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Bilaga 1: Turordning avseende beslutsfattare då socialutskottets beslut ej kan avvaktas 

Bilaga 2: Sammanställning av delegerad beslutanderätt till socialjouren 



Allmänt 
 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt vad som i övrigt genom lag eller bemyndigande från 

kommunfullmäktige ålagts nämnden. En del i fullgörandet av dessa uppgifter består i att fatta beslut i 

ärenden inom ansvarsområdena. 

Att delegera innebär att överflytta beslutanderätt. Delegering kan ske från nämnden till utskott, 

förtroendevalda och anställda. Den som får beslutanderätten kallas delegat. 

Huvudsyftet med delegation är att avlasta nämnden löpande rutinärenden och därigenom avlasta den 

kommunala förvaltningen samt förbättra verksamhetens service.  

När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas 

enligt delegationsordningen betraktas som socialnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt 

som nämndens beslut. Delegaten kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till socialnämnden 

om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det.  

Beslut som fattas på delegation är ett slutgiltigt beslut på nämndens vägnar. Det kan inte ändras annat 

än genom omprövning av delegaten som fattade beslutet eller genom överklagande, i de fall det är 

möjligt.  

Denna delegationsordning innehåller en förteckning över de ärendetyper i vilka socialnämnden har 

delegerat beslutanderätten.  

I ärendetyper som inte finns med i förteckningen är socialnämnden beslutsfattare. 

 

Rätt att besluta 
Socialnämndens beslutsdelegering till förvaltningen sker genom delegering till befattningskategori, 

vilket innebär att alla anställda inom befattningskategorin tilldelas rätten att, för angiven ärendetyp, 

besluta på delegation. 

Rätten att besluta enligt delegationsordningen omfattar såväl bifall som avslag om inget annat är 

angivet.  

Beslutsdelegation till enskild tjänsteman inom befattningskategorin kan, om särskilda skäl föreligger, 

begränsas eller tas bort.  

 

Beslutanderätt för nyanställd 
Nyanställd socialsekreterare samt nyanställd handläggare har ingen delegation under de tre första 

månadernas anställning. Delegation undertecknas av enhetschef och handläggare.  

Enhetschef kan förkorta perioden om skäl föreligger. 

 

Verkställighet 
I den kommunala verksamheten vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens 

mening utan är ren verkställighet. Gränsen mellan beslut och verkställighet kan ibland vara svår att 

definiera.  

Kännetecknet för beslut är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Beslut kan överklagas genom laglighetsprövning och 

förvaltningsbesvär.  



Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut som normalt fattas av tjänstemän i kraft av 

deras tjänsteställning. Verkställighet i det dagliga arbetet utgår från beslut som regleras i lag, riktlinjer, 

avtal eller andra styrdokument. 

Verkställighet omfattar beslut som 

- Inte ger utrymme för självständiga bedömningar 

- Följer av arbetsfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda för att den 

kommunala verksamheten ska fungera. 

- Interna beslut som rör den inre verksamheten och inte påverkar förhållanden utåt (t.ex. den 

löpande driften, flertalet personaladministrativa ärenden). 

- Rutinärenden med tillämpning av riktlinjer/principbeslut från socialnämnden. 

- Beslut av förberedande och verkställande art (faktiskt handlande t.ex. genomförande av ett 

socialnämndsbeslut såsom avgiftsdebitering enligt fastställd taxa). 

- Normalt sett inte kan överklagas. 

 

Begränsningar 

Av socialnämnden delegerad beslutanderätt får inte omfatta sådana ärenden som anges i 6 kap 38 § 

kommunallagen (KL): 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden 

- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

 

Utöver vad som anges i 6 kap 37-42 §§ KL begränsas socialnämndens möjligheter att delegera 

beslutanderätt även av delegationsförbud enligt 10 kap 4-5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I SoL har 

lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att 

nämnden i sin helhet måste besluta i dessa frågor. Delegationsförbudet gäller 

- Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § föräldrabalken (FB) 

- Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7 & 9 §§ FB 

- Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9 § FB 

- Talan om överflyttning om vårdnad 6 kap.  8-10 §§ FB 

- Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot 

andras underåriga barn för vistelse som inte är 

tillfällig 

5 kap. 2 § SoL 

 

Enligt 10 kap. 4 § SoL och 10 kap. 5 § SoL kan vissa ärenden endast delegeras till utskott bestående 

av ledamöter och ersättare av socialnämnden, och inte till enskilda tjänstemän.  

 

Brådskande beslut och kompletterande beslutanderätt 
Nämnden uppdrar, enligt 6 kap. § 39 KL, åt ordförande i nämnden, eller vid dennes förhinder vice 

ordförande eller 2:e vice ordförande, att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas till nästkommande socialnämnd. 



För att vid behov kunna fatta snabba beslut finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad 

kompletterande beslutanderätt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och i lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av 

ordföranden eller annan ledamot av socialnämnden eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats 

därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt krävs att den 

förordnade ledamoten är ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande 

beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när nämndens eller utskottets 

beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 

nästkommande socialnämnd. 

Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden: 

- Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU 

- Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 

ska vistas 
11 § 1 st LVU 

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

vårdtiden 
11 § 2 st LVU 

- Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU 

- Beslut om tillfälligt utreseförbud  31 d § 1 st LVU 

- Beslut att begära biträde av polis för att genomföra 

läkarundersökning 
43 § 1 p. LVU 

- Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om 

vård eller omhändertagande. 
43 § 2 p. LVU 

- Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM 

 

Endast namngivna ordföranden, ledamöter och tjänstemän får förordnas med kompletterande 

beslutanderätt. Särskilt förordande beslutsfattare återfinns i bilaga ”Turordning avseende beslutsfattare 

då socialutskottets beslut ej kan avvaktas”. 

Turordningslistan fastställs enligt följande fördelning: 

1. Socialutskottets ordförande 

2. Socialutskottets vice-ordförande 

3. Socialnämndens 2:e vice ordförande 

4. Ordinarie ledamot i socialutskottet i den ordning de har valts in 

Vid det fall då delegat enligt turordningslistan avsäger sig sitt uppdrag i socialutskottet eller 

socialnämnden träder dennes efterträdare på posten in i turordningslistan enligt ovan. 

 

Vidaredelegation 

Förvaltningschef får genom vidaredelegering uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i de 

ärenden vilka förvaltningschefen erhållit delegation (7 kap. 6 § KL). Övriga delegater får inte 

vidaredelegera åt annan. 

 

Jäv eller annat förfall hos delegat 

Om tjänsteman inom socialförvaltningen, eller dennes förtecknade ersättare, på grund av jäv eller 

annat förfall inte kan utöva sitt delegationsansvar, övergår beslutanderätten till närmast överordnad 



chef om inget annat särskilt anges. Vid förvaltningschefs frånvaro övergår beslutanderätten till 

tillförordnad förvaltningschef.  

 

Överklagande 

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som socialnämndens beslut. 

Vid laglighetsprövning av delegationsbeslut enligt 13 kap. kommunallagen (KL) räknas 

överklagandetiden från det datum då protokollet från socialnämndens sammanträde, där beslutet 

anmäldes, anslås. 

Vid förvaltningsbesvär beträffande delegationsbeslut räknas överklagandetiden från det datum 

sökanden fått del av beslutet. 

