Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

  d) Beslut om eftergift av  
ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 
§ SoL och 9 kap 2 § SoL 

9 kap 4 § 
SoL 

  Kommunchef Enhetschef 
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FÖRS 
7 

Beslut i ärende om initialt 
försörjningsstöd för personer som 
omfattas av det kommunala 
flyktingmottagandet (”glappet”) 

 Detta är ett beslut enligt riksnorm och handläggs i 
enlighet med punkt FÖRS 1-3 ovan. 

Kommunchef Flyktingsamordnare  

FÖRS 
8 
 
 

Beslut om bistånd enligt 3 a § 3 st. 
LMA 

 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Kommunchef Socialsekreterare  

FÖRS 
9 

Beslut i ärende om bistånd i form av 
kontrakt för social bostad. 

 Biståndsbedömning enligt 4 kap. 1 § SoL. SMN:s 
rutiner om kontrakt för social bostad ska följas. 

Kommunchef Enhetschef inom 
social omsorg 

 

Beslut gällande vuxna med stöd av Socialtjänstlagen (2001:453) – SoL 

  

VUX 
1 

a) Beslut om att inleda utredning 
gällande en vuxen individs 
missbruksproblematik eller annan 
problematik, dock ej 
försörjningsstöd 

11 kap 1 § 
SoL 

Skyldighet att enligt 11 kap 1 § SoL inleda utredning av 
vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till 
nämndens kännedom och som kan föranleda någon 
åtgärd av nämnden. 

Kommunchef Socialsekreterare   

  b) Beslut att avsluta utredning om 
ansökan återkallas 

11 kap 1 § 
SoL 

När samtycke till fortsatt utredning inte ges av den 
enskilde och skäl för tvångsvård ej föreligger. 

Kommunchef Socialsekreterare  

VUX 
2 

Beslut om att utredning inte ska 
inledas, att inledd utredning ska 
läggas ned eller att inledd utredning 
inte ska föranleda åtgärd 

11 kap 1 § 
SoL 

  Kommunchef Samordnare  

VUX 
3 

Beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 

4 kap 1 § 
SoL 

 Kommunchef Socialsekreterare  

VUX 
4 

Beslut om köp av plats avseende 
vuxen hos vårdgivare utöver 
ramavtal 

  Obs! Lagen om offentlig upphandling (LOU) men 
också kravet på individuell bedömning i 
biståndsärenden. Avtal ska alltid upprättas. 

Kommunchef Socialsekreterare i 
samråd med 
samordnare 

 

VUX 
5 

Beslut om förordnande av 
kontaktperson eller kontaktfamilj 

3 kap 6 § 
SoL 

  Kommunchef Socialsekreterare   
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Beslut gällande barn och unga med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) – SoL 

 

BU1 Beslut om att inleda utredning 
gällande barn och unga. 

11 kap 1 § 
SoL 

Skyldighet att enligt 11 kap 1 § SoL inleda utredning av 
vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt 
kommit till nämndens kännedom. Nämndens 
befogenheter och skyldigheter vid utredningar om barn 
och unga regleras i 11 kap 1a och 2a §§ SoL. 

Kommunchef Social-sekreterare   

BU2 Beslut om att inleda utredning 
gällande barn och unga. 

11 kap 1, 2 
§§ SoL 

Med stöd av 11 kap 2 § SoL får nämnden för 
bedömningen av behov av insatser konsultera 
sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs. 
Särskilt beslut om ev. förlängning av utredningstid ska 
göras efter 3 månader. 

Kommunchef Socialsekreterare i 
samråd med 
samordnare  

 

BU3 Beslut om att utredning inte ska 
inledas 

11 kap 1 § 
SoL 

 Kommunchef Social-sekreterare  

BU4 Beslut om att inledd utredning ska 
läggas ned. 

11 kap 1 § 
SoL 

  Kommunchef Samordnare 
 

BU5 Beslut om förlängning av 
utredningstid av ärenden som rör 
barn och unga upp till 18 år. 

11 kap 2 §, 
2 st SoL 

Socialsekreterare ansöker om förlängd utredningstid. Kommunchef Enhetschef   

BU6 Beslut att ej informera 
vårdnadshavare att utredning inletts. 

11 kap 2 § 
3 st SoL 

Den som berörs av utredning ska, om inte särskilda skäl 
talar emot det, genast underrättas om att utredning 
inletts.  

Kommunchef Enhetschef 
 

BU7 Beslut om uppföljning av ett barns 
situation när utredning avslutats utan 
insats. 

11 kap 4 § 
SoL 

 
Kommunchef Enhetschef 

 

BU8 Barns möjligheter att få vård. 6 kap 13 § 
a FB 

Nämnden ges möjlighet att utreda och besluta om att en 
åtgärd eller en ansökan får vidtas utan den andre 
vårdnadshavarens samtycke. 

SMN     



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

BU9 Beslut om vård av barn i familjehem 
för stadigvarande vård och fostran. 

6 kap 6 § 
SoL 

Beslut om placering i ett visst hem.  SMN     

BU10 Medgivande att ett barn eller 
ungdom tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av hans/ hennes 
föräldrar eller vårdnadshavare. 

6 kap 6 § 
SoL 

Avser endast privatplacering. SMN     

BU11 Utse socialsekreterare vid barn- och 
ungdomsenheten. 

6 kap 7 § 
SoL 

När vård ges i ett familjehem, stödboende eller hem för 
vård eller boende, ska det finnas en av nämnden särskilt 
utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna 
med barnet eller den unge. Lag (2015:982).  

Kommunchef Enhetschef   

BU12 Övervägande om vård i annat hem 
än det egna fortfarande behövs. 

6 kap 8 § 
SoL 

Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär 
att nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att 
överväga om vård enligt SoL fortfarande behövs. Det 
ska tillämpas både vid SoL- placeringar och privata 
placeringar. Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 
4 § SoL. 

