
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 2002-05-14 Bilaga 2 
 1 (31) 

Delegeringsförteckning 
 

Nr 
 

Ärende 
 

Lagrum Delegat Anmärkning 
 

1 BESLUT SOM ENLIGT 10 kap. 4 § SoL KAN 
DELEGERAS TILL UTSKOTT MEN INTE TILL 
TJÄNSTEMAN 
 

 Utskott som består av 
ledamöter eller 
ersättare i nämnden 
 

Ett arbetsutskott skall bestå av minst 
tre ledamöter eller ersättare. 
 

1.1 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör 
någon av hans föräldrar eller annan vårdnads-
havare 
 

6 kap. 6 § SoL  Ett beslut om att bereda en underårig 
vård i ett visst familjehem är att be-
trakta som ett medgivande enligt 
6 kap. 6 §. Utredning av familje-
hemmet skall alltid ske. 
 

1.2 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 
socialtjänstlagen fortfarande behövs. 
Den är tillämplig vid både SoL-
placeringar och privata placeringar.  
 

1.3 Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap. 6 § SoL och 
6 kap. 12 § SoL 
 

  

1.4 Återkallelse av medgivande att ta emot 
adoptivbarn 
 

6 kap. 13 § SoL   

1.5 Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande får 
fortsätta 
 

6 kap. 14 § SoL   

1.6 Beslut om att föra talan i länsrätt om återkrav enligt 
9 kap. 1 § 
 

9 kap. 3 § SoL   
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

1.7 Beslut om ansökan hos länsrätt om vård enligt LVU 4 § LVU 
 

  

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

6 § 1 st. LVU  Se även 2.1 ang. möjlighet för 
ordföranden eller annan som nämnden 
förordnat att fatta sådant beslut. 
 

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

11 § 1 st. LVU  Jfr. 2.2 och 2.3.  
 

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

11 § 2 st. LVU  Jfr. 2.2 och 2.3. 
 

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

13 § 1 och 2 st. 
LVU 

 Jfr. 1.2. 
 

1.12 
 

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

13 § 1 och 3 st. 
LVU 

  

1.13 Övervägande om beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1. och 
2. 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. Jfr. 1.2.  
 

1.14 Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. LVU  Beträffande kvarstående ansvar för 
kommunen se Socialstyrelsens 
meddelandeblad  17/88. 
 

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

22 § 1 st. LVU    

1.16 Prövning av om beslut om förebyggande insats 
skall upphöra att gälla. 
 

22 § 3 st. LVU  Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e månad skall 
pröva om insatsen fortfarande behövs. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

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

22 § 3 st. LVU 
 

  
 
 

1.18 Ansökan hos länsrätten om flyttningsförbud 24 § LVU 
 

 Jfr. 25 § LVU. 
 
 

1.19 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 
 

26 § 1 st. LVU  Jfr. 1.2. 
 

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

  

1.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU  Jfr. 2.4. 
 

1.22 Beslut att begära polishandräckning för att genom-
föra läkarundersökning 
 

43 § 1. LVU  Jfr. 2.5. 

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

43 § 2. LVU  Jfr. 2.6. 

1.24 Beslut om ansökan hos länsrätt om vård enligt LVM 
 

11 § LVM   

1.25 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare 
 

13 § LVM  Beträffande kompletterande 
beslutanderätt se 2.7. 
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Nr Ärende Lagrum Beslutande Anmärkning 
 

2 BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG (s.k. 
kompletterande beslutanderätt) 
 

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

2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
ungdom under 20 år 

6 § 1 och 2 st.  
LVU 

Nämndens ordf., 
nämndens vice ordf., 
annan ledamot som 
nämnden förordnar 
 

 
 

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

11 § 1 och 3 st. 
LVU 

 
            - ” - 

 

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

11 § 2 och 3 st. 
LVU 

 
            - ” - 

 

2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU 
 

 
            - ” - 

 

2.5 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 
 

43 § 1. LVU Nämndens ordf. och 
nämndens vice ordf. 

OBS! Beslutanderätten kan inte 
delegeras till annan ledamot.  
 

