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SOCIALT STÖD OCH OMSORG 

8. Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

8.1 Beslut i ärenden om försörjnings-

stöd… 

 2019-06-01 En individuell be-

dömning ska alltid 

göras i biståndsären-

den 

 

… enligt riksnorm och riktlinjer Socialtjänstlagen 4 kap 1 §  Handläggare  

… över riksnorm och riktlinjer med max 10 % 

 

…över riksnorm och riktlinjer mer än 10 % 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 §  1:e social- sekrete-

rare 

Utskott omsorg 

… med villkor om praktik eller  
kompetenshöjande åtgärd 

Socialtjänstlagen 4 kap 4 §  Handläggare 

… med vägrande av eller nedsättning  
av fortsatt försörjningsstöd 

Socialtjänstlagen 4 kap 5 §  Handläggare 

8.2 Beslut om bistånd i form av för-

medling av egna medel 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

8.3 Hyresskulder mer än tre månader 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 

SoL alter-

nativ 4 

kap 2 § 

Utskott omsorg 2019-06-01 Enligt kommunens 

riktlinjer 

8.4 Skuldsanering 

Socialtjänstlagen 4 kap 2 § IFO-chef 2019-06-01 Enligt kommunens 

riktlinjer 

8.5 Borgensåtagande avser hyreskon-

trakt 

Socialtjänstlagen 4 kap 2 § Utskott omsorg 2019-06-01  

8.6 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i 

omedelbar anslutning till dödsfallet 

Socialtjänstlagen 4 kap 2 § Handläggare 2019-06-01 Enligt kommunens 

riktlinjer 

8.7 Beslut om att återkräva ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänst-

lagen 

Socialtjänstlagen 9 kap 2 § 

andra st 

Handläggare 2019-06-01 Enligt kommunens 

riktlinjer. Återkrav 

får endast ske om bi-

ståndet getts under 

villkor om återbetal-

ning 

8.8 Beslut om att återkräva ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänst-

lagen 

Socialtjänstlagen 9 kap 1 § 

och 2 § 

första st  

Handläggare 2019-06-01  
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9. Bistånd, placering barn och unga m.m. 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

9.1 Beslut om bistånd åt barn och ung-

dom (0-21 år) i form av vård (place-

ring/omplacering) i familjehem 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Utskott omsorg 2019-06-01  

9.2 Beslut om tillfällig vistelse i jour-

hem eller akuthem för barn och 

ungdom till och med nästkom-

mande utskottsmöte 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01 Inte varaktig vård, 

högst fyra månader 

9.3 Beslut om bistånd åt barn och ung-

dom i form av vård (placering/om-

placering) i hem för vård eller bo-

ende 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Utskott omsorg 2019-06-01  

9.4 Beslut om ekonomiskt bistånd åt 

barn och ungdom i samband med 

placering, omplacering eller flytt-

ning från familjehem eller hem för 

vård eller boende… 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 §  2019-06-01  

… enligt kommunens riktlinjer Socialtjänstlagen Handläggare  

… över kommunens riktlinjer med max 10 % 
 1:e socialsekrete-

rare 

 

…över kommunens riktlinjer mer än 10 % Utskott omsorg 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

9.5 Beslut om avgift från föräldrar vars 

barn är under 18 år och får vård i 

ett annat hem än det egna 

Socialtjänstlagen  

Socialtjänstförordningen 

8 kap 1 § 

andra st 

SoL och 

SoF 6 kap 

2 § 

Handläggare 2019-06-01  

9.6 Beslut om ersättning till särskilt 

förordnad vårdnadshavare som ti-

digare varit familjehemsförälder 

Socialtjänstlagen 6 kap 11 § Handläggare 2019-06-01 Ansökan om över-

flyttning av vårdna-

den beslutas av kom-

munstyrelsen. 

Särskilt avtal bör in-

gås med de nya vård-

nadshavarna 

9.7 Medgivande att barn tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i en-

skilt hem som inte tillhör någon av 

föräldrarna eller annan vårdnads-

havare 

Socialtjänstlagen 6 kap 6 § Utskott omsorg 2019-06-01 Ett beslut om att be-

reda en underårig 

vård i ett visst famil-

jehem är att betrakta 

som ett medgivande 

enligt 6 kap 6 §.  

