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LAGRUM  BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING 

SOCIALTJÄNSTLAG (2001:453) (SoL)   

    

4 kap 1 § SoL Beslut om försörjningsstöd enligt kommunens norm 
och riktlinjer och omprövning av dessa beslut. 

Socialsekreterare Riktlinjer antagna av SN  

    

4 kap 1 § SoL Beslut om att utredning ska inledas respektive och 
avslutas. 

Socialsekreterare  

    

4 kap. 1 § SoL 
 

Beslut om försörjningsstöd per månad 
- högst 30 % av ett prisbasbelopp 
- högst 50 % av ett prisbasbelopp 
- om kostnad därutöver 
 

 
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Socialnämndens individutskott,  
I brådskande fall ordf. eller ledamot i  
individutskottet. 

Riktlinjer antagna av SN  

    

7 kap 1 § 1,2 st FB Beslut att upphäva föräldrars försörjningsskyldighet Socialnämndens individutskott  

    

4 kap. 2 § SoL Beslut om försörjningsstöd utöver 
skyldigheten enligt 4 kap 1 § SoL  
- högst 20 %  
- upp till 50 % av basbeloppet 
- om kostnad därutöver 
 

 
 
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall ordf. eller ledamot i 
individutskottet. 

 

    

4 kap. 1 § SoL Beslut om bistånd i form av egna medel Socialsekreterare  

    

4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt Enhetschef  
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 Framställan till Försäkringskassan eller CSN om 
ändrad utbetalning av barn eller studiebidrag enligt 
CSN - 2 kap 33 § Studiestödsförordning (2000:655)  

Socialsekreterare 
 

 

    

9 kap 4 § SoL Beslut att helt eller delvis efterge ersättnings- 
skyldighet enligt 9 kap 2§, 8 kap1§ samt 9 kap 1§ 
- högst 20 % av basbeloppet 
- därutöver 
- om biståndet eller kostnaden ursprungligen 
Beviljats av ordf., vice ordf. eller individ  
utskottet 

 
 
Verksamhetschef  
Socialnämndens individutskott 
Delegat som fattat det ursprungliga  
Beslutet 
 
 

 

    

11 kap 1 § SoL Beslut att inleda utredning Socialsekreterare   

    

11 kap 1 § SoL Beslut att inte inleda utredning Metodstödjare.  

    

11 kap 1 § SoL Beslut att inte inleda utredning gällande vuxen. Socialsekreterare  

    

11 kap 1 § SoL Beslut att avsluta utredning med åtgärd Socialsekreterare  

    

11 kap 1 § SoL Beslut att avsluta utredning utan åtgärd Socialsekreterare  

    

11 kap 2 § 3 st SoL Förlängning av utredningstid rörande 
barn som befaras fara illa. 

Individutskottet   

    

11 kap 1a § 2 st SoL Förlängning av tid i samband med  
förhandsbedömning rörande barn som befaras fara 
illa. 

Enhetschef  
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2a kap 10 § SoL Beslut om begäran om överflyttning av pågående 
ärende till nämnd i annan kommun. 

Socialnämndens individutskott  

    

2 a kap 11 § SoL Ansökan om överflytt av ärende hos Inspektionen 
för vård och omsorg. 

Socialnämndens individutskott  

    

11 kap 4 § 2 st SoL 
 

Beslut om framställan om överflyttning av  
pågående utredning till nämnd i annan kommun och 
om att överlämna pågående utredning till  
annan kommun 

Socialnämndens individutskott  

    

4 kap 1 § SoL Beslut om särskilda kostnader under vårdtiden, i 
samband med placering, omplacering eller flytt  
från familjehem, annat enskilt hem eller  
hem för vård eller boende  
- upp till 15 % av prisbasbelopp per vårdperiod  
- upp till 30% av prisbasbeloppet per vårdperiod 
- Om kostnad därutöver 

 
 
 
 
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall ordf. eller ledamot i 
individutskottet 

 
 

    

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

Övrigt bistånd inom Barn och Familj, per månad 
Upp till 10 % av prisbasbelopp 
Upp till 20 % av prisbasbelopp  
Om kostnad därutöver 
 
Kostnader i samband med umgänge för anhöriga till 
placerat barn, per månad 
10 % av basbeloppet 
20 % av basbeloppet  
Beslut om tillfällig placering av underårig i 

 
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 
 
 
 
Socialsekreterare 
Enhetschef  
Enhetschef 

 
 
 
 
 
 
 
Gäller hem som efter 
familjehemsutredning 
bedömts lämpliga av 
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 familjehem eller annat enskilt hem än det egna 
under längst fyra månader. 

socialnämnden 

    

4 kap 1 § SoL Jourfamiljehemsplacering  
 

Enhetschef   

    

4 kap 1 § SoL Beslut om tillfällig placering på hem för vård eller 
boende under längst fyra månader, barn & unga. 