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

43 § 2. LVU Nämndens ordf., 
nämndens vice ordf., 
annan ledamot eller 
tjänsteman som 
nämnden förordnat 
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.7 Beslut om omedelbart omhändertagande av miss-
brukare  

13 § LVM Nämndens ordf., 
nämndens vice ordf., 
annan ledamot som 
nämnden förordnat 

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

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 
 
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 10). 
 
Ärende 
 
 

 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
Delegat 

 
 
 
 
Anmärkning 
 

3 Socialtjänstlagen m.m. 

 

  Alla ansökningar om bistånd skall 
oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL 
för att den enskilde skall ha möjlighet 
att få sin sak rättsligt prövad. I vissa 
fall när avslag ges enligt 4:1 kan så 
speciella omständigheter föreligga att 
socialnämnden med stöd av 4:2 
beviljar bistånd. 

 
3.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

 
4 kap. 1 § SoL Handläggare En individuell bedömning skall alltid 

göras i biståndsärenden.  
 

 -  med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 
 

4 kap. 1 § SoL och 
4 kap. 4 § SoL 

Handläggare  

 -  med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 
 

4 kap. 1 § SoL och 
4 kap. 5 § SoL 

Arbetsledning  

3.2 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel 
 

4 kap. 1 § SoL Arbetsledning  

3.3 Hyresskulder mer än tre månader  
 

4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 
 

Utskott  
 

3.4 Skuldsanering 4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 
 

Utskott 
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.5 Borgensåtagande, avser hyreskontrakt 4 kap. 2 § SoL 
 

Utskott  

3.6 Beslut om ekonomiskt bistånd till begravnings-
kostnader och utgifter i omedelbar anslutning till 
dödsfallet 
 

4 kap. 2 § SoL Handläggare Avslag på bistånd till begravnings-
kostnader ges med hänvisning till 4.1 
SoL. 
I åtskilliga fall visar det sig i efterhand 
att tillgångar tillfaller dödsboet t.ex. 
försäkring, återbetalning av skatt m.m. 
Begravningskostnader kan återkrävas 
endast om den beviljas med villkor om 
återbetalningsskyldighet enligt 4.2. 
 

3.7 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL 
 

9 kap. 1 § och 
9 kap. 2 § SoL 

Utskott Jfr. 1.6 

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

9 kap. 2 § , 2 st. 
SoL 

Utskott Återkrav får endast ske om biståndet 
getts under villkor om återbetalning 
 

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

4 kap. 1 § SoL Utskott Jfr. 1.1. Placeringar av barn och 
ungdom är så ingripande åtgärder 
oavsett om de ges med stöd av SoL 
eller LVU att de bör beslutas av 
utskott. 
 

3.10 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem 
för barn och ungdom 
 

4 kap. 1 § SoL Handläggare Inte varaktig vård, högst fyra månader. 

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

4 kap. 1 § SoL Utskott Jfr. 3.9 
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.12 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 
samband med placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård eller boende  
 
-  enligt kommunens riktlinjer 
 
-  utöver kommunens riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 
 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
 
 
Handläggare 
 
Arbetsledning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
eller i familjehem 
 

4 kap. 1 § SoL Arbetsledning Observera lagen (1992:1528) om 
offentlig upphandling, men också 
kravet på individuell bedömning i 
biståndsärenden. 
 

3.14 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
 

  Uppdraget ska regleras genom avtal 
med familjehemmet. 
Se aktuellt cirkulär från 
Kommunförbundet. 

 -  enligt norm och riktlinjer 
 

 Handläggare  

 -  över norm och riktlinjer 
 

 Utskott  

3.15 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i 
hem för vård eller boende eller i familjehem  
 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

3.16 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare  

 Utskott 
 
 

Observera lagen om offentlig 
upphandling. 

3.17 Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, 
rehabilitering för psykiskt funktionshindrade 
 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

3.18 Beslut om bistånd i form av boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade 
 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.19 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 
 

4 kap. 1 § SoL Arbetsledning  

3.20 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Arbetsledning 
 

 

3.21 Beslut om förordnande och entledigande 
 

   

 -  av kontaktperson  
 

Handläggare 
 

 

 -  av kontaktfamilj  
 

Handläggare 
 

 

3.22 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj 
 

  Uppdraget ska regleras genom avtal.  
Se aktuellt cirkulär från Kommunför-
bundet. 