Yttrande över besvär avges av den som fattat det överklagande beslutet. Information till 

socialnämnden beträffade det överklagade beslutet samt yttrandet ska lämnas till socialnämndens 

nästkommande sammanträde, räknat från överklagandets inkommande respektive yttrandets 

avsändande. Om ärendets beskaffenhet påkallar det ska ärendet överlämnas till socialnämnden för 

yttrande. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut enligt denna delegationsordning ska skriftligen anmälas till nästkommande sammanträde med 

socialnämnden. Socialnämnden bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Syftet med 

anmälningsskyldigheten är bland annat att nämnden ska ges möjlighet till insyn i hur den delegerade 

beslutanderätten tillämpas.  

Viktigt vid anmälan av delegationsbeslut är att det genom nämndens protokoll går att identifiera varje 

delegationsbeslut med hänsyn till bland annat möjligheten att överklaga besluten och för att 

delegationsbesluten ska kunna vinna laga kraft. 

Mot bakgrund av detta ska beslut, fattade med stöd av delegerad beslutanderätt, av 

- Utskotten, anmälas och tillkännages efter verkställd justering i den ordning som gäller för 

socialnämnden samt anmälas vid det socialnämndssammanträde som infaller närmast efter 

justeringen av utskottens protokoll, dock med beaktande av tidpunkten för utsändande av 

handlingar till sammanträdet. 

 

- Övriga delegater, anmälas månadsvis vid socialnämndens sammanträde. I 

delegationssammanställningen ska anges beslutsdatum, ärendenummer, ärendetyp samt vilket 

beslut som fattats. Detta omfattar även beslut fattade med stöd av vidaredelegation från 

förvaltningschefen. 

Beslut som är att betrakta som verkställighet anmäls inte till socialnämnden. 

 

Undertecknande av handlingar 

Handlingar upprättade mot bakgrund av beslut av socialnämnden ska undertecknas av socialnämndens 

ordförande eller vid dennes förfall av socialnämndens vice ordförande med kontrasignering av 

förvaltningschef. 

 

  



Förkortningar 
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ABBL Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag 
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GDPR General Data Protection Regulation (Dataskyddsförordningen) 

KF Körkortsförordning (1998:980) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 
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LOP Lag (2016:1013) om personnamn 

LPU Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 
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LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare 

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
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PSL Patientsäkerhetslag (2010:659) 
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SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
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Övriga  
 

AB Allmänna bestämmelser 

SF Stöd och försörjningsenhet 

Mynd.avd. Myndighetsavdelning 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

JO Justitieombudsmannen 

 



FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSÄRENDEN 
 

Med stöd av 6 kap 37 § KL beslutar socialnämnden uppdra beslutanderätten i nedanstående 

ärenden till där angivna utskott, förtroendevalda och anställda hos kommunen. 

Socialnämnden godkänner att förvaltningschef får vidaredelegera åt annan anställd att besluta 

i stället. 

 

A Gemensamt 

A.1 Handläggning av ärenden 

A.1.1 Utredningsverksamhet 

Ärende Lagrum Delegat 

1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare 

Handläggare 

2 Beslut om att utredning inte ska inledas 11 kap 1 § 

SoL 

Verksamhetsledare 

3 Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap 2 § 

SoL 

Socialutskott 

4 Beslut om att inledd utredning ska avbrytas 11 kap 1 § 

SoL 

Verksamhetsledare 

5 Beslut om att inledd utredning ska avslutas då 

ansökan återtagits 

11 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare 

Handläggare 

6 Beslut om att utredning ska avslutas utan åtgärd 11 kap 1 § 

SoL 

Verksamhetsledare 

A.1.2 Överklagan   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om att ompröva eller inte ompröva ett beslut 37-38 §§ FL Delegat i 

ursprungsbeslutet 

2 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid 45 § 1 st FL Delegat i 

ursprungsbeslutet 



3 Beslut att avvisa överklagande som har kommit in 

för sent 

45 § 1 st FL Delegat i 

ursprungsbeslutet 

4 Begäran om prövningstillstånd samt yrkande om 

inhibition yrkande om inhibition i ärenden 

avseende beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 

samt bistånd enligt LSS. 

6 kap 37 § 

KL 

10 kap 4 § 

SoL 

Socialutskott 

5 Överklagande, yrkande om inhibition, samt 

yttrande till allmän förvaltningsdomstol i ärenden 

enligt LVU där ursprungsbeslutet fattats av 

socialutskottet 

6 kap 37 § 

KL 

10 kap 4 § 

SoL 

Socialutskott 

 

 

6 Beslut om överklagande samt yttrande till allmän 

förvaltningsdomstol över beslut från IVO att 

socialnämnden ska ta emot ärende från annan 

kommun 

6 kap 37 § 

KL 

10 kap 4 § 

SoL 

Socialutskott 

A.1.3 Överflyttningar till och mottagande av ärenden från annan 
kommun 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun (när person själv söker) 

2a kap 8-10 

§§ SoL 

Enhetschef 

2 Beslut om framställning om överflyttning till annan 

kommun 

2a kap 10 § 

SoL 

Enhetschef 

3 Beslut om att ta emot eller inte ta emot ärende från 

annan socialnämnd (när annan socialnämnd söker) 

2a kap 10 § 

SoL 

Enhetschef 

4 Beslut att anhängiggöra ett ärende hos IVO om 

överflyttning av ärende till annan socialnämnd 

2a kap 11 § 

SoL 

Enhetschef 

A.1.4 Ombud och offentligt biträde 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut att utse ombud att föra socialnämndens talan 

i ärenden eller mål vid allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol 

 Verksamhetschef 

mynd.avd 

 

2 Avvisande av ombud 14 § FL Socialutskott 

3 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § BL Socialsekreterare 

 



4 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § BL 

7 § 

förordning 

om offentligt 

biträde 

Verksamhetsledare 

A.2 Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter 
m.m. 

A.2.1 Utlämnande av allmän handling   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om att avslå begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild 

 

Utlämnande av allmän handling betraktas som 

verkställighet och utförs lämpligast av den som har 

handlingen i sin vård. 

2 kap 2 § TF 

OSL 

 

Verksamhetschef 

2 Uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande av allmän handling till enskild, utanför 

kontorstid 

2 kap 2 § TF 

OSL 

 

Socialsekreterare vid 

socialjouren 

3  Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § 

SoL 

Verksamhetschef 

 

A.2.2 Behandling av personuppgifter   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut att anmäla alternativt inte anmäla 

personuppgiftsincident till Datainspektionen 

Art. 33 

GDPR 

Förvaltningschef 

Biträdande 

förvaltningschef 

2 Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 

dataskyddsförordningen 

 Förvaltningschef 

   

 

 

 

 



 

A.3 Yttranden, anmälningar m.m. 

A.3.1 Yttranden   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Yttranden över remiss från övriga nämnder i 

Falkenbergs kommun och andra myndigheter 

 Arbetsutskott 

2 Underteckna och avge yttrande till andra 

myndigheter, i ärenden som inte har principiell 

betydelse 

 Förvaltningschef 

3 Underteckna och avge yttrande till domstol om inte 

annat framgår enligt annan delegation.  