- I egen regi   
- Extern regi  

 
 
Enhetschef  
Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall ordf. eller ledamot i 
individutskottet  

 

    

4 kap 1 § SoL 
 

Beslut om bistånd i form av placering på 
hem för vård eller boende (HVB), barn & unga. 

Socialnämndens individutskott                  
 

Kontrakt tecknas av 
Enhetschef  

    

4 kap 1 § SoL 
 
 

Beslut om placering för vuxna  
-hem för vård eller boende 
- särskilda boendeformer i privat regi 
- Annat hem för vård eller boende. 

Socialnämndens individutskott  
I brådskande fall ordf. eller ledamot  
i individutskottet 
 

Kontrakt tecknas av 
Enhetschef  

    

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering i extern 
utslussverksamhet. 

Socialnämndens individutskott  

    

4 kap 1 § SoL Placering av barn i familjehem eller annat enskilt 
hem för stadigvarande vård och fostran enl. 6 kap 6 
§ SoL. 
 
 
 

Socialnämndens individutskott  
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4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av tillfällig placering på 
stödboende under längst fyra månader. 

- I egen regi  
- Extern regi  

 
 
Enhetschef  
Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall ordf. eller ledamot i 
individutskottet 

 

    

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering på 
stödboende. 
 

Socialnämndens individutskott  

    

4 kap 1 § SoL Vård och behandlingsinsatser för vuxna, öppenvård 
- upp till 15h per månad intern insatser 
- upp till 20 % av basbeloppet per person och år   
- om kostnad därutöver  

 
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

 

    

8 kap 1 § 2 st SoL 
 

Beslut om ersättning från den enskilde vårdtagaren 
i samband med placering i familjehem eller hem för 
vård eller boende 

Enhetschef  

    

6 kap 8 § SoL Övervägande av om vård av underårig enligt SoL i 
annat hem än det egna fortfarande behövs. 

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera 

    

6 kap 8 § 2 st SoL Övervägande av vårdnadsöverflyttning efter 3 års 
familjehemsplacering. 

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera 
 

    

6 kap 6 § SoL Medgivande att ta emot underårig för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör 
föräldrar eller vårdnadshavare.  

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera 
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4 kap 1 § SoL 
 

Beslut om bistånd i form av placering i familjehem 
eller annat enskilt hem, avseende vuxna. 

Socialnämndens individutskott 
 

 

    

 Beslut om ersättning till familjehem eller  
annat enskilt hem gällande barn och vuxna  
enligt SKL´s norm 
- inom SKL:s norm 
- därutöver 

 
 
 
Socialsekreterare 
Enhetschef  

 
 
 

4 kap 1 § SoL Extern handledning för familjehem upp till tio 
tillfällen 
-  därutöver 

Enhetschef   
 
Socialnämndens individutskott 

 

    

 
 
4 kap 1 § SoL 
 
3 kap 6 b 2 st SoL 
 

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser i 
egen regi. 
Bevilja bistånd upp till 15h/månaden. 
Bevilja bistånd därutöver  
Avsluta bistånd 

 
 
Socialsekreterare 
Enhetschef  
Socialsekreterare 

 

    

4 kap 1 § SoL 
 
4 kap 1 § SoL 
3 kap 6 b 2 st SoL 

Beslut om bistånd i form av externa öppen-
vårdsinsatser. 
Bevilja bistånd 
Avsluta bistånd 

 
 
Enhetschef  
Socialsekreterare 
 

  

    

4 kap 1 § SoL 
 
 
3 kap 6 b § SoL 
 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 
-omprövning efter 6 månader 
Beslut att ge medgivande till uppdrag som 
kontaktperson/-familj. 

Socialsekreterare 
Enhetschef 
 
Socialsekreterare 
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6 kap 13 a FB Beslut om åtgärd utan den ena vårdnadshavarens 
samtycke. 