 - enligt norm och riktlinjer  Handläggare 
 

 

 - utöver norm och riktlinjer  Arbetsledning 
 

 

3.23 Beslut om hemma hos-insatser 
 

4 kap. 1 § SoL Arbetsledning  

3.24 Beslut om bistånd i form av försöks-/jourlägenhet 
 

4 kap. 1§ SoL Handläggare  

3.25 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 
missbrukare 
 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

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

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

Handläggare 
 

Se Kommunförbundets cirkulär 
1997:128  
 

3.27 Beslut om ersättning för missbruksvård i form av 
plats i hem för vård eller boende eller i familjehem 
(vuxna) 
 

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

Handläggare  

3.28 Beslut om framställning till försäkringskassa om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt barn-
bidrag när barn är placerade utom hemmet 
 

4 § 3 st. resp. 7 § 
Lag om allmänt 
barnbidrag 

Handläggare  

 



10 
Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.29 
 

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg 

1-3 §§ kungörelsen 
(1962:393) om rätt 
i vissa fall för 
kommun eller 
annan att uppbära 
folkpension 
 

Handläggare  

3.30 Underrättelse till försäkringskassan om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB-
hem respektive återflyttat till boförälder 
 

2 § förordningen 
om underhållsstöd 
jämfört med 11 § 
lagen om 
underhållsstöd 
 

Handläggare  

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

3 kap. 15 § AFL Handläggare  

3.32 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som 
ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som 
förskott på förmån 
 

17 kap. 1 § AFL, 
9 kap. 2 § SoL 

Handläggare  
 
 

3.33 Beslut om att föra talan om ersättning hos länsrätt 
om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap. 1 § SoL 
 

9 kap. 3 § 1 st.  
SoL 

Arbetsledning  

3.34 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 
8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § och 9 kap. 2 § 
 

9 kap. 4 § SoL Utskott  

3.35 Beslut om att inleda utredning (vuxna) 
 

11 kap. 1 § SoL Handläggare  

3.36 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
inledd utredning skall läggas ned (barn och vuxna) 
 

11 kap. 1 § SoL Arbetsledning  
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.37 Beslut om att inleda utredning (barn) 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
 

Arbetsledning Nämndens befogenheter och 
skyldigheter vid barnutredningar 
regleras i 11 kap. 2 § SoL 

3.38 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 
 

11 kap. 1 § SoL Arbetsledning  

3.39 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn   
 

11 kap. 2 § SoL Utskott  

3.40 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till annan kommun 
 

16 kap. 1 § SoL Utskott Avser även ärenden enligt LVU och 
LVM. 

3.41 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun 
 

16 kap. 1 § SoL Utskott  

3.42 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vård-
nadshavare som tidigare varit familjehemsförälder 
 

6 kap. 11 § SoL Utskott Särskilt avtal bör ingås mellan 
nämnden och de nya vårdnadshavarna 

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

5 kap. 3 § SoF Arbetsledning  OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av socialnämnden.  
 
 

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

5 kap. 3 § SoF Arbetsledning  

3.45 Beslut om anmälan till överförmyndaren om för-
hållanden betr. förvaltningen av underårigs 
egendom 
 

5 kap. 3 § SoF Arbetsledning 
 

Avser all slags egendom och inkomster 
inklusive tilläggspension 

3.46 Framställan till domstol om behov av målsägande-
biträde för underårig 
 

5 kap. 2 § SoF Handläggare  
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.47    Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m.  4-16 §§ Lag om 
bostadsanpass-
ningsbidrag 
(1992:1574) 
 

Handläggare  

3.48 Beslut om återbetalning av erhållet bidrag 17 § Lag om 
bostadsanpass-
ningsbidrag 
(1992:1574) 
 

Utskott  

3.49 Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning 
och särskilt bidrag) 
 

1 § 3., 17 och 18 §§ 
Lag om mot-
tagande av 
asylsökande m.fl. 
(SFS 1994:137) 
 

Handläggare Kontakt skall tas med Migrations-
verket innan ersättning betalas ut. 
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL 
är inte aktuellt 

3.50 Beslut om nedsättning av dagersättning till asyl-
sökande 
 

10 § Lag om 
ändring i lagen om 
mottagande av 
asylsökande m.fl. 
(SFS 1994:971). 
 