 Förvaltningschef 

4 Lämna underrättelse till IVO 13 kap 5 § 

SoL 

Enhetschef 

5 Remissyttrande över planförslag från övriga 

nämnder i Falkenbergs kommun  

 Förvaltningschef 

6 Besvara skrivelser från allmänheten ställda till 

socialnämnden om de inte har principiell betydelse 

 Förvaltningschef 

Biträdande 

förvaltningschef 

7 Avge yttrande till polismyndigheten över ansökan 

om offentliga tillställningar 

3 kap 2 § OL Socialnämndens 

ordförande 

A.3.2 Polisanmälan   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 

egna verksamheten 

12 kap § 10 

SoL 

10 kap 2 § 

OSL 

Enhetschef 

 - Utanför kontorstid 12 kap § 10 

SoL 

10 kap 2 § 

OSL 

Socialsekreterare vid 

socialjouren 

2 Beslut om att lämna uppgifter till polis i 

brottsförebyggande syfte under vissa angivna 

förutsättningar rörande enskild som inte fyllt 21 år 

10 kap 18a § 

OSL 

Enhetschef 



3 Beslut om polisanmälan för att förhindra ett 

förestående brott eller avbryta ett pågående brott 

10 kap 19 § 

OSL 

Enhetschef 

4 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap 10 § 

SoL 

10 kap 21-22 

§§ OSL 

Enhetschef 

 - Utanför kontorstid 12 kap 10 § 

SoL 

10 kap 21-22 

§§ OSL 

Socialsekreterare vid 

socialjouren 

A.3.3 Anmälan till överförmyndare   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om anmälan till överförmyndare om  

1. Behov av god man eller förvaltare enligt FB 

2. Att behov av god man eller förvaltare inte längre 

föreligger 

3. Behov av förvaltning av underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 

Bistånds-

handläggare 

A.3.4 Anmälan till smittskyddsläkare   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om att till smittskyddsläkare lämna 

uppgifter  

- som behövs om person, för utredning enligt 

smittskyddslagen 

- om det uppmärksammas att någon inte 

följer förhållningsregler som meddelats 

enligt smittskyddslagen 

6 kap 11-12 

§§ SmittskL 

Verksamhetsledare 

A.3.5 Anmälan till IVO (Lex Sarah, lex maria mm.) 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Avge remissyttrande till IVO gällande ej 

verkställda beslut 

16 kap 6 § 

SoL 

28 § LSS 

Verksamhetschef 

mynd.avd. 

2 Beslut att anmäla allvarliga missförhållanden eller 

risk för allvarliga missförhållanden till IVO 

14 kap 2-3 §§ 

SoL 

24a –b §§ 

LSS 

Verksamhetschef 

kvalitetsavd. 



3 Beslut att till IVO anmäla 

- händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra att någon drabbats av allvarlig 

vårdskada 

- händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra att någon drabbats av annan allvarlig 

skada 

- om det finns skälig anledning att befara att en 

person, som har legitimation för ett yrke inom 

hälso- och sjukvården och som är verksam 

hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för 

patientsäkerheten 

3 kap 5-7 §§ 

PSL 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

(MAS) 

Medicinskt ansvarig 

rehab (MAR) 

 

A.4 Ekonomi, Personal m.m. 

A.4.1 Ekonomi   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Utdelning ur donationsfonder som disponeras av 

socialnämnden 

 Verksamhetschef 

mynd.avd. 

2 Utse beslutsattestanter och ersättare  Förvaltningschef 

Biträdande 

förvaltningschef 

3 Beslut om avskrivning av fordringar på enskilda   Verksamhetschef 

mynd.avd. 

4 Utse tjänstemän med teckningsrätt för bankkonton 

och plusgirokonton 

 Arbetsutskott 

5 Teckna hyresavtal avseende inhyrning av lokaler 

för verksamhet 

 Förvaltningschef 

6 Teckna hyresavtal för inhyrning av samling av 

bostäder för vidareuthyrning i maximalt ett år 

 Förvaltningschef 

7 Beslut om försäljning av plats till annan kommun 

eller aktör  

 Förvaltningschef 

8 Beslut om inköp av varor och tjänster samt 

avtalstecknande/avrop från ramavtal med 

kontraktsvärde upp till 2 prisbasbelopp  

 Resp. chef med 

budgetansvar.  

Betraktas som 

verkställighet 

 

 



9 Beslut om upphandling av lös egendom, varor, 

tjänster och entreprenader inom socialnämndens 

verksamhetsområde med ett kontraktsvärde upp till 

25 prisbasbelopp vid varje tillfälle. 

 Förvaltningschef 

10 Beslut om tilldelning, avtalstecknande samt beslut 

att avbryta pågående upphandling för 

förvaltningens upphandlingsärenden, till ett 

kontraktsvärde upp till 200 prisbasbelopp  

 Förvaltningschef 

11 Beslut att avgiftsgrundande inkomst ska beräknas 

med annat inkomstår som grund än det inkomstår 

som avser senaste taxering 

 Enhetschef 

12 Beslut om bidrag till nystartad förening. Max 

10 000 kr 

Riktlinjer för 

beviljande av 

förenings-

bidrag till 

föreningar 

inom social-

nämndens 

verksamhets-

område 

Förvaltningschef 

 

13 Beslut om deltagande i kurser och konferenser för 

förtroendevalda i socialnämnden 

 Socialnämndens 

ordförande  

 

14 Teckna tilläggskontrakt inom av socialnämnden 

anvisade riktlinjer avseende kompletteringar/tillägg 

till av nämnden tidigare beslutade entreprenadavtal 

enligt LOV/LOU 

 Förvaltningschef 

15 Bevilja förkortade uppsägningar för tidigare 

beviljade LOV-kontrakt 

 Förvaltningschef 

16 Beslut om ansökan av statsbidrag  Förvaltningschef 

Biträdande 

förvaltningschef 

A.4.2 Personal och organisation   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Anställning av verksamhetschef och övrig direkt 

underställd chef 

 Förvaltningschef 

2 Utse biträdande förvaltningschef  Förvaltningschef 

(i enlighet med 

kommunstyrelsens 

delegationsordning) 



  

3 Utse tillförordnad förvaltningschef för en period 

om max fem veckor 

 Förvaltningschef 

(I enlighet med 

kommunstyrelsens 

delegationsordning) 

2 Anställning av enhetschefer och övrig direkt 

underställ personal inom budget 

 Verksamhetschef 

3 Anställning av övrig personal inom budget  Respektive 

enhetschef 

4 Beslut om lönerevision, lönetillägg samt 

tjänstledighet 

 Närmaste chef 

(Verkställighet) 

5 Beslut om vikariat och andra anställningar om 

högst elva månader samt ändrad 

sysselsättningsgrad 

 Närmaste chef 

(Verkställighet) 

6 Godkännande av förkortad uppsägningstid  Närmaste chef 

(Verkställighet) 

7 Uppsägning av personal p.g.a. arbetsbrist, med 

undantag av förvaltningschef 

 Förvaltningschef  

8 Uppsägning av personal p.g.a. personliga skäl eller 

avsked med undantag av förvaltningschef 

 Förvaltningschef  

9 Omplacering av personal inom socialnämndens 

ansvarsområde 

 Förvaltningschef  

10 Avstängning och disciplinåtgärd beträffande 

personal 

 Förvaltningschef  

11 Begäran om uppgift om och förbud mot bisyssla 7 § LOA 

Riktlinjer för 

bisyssla i 

Falkenbergs 

kommun 

Verksamhetschef 

 