SMN     

BU13 Särskilt övervägande om det finns 
skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enl. 6 kap 8 § FB. 

6 kap 8 § 2 
st SoL 

  SMN     

BU14 Beslut om uppföljning av ett barns 
situation efter att en placering 
upphört. 

11 kap 4b 
§ SoL 

Uppföljning får ske om barnet bedöms behöva 
nämndens stöd eller skydd men samtycke till detta 
saknas och utan att skäl finns för LVU- vård. 
Uppföljning får ske under två månader.  

Kommunchef Enhetschef   



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

BU15 Beslut att godkänna utländsk 
myndighets placering av ett barn i 
Sverige. 

6 kap 11a 
§ SoL 

Lag (2012:321) om behörighet, tillämplig lag, 
erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om 
föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. 
Godkännandet kräver att det är bäst för barnet med 
beaktande av dess anknytning, barnets inställning är 
klarlagd, samtycke finns från vårdnadshavare och barn 
över 15 år, förhållanden i det enskilda hemmet är 
klarlagda och barnet har uppehållstillstånd.  

SMN     

BU16 Beslut att placera ett barn i ett annat 
land. 

6 kap 11b 
§ SoL 

Placering får endast ske om det är bäst för barnet, 
samtycke finns från vårdnadshavare och barn över 15 
år, nämnden har en överenskommelse med behörig 
myndighet om hur placeringen ska följas upp, landet 
har en tillfredställande ordning gällande tillsyn. 

SMN     

BU17 Beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 

4 kap 1 § 
SoL 

 Kommunchef Socialsekreterare  

BU18 Beslut om bistånd i form av insatser 
till barn som fyllt 15 år utan 
vårdnadshavarens samtycke. 

3 kap 6a § 
SoL, 4 kap 
1 § SoL 

Barn/ungdomar över 15 år kan beviljas öppna insatser 
utan vårdnadshavares samtycke. Skäl kan vara 
allvarliga konflikter mellan ungdomar och deras 
föräldrar. Insatsen ska föregås av en 
lämplighetsprövning. 

Kommunchef Enhetschef 
 

BU19 Beslut om bistånd för barn 15-18 år. 4 kap 1 § 
SoL, 3 kap 
6 b § SoL 

Har barnet fyllt 15 år får kontaktpersonen endast 
beviljas om barnet själv begär eller samtycker till det. 

Kommunchef Socialsekreterare   



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

Beslut gällande ersättningar, avgifter samt ändring av betalningsmottagare  

 

avseende vuxna, barn och unga, familjerätt.  
    

IFO 1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode 
och omkostnadsersättning) 

  Uppdraget ska regleras genom avtal med 
familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

      

  
a) enligt norm och SKR:s riktlinjer   

 
Kommunchef Social-

sekreterare 
  

  b) över norm och SKR:s riktlinjer     Kommunchef Enhetschef   

  
c) Ersättning till familjehem för förlorad 
arbetsinkomst. 

  Särskild motivering ska finnas i 
uppdragstagarens akt. 

Kommunchef Enhetschef   

  
d) Utgifter för resor för underårig   Högst till ett belopp motsvarande 25 % av 

basbeloppet per individ och år. 
Kommunchef Social-

sekreterare 
  

IFO 2 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och 
de nya vårdnadshavarna. Ansökan om 
överflyttning av vårdnaden beslutas av 
nämnden. 

SMN     

IFO 3 Beslut om ersättning (arvode/omkostnad) till 
kontaktperson/-familj 

a) Enligt SKR:s 
riktlinjer 

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se 
aktuellt cirkulär från SKR. 

Kommunchef Social-
sekreterare 

  

    b) Utöver SKRs 
rekommendationer 

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se 
aktuellt cirkulär från SKR. 

Kommunchef Enhetschef 
 

IFO 4 Beslut om ersättning för uppehälle 
(egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlings-karaktär när bistånd ges i form 
av plats i hem för vård eller boende eller i 
familjehem (vuxna) 

8 kap 1 §, 1 st 
SoL, 42 § a SoF 

För uppehälle. Kommunchef Social-
sekreterare 

  

IFO 5 Beslut om anmälan till försäkringskassa om 
att nämnden ska uppbära sjukpenning för 
den som bereds vård i sådant hem för vård 
eller boende eller i familjehem enl. SoL som 
ger vård och behandling åt missbrukare av 
alkohol eller narkotika 

106 kap 13 § SFB Högst 80 kr per dag enligt 6 kap 1 § SoF 
(2001:937). 

Kommunchef Social-
sekreterare 

  



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

IFO 6 Beslut om att underrätta försäkringskassa 
om att nämnden ska uppbära ersättning 
enligt AFL 

106 kap 8 § SFB, 9 
kap 2 § SoL, 6 kap 
4 § SoF 

  Kommunchef Social-
sekreterare 

  

IFO 7 Beslut om att ta in skälig ersättning för 
kommunens kostnader från föräldrar vars 
barn är under 18 år och får vård i ett annat 
hem än det egna. 

8 kap 1 §, 2 st, 
SoL och 6 kap 2-4 
§§ SoF 

Se SKR:s senast gällande cirkulär. Kommunchef Social-
sekreterare 

  

IFO 8 Beslut om framställning till försäkringskassa 
om ändring av betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag när barn är placerade 
utom hemmet. 

16 kap 18§ SFB Ej delegerbart enligt 10 kap 5 § SoL. SMN     

IFO 9 Underrättelse till försäkrings-kassa om att 
barn med underhållsstöd placerats i 
familjehem 

2 § Förord-nings 
om underhålls-stöd 
jfr m. 11 § Lagen 
om under-hållsstöd 

  Kommunchef Social-
sekreterare 

  

  b) Underrättelse till försäkringskassa om att 
barn med underhållsstöd återflyttat till 
vårdnadshavare/förälder 

2 § Förordning om 
under-hållsstöd, jfr 
m. 11 § Lagen om 
underhålls-stöd 

  Kommunchef Social-
sekreterare 

  

IFO1
0 

Framställan om ändring av 
betalningsmottagare underhållsstöd. 