Arbetsledning  

3.51 
 

Beslut om introduktionsersättning 1 § Lag om intro-
duktionsersättning 
för flyktingar och 
vissa andra 
utlänningar (SFS 
1992:1068). 
 

Arbetsledning  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

4 Vård enligt LVU 
 

   
Se även avsnitt 1 och 2. 

4.1 
 

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård  8 § LVU Arbetsledning  

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

9 § 3 st. LVU Ordf., vice ordf. eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnat 
att fatta beslut om 
omedelbart omhän-
dertagande 
 

 

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

11 § 4 st. LVU Handläggare T.ex. kortare vistelse utom familje-
hemmet eller hemmet för vård eller 
boende 

4.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas 
 

   

 -  när överenskommelse inte kan nås med föräldern 
eller vårdnadshavaren 
 

14 § 2 st. 1. LVU Utskott  

 -  när överenskommelse inte kan nås med föräldern 
eller vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets 
beslut 
 

14 § 2 st. 1. LVU Arbetsledning  

4.5 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 
för föräldern eller vårdnadshavaren 
 

14 § 2 st. 2. LVU Utskott  

 -  i avvaktan på utskottets beslut 
 

14 § 2 st. 2. LVU Arbetsledning, 
jourpersonal 
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

30 § 2 st. LVU Ordf., vice ordf., 
annan ledamot som 
nämnden förordnat 
att fatta beslut om 
flyttningsförbud 
 

Jfr. 2.4. 

4.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
andra vårdnadshavare efter beslut om flyttnings-
förbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överens-
kommelse inte kan nås 
 

31 § LVU Utskott  

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

32 § 1 st. LVU Handläggare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

5 Vård av missbrukare enligt LVM 

 

   
Se även avsnitt 1 och 2. 

5.1 
 

Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för 
tvångsvård 
 

7 § LVM Arbetsledning 
 

Jfr. 3.35. 

5.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
 

7 § LVM Arbetsledning  

5.3 Beslut om vilken tjänsteman som skall svara för 
kontakterna med missbrukaren och olika 
vårdgivare 
 

8 § LVM Handläggare  
 

5.4 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Handläggare Beslut om läkarundersökning skall 
fattas om sådan inte är uppenbart 
obehövlig. 
 

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

45 § 1. LVM Arbetsledning  

5.6 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2. LVM Arbetsledning  
 
 

5.7 Beslut om ersättning från den enskilde till 
kommunen för missbruksvård i form av plats vid 
hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 
 

8 kap. 1 § SoL och 
6 kap. 1 § SoF 

Handläggare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

6 Föräldrabalken, FB 

 

  Jfr. 10 kap. 5 § SoL 

6.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
 

1 kap. 4 § 1 st. FB Handläggare Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 
Att fastställa faderskap. - Utredning 
skall anses inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller rätten förklarat 
en man inte vara far enligt 1 kap. 2 § 
FB. 
 

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

2 kap. 1 § FB Arbetsledning  

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

 

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

6.5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 
 

3 kap. 5 § 2 st. och 
6 § 2 st. FB 
 

Handläggare  

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

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

Handläggare Se cirkulär 1998:174 

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

6 kap. 6 §, 14 a §, 
2 st., 15 § 

Arbetsledning Beslutet kan ej överklagas 

6.8 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i 
vårdnads-, boende- och umgängesmål 
 

6 kap. 19 § FB Handläggare  
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.9 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller 
umgänge 
 

6 kap. 20 § FB Handläggare  

6.10 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden 
 

6 kap. 19 § 2 st. FB Arbetsledning  

6.11 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 
betalas för längre perioder än tre månader  
 

7 kap. 7 § 2 st. FB Handläggare Se Kommunförbundets cirkulär 
1996:167 angående kommunernas 
uppgifter med anledning av ny lag-
stiftning om underhållsstöd till barn 
m.m. Avtal eller dom om underhåll 
kommer endast att ha betydelse om 
underhållet kommer att överstiga 
underhållsstödet och i de fall föräld-
rarna själva är överens om underhållet 
och inte kommer att söka underhålls-
stöd samt i de fall när förlängt under-
hållsstöd inte utgår. Detta gäller barn 
till såväl gifta som ogifta föräldrar. Har 
talan om underhållsbidrag väckts före 
ikraftträdandet tillämpas äldre 
bestämmelser i fråga om socialnämnds 
rätt att föra talan för barnet.   
 