12 Utse tillförordnad verksamhetschef/enhetschef för 

en period om max tre månader 

 Respektive 

verksamhetschef/ 

enhetschef 



B. Barn och unga 

B.1 Insatser med stöd av SoL 

Ärende Lagrum Delegat 

1 Beslut om uppföljning av barns situation efter att 

utredning avslutats utan beslut om insats 

11 kap 4a § 

SoL 

Verksamhetsledare 

2 Beslut om uppföljning av barns situation efter att 

placering upphört 

11 kap 4b § 

SoL 

Verksamhetsledare 

3 Beslut om bistånd i form av insatser i hemmet 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

4 Beslut om förordnade, upphörande och 

entledigande av kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

5 Beslut om upphörande av bistånd i form av insatser 

i hemmet eller öppenvårdsinsatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

6 Beslut om bistånd i form av 

kontaktfamilj/kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

7 Beslut om upphörande av bistånd i form av 

kontaktfamilj/kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

8 Beslut om tillfällig vård utom det egna hemmet 4 kap 1 § SoL  

 - upp till och med 2 månader 4 kap 1 § SoL Enhetschef 

 - längre än 2 månader 4 kap 1 § SoL Socialutskott 

9 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

10 Medgivande eller beslut om vård för stadigvarande 

vård och fostran i enskilt hem 

6 kap 6 § SoL Socialutskott 

11 Beslut om bistånd till barn och unga i form av 

familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialutskott 

12 Beslut om bistånd till barn och unga i form av 

placering i hem för vård och boende i egen regi 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

13 Beslut om bistånd till barn och unga i form av 

placering i stödboende i egen regi 

 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 



14 Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SoL Socialutskott 

15 Beslut om upphörande av vård utanför det egna 

hemmet 

4 kap 1 § SoL Verksamhetsledare 

16 Beslut gällande insatser för ensamkommande 

ungdom inom HVB eller stödboende som fyllt 18 år 

och väntar på besked avseende uppehållstillstånd 

4 kap 2 § SoL Enhetschef 

B.1.1 Ekonomiskt bistånd, arvoden, omkostnadsersättningar och 
avgifter m.m. 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om ekonomiskt bistånd till barn och unga 

vid placering, omplacering eller flyttning från 

familjehem för vård och boende 

4 kap 1-2 §§ 

SoL 

 

 - upp till +10% av basbeloppet 4 kap 1-2 §§ 

SoL 

Socialsekreterare 

 - upp till +20% av basbeloppet 4 kap 1-2 §§ 

SoL 

Verksamhetsledare 

 - övriga fall 4 kap 1-2 §§ 

SoL 

Socialutskott 

 

2 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) 

  

 - i enlighet med SKL:s rekommendationer 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 - utöver SKL:s rekommendationer 4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

Socialutskott 

 

3 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehemsförälder 

6 kap 11§ SoL Verksamhetsledare 

4 Beslut om arvode och kostnadsersättning till 

kontaktperson/kontaktfamilj 

  

 - enligt socialnämndens anvisningar och 

riktlinjer 

3 kap 6 § 3 st 

SoL 

Socialsekreterare 

 

 - utöver socialnämndens anvisningar och 

riktlinjer 

3 kap 6 § 3 st 

SoL 

Socialutskott 

5 Beslut om avgift från förälder vars barn är under 18 

år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § 2 st 

SoL 

6 kap 2 § SoF 

Assistent 



6 Framställan till Centrala studiestödsnämnden om 

ändring av betalningsmottagare för studiehjälp 

2 kap 33 § 

Studiestöds-

förordning 

Assistent 

7 Beslut om krav för kostnader som kommunen haft 

för barns vård utanför det egna hemmet enligt för 

förälder fastställd avgift 

8 kap 1 § 2 st 

SoL 

Socialutskott 

8 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

förvaltningsrätt för avgift enligt 8 kap 1 § 2 st som 

förälder inte frivilligt betalar 

9 kap 3 § 1 st 

SoL 

Verksamhetschef 

mynd.avd. 

9 Beslut om eftergift av avgift enligt 8 kap 1 § 1 st 

SoL 

9 kap 4 § SoL Enhetschef 

 
B.2 Insatser med stöd av LVU 

B.2.1 Vård med stöd av LVU   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 

6 § 1-2 st LVU Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

6 § 1-2 st LVU Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 

§ LVU ska upphöra 

9 § 3 st LVU Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

9 § 3 st LVU Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

 

3 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU 

4 § LVU Socialutskott 



4 Beslut om läkarundersökning, utseende av läkare 

samt plats för läkarundersökningen 

 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 

5 Beslut att begära polishandräckning för att bereda 

en läkare som avses i 32 § LVU tillträde till den 

unges hem eller för att inställa den unge till 

läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Socialutskott 

 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

43 § 1 st LVU Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

6 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 

ska vistas under vårdtiden 

11 § 1-2 st 

LVU 

Socialutskott 

 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

11 § 1-2 st 

LVU 

Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

7 Beslut om att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

enligt LVU 

43 § 2 st LVU  

 - Under kontorstid 43 § 2 st LVU Enhetschef  

 - Utanför kontorstid 43 § 2 st LVU Socialsekreterare 

vid socialjouren 

8 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 

11 § 2 st LVU Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

11 § 2 st LVU Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 



9 Beslut avseende den unges personliga förhållanden 

i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1-2 st 

LVU 

11 § 4 st LVU Socialsekreterare 

10 Beslut om hur den unges umgänge med 

vårdnadshavare och förälder som har umgänge 

reglerat genom dom eller avtal ska utövas 

14 § 2 st p1 

LVU 

Socialnämnden 

 - vid brådskande fall då socialnämndens 

beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st p1 

LVU 

Socialnämndens 

ordförande 

11 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för 

föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st p 2 

LVU 

Socialnämnden 

 - vid brådskande fall då socialnämndens 

beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st p 2 

LVU 

Socialnämndens 

ordförande 

12 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st p1-2 

LVU fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU Socialutskott 

13 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs 

13 § 2 st LVU Socialutskott  

14 Omprövning om vård med stöd av 3 § LVU 

fortfarande behövs 

13 § 3 st LVU Socialutskott 

15 Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra 21 § 1 st LVU Socialutskott 

B.2.2 Flyttnings- och utreseförbud   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st LVU Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

27 § 2 st LVU Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

    

2 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska 

upphöra 

30 § 2 st LVU Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

30 § 2 st LVU Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 



socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

3 Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud 24 § LVU Socialutskott 

4 Beslut om att den unges umgänge med förälder 

eller vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås 

31 § 1 st LVU Socialnämnden 

 - Vid brådskande fall då socialnämndens 

beslut inte kan avvaktas 

31 § 1 st LVU Socialnämndens 

ordförande 

5 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § 1 st LVU Socialutskott 

6 Beslut om upphörande av flyttningsförbud 26 § 2 st LVU Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

26 § 2 st LVU Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

7 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 

utreseförbud 

31 b § LVU Socialutskott 

8 Prövning om utreseförbud ska upphöra 31 c § 1 st 

LVU 

Socialutskott 

9 Beslut om upphörande av utreseförbud 31 c § 2 st 

LVU 

Socialutskott 

 