18 kap 19 § SFB 
2010:10 

Ej delegerbart. SMN   

IFO1
1 

Framställan till centrala studiestödsnämnden 
(CSN) om ändring av betalningsmottagare 
för studiebidrag när barn är placerade utom 
hemmet. 

2 kap 33 § 
Studiestöds 
förordning-en 
(2000:655) 

  Kommunchef Social-
sekreterare 

  

IFO1
2 

Beslut om anmälan till försäkringskassa om 
att nämnden ska uppbära del av sjukpenning 
eller pension för den som bereds vård i 
sådant hem för vård eller boende eller i 
familjehem enl. SoL som ger vård och 
behandling åt missbrukare av alkohol eller 
narkotika. 

SFS  2010:470 106 
kap 13 § SFB    

  Kommunchef Social-
sekreterare 

  

 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

Överflyttning av ärende 

     

IFO1
3 

Beslut om framställan om överflyttning av 
ärende till annan kommun.  

2 kap 10-12 §§ 
SoL 

 
Kommunchef Enhetschef   

IFO1
4 

Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun.  

2 kap 10 § SoL OBS! 2 kap 11 § SoL – Skriftligt svar måste 
lämnas inom en månad till den andra 
kommunen.  

Kommunchef Enhetschef   

IFO1
5 

Beslut om att ansöka hos Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om överflyttning av 
ärende. 

2a kap 11 § SoL Om berörda kommuner inte är överens om att 
flytta över ärendet får den kommun som 
begärt överflyttning ansöka om det hos IVO. 

Kommunchef Enhetschef   

Övrigt SoL och SoF 

     

IFO1
6 

a) Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om behov av god man/förvaltare föreligger 

5 kap 3 § 1-2p SoF 
(2001:937) 

OBS! Ansökan om överflyttning av vårdnaden 
beslutas av nämnden. SKRs cirkulär 2001:32 
och 2005:429. 

Kommunchef Enhetschef  

  b) Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger. 

5 kap 3 § 1-2p SoF 
(2001:937) 

OBS! Ansökan om överflyttning av vårdnaden 
beslutas av nämnden. SKRs cirkulär 2001:32 
och 2005:429. 

Kommunchef Samordnare  

IFO1
7 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom. 

5 kap 3 § SoF 
(2001:937) 

Avser all slags egendom och inkomster inkl. 
tilläggspension. Nämnden är 
anmälningsskyldig till överförmyndaren i de 
fall det behövs inskränkningar i föräldrars fria 
förvaltning av barnets tillgångar (SoF 42 § 2 
st 2 och 3 p.). 

Kommunchef Enhetschef  

IFO1
8 

Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig. 

5 kap 2 § SoF 
(2001:937) 

  Kommunchef Social-
sekreterare 

  



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidare-
delegat 

Över-
klagande 

Lagen om Vård av Unga (LVU) 
LVU 

1 
Beslut om ansökan till 
förvaltningsrätten för vård enligt 1,2 
och 3 §§ LVU 

4 § LVU Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

LVU 
2 

a) Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år 

6 § 1 st 
LVU 

Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

  b) Om nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

6 § 1 och 2 
st LVU 

Beslut ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 

I första hand ordf. eller i 
andra hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot 

    

LVU 
3 

Ansökan hos förvaltningsrätten om 
förlängning av utredningstiden 

8 § LVU   Kommunchef Enhetschef 
 

LVU 
4 

a) Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt § 6 LVU 
ska upphöra 

9 §, 3 st 
LVU 

  SMN     

  b) Om nämndens beslut inte kan 
avvaktas. 

9 §, 3 st 
LVU 

  I första hand ordf, i andra 
hand vice ordf  eller 
annan utsedd ledamot. 

    

LVU 
5 

a) Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

11 §, 1 st. 
LVU 

Beslut enligt 11 § LVU kan enligt 10 kap 4 § SoL ej 
delegeras till tjänsteman.  

SMN     

  b) Om nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

11§ 1 och 3 
st. LVU 

  I första hand ordf. eller i 
andra hand vice ordf. 
eller annan utsedd 
ledamot. 

    

LVU 
6 

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

11 §, 2 st. 
LVU 

Vård med stöd av denna lag ska dock alltid inledas 
utanför den unges egna hem. Ej delegerbart till 
tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. 

SMN     

  b) Om nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

11 §, 3 st. 
LVU 

Vård med stöd av denna lag ska dock alltid inledas 
utanför den unges egna hem. Ej delegerbart till 
tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. 

I första hand ordf. i andra 
hand vice ordf. eller 
annan utsedd ledamot. 

    

LVU 
7 

Övervägande minst en gång var 6:e 
månad om vård enligt 2 § LVU 
(miljö) fortfarande behövs 

13 §, 1-2 st 
LVU 

  SMN      



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidare-
delegat 

Över-
klagande 

LVU 
8 

Prövning om vård med stöd av 3 § 
LVU (beteende) fortfarande behövs 

13 §, 1 och 
3 st LVU 

Ej delegerbart, enligt 10 kap 4 § SoL. Prövningen 
ska ske inom 6 månader från dagen för verkställighet 
av vårdbeslutet och därefter inom 6 månader från 
senaste prövning. 

SMN     

LVU 
9 

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

11 § 4 st 
LVU 

Till exempel kortare vistelse utom familjehemmet el 
HVB. 

Kommunchef Social-
sekreterare 

  

LVU 
10 

Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge ska utövas 

  Överklagningsbart beslut enligt 41 § LVU. 
Vårdnadshavaren ska informeras om var och hur 
överklagan kan göras. 

      

  a) när överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st, 1p 
LVU 

Rättspraxis gällande tolkning av KL gör att detta 
beslut inte längre kan delegeras. 