Socialnämndens individutskott  

    

3 kap 6a § 2 st SoL Beslut om öppna insatser för barn över 15 år utan 
vårdnadshavarnas samtycke. 

Socialnämndens individutskott  

    

6 kap 14 § SoL Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Socialsekreterare  

    

6 kap 14 § SoL Förlängning av utredningstiden för 
samtycke av adoption. 

Socialnämndens individutskott  

    

6 kap 13 § SoL Återkallelse av medgivande av adoption Socialnämnden  

    

YTTRANDEN TILL ALLMÄN DOMSTOL OCH ÅKLAGARMYNDIGHET 
  

32 kap 1,2 §§ BrB 
 

Yttrande till allmän domstol angående  
överlämnande till ungdomsvård/ungdomstjänst 
inom  
socialtjänsten. 

Socialsekreterare  

    

12 kap 8 § SoL 
 

Skyldighet att underrätta åklagarmyndigheten  
Om ungdomsvård/ ungdomskontrakt/ungdomstjänst 
samt föreskrifter inte kommit till stånd eller 
följts/fullföljts.  

Socialsekreterare 
 

 

    

11 § LUL Yttrande till åklagarmyndighet innan åklagare fattar 
beslut i åtalsfrågan. 

Socialsekreterare  

    

45, 46 § Namnlagen Yttrande enligt Namnlagen Socialsekreterare  
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15 kap 1 § ÄktB Yttrande beträffande äktenskapsdispens Socialsekreterare  

    

FÖRÄLDRABALKEN   

6 kap 19 o 20 § FB Lämna upplysningar till rätten i mål eller ärende om 
vårdnad och umgänge. 

Socialsekreterare  

    

6 kap 19 § FB På uppdrag av rätten verkställa ytterligare utredning 
i mål eller ärende om vårdnad eller umgänge. 

Socialsekreterare  

    

6 kap 15a § 3 st FB 
6 kap 17a § FB 
 

Beslut om att godkänna/inte godkänna skriftligt 
avtal mellan föräldrar och deras umgänge med 
gemensamma barn. 

Socialsekreterare  

    

21 kap 2 § FB Beslut att utse handläggare i verkställighetsmål  
rörande vårdnad och umgänge. 

Enhetschef  

    

4 kap 10 § FB FB Adoptionsyttrande Socialnämndens individutskott  

    

6 kap 8, 9 o10 § FB Anmälan till domstol om vårdnad 
och förmyndarskap för underårig. 

Socialnämndens individutskott  
 

    

1 kap 4 § FB Godkännande av faderskaps- och 
föräldraskapsbekräftelse 
 - vid samboende 
- Moder/fader  MF- och föräldraskapsprotokoll 

 
 
Assistent 
Assistent 

 

    

3 kap 5 § FB Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap. Socialsekreterare  

    

2 kap 9 § FB Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap där föräldrarna är gifta. 

Socialsekreterare  
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2 kap 7 o 9 § FB Beslut om nedläggning av faderskaps- 
utredning alt föräldraskapsutredning. 

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera 

    

2 kap 9 § FB Beslut att inte påbörja faderskapsutredning Socialnämndens individutskott Går inte att delegera 

    

2 kap 1 § FB Beslut att återuppta nedlagd utredning Enhetschef  

    

2 kap 3 § FB Överflyttning av faderskapsutredning 
alt föräldraskapsutredning till annan kommun. 

Socialnämndens individutskott  

    

FÖRVALTNINGSLAGEN OCH SEKRETESSLAGEN   

    

24 § 1 st FL Rättidsprövning (1986:223) Assistent  

    

SOSFS 2011:5. 7 
kap. 1 § AR 

Avsluta Lex Sarah och Lex Maria utredning med 
beslut 

Socialchef  

    

24 § 1 st FL Avvisning av skrivelse med överklagande av delegats 
beslut. 

Enhetschef  

    

24 § 1 st FL Avvisning av för sent inkomna överklaganden Enhetschef   

    

27 § FL Omprövning av delegats beslut Närmaste överordnad  

    

 Yttrande till förvaltningsdomstol 
med anledning av överklagat beslut 

Närmaste överordnad.  
 