Utredning av familje-

hemmet ska alltid 

ske 

9.8 Övervägande om vård i annat hem 

än det egna fortfarande behövs 

Socialtjänstlagen 6 kap 8 § Utskott omsorg 2019-06-01 Övervägande är inte 

ett beslut.  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

samt övervägande om överflyttning 

av vårdnaden enligt 6 kap 8 § för-

äldrabalken 

Bestämmelsen inne-

bär att kommunsty-

relsen minst en gång 

var 6:e månad är 

skyldig att överväga 

om vård enligt SoL 

fortfarande behövs.  

Den är tillämplig vid 

både SoL-placeringar 

och privata place-

ringar. 

9.9 Uppföljning efter att placering upp-

hört 

Socialtjänstlagen  11 kap 4B 1:e socialsekrete-

rare 

 Högst 2 månader 

9.10 Beslut om att utse särskild social-

sekreterare för ett placerat barn. 

Socialtjänstlagen 6 kap 7 c 

§  

1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  
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10. Bistånd, placering vuxna m.m. 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

10. 1 Beslut om tillfällig vistelse för 

vuxna i form av vård (place-

ring/omplacering) i hem för vård 

eller boende, eller stödboende i tre 

månader samt beslut om  

upphörande av tillfällig vistelse. 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare  Inte varaktig vård, 

högst tre månader. 

Lagen om offentlig 

upphandling, men 

också kravet på indi-

viduell bedömning i 

biståndsärenden  

Se ramavtal 

10. 2 Beslut om bistånd för vuxna i form 

av vård (placering/omplacering) i hem 

för vård eller boende, eller stödboende. 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Utskott omsorg   

10. 3 Beslut om upphörande av biståndet 

för vuxna i hem för vård eller boende, el-

ler stödboende. 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 1:e socialsekre- 

       rare 

 

  

10. 4 Beslut om bistånd för vuxna i form 

av placering/omplacering i kvinnojour 

eller skyddat boende, samt beslut om  

upphörande av biståndet.  

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Enhetschef för in-

divid- och familje-

omsorgen 

  

  

10. 5 Beslut om ersättning till familjehem 

arvode och omkostnadsersättning… 

 2019-06-01 Se aktuellt cirkulär 

från Sveriges kom-

muner och landsting 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

…enligt norm och riktlinjer 
SKL:s riktlinjer, Cirkulär 

08:81 och 10:73 

 Handläggare  

…över norm och riktlinjer   Utskott omsorg  

…utrustning och kurskostnader   IFO-chef  

10. 6 Beslut om upphörande av bistånd i 

form av vård i hem för vård eller boende 

eller i familjehem 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

10. 7 Beslut om köp av plats i annan kom-

mun eller hos annan vårdgivare 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01 Lagen om offentlig 

upphandling ska till-

lämpas 

Se ramavtal 

10. 8 Beslut om ersättning för missbruks-

vård i form av plats i hem för vård eller 

boende i familjehem (vuxna) 

Socialtjänstlagen  8 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

Socialtjänstförordningen 6 kap 1 § 

10. 9 Beslut om ersättning till kommunen 

när bistånd ges för missbruksvård i form 

av plats vid hem för vård eller boende el-

ler i familjehem (vuxna) 

Socialtjänstlagen  8 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

Socialtjänstförordningen 6 kap 1 § 
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11. Bistånd, kontaktperson och kontaktfamilj m.m. 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

11.1 Beslut om bistånd i form av kon-

taktperson/-familj 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

11.2 Beslut om upphörande av kontakt-

person/-familj 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

11.3 Beslut om förordnande och entledi-

gande… 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 §   

… av kontaktperson Handläggare 2019-06-01  

… av kontaktfamilj Handläggare 2019-06-01  

11.4 Beslut om arvode och omkostnads-

ersättning till kontaktperson/-fa-

milj… 

 2019-06-01 Se aktuellt cirkulär 

från Sveriges kom-

muner och landsting 

… enligt norm och riktlinjer SKL:s riktlinjer cirkulär 10:73  Handläggare 2019-06-01  

… utöver norm och riktlinjer   Utskott omsorg 2019-06-01  

… utrustning och kurskostnad   IFO-chef 2019-06-01  

11.5 Beslut om hemma-hos-insatser 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  
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12. Bistånd, anskaffning boende samt öppenvård för missbrukare 

Nr, Ärendetyp 
Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

12.1 Beslut om bistånd genom hjälp med 

anskaffning eller tillhandahållande 

av boende 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

12.2 Beslut om bistånd i form av öppen-

vårdsinsatser för missbrukare… 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 §  

 

 

2019-06-01  

…i egen regi Handläggare 

…köpt öppenvård 
1:e socialsekrete-

rare 
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13.  Framställan till Försäkringskassan m.m. 