SMN     

  b) i avvaktan på nämndens beslut 14 § 2 st, 1p 
LVU 

  Nämndens ordförande     

LVU 
11 

a) Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st, 2 p 
LVU 

Rättspraxis gällande tolkning av KL gör att detta 
beslut inte längre kan delegeras. Överklagningsbart 
beslut enligt 41 § LVU. Vårdnadshavaren ska 
informeras om var och hur överklagan kan göras. 

SMN     

  b) i avvaktan på nämndens beslut 14 § 2 st, 2 p 
LVU 

Ej delegerbart till tjänsteman. Se HFD mål 6529-15. Nämndens ordförande     

LVU 
12 

Övervägande om beslut om 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var tredje månad är skyldig att överväga om ett 
beslut om umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs. Ej delegerbart enligt 
10 kap 4 § SoL. 

SMN     

LVU 
13 

Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st 
LVU 

Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

LVU 
14 

Beslut om särskilt kvalificerad 
kontaktperson som nämnden utsett 
eller om deltagande i behandling i 
öppna former 

22 § 1 st 
LVU 

Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

LVU 
15 

Prövning av om beslut om 
förebyggande insats enl. 22 § 1 st 
LVU ska upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

Bestämmelserna innebär att nämnden minst en gång 
var 6:e månad ska pröva om insatsen fortfarande 
behövs. Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. 

SMN     

LVU 
16 

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

22 § 3 st 
LVU 

Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidare-
delegat 

Över-
klagande 

LVU 
17 

Ansökan hos Förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU Jfr 25 § LVU: Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

LVU 
18 

Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1-2 st 
LVU 

Ska ske minst var tredje månad. Ej delegerbart enligt 
10 kap 4 § SoL. 

SMN     

LVU 
19 

Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 1-2 st 
LVU 

När ett flyttningsförbud inte längre behövs, ska 
nämnden besluta att det ska upphöra. Ej delegerbart 
enligt 10 kap 4 § SoL. 

SMN     

LVU 
20 

a) Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 1 st 
LVU 

Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

  b) utskottets beslut kan ej avvaktas 27 § 2 st 
LVU 

Anmäles enligt 27 § LVU vid nämndens nästa 
sammanträde. 

I första hand ordf. i andra 
hand vice ordf. eller 
annan utsedd ledamot. 

    

LVU 
21 

a) Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU 
ska upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

Jfr 27 § 2 st LVU. SMN     

  b) Nämndens beslut kan ej avvaktas 30 § 2 st 
LVU 

  I första hand ordf. i andra 
hand vice ordf. eller 
annan utsedd ledamot. 

    

LVU 
22 

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

31 § LVU   Kommunchef Samordnare 
i samråd 
med 
enhetschef 

  

LVU 
23 

a) Beslut om läkarundersökning 32 § 1 st 
LVU 

  Kommunchef Social-
sekreterare 

  

  b) Beslut att utse läkare samt plats 
för läkarundersökningen 

32 § 1 st 
LVU 

  Kommunchef Social-
sekreterare 

  

LVU 
24 

a) Beslut att begära 
polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning  

43 §, 1 p. 
LVU 

Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

  b) Nämndens beslut kan ej avvaktas  43 §, 1 p. 
LVU 

OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan 
ledamot. 

Nämndens ordf. eller 
vice ordf.  

    

LVU 
25 

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

43 §, 2 p. 
LVU 

  SMN     



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidare-
delegat 

Över-
klagande 

  b) Nämndens beslut kan ej avvaktas 43 §, 2 p. 
LVU 

  Ordförande 
  

LVU 
26 

Framställan till domstol om behov 
av offentligt biträde/ särskild 
företrädare för barn 

39 § LVU   Kommunchef Social-
sekreterare 

  



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Brottsbalken (BrB), SoL, SoF 

 

LVM 
1 

Beslut att inleda utredning om det 
finns skäl för tvångsvård 

7 § LVM   Kommunchef Socialsekreterare i 
samråd med 
samordnare 

  

LVM 
2 

Beslut att utredning inte ska inledas 
eller att inledd utredning ska läggas 
ner alt. övergå i en utredning enligt 
11 kap 1 § SoL 

7 § LVM   Kommunchef Samordnare i 
samråd med 
enhetschef 

  

LVM 
3 

a) Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. Beslutet ska 
dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Beslutet ska underställas 
förvaltningsrätten omgående eller senast dagen 
efter. 

SMN     

  b) Nämndens beslut kan ej avvaktas 13 § LVM   I första hand 
ordf. i andra 
hand vice ordf. 
eller annan 
utsedd ledamot. 

    

LVM 
4 

Beslut om läkarundersökning samt 
utse läkare för undersökningen 

9 § LVM   Kommunchef Socialsekreterare   

LVM 
5 

Beslut att begära polishandräckning 
för att föra missbrukare till läkar-
undersökning, för inställelse vid 
LVM-hem eller sjukhus 

45 § p 1-2 
LVM 

  Kommunchef Socialsekreterare i 
samråd med 
samordnare 

 

LVM 
6 

Beslut att ansöka hos 
förvaltningsrätt om vård enligt LVM 

11 § LVM Ej delegerbart enligt 10 kap 4 § SoL. SMN     

LVM 
7 

Beslut om att omhändertagande ska 
upphöra när det inte längre finns 
skäl för fortsatt omhändertagande 
(gäller både nämndens och 
förvaltningsrättens beslut) 

18 § LVM Snarast underrätta Förvaltningsrätten om beslutet. I första hand 
ordf. i andra 
hand vice ordf. 
eller annan 
utsedd ledamot. 

 
 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

Familjerättsärenden 

     

FAM 
1 

Utredning om faderskap och 
föräldraskap 

2 kap 1, 4-6, 8, 
8a och 9 §§ FB 

Utredning ska anses inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte 
vara far enligt 1 kap 2 § FB.  
Se SOSFS 2011:2, Att fastställa faderskap. 