 

    

 Beslut att överklaga dom i förvaltningsdomstol till  
högre rättsinstans 

 
 

 



 
                                                                                                                                             Delegationsbestämmelser 
                                                                                                                                                                                                                                      Riktlinje Delegation 
Fastställd 190311       Nästa revidering senast 200130  

 

         

           
  Q-nr: 6.1  

 

11 

- i brådskande fall och i samband 
med begäran om inhibition 
- i övriga fall 
 

Delegat över den som fattat det  
ursprungliga beslutet 
Socialnämndens ordf. eller vice ordf. 
i individutskottet 

    

10 kap 21 § OSL 
10 kap 18 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens 
verksamhet. 

Socialchef, ordf eller vice ordf i 
socialnämndens individutskott 

 

    

10 kap 21 § OSL 
14 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Beslut att polisanmäla alternativt inte polisanmäla  
vissa brott som riktar sig mot underåriga. 

Verksamhetschef  

    

11 kap 6 § 
Utlänningslagen 
 

Lämna uppgifter om utlännings personliga  
förhållanden till regeringen eller polismyndighet i 
ärenden rörande uppehållstillstånd eller  
verkställighet av beslut om avvisning eller  
utvisning 

Socialchef  
 
 

    

7 kap 4 § SoL Utlämnande av uppgifter om enskilda 
personliga förhållanden 

 

Socialchef  

    

12 kap 6 § SoL Utlämnande av uppgift till statlig myndighet Socialchef  

    

25 kap 7 § OSL 
26 kap 5 § OSL 

Beslut om sekretesskydd för anmälare 
 

Socialchef  

    

6 kap 2, 3 § OSL 
10 kap 14 § OSL 
 

Beslut om att vägra lämna ut allmän handling 
till enskild eller annan myndighet samt uppställande 
av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 

Socialchef 
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2 kap 1,3,6,7,12,13 § 
TF och 6 kap 3,7,8,§§ 
OSL 

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 

Arkivansvarig  

    

4§ AL Närarkivansvarig Socialchef  

    

4 § AL Skötsel av närarkiv Arkivredogörare (utses av ansvarig 
för närarkivet) 

 

    

6 kap 3 § OSL Utlämnande av allmän handling Arkivredogörare  

    

LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA 
(LVU) 

  

    

4 § LVU Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om vård  Socialnämndens individutskott  

    

6 § LVU Beslut om omedelbart omhändertagande Socialnämndens individutskott, I 
brådskande fall socialnämndens 
ordf. Magnus Ståhl, Eddie Forsman 
eller Ulrika Lind. 

 

LAGRUM  BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING 

8 § LVU Beslut om att hos förvaltningsrätten 
ansöka om förlängning av utredningstiden. 

Enhetschef  

    

9 § 3 st LVU 
 

Beslut om att omhändertagande 
enl. 6 § LVU skall upphöra 

Enhetschef  

    

11 § 1,3 st LVU Beslut om hur vården skall Socialnämndens individutskott   
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 ordnas och var den unge skall 
vistas under vårdtiden 

I brådskande fall Socialnämndens 
ordf. eller ledamot i individutskott. 

    

11 § 2,3 st LVU Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

Socialnämndens individutskott, i 
brådskande fall Socialnämnds ordf. 
eller ledamot i individutskott 

Går inte att delegera 
 

    

11 § 4 st  LVU 
 

Beslut rörande den unges personliga förhållanden, 
dock endast i den mån beslutet ej är att hänföra till 
11 § - 1 och 2 st LVU 

Verksamhetschef  

    

13 § 3 st LVU Övervägande av om det finns skäl att ansöka om 
överflytt av vården efter tre års familjehems-
placering.  

Socialnämndens individutskott  

    

13 § 1 st LVU Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

Socialnämndens individutskott  

    

13 § 2 st LVU Omprövning av vård med stöd 3 § LVU. Socialnämndens individutskott  

    

14 § 2 st 1p LVU 
 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge  
skall utövas när överenskommelse ej kan nås  
medföräldern eller vårdnadshavaren 

Socialnämndens individutskott  

    

14 § 2 st 2p LVU 
 

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

Socialnämndens individutskott, 
I brådskande fall Socialnämndens  
ordf. eller ledamot i individutskott.  

 

    

14 § 3 st LVU 
 

Övervägande av om beslut rörande umgänge 
eller vistelseort jml 14 § andra stycket punkt 

Socialnämndens individutskott  
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1 o 2 LVU fortfarande behövs. 