Nr, Ärendetyp 
Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

13.1 Beslut om framställning till försäk-

ringskassa om ändring av betal-

ningsmottagare för allmänt barnbi-

drag 

Lag om allmänna barnbidrag 4 § tredje 

stycket 

Handläggare 2019-06-01  

13.2 Underrättelse till försäkringskassa 

om att barn med underhållsstöd 

placerats i familjehem respektive 

återflyttat till förälder 

Förordningen om underhålls-

stöd 

2 § Handläggare 2019-06-01  

13.3 Begäran om betalning av uppehälle 

av en försäkrad som vistas i ett så-

dant hem för vård eller boende eller 

familjehem enligt Socialtjänstlagen 

som ger vård och behandling åt 

missbrukare av alkohol eller narko-

tika 

Socialförsäkringsbalken SFB 106 kap 

13 § 

Handläggare 2019-06-01  

13.4 Begäran om att uppbära ersättning 

på grund av sammanträffande av 

förmåner vid retroaktiv utbetalning 

Socialförsäkringsbalken SFB 107 kap 5 

§ 

Handläggare 2019-06-01  

Socialtjänstlagen 9 kap 2 § 
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14. Återkrav och eftergift 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

14.1 Beslut om att föra talan om ersätt-

ning i Förvaltningsrätten om åter-

krav enligt 9 kap 1 § Socialtjänstla-

gen 

Socialtjänstlagen 9 kap 3 § 
första 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

14.2 Beslut om att föra talan om ersätt-

ning hos Förvaltningsrätten om 

återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap 1 

§ Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen 9 kap 3 § 
första 
stycket 

IFO-chef 2019-06-01  

14.3 Beslut om eftergift av ersättnings-

skyldighet enligt 9 kap 1 och 2 §§, 8 

kap 1 § första och andra stycket 

Socialtjänstlagen 

 

9 kap 4 § 
IFO-chef 

 

2019-06-01  
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15. Utredning och överflyttning av ärende 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

15.1 Beslut om att inleda utredning 

(vuxna) 

Socialtjänstlagen 11 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

15.2 Beslut om att utredning inte ska in-

ledas eller att inledd utredning ska 

läggas ned (barn/vuxna) 

Socialtjänstlagen 11 kap 1 § 1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01  

15.3 Beslut om att inleda utredning 

(barn) 

Socialtjänstlagen 11 kap 
1,2 §§ 

1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01  

15.4 Beslut om att utredning inte ska för-

anleda åtgärd 

Socialtjänstlagen 11 kap 1 § 1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01  

15.5 Förlängning av utredningstid i ären-

den som berör barn 

Socialtjänstlagen 11 kap 2 § Utskott omsorg 2019-06-01  

15.6 Beslut om begäran om överflyttning 

av ärende till annan kommun 

Socialtjänstlagen 2 a kap 10 
§ 

Utskott omsorg 2019-06-01 Avser även ärenden 
enligt LVU och LVM 
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15.7 Ansökan till Inspektionen för vård 

och omsorg om överflyttning av 

ärende(vid tvist) 

Socialtjänstlagen 2 a kap  
§ 11 

Utskott omsorg 2019-06-01  

15.8 Beslut i fråga om mottagande av 

ärenden från annan kommun 

Socialtjänstlagen 2 a kap  
10 § 

Utskott omsorg 2019-06-01  

15.9 Uppföljning efter avslutad utred-

ning 

Socialtjänstlagen 11 kap 4a 1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01 Högst 2 månader 

15.10 Uppföljning efter att place-

ring upphört 

Socialtjänstlagen 11 kap 4b 1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01 Högst 2 månader 
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16. Anmälan till överförmyndare, framställan om målsägandebiträde för underårig 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