   

 a) att inte inleda utredning. 9 §§ FB 3 st  SMN    
b) att lägga ner påbörjad 

utredning 
2 kap 1, 4-6, 8, 
8a och 9 §§ FB 

 
SMN     

  c) vid samboförhållande 2 kap 1, 4-6, 8, 
8a och 9 §§ FB 

  Kommunchef Socialsekreterare    

  d)  övrigt 2 kap 1, 4-6, 8, 
8a och 9 §§ FB 

  Kommunchef Socialsekreterare    

FAM 
2 

Godkännande av faderskaps- och 
föräldraskapsbekräftelse. 

1 kap 4 § 1 st 
FB1 kap 9 § FB 

Vägledning om handläggning av ärenden avseende 
faderskap och föräldraskap ges i SOSFS 2011:2. 

      

  a) då parterna är övertygade om att 
barnet är deras gemensamma 

1 kap 4 § 1 st 
FB1 kap 9 § FB 

  Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

  b) i övriga fall 1 kap 4 § 1 st 
FB 1 kap 9 § 
FB 

  Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
3 

Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när dom 
eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB   Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
4 

Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 

2 kap 1 § FB   Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
5 

Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är gift 
med barnets moder kan vara far till 
barnet 

2 kap 9 § 1 st 
FB 

Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned 
en påbörjad utredning ligger på nämnden. 

Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
6 

Beslut att väcka och föra talan i mål 
om faderskap 

3 kap 5, 6, 8 §§ 
FB 

  Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

FAM 
7 

Vård av barn i öppna former mot de 
ena vårdnadshavarens vilja eller 
utseende av kontaktperson eller 
kontaktfamilj mot den ena 
vårdnadshavarens vilja. 

6 kap 13a § FB Sociala myndighetsnämnden ges möjlighet att 
utreda och besluta att en åtgärd eller en ansökan får 
vidtas utan den ena vårdnadshavarens samtycke. 

SMN     

FAM 
8 

Beslut att utse utredare i vårdnads-, 
boende- och umgängesärende 

6 kap 19 § 2 st 
FB 

  Kommunchef Enhetschef  

FAM 
9 

Lämnande av upplysningar till 
domstol i vårdnads-, boende- och 
umgängesärende 

6 kap 19 § FB Utredning/yttrande till Tingsrätten. Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
10 

Lämnande av upplysningar till 
domstol inför interimistiskt beslut i 
mål om vårdnad, boende och 
umgänge. 

6  kap 20 § FB Så kallad ”snabbupplysning” SOSFS 2003:14. Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
11 

Beslut att godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 17 a § FB Se aktuellt cirkulär från SKR samt SOSFS 
2003:14. 

Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
12 

Beslut att ej godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 17 a § FB Beslutet kan ej överklagas. Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
13 

Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
Namnlagen 
(1982:670) 

  Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
14 

Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap 1 § 
Äktenskaps-
balken 

  Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
15 

Utse viss person att medverka vid 
umgänge efter domstols beslut om 
umgängesstöd 

6 kap 15 c § 3 
st SoL 

Insatsen ska följas upp och inte pågå längre än 
nödvändigt. 

Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  

FAM 
16 

Beslut om kontaktperson för stöd 
och hjälp i vårdnads-, boende och 
umgängesärende 

4 kap 1 §, 3 kap 
6 b §, 5 kap 1 § 
SoL 

  Kommunchef Socialsekreterare 
med familjerätts- 
inriktning 

  



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

Adoption 

     

FAM 
17 

Beslut att utse utredare i 
adoptionsärende 

4 kap 14 § FB  Kommunchef Enhetschef  

FAM 
18 

Medgivande att ta emot ett barn för 
adoption 

6 kap 6, 12 §§ 
SoL 

Beslutet kan inte delegeras till tjänsteman enligt 10 
kap 4 § SoL. 

SMN     

FAM 
19 

Återkallelse av medgivande att ta 
emot adoptivbarn 

6 kap 13 § SoL Beslutet kan inte delegeras till tjänsteman enligt 10 
kap 4 § SoL. 

SMN     

FAM  
20 

Samtycke till att 
adoptionsförfarande får fortsätta i 
samband med att ett visst barn har 
föreslagits för adoption. 

6 kap 14 § SoL Det förutsätts att nämnden eller ansvarig 
tjänsteman vid tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens genom-förande 
konsulterar den förmedlande 
adoptionsorganisationen och Statens nämnd för 
internationella adoptionsfrågor. 

Kommunchef Socialsekreterare    

FAM 
21 

Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarande får fortsätta. 

6 kap 14 § SoL Ej delegerbart till tjänsteman enligt 10 kap 4 § 
SoL. 

SMN     



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m.  

   

till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter.  
   

ÖVR 
1 

Utseende av ombud att föra nämndens talan vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10  kap 2 § SoL Kan antingen vara ombud 
inom förvaltningen eller 
externt ombud. 

Kommunchef Enhetschef 
 

ÖVR 
2 

Överklagande, yrkande om inhibition samt 
yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt i 
SoL-, LVU- och LVM-ärenden 

10 kap. 1-2 §§ SoL, 6 
kap 3, 6 § KL 

Beslutet fattas av nämnden. I brådskande fall: 
Ordförande 

    

ÖVR 
3 

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som inkommit för sent 

25 § FL   Kommunchef a) Delegat i 
ursprungsbeslut 
b) Enhetschef om 
nämnden fattat 
ursprungsbeslutet 

 

ÖVR 
4 

Omprövning av beslut 37 § FL   Kommunchef Delegat i 
ursprungsbeslut 

  

ÖVR 
5 

Avvisande av ombud 15 § FL   Kommunchef Samordnare  

ÖVR 
6 

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

31 kap 2 § 1 st BrB Yttrandet ska rapporteras på 
nästkommande nämnd. 

Kommunchef Socialsekreterare   

ÖVR 
7 

Yttrande till allmän domstol angående 
överlämnande till vård. 

32 kap 1 § BrB Yttrandet ska rapporteras på 
nästkommande nämnd. 