6.12 Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande  
 

6 kap. 14 § SoL Handläggare  

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

5 kap. 3 § SoF Arbetsledning 
 
 

 

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

5 kap. 3 § SoF  Arbetsledning  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

7 OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONS-
HINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  
 
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 10). 
 

   

 
Socialtjänstlagen, SoL 
 

   
 

7.1 Beslut om att inleda utredning 
 

11 kap. 1 § SoL Handläggare  

7.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst 4 kap. 1 § SoL Handläggare Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser 
ges med stöd av HSL och är inte 
överklagbara. 
 

7.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 
 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

7.4 Beslut med anledning av ansökan om 
förhandsbesked 
 

2 kap. 3 § SoL  Handläggare Om bifall ges till förhandsbesked 
prövas biståndet enligt 4.1 SoL 

7.5 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats eller 
växelvård  
 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

7.6 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet  4 kap. 1 § SoL Handläggare  
 

7.7 Beslut om ledsagarservice 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Handläggare  
 

7.8 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 
 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

7.9 Beslut om avgift 8 kap. 2 § SoL Handläggare 
 

Obs! Fr.o.m. 1/7 2002 gäller nya 
avgiftsbestämmelser 
 

7.10 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och 
omvårdnad samt boende 
 

8 kap. 2 § SoL Handläggare Obs! Fr.o.m. 1/7 2002 gäller nya 
avgiftsbestämmelser 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

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

4 kap. 2 § SoL Handläggare  

7.12 Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 
 

 Utskott Obs. Lagen om offentlig upphandling. 

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

5 kap. 3 § SoF 
 

Arbetsledning  

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

5 kap. 3 § SoF Arbetsledning  
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning 
 

 
Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
 

  Se Kommunförbundets cirkulär ang. 
LSS. 
 

7.15 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Handläggare Beslut om personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan är en del av 
beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut 
om personkretstillhörighet kan följakt-
ligen inte heller överklagas särskilt. 
 

7.16 Råd och stöd (i de fall kommunen är ansvarig) 
 

2 § och 9 § 1. LSS Handläggare  

7.17 Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. LSS Handläggare 
 

 

7.18 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent 
vid tillfälligt utökade behov 
 

7 § och 9 § 2. LSS Handläggare  

7.19 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistent 
 

7 § och 9 § 2. LSS Handläggare  

7.20 Ledsagarservice 7 § och 9 § 3. LSS 
 

Handläggare  

7.21 Biträde av kontaktperson 
 

7 § och 9 § 4. LSS Handläggare  

7.22 Avlösarservice i hemmet 
 

7 § och 9 § 5. LSS Handläggare  

7.23 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 

7 § och 9 § 6. LSS Handläggare  

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

7 § och 9 § 7. LSS Handläggare  

7.25 Beslut om boende i familjehem för barn och ung-
domar 
 

7 § och 9 § 8. LSS Handläggare Jfr. 1.1. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

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

7 § och 9 § 8. LSS 
 
 

  
 

 -  inom kommunens boenden  Handläggare 
 

 

 -  inom boenden som drivs av annan  Arbetsledning 
 

Obs! Lagen om offentlig upphandling 

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

   

 -  inom kommunens boenden 7 § och 9 § 9. LSS Handläggare 
 

 

 -  inom boenden som drivs av annan 
 

7 § och 9 § 9. LSS Arbetsledning Obs! Lagen om offentlig upphandling 

7.28 Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig 
 

7 § och 9 § 10. LSS  Personkrets 1 och 2. 

 -  inom kommunens verksamhet  Handläggare 
 

 

 -  annan  Arbetsledning 
 

 

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

11 § LSS Arbetsledning  

7.30 Beslut om upphörande av insats enligt LSS 
 

 Handläggare  

7.31 Beslut om återbetalningsskyldighet 
 

12 § LSS Arbetsledning  

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

16 § 2 st. LSS Arbetsutskott  
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

16 § 3 st. LSS Handläggare  

7.34 Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 
17 a § 
 

 Utskott  

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

20 § LSS, 5 § LSS-
förordningen, 
6 kap. 2 § SoF  

Handläggare Beslutet är inte överklagbart. 
 