16.1 Beslut om samt anmälan till över-

förmyndare om behov av förmyn-

dare, förvaltare eller god man 

Socialtjänstförordningen 5 kap 3  
§ 1 

Handläggare 2019-06-01  

16.2 Beslut om samt anmälan till över-

förmyndare om att behov av för-

myndare, förvaltare eller god man 

inte längre föreligger 

Socialtjänstförordningen 5 kap 3  
§ 2 

Handläggare 2019-06-01  

16.3 Beslut om anmälan till överförmyn-

daren om förhållanden beträffande 

förvaltningen av underårigs egen-

dom 

Socialtjänstförordningen 5 kap 3 § 
3 

IFO-chef 2019-06-01 Avser all slags egen-
dom, inkl ATP 

16.4 Framställan till domstol om vård-

nad och förmynderskap samt barns 

behov av målsägandebiträde 

Socialtjänstförordningen 5 kap 2 § Handläggare 2019-06-01  
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17. Bistånd till asylsökande, introduktionsersättning 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

17.1 Beslut om bistånd till asylsökande 

(dagersättning och särskilt bidrag) 

Lag om mottagande av asyl-
sökande m.fl. (SFS 1994:137) 
 
 

1 § 3, 17 
och 18 §§ 

Handläggare 
2019-06-01 Kontakt tas med Mi-

grationsverket innan 
ersättning betalas ut. 
Bistånd utbetalas ef-
ter särskilda belopp. 
Försörjningsstöd en-
ligt 4 kap 1 § Social-
tjänstlagen är inte 
aktuellt 

17.2 Beslut om nedsättning av dagersätt-

ning till asylsökande 

Lag om mottagande av asyl-

sökande m.fl. 

10 § 1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01  
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18. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

18.1 Beslut om ansökan hos Förvalt-

ningsrätten om vård enligt LVU 

Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av 

unga, LVU 

4 § första 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

18.2 Beslut om att återkalla ansökan 
  Utskott omsorg 2019-06-01  

18.3 Beslut om att återkalla ansökan  

när utskottets avgörande inte kan 

avvaktas 

Kommunallagen 6 kap 37 § Ordförande i ut-
skott omsorg 

2019-06-01  

18.4 Beslut om omedelbart omhänder-

tagande av barn och ungdom un-

der 20 år 

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

6 § första 
stycket 

Utskott omsorg 
 
1. Utskott omsorgs 

ordförande, 

2. Kommunstyrel-

sens ordförande, 

3. Kommunstyrel-
sens 1:e vice ordfö-
rande 

2019-06-01 Får användas när ut-
skottets beslut inte 
kan avvaktas 

18.5 Beslut om hur vården ska ordnas 

och var den unge ska vistas under 

vårdtiden 

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

11 § 
första och 
tredje 
stycket 

Utskott omsorg 
 
1. Utskott omsorgs 

ordförande, 

2. Kommunstyrel-

sens ordförande, 

3. Kommunstyrel-
sens 1:e vice ordfö-
rande 

2019-06-01  

 

Får användas när ut-

skottets beslut inte 

kan avvaktas 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

18.6 Beslut om att den unge får vistas i 

sitt eget hem under vårdtiden 

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

11 § 
andra och 
tredje 
stycket 

Utskott omsorg 
 

1. Utskott omsorgs 

ordförande, 

2. Kommunstyrel-

sens ordförande, 

3. Kommunstyrel-
sens 1:e vice ordfö-
rande 

2019-06-01  

 

 

Får användas när ut-

skottets beslut inte 

kan avvaktas 

18.7 Övervägande om vård med stöd av 

2 § LVU fortfarande behövs 

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

13 § 
första och 
andra 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

18.8 Prövning av om vård med stöd av 3 

§ LVU ska upphöra 

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

13 § 
första och 
tredje 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

18.9 Övervägande om överflyttning av 

vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräld-

rabalken 

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

13 § 
fjärde 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

18.10 Beslut om att vården ska upphöra 

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

21 § 
första 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01 Beträffande kvarstå-
ende ansvar för kom-
munen, se Socialsty-
relsen meddelande-
blad 17/88 



Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad 2022-12-06 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

18.11 Beslut om regelbunden kontakt 

med särskilt utsedd kontaktper-

son eller behandling i öppna for-

mer 

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

22 § 
första 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

18.12 Prövning av om beslut om förebyg-

gande insats ska upphöra att gälla 

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

22 § 
tredje 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01 Bestämmelsen inne-
bär att utskottet 
minst en gång var 
6:e månad ska pröva 
om insatsen fortfa-
rande behövs 