Kommunchef Socialsekreterare   

  a) då den som begått en brottslig gärning föreslås 
bli föremål för åtgärder enligt LVU. 

32 kap 1 § BrB   SMN     

  b) då vård enligt LVU inte är aktuell. 32 kap 1 § BrB   Kommunchef Samordnare  
ÖVR 

8 
Överklagande av Inspektionen för vård och 
omsorgs (IVO) eller annan statlig myndighets 
beslut 

16 kap 4 § SoL   Om nämndens 
beslut kan ej 
avvaktas: Ordf, 
vice ordf eller 
annan utsedd 
ledamot. 

   

ÖVR 
9 

Yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning 
beträffande den som vårdas enligt LVM 

46 § LVM   Kommunchef Samordnare  

ÖVR 
10 

Yttrande till åklagarmyndighet då den som är 
misstänkt för brott är under 18 år 

11 § Lag med 
särskilda 

  Kommunchef Socialsekreterare   



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

bestämmelser om 
unga lagöverträdare 
(LUL) 

ÖVR 
11 

Yttrande till åklagarmyndighet med anledning av 
eventuell utredning beträffande den som är under 
15 år 

31 § LUL   Kommunchef Samordnare 
 

ÖVR 
12 

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 38 § LUL   Kommunchef Enhetschef  

ÖVR 
13 

Framställan om behov av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § Socialtjänst-
förordning (2001:937) 

  Kommunchef Socialsekreterare   

ÖVR 
14 

Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lag om offentligt 
biträde samt 7 § 
förordningen om 
offentligt biträde 
(1997:405) 

  Kommunchef Socialsekreterare   

ÖVR 
15 

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

3 § Lag om offentligt 
biträde samt 7 § 
förordningen om 
offentligt biträde 
(1997:405) 

  Kommunchef Socialsekreterare   

ÖVR 
16 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 
utan vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st passförord-
ningen (1979:664) 

  Kommunchef Socialsekreterare   

ÖVR 
17 

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

11 kap 16 § 2 st 
Föräldrabalken 

  Kommunchef Socialsekreterare   

ÖVR 
18 

Anmälan till överförmyndare att behov av god 
man/förvaltare finns/inte längre finns 

5 kap 3 § Socialtjänst-
förordning (2001:937) 

  Kommunchef Socialsekreterare  

ÖVR 
19 

Anmälan till överförmyndaren om förhållanden 
beträffande förvaltningen av underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF Avser all slags egendom och 
inkomster inklusive 
tilläggspension. 

  Enhetschef  

ÖVR 
20 

Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § och 5 kap 2 
§ Körkortsförordning 
(1998:980) 

  Kommunchef Socialsekreterare  

 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

ÖVR 
21 

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap 9 § 
smittskydds-lagen 
(2004:168) 

  Kommunchef Enhetschef  

ÖVR 
22 

Beslut om anmälan enligt Smittskyddslagen 6 kap 12 § Smitt-
skydds-lagen 
(2004:168) 

  Kommunchef Enhetschef  

ÖVR 
23 

Uppgiftslämnande inom öppenvårdsbehandling till 
annan myndighet 

10 kap 1 § OSL Intyg till enskild eller 
myndighet lämnas endast med 
samtycke från den person det 
gäller. 

Kommunchef Alkohol- 
drogterapeut 

Familje-
behandlare 

  

ÖVR 
24 

Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL Tillsynsmyndighet är IVO, 
Inspektionen för vård och 
omsorg, JO och JK. I första 
hand bör nämnden avge 
yttrande på grund av ärendets 
principiella karaktär. 
Yttrandet ska rapporteras på 
nästkommande nämnd. 

I brådskande fall 
i första hand 
ordf. eller i andra 
hand vice ordf 
eller annan 
utsedd ledamot. 

   

ÖVR 
25 

Behörighet att motta delgivning av domstolsbeslut     Kommunchef Enhetschef  

ÖVR 
26 

Undertecknande av avtal - enligt beslut om 
åtaganden i budget - övriga avtal 

  Beslutat av sociala 
myndighetsnämnden. 

Kommunchef     

Utlämnande av handling enl. tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 

SEKR 
1 

Beslut om att helt eller delvis avslå begäran om 
utlämnande av allmän handling till enskild eller 
annan myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild. 

6 kap 3 §, 10 kap 
4,13,14 §§ och 12 kap 
2 § OSL 

Avslag anmäls till nämnden. Kommunchef     

SEKR 
2 

Sekretesskydd vid anmälningar 26 kap 5 § OSL   Kommunchef Enhetschef   

SEKR 
3 

Sekretesskydd för uppgift till skydd för underårig i 
förhållande till vårdnadshavare 

12 kap 3 §, 1 st OSL   Kommunchef Enhetschef   



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Över-
klagande 

Anmälan till polis 

     

ANM 
1 

Beslut om polisanmälan angående brott som 
hindrar nämndens verksamhet (bidragsbedrägeri, 
avgifter m.m.) 

12 kap 10 § SoL, 6 § 
Bidrags-brottslagen 
(2007:612) 

Gäller både om beslutet är att 
polisanmäla respektive ej 
polisanmäla. 

SMN Vid brådskande 
ärenden: 
ordförande 

 

ANM 
2 

Beslut om polisanmälan angående brott mot 
underårig samt vid vissa grövre brott 

10 kap 21-23 § OSL, 
12 kap 10 § SoL 

Avser misstanke om brott 
enligt BrB 3, 4 och 6 kap och 
lagen med förbud mot 
könsstympning av kvinnor, 
samt misstanke om begånget 
brott för vilket det inte är 
föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse i ett år eller försök 
till brott för vilket det inte är 
föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse i två år. 