 
 

7.36 Beslut om att anmäla behov av assistansersättning 
till försäkringskassa 
 

5 § 2 st. LASS Handläggare Gäller under förutsättning att den 
enskilde ansökt om personlig assistent 
enligt LSS, inte enligt SoL. 
 

7.37 Godkännande av familjehem 6 kap. 6 § SoL Handläggare Se 1.1. 
 

7.38 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
 

  Se 3.14. 

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

15 § 6. LSS Arbetsledning  
 

7.40 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 
förvaltare eller god man inte längre behövs 
 

15 § 6. LSS Arbetsledning  

7.41 Anmälan till länsstyrelsen av allvarliga missför-
hållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet 
 

11 § LSS-förord-
ningen (1993:1090) 

Utskott Dessa ärenden bör inte delegeras till 
tjänsteman  
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Nr 
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område 
 

   

7.42 Anmälan av allvarlig skada på person som omfattas 
av LSS eller risk för skada på person som omfattas 
av LSS 
 

SOSFS 1996:17 Utskott Dessa ärenden bör inte delegeras till 
tjänsteman 

7.43 Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig 
skada eller sjukdom i samband med vård, behand-
ling eller undersökning 

6 kap. 4 §. Lag om 
yrkesverksamhet 
på hälso- och 
sjukvårdens 
område 
(SFS 1998:531) 
 

Verksamhetschefen 
eller den medicinskt 
ansvariga sjuk-
sköterskan 

Vårdgivaren ansvarar för att Lex 
Mariaanmälningar görs. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

8 SEKRETESSLAGEN 
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 10). 

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

8.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild. 
 

2 kap. 14 § TF, 15 
kap. 6 och 7 §§ 
SekrL, 14 kap. 9 
och 10 §§ SekrL 

Förvaltningschef eller 
avdelningschef 

 

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

12 kap. 6 § SoL Förvaltningschef  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

9 Alkohollagen 
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 10). 
 

   
 

9.1 Beslut i ärenden rörande serveringstillstånd 
 

7 kap. 5 § alko-
hollagen 

Utskott Avser ny ansökan. Jfr. Kommunför-
bundets cirkulär 1995:9 och 1995:69 
 

9.2 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att 
även gälla uteservering 
 

7 kap. 5 § 
alkohollagen 

Utskott 
 

 

9.3 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd, dock ej 
uteservering 
 

7 kap. 5 § 
alkohollagen 

Handläggare  

9.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 
 

7 kap. 5 § 
alkohollagen 

Utskott  

9.5 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna 
sällskap 

7 kap. 5 § 
alkohollagen  

Handläggare 
 
 

 

9.6  Beslut om medgivande till ombyggnad av 
serveringsställe 
  

7 kap. 11 § 
alkohollagen 

Utskott  

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

7 kap. 17 § 
alkohollagen 

Handläggare Ansökan skall behandlas med förtur 

9.8 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 7 kap. 19 § 
alkohollagen 

Utskott 
 
 

 

9.9 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning  7 kap. 20 § 
alkohollagen 

Utskott 
 
 

 

9.10 Beslut om att förbjuda detaljhandel av öl eller 
servering av öl 
 

7 kap. 21 § 
alkohollagen 

Utskott  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

9.11 Beslut om att meddela varning till den som bedriver 
detaljhandel med eller servering av öl 
 

7 kap. 21 § 
alkohollagen 

Utskott  

9.12 Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning 
av alkoholdrycker för visst tillfälle 

3 kap. 10 § 2 st. 
alkohollagen 

Utskott 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

10 
 

ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH 
ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL, 
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA 
MYNDIGHETER 
 

   

10.1 
 

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

10 kap. 2 § SoL Förvaltningschef  

10.2 
 

Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 § SoL Förvaltningschef  

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

10 kap. 1-2 §§ SoL,  
3 kap. 10 §, 6 kap. 
33 § och 34 § 3. KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

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

10.4 Överklagande och yrkande om inhibition när 
länsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut 
och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten 
samt avgivande av yttrande i LSS-ärenden 
 

27 § LSS,  
6 kap. 33 § och 34 
§ 3. KL 

Delegaten i ur-
sprungsbeslutet 

 

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

10 kap. 1-2 §§ SoL, 
6 kap. 36 § KL 

Förvaltningschef Beslutet fattat av nämnd eller utskott 
men brådska råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet kan inte av-
vaktas. Se även vad som sägs i bilaga 1 
avsnitt 9 betr. delegering av beslutan-
derätt som annars inte är delegerbar.  
 