18.13 Beslut om att förebyggande insats 

enligt 22 § första stycket LVU ska 

upphöra 

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

22 § 
tredje 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

18.14 Ansökan hos Förvaltningsrätten 

om flyttningsförbud 

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

24 § Utskott omsorg 2019-06-01 Jfr 25 § LVU 

18.15 Övervägande om flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

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

26 § 
första 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

18.16 Beslut om att flyttningsförbud ska 

upphöra 

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

26 § 
andra 
stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  

18.17 Beslut om tillfälligt flyttningsför-

bud 

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

27 § 
första 
stycket 

Utskott omsorg 
 
1. Utskott omsorgs 

ordförande, 

2. Kommunstyrel-

sens ordförande, 

2019-06-01  
 
 
Får användas när 
utskottets beslut 
inte kan avvaktas 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

3. Kommunstyrel-
sens 1:e vice ordfö-
rande 

18.18 Beslut att begära polishandräck-

ning för att genomföra läkarun-

dersökning 

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

43 § 1 Utskott omsorg 2019-06-01  

18.19 Beslut att begära polishandräck-

ning för att genomföra beslut om 

vård eller omhändertagande med 

stöd av LVU 

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

43 § 2 Utskott omsorg 2019-06-01  

18.20 Beslut att begära polishandräck-

ning för att genomför läkarunder-

sökning 

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

43 § 
punkt 1 

1. Utskott omsorgs 

ordförande, 

2. Kommunstyrel-
sens ordförande 

2019-06-01 OBS! Beslutanderät-

ten kan ej delegeras 

till annan ledamot 

 

18.21 Beslut att begära polishandräck-

ning för att genomföra beslut om 

vård eller omhändertagande med 

stöd av LVU 

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

43 § 
punkt 2 

1. Utskott omsorgs 

ordförande, 

2. Kommunstyrel-

sens ordförande, 

3. Kommunstyrel-
sens 1:e vice ordfö-
rande 

2019-06-01  

18.22 Begäran om förlängd tid för ansö-

kan om vård 

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

8 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

18.23 Begäran om att omedelbart om-

händertagande enligt 6 § LVU ska 

upphöra 

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

9 § tredje 
stycket 

1. Utskott omsorgs 

ordförande, 

2. Kommunstyrel-

sens ordförande, 

3. Kommunstyrel-
sens 1:e vice ordfö-
rande 

2019-06-01  

18.24 Placering i jourhem, högst två (2) 

månader i avvaktan på familje-

hems- institutionsplacering 

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

11 § IFO-chef 2019-06-01  

18.25 Beslut rörande den unges person-

liga förhållanden i den mån beslu-

tet inte är att hänföra till 11 § 

första och andra stycket LVU 

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

11 § 
fjärde 
stycket 

Handläggare 2019-06-01 T ex kortare vistelse 
utom familjehemmet 
eller hemmet för 
vård eller boende 

18.26 Beslut om att ett tillfälligt flytt-

ningsförbud enligt 27 § LVU ska 

upphöra 

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

30 § 
andra 
stycket 

1. Utskott omsorgs 

ordförande, 

2. Kommunstyrel-

sens ordförande, 

3. Kommunstyrel-
sens 1:e vice ordfö-
rande 

2019-06-01 Jfr 17.24 

18.27 Beslut om den unges umgänge 

med förälder eller andra vård-

nadshavare efter beslut om flytt-

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

31 § Utskott omsorg 2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

ningsförbud eller tillfälligt flytt-

ningsförbud när överenskom-

melse inte kan nås 

18.28 Beslut om läkarundersökning, att 

utse läkare samt plats för läkarun-

dersökning 

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

32 § 
första 
stycket 

Handläggare 2019-06-01  
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19. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

19.1 Beslut om ansökan hos Förvalt-

ningsrätten om vård enligt LVM 

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

11 § Utskott omsorg 2019-06-01  

… Beslut om att återkalla ansökan   Utskott omsorg 2019-06-01  

19.2 Beslut om omedelbart omhänder-

tagande av missbrukare 

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

13 § Utskott omsorg 2019-06-01 Beträffande kom-
pletterande beslu-
tanderätt när utskot-
tets beslut inte kan 
avvaktas se 18.3 

19.3 Beslut om att inleda utredning om 

skäl för tvångsvård 

 