 

 

 

 

10 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § 1 st 

LVU 

Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

31 d § 1 st 

LVU 

Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 



11 Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska upphöra 31 g § 2 st 

LVU 

Socialutskott 

12 Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud 31 i § LVU Socialutskott 

B.2.3 Förebyggande insatser enligt LVU   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om att den unge ska hålla regelbunden 

kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller 

delta i behandling i öppna former inom SoL 

22 § 1-2 st 

LVU 

Socialutskott 

2 Prövning om förebyggande insats ska upphöra 22 § 2 st LVU 

13 § 3 st LVU 

Socialutskott 

3 Beslut om att förebyggande insats ska upphöra 21 § 1 och 3 st 

LVU 

Socialutskott 

 

B.3 Föräldraskap 

  

B.3.1 Adoptioner   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Medgivande att ta emot ett barn med hemvist 

utomlands i syfte att adoptera det 

6 kap 12 § 

SoL 

Socialutskott 

2 Återkallelse av medgivande till adoption 

 

6 kap 13 § 

SoL 

Socialutskott 

3 Beslut om huruvida adoptionsförfarande får 

fortsätta, då barn föreslagits för adoption 

6 kap 14 § 

SoL 

 

 - vid samtycke 6 kap 14 § 

SoL 

Socialsekreterare 

familjerätten 

 - ej samtycke 6 kap 14 § 

SoL 

 

 

Socialutskott 

B.3.2 Faderskapsärenden 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § FB  



 - i samboförhållanden (S-protokoll) 1 kap 4 § FB Handläggare 

kontaktcenter 

 - ej samboförhållanden 1 kap 4 § FB Socialsekreterare 

vid familjerätten 

2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 

faderskap när dom eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas. 

2 kap 1, 4-6 

och 8 §§ FB 

 

Socialsekreterare 

vid familjerätten 

3 Beslut att inhämta upplysningar från modern och 

andra personer som kan vara av betydelse för 

faderskapsutredningen 

2 kap 4 § FB Socialsekreterare 

vid familjerätten 

4 Beslut om att förordna om DNA-test och 

blodundersökning 

2 kap 6 § FB Socialsekreterare 

vid familjerätten 

5 Beslut om att väcka och föra talan i domstol för 

fastställelse av faderskap 

3 kap 5-6 §§ 

FB 

Verksamhetsledare 

 

B.4 Vårdnad, boende och umgänge 

 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om att godkänna eller ej godkänna avtal om 

vårdnad, boende och umgänge 

 

6 kap 14a § st 

2 FB 

6 kap 15a § st 

2 FB 

Socialsekreterare 

vid familjerätten 

2 Beslut att förordna utredare i mål eller ärenden om 

vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 19-20 §§ 

FB 

 

 - utredare inom familjerättsenheten 6 kap 19-20 §§ 

FB 

Verksamhetsledare 

 - övriga fall 6 kap 19-20 §§ 

FB 

Enhetschef 

3 Lämna utredning till domstol i ärende om vårdnad, 

boende och umgänge 

 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare 

vid familjerätten 

4 Sakupplysning till domstol i samband med ett 

interimistiskt beslut i mål eller ärende om vårdnad, 

boende eller umgänge 

6 kap 19-20 §§ 

FB 

Socialsekreterare 

vid familjerätten 

5 Yttrande till domstol inför interimistiskt beslut 6 kap 20 § 2 st 

FB 

Socialutskott 



  

6 Förordna om umgängesstöd 6 kap 15c § 

FB 

Socialsekreterare 

familjerätten 

7 Beslut om kontaktperson i samband med umgänge 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

familjerätten 

8 Beslut om att vidta åtgärd för barn som står under 

vårdnad av två vårdnadshavare trots att endast en av 

dem samtycker och åtgärden krävs för barnets bästa 

6 kap 13a § 

FB 

Socialutskott 

 



  

 
 

B.5 Yttranden till domstol m.m. 

 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Yttrande till domstol avseende god man eller 

förvaltare 

11 kap 16 § 

FB 

Socialsekreterare 

2 Yttrande till åklagarmyndigheten när någon 

misstänks ha begått brott innan denne fyllt arton år 

11 § LuL Enhetschef 

3 Yttrande till åklagarmyndigheten i fråga om den 

som kan bli föremål för utredning på grund av att 

denne misstänks för att ha begått brott före femton 

års ålder 

31, 33-34 §§ 

LUL 

Verksamhetsledare 

4 Framställan om att föra bevistalan när någon är 

misstänkt för att ha begått brott före femton års 

ålder 

38 § LUL Verksamhetsledare 

5 Beslut om framställan till allmän domstol om behov 

av åtgärd i fråga om vårdnad, förmyndarskap eller 

av målsägandebiträde för underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare 

6 Yttrande till domstol över ansökan om namnbyte 

enligt 44 § LOP 

44-45 §§ LOP 

10 kap 2 och 4 

§§ SoL 

Socialutskott 

7 Beslut om framställning till försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag när barn är placerade utanför hemmet 

4 kap 7 § 

ABBL 

Assistent 

8 Underrättelse till försäkringskassa om att barn med 

underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB-

hem respektive återflyttat 

2 § USF jfr 

med 11§ UFL 

Assistent 

9 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavarens samtycke för barn under 18 

år. 

11a § 

Passlagen 

Socialsekreterare 



C Vuxna 
  

 

C.1 Insatser med stöd av SoL 

  

C.1.1 Ekonomiskt bistånd   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd 4 kap 1-2 §§ 

SoL 

Se anvisningar 

 - enligt riksnorm och riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare SF 

 - enligt riksnorm och riktlinjer 4 kap 2 § SoL Verksamhetsledare 

 - över riksnorm 4 kap 1-3 §§ 

SoL 

Verksamhetsledare 

 - under riksnorm 4 kap 1 § SoL Handläggare SF 

 - under riksnorm 4 kap 2-3 §§ 

SoL 

Verksamhetsledare 

 - med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande verksamhet 

4 kap 1 § SoL 

4 kap 4 § SoL 

Handläggare SF 

 - med avslag till eller nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

4 kap 1 § SoL 

4 kap 5 § SoL 

Handläggare SF 

 

 

 - utanför kontorstid 4 kap 1-2 §§ 

SoL 

Socialsekreterare 

vid socialjouren 

2 Beslut om ekonomiskt bistånd till tandvård 4 kap 1 § SoL  

 - upp till +15% av basbeloppet 4 kap 1 § SoL Handläggare SF 

 - upp till +50% av basbeloppet 4 kap 1 § SoL Verksamhetsledare 

 - över +50% av basbeloppet 4 kap 1 § SoL Socialutskott 



3 Beslut om ekonomiskt bistånd till advokatkostnader 4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

 

 - upp till +20% av basbeloppet 4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

Verksamhetsledare 

 

 - upp till +50% av basbeloppet 4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

Enhetschef 

4 Beslut om ekonomiskt bistånd till alternativ 

behandling 

4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

Socialutskott 

5 Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd 4 kap 2 § SoL  

 - upp till +20% av basbeloppet 4 kap 2 § SoL Verksamhetsledare 

 - över +20% av basbeloppet 4 kap 2 § SoL Socialutskott 

 - utöver anvisningar och riktlinjer 4 kap 2 § SoL Socialutskott 

6 Beslut om ekonomiskt bistånd för skulder 4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

 