10.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till länsrätt och kammarrätt i LSS-ärenden 
 

27 § LSS, 6 kap. 
36 § KL 

Förvaltningschef  

10.7 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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Nr  Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

10.8 
 

Omprövning av beslut  27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 

 

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

24 § 1 st. FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 

 

10.10 Avvisande av ombud 9 § FvL Utskott  
 

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

Arbetsledning 
 
 

 

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

31 kap. 2 § 1 st. 
BrB 

Arbetsledning 
 
 

 

10.13 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Arbetsledning  
 

10.14 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § Lag med 
särskilda bestäm-
melser om unga 
lagöverträdare 
 

Arbetsledning  

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

31 § och 33 § 
Lag med särskilda 
bestämmelser om 
unga lagöver-
trädare 
 

Arbetsledning  

10.16 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 37 § Lag med sär-
skilda bestämmel-
ser om unga lag-
överträdare 
 

Arbetsledning 
 

 

10.17 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lagen om 
offentligt biträde 
 

Handläggare 
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Nr  Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

10.18 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offent-
ligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 
 

3 § Lagen om 
offentligt biträde 
och 7 § förord-
ningen om offent-
ligt biträde 
 

Arbetsledning  

10.19 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
namnlagen 

Arbetsledning 
 
 

 
 
 

10.20 Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsför-
farande 
 
- vid samtycke 
 
- ej samtycke 

6 kap. 14 § SoL   
 
 
Handläggare 
 
Utskott 
 

Se Kommunförbundets cirkulär 
1997:79 Ändringar vad gäller inter-
nationella adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige tjänste-
mannen vid tvekan angående de rätts-
liga förutsättningarna för adoptionens 
genomförande konsulterar den för-
medlande adoptionsorganisationen 
och Statens nämnd för internationella 
adoptionsfrågor (NIA). 
  

10.21 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 
5 kap. 2 § kör-
kortsförordningen 
 

Handläggare  

10.22 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 
utan vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. passför-
ordningen 

Arbetsledning  
 
 

10.23 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB Handläggare  
 

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

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Handläggare 
 

 

10.25 Yttranden angående värdeautomatspel 
 
 

44 § lotterilagen  Handläggare  
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Nr  Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

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

10.27 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § smittskydds-
lagen 

Arbetsledning 
 
 

 

10.28 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 § 1 st. smitt-
skyddslagen 

Arbetsledning 
 
 

 

10.29 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § ÄB Handläggare Folkbokföringsmyndighet skall 
underrättas om vem som är delegat. 
 

10.30 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § begrav-
ningslagen 
 

Arbetsledning Kommunen har rätt till ersättning för 
kostnaderna av dödsboet. 

10.31 Beslut om att ersätta enskild person för egendoms-
skada vid myndighetsutövning som förorsakats av 
personal upp till ett belopp av x kr 
 

3 kap. 2 § skade-
ståndslagen 

Arbetsledning  

10.32 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap. 2 § SoL Utskott Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och JK. I 
första hand bör nämnden avge yttran-
de på grund av ärendets principiella 
betydelse. 
 

10.33 Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i 
kommunens egen verksamhet 
 

14 kap. 2 § SoL Utskott  

10.34 
 

Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i 
enskild verksamhet 
 

13 kap. 5 § SoL Utskott  
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Nr  Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
 

10.35 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 
m.m.) 
 

12 kap. 10 § SoL 
och 1 kap. 5 § 
Sekr.L 

Utskott Vid brådskande ärenden arbetsledning 

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

12 kap. 10 § SoL Arbetsledning Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 
4 och 6 kap. samt misstanke om brott 
för vilket inte är föreskrivet lindringare 
straff än fängelse två år. 
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