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

7 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

19.4 Beslut om att utredning inte ska 

inledas eller att påbörjad utred-

ning ska läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap 

1 § Socialtjänstlagen 

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

7 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

19.5 Beslut om läkarundersökning 

samt utse läkare för undersökning 

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

9 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01 Beslut om läkarun-
dersökning ska fattas 
om sådan inte är up-
penbart obehövlig 

19.6 Beslut om att begära po-

lishandräckning för att föra en 

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

45 § 1 1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

missbrukare till läkarundersök-

ning 

19.7 Beslut om att begära po-

lishandräckning för inställelse vid 

vårdinstitution 

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

45 § 2 1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01  

19.8 Yttrande till åklagare vid åtals-

prövning 

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

46 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  
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20. Familjerätt, föräldrabalken och Socialtjänstlagen 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

20.1 Godkännande av faderskapsbe-

kräftelse 

Föräldrabalken 1 kap 4 § 
första 
stycket 

Handläggare 2019-06-01 Se Socialstyrelsens 
allmänna råd 
2004:16 om social-
nämndens utredning 
och fastställande av 
faderskap 

Vid tillämpningen av 4, 5 och 8 §§ ska det som 
sagts om en mor gälla för en man enligt 11 § Lag 

(2018:1279) 

Föräldrabalken 1 kap 13 
och 14 §§ 

Handläggare 2019-06-01  

20.2 Beslut om att inleda utredning om 

fastställande av faderskap 

Föräldrabalken 2 kap 1 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

20.3 Beslut om att återuppta nedlagd 

utredning 

Föräldrabalken 2 kap 1 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

20.4 Begäran till annan kommun om bi-

träde vid utredning 

Föräldrabalken 2 kap 4 § 
andra 
stycket 

Handläggare 2019-06-01  

20.5 Beslut om att inleda utredning om 

någon annan man än den som är 

gift med barnets moder kan var far 

till barnet 

Föräldrabalken 2 kap 9 § 
första 
stycket 

1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01 Beslut att inte på-
börja utredning eller 
att lägga ned en på-
börjad utredning lig-
ger på kommunsty-
relsen 

20.6 Beslut att väcka och föra talan i 

mål om faderskap 

Föräldrabalken 3 kap 5 § 
andra 
stycket 
och 6 § 

Handläggare 2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 
andra 
stycket 

20.7 Beslut att godkänna föräldrars av-

tal om vårdnad, boende och um-

gänge 

Föräldrabalken 
 

 

 

 

6 kap 6 §, 

 14a § 
andra 
stycket,  

15a § 
tredje 
stycket 

Handläggare 2019-06-01 Se cirkulär 1998:174 

20.8 Beslut att ej godkänna föräldrars 

avtal om vårdnad och umgänge 

Föräldrabalken 6 kap 6 §,  
 
14a § 
andra 
stycket,  
 
15a § 
tredje 
stycket 

1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01 Beslutet kan ej över-
klagas 

20.9 Lämnande av upplysningar och av-

givande av yttranden till tingsrätt i 

vårdnads-, boende- och umgänges-

mål 

Föräldrabalken 6 kap 19 § Handläggare 2019-06-01  

20.10 Lämnande av upplysningar och av-

givande av yttranden inför inte-

Föräldrabalken 6 kap 20 § Handläggare 2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

rimistiskt beslut i tingsrätt beträf-

fande vårdnad, boende eller um-

gänge 

20.11 Beslut att utse utredare i vård-

nads-, boende- och umgängesären-

den 

Föräldrabalken 6 kap 19 § 
andra 
stycket 

1:e socialsekrete-
rare 

2019-06-01  

20.12 Godkänna avtal om att underhålls-

bidrag ska betalas för längre peri-

oder än tre månader 

Föräldrabalken 7 kap 7 § 
andra 
stycket 

Handläggare 2019-06-01  

20.13 Beslut om huruvida adoptionsför-

farandet får fortsätta då barn före-

slagits för adoption… 

Socialtjänstlagen 6 kap 12 §   2019-06-01  

…vid samtycke Handläggare 

…ej samtycke Utskott omsorg 

20.14 Återkallelse av medgivande till ad-

option 

Socialtjänstlagen 6 kap 13 § Utskott omsorg 2019-06-01  

20.15 Beslut om samtycke till fortsatt ad-

optionsförfarande 

Socialtjänstlagen 6 kap 14 § Handläggare 2019-06-01  

20.16 Beslut att utse viss person att med-

verka vid umgänge efter domstols 

beslut om umgängesstöd 

Föräldrabalken 6 kap 15 c 
§ tredje 
stycket 

Handläggare 2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

20.17 Verka för blodundersökning 
Föräldrabalken 2 kap 6 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

20.18 Beslut att åtgärder får vidtas utan 

den andre vårdnadshavarens sam-

tycke. 