 - upp till och med 2 månaders skulder 4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

Handläggare SF 

 - mellan 3-6 månaders skulder 4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

Enhetschef 

 - övriga fall 4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

Socialutskott 

7 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 

4 kap 1 § SoL 

4 kap 2 § SoL 

Handläggare SF 

8 Beslut om bistånd i form av stöd i 

bostadsanskaffning 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

9 Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt 4 kap 1 § SoL Verksamhetsledare 

10 Beslut om tecknande av kontrakt för uthyrning av 

enstaka bostäder i andra hand 

 Enhetschef 

11 Beslut om ekonomiskt bistånd för flyttkostnader   

 - upp till +10% av basbeloppet  Handläggare SF 



 - över +10% av basbeloppet  Verksamhetsledare 

12 Beslut om ekonomiskt bistånd för 

maganiseringskostnader 

  

 - 1-6 månader  Handläggare SF 

 - överstigande 6 månader  Enhetschef 

13 Beviljande av dagersättning enligt LMA 10 § LMA Handläggare SF 

14 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter 

1. i samband därmed eller, 

2. i omedelbar anslutning till dödsfallet med 

villkor om återbetalning  

4 kap 1,2 §§ 

SoL 

Handläggare SF 

15 Beslut om ekonomiskt bistånd för kostnader i 

samband med våld i nära relationer 

4 kap 1 § SoL  

 - boendekostnader upp till och med 2 

månader 

4 kap 1 § SoL Handläggare SF 

 - boendekostnader 3-6 månader 4 kap 1 § SoL Verksamhetsledare 

 - boendekostnader över 6 månader 4 kap 1 § SoL Socialutskott 

16 

 

Beslut om boendekostnad för personer som vistas 

på institution eller kriminalvård 

4 kap 1 § SoL  

 - upp till 6 månader 4 kap 1 § SoL Handläggare SF 

 - över 6 månader 4 kap 1 § SoL Enhetschef 

17 Beslut om ekonomiskt bistånd för resor avseende 

umgänge med barn 

4 kap 1 § SoL  

 - inom Sverige 4 kap 1 § SoL Handläggare SF 

 - utanför Sverige 4 kap 1 § SoL Enhetschef 

C.1.2 Återkrav av ekonomiskt bistånd   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § SoL 

9 kap 1,2 §§ 

SoL 

 

 - upp till +10% av basbeloppet 9 kap 1,2 §§ 

SoL 

Verksamhetsledare 

 



 - därutöver 9 kap 1,2 §§ 

SoL 

Enhetschef 

2 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 2 § SoL 

9 kap 2 § SoL Socialutskott 

3 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

förvaltningsrätten (ekonomiskt bistånd) 

9 kap 3 § 1 st 

SoL 

Socialutskott 

4 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 

(ekonomiskt bistånd) 

9 kap 4 § SoL  

 - upp till +10% av basbeloppet 9 kap 4 § SoL Verksamhetschef 

mynd.avd. 

 - upp till +20% av basbeloppet 9 kap 4 § SoL Förvaltningschef 

 - därutöver 9 kap 4 § SoL Socialutskott 

C.1.3 Övrigt bistånd med stöd av SoL   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser 

samt beslut om upphörande av bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser 

4 kap 1 § SoL  

 - max 6 månader 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

 - därutöver 4 kap 1 § SoL Enhetschef 

2 Beslut om bistånd i form av kontaktperson eller 

kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

3 Beslut om förordnande, upphörande samt 

entledigande av kontaktperson eller kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

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

Handläggare 

5 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i 

behandlingshem, familjehem eller i annat hem för 

vård och boende 

4 kap 1 § SoL Socialutskott 

Verksamhetschef 

mynd.avd. i 

avvaktan på 

utskottets prövning 

 - Beslut om bistånd i form av vård i hem för 

vård och boende, utanför kontorstid 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

vid socialjouren 



  

6 Beslut om upphörande av bistånd i form av 

familjehem eller hem för vård och boende 

4 kap 1 § SoL 

 

Socialsekreterare 

Handläggare 

7 Beslut om bistånd i form av särskilt boende 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

 

8 Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 

växelvård, avlösningsplats 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

9 Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 

4 kap 2 § SoL Socialutskott 

10 Beslut om bistånd i form av anhörigstöd 4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

11 Beslut om bistånd i form av anhörigbidrag 4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

12 Beslut om bistånd i form av anhörigavlösning 4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

13 Beslut om bistånd i form av trygghetsboende plus 4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

C.1.4 Avgifter, ersättningar m.m.   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om avgift 8 kap 2 § SoL Avgiftsassistent 

2 Beslut om jämkning av avgift för hemtjänst, service 

och omvårdnad samt boende 

8 kap 2 § SoL Avgiftsassistent 

3 Beslut om nedskrivning av, eller befrielse från 

skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 

handikappområdet 

4 kap 2 § SoL Avgiftsassistent 

4 Beslut om ersättning till annan kommun för 

verkställande av beslut om bistånd under tillfällig 

vistelse 

2a kap 7 § SoL Socialsekreterare 

Handläggare 

5 Beslut om ersättning för uppehälle vid vård i 

familjehem eller i hem för vård och boende för 

vuxna 

8 kap 1 § 1 st 

SoL 

Socialsekreterare 

Handläggare 

 



  

C.1.5 Hyreskontrakt m.m.   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om tecknande av hyreskontrakt för uthyrning 

av boende i form av särskilt boende eller bostad 

med särskild service 

 Enhetschef 

2 Beslut om tecknande av hyreskontrakt för inhyrning 

av enstaka bostäder i syfte att hyra ut i andra hand 

till enskild 

 Boendesekreterare 

Enhetschef  

3 Beslut om tecknande av kontrakt för uthyrning av 

enstaka bostäder i syfte att hyra ut i andra hand till 

enskild 

 Enhetschef  

4 Beslut om besiktning av lägenheter med socialt 

kontrakt 

 Boendesekreterare 

5 Beslut om kostnader avseende lägenhetsunderhåll   

 - upp till och med ett halvt basbelopp per 

lägenhet och år 

 Enhetschef  

 - övriga fall  Förvaltningschef 



 

C.2 Insatser med stöd av LVM 

  

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om att inleda utredning, att ej inleda 

utredning, att lägga ned utredning eller att påbörjad 

utredning ska övergå till utredning enligt 11 kap 1 § 

SoL 

7 § LVM Verksamhetsledare 

 - Utanför kontorstid 7 § LVM Socialsekreterare 

vid socialjouren 

2 Beslut om läkarundersökning samt att utse läkare 

för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare 

3 Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

13 § LVM Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

4 Beslut om att upphörande av omedelbart 

omhändertagande 

18b § LVM Socialutskott 

 - Vid brådskande fall då utskottets beslut ej 

kan avvaktas 

18b § LVM Särskilt förordnade 

beslutsfattare enligt 

bilaga ”Turordning 

avseende 

beslutsfattare då 

socialutskottets 

beslut ej kan 

avvaktas” 

5 Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott 

6 Beslut om att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller läkarundersökning 

45 § p 1 och 2 

LVM 

Enhetschef 

 - Utanför kontorstid 45 § p 1 och 2 

LVM 

Socialsekreterare 

vid socialjouren 



 

  

 

C.3 Yttranden m.m. 