Kommunchef Enhetschef  

Lex Sarah      

     

LEX 
1 

Anmälan till tillsynsmyndighet om 
missförhållanden i kommunens egen verksamhet 

SoL 14 kap 2 § 
LSS 24 § b-g och 
23 § e 

 Nämndens 
ordförande 

  

 a) Inleda utredning SoL 14 kap 2 § LSS 
24 § b-g och 23 § e 

 Kommunchef Kommunjurist  

 b) Beslut att sekretessbelägga SoL 14 kap 2 § LSS 
24 § b-g och 23 § e 

 Kommunchef Kommunjurist  

 c) Mottagare av rapport om missförhållande. SoL 14 kap 2 § LSS 
24 § b-g och 23 § e 

 Kommunchef Socialsekreterare  

 d) Bedömning av missförhållande eller risk för 
eventuellt missförhållande. 

SoL 14 kap 2 § LSS 
24 § b-g och 23 § e 

 Kommunchef Kommunjurist  

 e) Rutiner för utredning. SoL 14 kap 2 § LSS 
24 § b-g och 23 § e 

 Kommunchef Kommunjurist  

 f) Polisanmälan.  Ytterligare sekretessbrytande 
bestämmelser kan finnas. 

Kommunchef Socialchef  

LEX 
2 

Underrättelse till tillsynsmyndighet om 
missförhållanden i enskild verksamhet. 

SoL 13 kap 5 §   Nämndens 
ordförande 

 



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Överklagande 

E)   Omsorg om äldre och funktionshindrade 
   

Omsorg om äldre och funktionshindrade 

   

OMS 
1 

Utredning enligt socialtjänstlagen SoL 11 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare  

 a) att utredning inte ska inledas. SoL 11 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) att utredning inte ska inledas eller att inledd 

utredning ska läggas ned. 
SoL 11 kap. 1 §, 
2 § och 4 § 

 Kommunchef Biståndshandläggare  

 c) att utredning ska avslutas utan åtgärd. SoL 11 kap. 4 §  Kommunchef Biståndshandläggare  
OMS 

2 
Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 
personlig omvårdnad/service, trygghetslarm, 
matdistribution m.m. 

SoL 4 kap. 1 § Beslut om hälso- och 
sjukvårdsinsatser ges med stöd av 
HSL och är inte 
överklagningsbara. 

Kommunchef Biståndshandläggare  

 a) enligt riktlinje SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) utöver riktlinje SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare  

OMS 
3 

Beslut om bistånd i form av särskild 
boendeform 
 

SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef   

 a) enligt riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Samordnare  
 b) utöver riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Enhetschef  
 c) beslut om plats på specifikt särskilt boende.  SoL 4 kap. 1 §  Ej delegerat, 

SMN fattar 
beslut 

  

OMS 
4 

Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap. 
8-9 §§ SoL om insatser enligt 4 kap. 1 § SoL 
(inflyttning från annan kommun). 

SoL 2 kap. 8 och 
9 § samt 
4 kap. 1 § 

Härutöver bör beslut alltid fattas 
om vilka insatser utöver boendet 
som ska tillkomma. 

Kommunchef Samordnare  

OMS 
5 

Beslut om bistånd i form av 
avlastningsplats/växelvård/avlösning i 
hemmet 

 Jämför sidan 54 i proposition 
1990/90:14. 

   

 a) enligt riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Samordnare  
 b) utöver riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Samordnare  

OMS 
6 

Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet/daglig sysselsättning  
 

SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef   



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Överklagande 

 a) enligt riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) utöver riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Enhetschef  

OMS 
7 

Beslut om ledsagarservice SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef   

 a) enligt riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) utöver riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Enhetschef  

OMS 
8 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef   

 a) enligt riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) utöver riktlinje. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare  
 c) Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson. 
SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Enhetschef  

OMS 
9 

Beslut om bistånd i form av boendestöd. SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare 

Socialsekreterare 

 

 Beslut om utredande hjälp i hemmet dag SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare 

Socialsekreterare 

 

 Beslut om utredande hjälp i hemmet kväll SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare 

Socialsekreterare 

 

 Beslut om utredande hjälp i hemmet natt SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare 

Socialsekreterare 

 

 Beslut om utredande hjälp i hemmet helg SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Biståndshandläggare 

Socialsekreterare 

 

OMS 
9 

Beslut om tillfällig hjälp i hemmet SoL 4 kap. 1 §  Kommunchef Enhetschef, VoO  

OMS 
10 

Beslut om avgift. SoL 8 kap. 2 §  Kommunchef Avgiftshandläggare  

OMS 
11 

Höjning av minimibeloppet i skälig 
omfattning pga. särskilda omständigheter.  
 

SoL 8 kap. 8 § 1 
st. 

 Kommunchef Avgiftshandläggare  

OMS 
12 

Minska minimibeloppet i skälig omfattning. SoL 8 kap. 8 § 2 
st. 

 Kommunchef Avgiftshandläggare  

OMS 
13 

Avskrivning (redan debiterad fordran) och 
jämkning av avgift 
 

SoL 9 kap. 4 §     



Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Vidaredelegat Överklagande 

 a) under ¼ belopp SoL 9 kap. 4 §  Kommunchef Verksamhetschef  
 b) över ¼ belopp SoL 9 kap. 4 §  SMN   

OMS 
14 

Ändring av avgift om något förhållande som 
påverkar avgiftens storlek har ändrats. 
 

SoL 8 kap. 2 §  Kommunchef Avgiftshandläggare  

OMS 
15 

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

SoL 4 kap. 2 §     

 a) under ¼ basbelopp SoL 4 kap. 2 §  Kommunchef Verksamhetschef  
 b) över ¼ basbelopp SoL 4 kap. 2 §  SMN   

OMS 
16 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av legal ställföreträdare (god 
man/förvaltare). 

SoF 5 kap. 3 § Se även 2 § 3 p. förordningen 
(1996:933) om Verksamhetschef 
inom hälso- och sjukvården. 

Kommunchef Biståndshandläggare 
 
Socialsekreterare 

 

OMS 
17 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
att behov av förvaltare inte längre föreligger. 