    

21 § LVU Beslut om att vården med stöd 
av LVU skall upphöra. 

Socialnämndens individutskott  

    

22 § 1 st 1 p LVU Beslut om kontaktperson Socialnämndens individutskott  

    

22 § 1 st 2 p LVU Beslut om behandling i öppna former. Socialnämndens individutskott  

    

22 § 3 st LVU Omprövning av beslut med stöd av 22 § 1 st LVU Socialnämndens individutskott  

    

22 § 3 st LVU Beslut om att insatser med stöd av 22 § 1 st LVU 
skall upphöra. 

Socialnämndens individutskott  

    

24 § LVU Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka   
om förbud för den som har vårdnaden om en  
underårig att ta denne från ett hem som 
avses i 25 § SoL (flyttningsförbud) 

Socialnämndens individutskott  

    

26 § 1 st  LVU Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs Socialnämndens individutskott  

    

26 § 2 st LVU Beslut att flyttningsförbud skall upphöra Socialnämndens individutskott  

    

27 § 1, 2 st LVU Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall Socialnämndens 
ordf. eller ledamot i individutskottet 

 

30 § 2 st LVU Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud skall upphöra 

Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall Socialnämndens 
ordf. eller ledamot i individutskottet 
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31 § 2 LVU Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om flyttnings- 
förbud eller tillfälligt förbud 

Socialnämndens individutskott   

    

32 § LVU Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats 
för läkarundersökning 

Socialsekreterare 
 

 

    

43 § 1p LVU Beslut att begära biträde av polis för att genomföra 
läkarundersökning 

Socialnämndens individutskott eller 
socialnämndens ordförande. 

 

    

43 § 2p LVU Beslut att begära biträde av polis för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
LVU 

Enhetschef   

 
 

   

SOCIALTJÄNSTFÖRORDNINGEN   

    

17 § 3 kap 10,11 
§SoF 

Ansökan om inskrivning i hem för vård eller boende Socialsekreterare  

    

23 § 3 kap 14§ 2 st 
 

Begäran om eller medgivande till utskrivning  
från hem för vård eller boende 

Socialsekreterare  

    

5 kap 3 § 3p SoF Beslut om anmälan till överförmyndare om 
förhållanden ang. förvaltningen av underårigs 
egendom. 

Enhetschef  

    

42 § 2 st SoF Beslut om anmälan till överförmyndaren om  
behov av god man/förvaltare eller att det inte  
längre behövs 

Socialsekreterare/ 
Biståndshandläggare/assistent 
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LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)   

    

7 § LVM Beslut att inleda utredning om det kan 
finnas skäl att bereda någon tvångsvård 

Enhetschef  

    

8 § LVM Beslut om utseende av kontaktman hos nämnden Socialsekreterare  

    

9 § LVM Beslut om läkarundersökning av missbrukaren samt 
utse läkare 

Enhetschef    

    

11 § LVM Avgörande om skäl finns att bereda någon 
tvångsvård samt beslut om att ansöka om sådan 
vård hos förvaltningsrätten 

Socialnämndens individutskott  

    

13 § LVM 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande Socialnämndens individutskott, I 
brådskande fall socialnämndens 
ordf. eller annan utsedd ledamot av 
socialnämnden. 

 

    

18 b § LVM Upphävande av omedelbart omhändertagande 
eller att ej fullfölja ansökan. 

Enhetschef  

    

45 § 1 p LVM Beslut att begära biträde av polis för att föra 
en missbrukare till en beslutad läkarundersökning 

Enhetschef  

    

    

    

45 § 2 p LVM Beslut att begära biträde av polis för att genomföra   Socialsekreterare  
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beslut om vård eller omedelbart omhändertagande 

    

46 § LVM Beslut att avge yttrande till åklagarmyndig- 
het beträffande den som vårdas enl LVM 

 
Enhetschef  

 

    

ÖVRIGA ÄRENDEN   

LAGRUM  BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING 

 Yttrande till IVO gällande personärenden Socialnämndens individutskott  

    

39 § körkortslagen Yttrande till länsstyrelse, transportstyrelsen eller 
domstol i körkortsärende 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Yttrande till JO 

Socialsekreterare 
 
Enhetschef  
Socialnämndens individutskott 

 