  

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Yttrande till allmän domstol när den som har begått 

brott kan bli föremål för vård enligt LVM 

31 kap 2 § Brb Verksamhetsledare 

2 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för den som 

är misstänkt för brott och som har varit eller är 

föremål för vård enligt LVM 

46 § LVM Verksamhetsledare 

3 Lämna upplysningar och förslag på åtgärder till 

allmän domstol, åklagare eller Kriminalvården  

6 § LPU Socialsekreterare 

4 Beslut att underrätta polismyndighet om att person 

saknar uppehållstillstånd och aldrig har sökt 

uppehållstillstånd 

7 kap 1 § 

Utlännings-

förordningen 

Verksamhetsledare 

5 Lämna upplysningar till länsstyrelsen avseende 

äktenskapsdispens eller vid hindersprövning 

15 kap 1 § 

ÄktB 

Socialsekreterare 

6 Beslut att anmäla till försäkringskassa om att 

nämnden ska uppbära del av sjukpenning för den 

som bereds vård i hem för vård och boende eller 

familjehem enligt SoL som ger vård och behandling 

åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap 15 § 

AFL 

Socialsekreterare 

7 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 

nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL som 

ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som 

förskott på förmån 

9 kap 2 § 1 st 

SoL 

Socialsekreterare 

8 Dödsboanmälan till skattemyndighet 20 kap 8a § 

ÄB 

Socialsekreterare 

9 Yttrande i körkortsärenden 3 kap 8 § KF 

5 kap 2 § KF 

Socialsekreterare 



D. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
  

 D.1 Stöd enligt LSS 

  

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ 

LSS 

Handläggare 

Socialsekreterare 

2 Beslut om insats i form av biträde med personlig 

assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan assistans 

7 § och 9 § p 2 

LSS 

Handläggare 

Socialsekreterare 

3 Beslut om insats i form av ledsagarservice 7 § och 9 § p 3 

LSS 

Handläggare 

Socialsekreterare 

4 Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson 7 § och 9 § p 4 

LSS 

Handläggare 

Socialsekreterare 

5 Beslut om insats i form av avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § p 5 

LSS 

Handläggare 

Socialsekreterare 

6 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet 

7 § och 9 § p 6 

LSS 

Handläggare 

Socialsekreterare 

7 Beslut om insats i form av korttidsvistelse för 

skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § p 7 

LSS 

Handläggare 

Socialsekreterare 

8 Beslut om insats i form av boende i familjehem  7 § och 9 § p 8 

LSS 

Enhetschef 

9 Beslut om insats i form av boende i bostad med 

särskild service för barn och ungdomar 

7-9 §§ LSS  

 - inom kommunen 7-9 §§ LSS Enhetschef 

 - i boenden som drivs av annan än 

kommunen 

7-9 §§ LSS Socialutskott 



  

10 Beslut om insats i form av boende för vuxna i 

bostad med särskild service för vuxna 

7-9 §§ LSS  

 - inom kommunen 7-9 §§ LSS Enhetschef 

 - i boenden som drivs av annan än 

kommunen 

7-9 §§ LSS Socialutskott 

11 Beslut om insats i form av daglig verksamhet för 

personer i yrkesverksam ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig 

7 § och 9 § p 

10 LSS 

Handläggare 

Socialsekreterare 

12 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 

person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Enhetschef 

13 Beslut om upphörande av insats enligt LSS  Handläggare 

Socialsekreterare 

14 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller 

för hög assistansersättning 

12 § LSS Enhetschef 

 

15 Beslut om förhandsbesked om rätten till insatser 

enligt LSS för person som inte är bosatt i 

kommunen 

16 § 2 st LSS Handläggare 

Socialsekreterare 

16 Beslut om att utreda behoven för enskild på 

tillfälligt besök i kommunen och besluta om 

insatser enligt LSS 

16 § 3 st LSS Handläggare 

Socialsekreterare 

17 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är över 18 

år och får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS 

5 § LSS-

förordning 

43-45 §§ SoF 

Assistent 

18 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 

personlig assistans till försäkringskassa 

51 kap SFB Handläggare 

Socialsekreterare 



  

 D.2 Yttranden, anmälningar m.m. 

 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Anmälan till överförmyndare att person som 

omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man eller att behov inte längre 

behövs 

15 § 6 p LSS Socialsekreterare 

Handläggare 



 

E. Tillstånd 

 E.1 Serveringstillstånd 

E.1.1 Stadigvarande serveringstillstånd, allmänt  

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten 

8 kap 2 § AL Arbetsutskott 

2 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till slutet 

sällskap 

8 kap 2 § AL Arbetsutskott 

3 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för 

cateringföretags servering till slutet sällskap 

8 kap 4 § AL Tillstånds-

handläggare 

4 Godkännande av serveringslokal då cateringföretag 

anmält servering 

8 kap 4 § AL Tillstånds-

handläggare 

5 Bifall av ansökan om serveringstillstånd på gemensamt 

serveringsutrymme för innehavare av stadigvarande 

serveringstillstånd 

8 kap 14 § 2 st 

AL 

Tillstånds-

handläggare 

6 Avslag av ansökan om serveringstillstånd på gemensamt 

serveringsutrymme för innehavare av stadigvarande 

serveringstillstånd. 

8 kap 14 § 2 st 

AL 

Arbetsutskott 

7 Beslut att underlåta prövning genom kunskapsprov 8 kap 12 § 3 st 

AL 

Tillstånds-

handläggare 

E.1.2 Tillfälligt serveringstillstånd   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Bifall av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 

8 kap 2 § AL Tillstånds-

handläggare 

2 Avslag av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 

8 kap 2 § AL Arbetsutskott 

3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till förening, 

företag eller annat slutet sällskap 

8 kap 2 § AL Tillstånds-

handläggare 



4 Beslut om serveringstillstånd för pausservering 8 kap 15 § 4 st 

AL 

Tillstånds-

handläggare 

5 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd för 

konkursförvaltare 

8 kap 12 § 4 st Tillstånds-

handläggare 

E.1.3 Provsmakning 

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Godkännande av anmälan om provsmakning från 

innehavare av stadigvarande serveringstillstånd 

8 kap 6 § 1 st 

1 p AL 

8 kap 6 § 2 st 

AL 

8 kap 7 § 1 st 

AL 

Tillstånds-

handläggare 

2 Beslut om tillfälligt provsmakningstillstånd för 

partihandlare 

8 kap 6 § 1 st 

2 p AL 

Tillstånds-

handläggare 

3 Beslut om provsmakningstillstånd för egentillverkare av 

alkoholdryck utan stadigvarande serveringstillstånd 

8 kap 7 § 2 st 

AL 

Tillstånds-

handläggare 

E.1.4 Ändring av tillstånd   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Bifall av ansökan om permanent ändrat/utvidgat 

stadigvarande serveringstillstånd 

8 kap 2 § AL 

8 kap 19 § AL 

Tillstånds-

handläggare 

2 Avslag på ansökan om permanent ändrat/utvidgat 

stadigvarande serveringstillstånd 

8 kap 2 § AL 

8 kap 19 § AL 

Arbetsutskott 

3 Beslut om tillfälligt ändrat/utvidgat stadigvarande 

serveringstillstånd 

8 kap 2 § AL 

8 kap 19 § AL 

Tillstånds-

handläggare 

4 Beslut att vägra serveringstillstånd på grund av 

serveringsställets belägenhet eller annan befarad 

olägenhet 

8 kap 17§ AL Arbetsutskott 

5 Godkännande av mindre ombyggnad eller förändring av 

verksamhet 

9 kap 11 § AL Tillstånds-

handläggare 

6 Godkännande av anmälan om kryddning av spritdryck 8 kap 3 § AL Tillstånds-

handläggare 

7 Lämplighetsprövning av nya personer i bolaget med 

betydande inflytande 

8 kap 12 § AL 

9 kap 11 § AL 

Tillstånds-

handläggare 

 