SoF 5 kap. 3 §  Kommunchef Biståndshandläggare 
 
Socialsekreterare 

 

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), se SKL:s cirkulär 
LSS 1 Beslut om personkretstillhörighet. LSS 1 § och 7 § Beslut om personkretstillhörighet 

fattas inte särskilt, utan är en del 
av beslut om insats enligt 9 § 
LSS. Beslut om personkrets-
tillhörighet kan följaktligen inte 
heller överklagas särskilt. 

Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 2 Beslut om biträde av personlig assistent LSS 9 § 2 p.  Kommunchef   
 a) under 20 timmar. LSS 9 § 2 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) över 20 timmar. LSS 9 § 2 p.  Kommunchef Samordnare  

LSS 3 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistent vid tillfälligt utökade behov.  
 

LSS 9 § 2 p.  Kommunchef Bistånds-handläggare  

LSS 4 Beslut om ledsagarservice LSS 9 § 3 p.  Kommunchef   
 a) enligt riktlinje. LSS 9 § 3 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) utöver riktlinje LSS 9 § 3 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 5 Beslut om biträde av kontaktperson LSS 9 § 4 p.  Kommunchef   
 a) enligt riktlinje. LSS 9 § 4 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
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 b) utöver riktlinje. LSS 9 § 4 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
LSS 6 Beslut om avlösarservice i hemmet LSS 9 § 5 p.  Kommunchef   

 a) enligt riktlinje. LSS 9 § 5 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) utöver riktlinje. LSS 9 § 5 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 7 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

LSS 9 § 6 p.  Kommunchef   

 a) enligt riktlinje. LSS 9 § 6 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) utöver riktlinje. LSS 9 § 6 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 8 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

LSS 9 § 7 p.  Kommunchef   

 a) enligt riktlinje. LSS 9 § 7 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
 b) utöver riktlinje LSS 9 § 7 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 9 Beslut om boende i familjehem för barn och 
ungdomar.  
 

LSS 9 § 8 p.  Kommunchef Samordnare  

LSS 
10 

Beslut om boende i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar.  
 

LSS 9 § 8 p.     

 a) inom kommunens boenden. LSS 9 § 8 p.  Kommunchef Samordnare  
 b) inom boenden som drivs av annan.  LSS 9 § 8 p.  Ej delegerat, 

SMN fattar 
beslut 

  

LSS 
11 

Beslut om boende för vuxna i bostad med 
särskild service etc.  
 

LSS 9 § 9 p.     

 a) inom kommunens verksamhet. LSS 9 § 9 p.  Kommunchef Samordnare  
 b) inom boenden som drivs av annan. LSS 9 § 9 p.  Ej delegerat, 

SMN fattar 
beslut 

  

LSS 
12 

Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 
och inte utbildar sig. Personkrets 1 och 2 inom 
kommunens verksamhet. 

LSS 9 § 10 p.     

 a) inom kommunens verksamhet. LSS 9 § 10 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
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 b) annan. LSS 9 § 10 p.  Ej delegerat, 
SMN fattar 
beslut 

  

LSS 
13 

Beslut om att utbetala assistansersättning till 
annan person än den som är berättigad till 
insatsen. 
 

LSS 11 §  Kommunchef Enhetschef  

LSS 
14 

Beslut om återbetalningsskyldighet för 
felaktig eller för hög assistansersättning. 
 

LSS 12 §  Kommunchef   

LSS 
15 

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS 
för person som inte är bosatt i kommunen.  
 

LSS 16 § 2 st.  Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 
16 

Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS.  
 

LSS 16 § 3 st.  Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 
17 

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare. LSS 17a § Beslutet är inte överklagbart. Ej delegerat, 
SMN fattar 
beslut 

  

LSS 
18 

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

Se anmärkning 20 § LSS 
5 § LSS-förordningen 
SoF 6 kap. 2 § 

Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 
19 

Beslut om ersättning till familjehem (arvode 
och omkostnadsersättning).  
 

  Kommunchef Enhetschef  

LSS 
20 

Beslut om ersättning till kontaktperson 
(arvode och omkostnadsersättning). 
 

  Kommunchef Enhetschef  

LSS 
21 

Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov förmyndare, 
förvaltare eller god man. 
 

LSS 15 § 6 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  

LSS 
22 

Anmälan till överförmyndare att förvaltare 
eller god man inte längre behövs. 
 

LSS 15 § 6 p.  Kommunchef Biståndshandläggare  
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Överflyttning av ärende 

FLY 
1 

Överflyttning av ärende. (Avser omsorg  
av äldre och funktionshindrade). 

SoL 2 a kap. 10-
12 §§ § 

 Ej delegerat, 
SMN fattar 
beslut 

  

Överklaganden m.m. 

ÖVK 
1 

Ändring av beslut och yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat. 

FL Ändring av beslut enligt 2017 års 
FL har ersatt uttrycket 
”omprövning” i 1986 års FL. 

Kommunchef Delegat i  
ursprungsbeslutet 

 

ÖVK 
2 

Prövning av att överklagande skett i rätt tid 
och avvisning av överklagande som kommit 
in för sent. 

FL  Kommunchef Delegat i  
ursprungsbeslutet 

 

ÖVK 
3 

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

  Kommunchef Verksamhetschef  

ÖVK 
4 

Utse ombud att föra nämndens talan.  Antingen ombud inom förvalt-
ningen eller externt ombud. 

Kommunchef Verksamhetschef  

ÖVK 
5 

Avvisande av ombud i verksamhet. FL 14 § 
 

 Kommunchef Verksamhetschef  



       

  
 
 
 
 
 
Förordnade politiker 
 
Ordförande för sociala myndighetsnämnden: Stefan Nybom (S) 
Vice ordförande för sociala myndighetsnämnden: Sigbritt Persson (S) 
Annan utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden: Carina Ohlson (C) 
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