    

20 kap 8 a ÄB Dödsboanmälan till skatteverket Assistent  

    

4 kap 1 § SoL Kostnader i samband med begravning  
- upp till 50 % av basbeloppet  
- därutöver 

Assistent 
 
Socialnämndens individutskott 

 

    

4 kap 2 § SoL Kostnader i samband med gravsten 
- upp till 21 % av basbeloppet 
- därutöver 

 
Assistent 
Socialnämndens individutskott 

 

    

4 kap 2 § SoL Beslut på textkomplettering  
- upp till 10 % av basbeloppet 
- därutöver  

 
Assistent 
Socialnämnden individutskott 

 

    

3 § passförordningen Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 
utan vårdnadshavarens medgivande för underårig. 

Enhetschef   
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1 § förordning om 
statskommunala 
bostadsbidrag,  
4 § förordning om 
statliga bostadsbidrag 

Yttrande över ansökan om bostadsbidrag 
till familj där barn vistas på 
institution eller i familjehem 
 

Socialsekreterare  

    

 Beslut om att ersätta enskild person för egendoms 
skada som förorsakats av anställd inom upp till ett 
belopp motsvarande 1/10 av basbeloppet 

 
 
Enhetschef 

 

    

 Beslut om deltagande i kurser och konferenser 
för förtroendevalda 

Socialnämndens ordförande  

    

 Avge yttrande i anledning av remisser m.m, 
dock ej till fullmäktige 

Socialnämndens arbetsutskott  

43 § rättshjälps 
förordningen 

Beslut att anmäla behov av offentligt biträde Enhetschef   

    

29 § 2 st   Anmälan till smittskyddsläkare Verksamhetschef  

    

21 § polisregister Rekvisition av polisutdrag Assistent  

    

3 § 2 st LMA Beslut om bistånd för utlänningar som avses i  
1 § första stycket 3, Lagen om mottagande av  
asylsökande m fl. (LMA) 

Socialsekreterare 
 

 

    

10 kap 2 § SoL Beslut om att utse ombud för socialnämnden 
i ärenden eller mål vid allmän domstol eller  
allmän stol 

Verksamhetschef  
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4 kap 2 § SoL Teckna hyresavtal mellan socialnämnden 
och fastighetsägare 
- för enskilda individer 

Verksamhetschef  

    

 Avskriva utestående fordringar. Avgiftshandläggare Avser ersättning från 
enskild 

    

6 kap. 24 § 3 st KL Beslut angående jäv avseende tjänsteman. Socialchef  

    

LAG (1993:387) OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 

  

    

11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning ska inledas respektive och 
avslutas. 
Beslut om att utredning inte ska inledas 

Biståndshandläggare 
 
Verksamhetschef 

 

    

1 § LSS Beslut om sökande tillhör lagens personkrets     Biståndshandläggare  

    

7 § LSS Beslut om rätt till insatser Biståndshandläggare  

    

9 § 2 LSS Beslut om biträde av personlig assistent          Socialnämndens Individutskott  

    

9 § 3 LSS Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare  

    

9 § 4 LSS 
 

Beslut om biträde av kontaktperson 
Ej tidsbegränsade beslut med årlig uppföljning 
Förordande och entledigande av dessa 

 
Biståndshandläggare 
Enhetschef 

Hänvisar till 9§6 
 
 

    

9 § 5 LSS Beslut om avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare  
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9 § 6 LSS Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av 
 -kommunens korttidsboende 
- stödfamilj  
- lägerverksamhet 

 
 
Biståndshandläggare 
Biståndshandläggare 
Socialnämndens Individutskott 

Avtal tecknas av 
verksamhetschef 
 

    

9 § 7 LSS Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 Biståndshandläggare  

    

9 § 8 LSS Beslut om bostad med särskild service för 
barn/ungdomar i 
- gruppbostad 
- boende i familjehem  
- utanför kommunens regi 

Socialnämndens Individutskott 
 
 

Avtal tecknas av 
verksamhetschef 
 
 
 

    

 Beslut om ersättning till kontaktperson/familj 
enl. av kommunförbundet rekommenderad norm 
- vid avvikelse från norm 

 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

 

    

9 § 9 LSS Beslut om bostad med särskild service för vuxna Socialnämndens individutskott  

    