 

 

 

 

 

 

8 Beslut att avvisa ansökan, inleda utredning eller avskriva 

ärende 

8 kap 2 § AL 

5 § FPL 

Tillstånds-

handläggare 

E.1.5 Återkallelse, varning, erinran   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut att meddela erinran 9 kap 17 § AL Arbetsutskott 

2 Beslut att meddela erinran vid utebliven 

restaurangrapport 

9 kap 17 § AL Tillstånds-

handläggare 

3 Beslut om varning 9 kap 17 § AL Arbetsutskott 

4 Beslut om återkallelse av stadigvarande 

serveringstillstånd som inte längre utnyttjas 

9 kap 18 § 1 st 

1 p AU 

Tillstånds-

handläggare 

5 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 9 kap 18 § 1 st 

2-3 pp AL 

Arbetsutskott 

6 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för 

gemensamt serveringsutrymme 

9 kap 18 § 2 st Tillstånds-

handläggare 

7 Beslut om akut återkallelse av tillfälliga 

serveringstillstånd 

9 kap 18 § 1 st Tillstånds-

handläggare 

8 Beslut att för visst tillfälle förbjuda eller inskränka 

försäljning av alkoholdrycker 

3 kap 10 § 2 st 

AL 

Arbetsutskott 

E.1.6 Övrigt   

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut att begära hjälp av polismyndighet vid tillsyn 9 kap 9 § 1 st 

1 p AL 

Tillstånds-

handläggare 

2 Beslut att begära prövningstillstånd och inhibition 10 kap 1 § AL Arbetsutskott 

3 Beslut att polisanmäla misstänkt brott enligt 

alkohollagen 

11 kap AL Tillstånds-

handläggare 

4 Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden i 

ärenden enligt alkohollagen 

 Tillstånds-

handläggare 



 
 E.2 Folköl 

  

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Godkännande av anmälan om försäljning av folköl 5 kap 5 § 3 st 

AL 

Tillstånds-

handläggare 

2 Godkännande av anmälan om servering av folköl 8 kap 8 § 3 st 

AL 

Tillstånds-

handläggare 

3 Beslut att meddela varning till den som säljer eller 

serverar folköl 

9 kap 19 § AL Tillstånds-

handläggare 

4 Beslut om att förbjuda försäljning eller servering av 

folköl 

9 kap 19 § AL Arbetsutskott 

 E.3 Tobakslagen (1993:581) 

  

Ärende  
Lagrum Delegat 

1 Godkännande av anmälan som egenkontrollprogram vid 

försäljning av tobak 
12 c § TL Tillstånds-

handläggare 

2 Beslut om förbud eller föreläggande vid tillsyn 
20 § 2 st TL Tillstånds-

handläggare 

3 Beslut om förbud eller föreläggande vid vite 
20 § 3 st TL Arbetsutskott 

4 Beslut om försäljningsförbud eller varning 
20 a § TL Arbetsutskott 

5 Beslut att omhänderta, återlämna eller förstöra tobak 
21 § TL Tillstånds-

handläggare 

6 Beslut om att ta varuprov 
22 § TL Tillstånds-

handläggare 

7 Beslut att begära hjälp av polismyndighet vid tillsyn 
23 b § TL Tillstånds-

handläggare 

8 Beslut att begära prövningstillstånd och inhibition 
25 § 3 st TL Arbetsutskott 

9 Beslut att polisanmäla misstänkt brott mot tobakslagen 
27-28 §§ TL Tillstånds-

handläggare 

 



10 Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden i 

ärenden enligt tobakslagen 
 Tillstånds-

handläggare 

 
E.4 Lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter 

  

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Lämplighetsprövning av nya personer med betydande 

inflytande i bolag/verksamhet 

5 kap 2 § 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

2 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detalj- 

respektive partihandlare 

5 kap. 3 § 2 st. 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

3 Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd för 

detalj- respektive partihandlare 

5 kap 3 § 

LTLP 

Arbetsutskott 

4 Begäran om yttrande från Polismyndigheten och 

Tullverket 

5 kap 4 § 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

5 Godkännande av anmälan om egenkontrollprogram vid 

försäljning av tobak och liknande produkter 

5 kap 7 § 1 st 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

6 Beslut om ändrat försäljningstillstånd 5 kap 7 § 2 st 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

7 Beslut om fortsatt försäljningstillstånd efter anmälan 

från dödsbo eller förvaltare 

5 kap 8 § 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

8 Beslut att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från 

konkursbo 

5 kap 9 § 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

9 Godkännande av anmälan samt egenkontrollprogram vid 

försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

5 kap 17 § 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

10 Bedriva tillsyn enligt LTLP 7 kap 3-4 §§ 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

11 Beslut om förbud eller föreläggande vid tillsyn 7 kap 9 § 1 st, 

12 § LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

12 Beslut om förbud eller föreläggande vid vite 7 kap 9 § 2 st, 

15 § LTLP 

Arbetsutskott 

13 Beslut om återkallande av stadigvarande 

försäljningstillstånd som inte längre utnyttjas 

7 kap 10 § 1st 

1 p. LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

14 Beslut om återkallande av stadigvarande 

försäljningstillstånd i övrigt 

7 kap 10 § 1 st 

2-3 p. LTLP 

Arbetsutskott 



 

15 Beslut om varning 7 kap 11 §  

LTLP 

Arbetsutskott 

16 Beslut om försäljningsförbud (högst 6 månader) eller 

varning vid försäljning av elektroniska cigaretter 

7 kap 13 § 

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

17 Begära in upplysningar, handlingar och varuprover som 

behövs för tillsynen 

7 kap 17-18 §§  

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

18 Beslut att begära hjälp av polismyndighet vid tillsyn 7 kap 19 §  

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

19 Beslut om att genomföra kontrollköp 7 kap 22 §  

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

20 Beslut att begära prövningstillstånd och inhibition 9 kap 1 §  

LTLP 

Arbetsutskott 

21 Beslut att polisanmäla misstänkt brott mot lagen om 

tobak och liknande produkter 

10 kap 1-7 §§  

LTLP 

Tillstånds-

handläggare 

22 Behörighet att mottaga delgivning för socialnämnden i 

ärenden enligt lag om tobak och liknande produkter 

 Tillstånds-

handläggare 

 E.5 Receptfria läkemedel 

  

Ärende  Lagrum Delegat 

1 Beslut att rapportera brister till Läkemedelsverket § 21 Lag om 

handel med 

vissa receptfria 

läkemedel 

Tillstånds-

handläggare 