9 § 10 LSS Beslut om daglig verksamhet Biståndshandläggare  

    

11 § LSS Beslut om att utbetala ersättning för personlig  
assistans till annan person än den stödberättigade 

Biståndshandläggare  

    

12 § LSS 
 

Beslut om återbetalning till kommunen av  
ekonomiskt stöd som beviljats enligt LSS 9 § 2    

Enhetschef  

    

15 § 6 st LSS Anmälan till överförmyndare att person som Enhetschef/Biståndshandläggare  
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omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare 
eller god man eller att det inte längre behövs 

    

16 § LSS Förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9§ LSS 
för person som har för avsikt att bosätta sig 
kommunen  
biträde av personlig assistent  
ledsagarservice  
biträde av kontaktperson  
avlösarservice i hemmet  
korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av:            

- Kommunens korttidsboende  
- Stödfamilj 
- Lägervistelse  

korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
bostad med särskild service för barn/ungdomar 
bostad med särskild service för vuxna    
daglig verksamhet                  

 
 
 
Socialnämndens Individutskott 
Biståndshandläggare 
Biståndshandläggare 
Biståndshandläggare 
 
Biståndshandläggare 
Verksamhetschef 
Socialnämndens individutskott 
Biståndshandläggare 
Socialnämndens individutskott 
Socialnämndens individutskott 
Biståndshandläggare 

 

    

4 kap 1 § SoL Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift. 
Inom omsorgen om funktionsnedsatta 

Avgiftshandläggare 
 

 

ÄLDREOMSORG    

LAGRUM  BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING 

11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning ska inledas respektive och 
avslutas. 
Beslut om att utredning inte ska inledas 

Biståndshandläggare 
 
Biståndshandläggare 

 

    

    

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet Biståndshandläggare  
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4 kap 1 § SoL Beslut om anhöriganställningar  Tas bort 

    

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
växelvård/korttidsboende 

Biståndshandläggare  

    

4 kap 1 § SoL Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift. Avgiftshandläggare  

    

8 kap 8 § SoL Beslut om att efterge den lägsta hyran under max tre 
månader vid flytt till särskilt boende. 

Avgiftshandläggare  

    

8 kap 2 § SoL Jämkning av avgift för personligt utformat stöd,            
service och omvårdnad samt boende 

Avgiftshandläggare 
 

 

    

4 kap 1 § SoL Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare  

    

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av dagverksamhet Biståndshandläggare  

    

2 kap 3 § SoL Beslut med anledning av ansökan från  
annan kommun enligt 6 h § SoL om insatser  
enligt 6 f § SoL 

Biståndshandläggare 
 

 

    

4 kap 1 § SoL Särskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 § (äldre). Biståndshandläggare  

    

SOCIALPSYKIATRI   

4 kap 1 § SoL Beslut om boendestöd till psykiskt  
funktionsnedsatta  

Biståndshandläggare  

    

4 kap 1 § SoL Beslut om sysselsättning till psykiskt 
funktionsnedsatta 

Biståndshandläggare  
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3 kap 6 § SoL Beslut om kontaktperson till psykiskt 
funktionsnedsatta 

Biståndshandläggare  

    

 Beslut om ersättning till kontaktperson/familj 
enl. av kommunförbundet rekommenderad norm 
- vid avvikelse från norm 

 
Biståndshandläggare 
Verksamhetschef  

 

    

4 kap 1 § SoL Beslut om stödfamilj till psykiskt funktions- 
nedsatta 

Biståndshandläggare  

    

4 kap. 1 § SoL Särskilda boendeformer enligt 5 kap. 7 § 
(funktionshindrade) 

- i kommunens regi 
- utanför kommunens regi 

 
 
Socialnämndens Individutskott 

 

    

6 kap 6 § SoL Medgivande att ta emot underårig för stadigvarande 
vård och fostran enskilt hem som inte tillhör hens 
föräldrar eller vårdnadshavare.  

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera 

    

4 kap 1 § SoL Beslut om ledsagare till psykiskt funktionshindrade Biståndshandläggare  

    

PERSONALÄRENDEN   

 Anställning av förvaltningschef 
 

Kommunstyrelsen beslutar efter 
MBL-förhandling och efter samråd 
med SNAU 

 

 Anställning av övriga chefer Socialchef i samråd med HR-chef  

 Övriga anställningar Enhetschef  
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