Föräldrabalken 6 kap § 
13a 

Utskott omsorg 2019-06-01  
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21. Lag om unga lagöverträdare, LUL 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

21.1 Yttrande till åklagarmyndighet el-

ler polismyndighet 

Lag (1964:167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagö-

verträdare 

11§ första 
stycket 

1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

21.2 Begäran till åklagarmyndighet 

med anledning av utredning be-

träffande misstänkt under 15 år 

Lag (1964:167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagö-

verträdare 

31 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01 Se även 34 § LuL 

21.3 Begäran hos åklagare om förande 

av bevistalan 

Lag (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagö-
verträdare 

38 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

21.4 Lämnande av upplysningar och 

förslag på åtgärder till åklagaren 

Lag (1991:2041) om särskild 
personutredning i brottsmål 

6 § Handläggare 2019-06-01  

21.5 Lämnande av upplysningar och 

förslag till domstol 

Lag (1991:2041) om särskild 
personutredning i brottsmål 

6 § Handläggare 2019-06-01  

21.6 Lämnande av upplysningar och 

förslag på åtgärder till Kriminal-

vården 

Lag (1991:2041) om särskild 
personutredning i brottsmål 

6 § Handläggare 2019-06-01  
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22. Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra myndig-

heter 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

22.1 Provisorisk dödsboförvaltning 
Ärvdabalk (1958:637) 18 kap 2 § Handläggare 2019-06-01  

22.2 Beslut att föra talan i ärenden eller 

mål vid allmän domstol eller förvalt-

ningsdomstol 

Socialtjänstlagen 10 kap 2 § Socialchef 2019-06-01  

22.3 Utseende av ombud att föra styrel-

sens talan 

Socialtjänstlagen 10 kap 2 § Socialchef 2019-06-01  

Vara ombud och föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol enligt 

den speciallagstiftning man svarar för om ej annan 

utsetts 

Handläggare 

 

1:e socialsekrete-

rare 

22.4 Överklagande och yrkande om in-

hibition när förvaltningsrätten el-

ler kammarrätt ändrat styrelsens 

beslut och detta beslut ursprungli-

gen fattats av delegaten samt avgi-

vande av yttrande i SoL-, LVU- och 

LVM-ärenden där ursprungsbeslu-

tet fattats av delegat 

Socialtjänstlagen 10 kap 1-

2 §§  

Delegaten i ur-

sprungsbeslutet 

2019-06-01 Beslutet avser inte 

myndighetsutövning 

mot enskilda i 

ärende av principiell 

beskaffenhet eller 

annars av större vikt 

(jfr RÅ 1994 ref 67 

Kommunallagen 3 kap 10 

§, 6 kap 

33 § och 

34 § 3 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

22.5 Överklagande och yrkande om in-

hibition när förvaltningsrätten el-

ler kammarrätt ändrat styrelsens 

beslut och detta beslut ursprungli-

gen fattats av delegaten sam avgi-

vande av yttrande i LSS-ärenden 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade  

27 § Delegaten i ur-

sprungsbeslutet 

2019-06-01  

Kommunallagen 6 kap 33 § 

och 34 § 3 

22.6 Överklagande, yrkanden om inhi-

bition samt yttrande till förvalt-

ningsrätten och kammarrätt i LSS-

ärenden 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

27 § Socialchef 

Delegaten i ur-

sprungsbeslutet  

 

2019-06-01 Se 21.4 

Kommunallagen 6 kap 36 § 

22.7 Beslut om omprövning ska ske 
Förvaltningslagen 27 § Delegaten i ur-

sprungsbeslutet 

2019-06-01  

22.8 Omprövning av beslut 
Förvaltningslagen 27 § Delegaten i ur-

sprungsbeslutet 

2019-06-01 Gäller samtliga som 

har delegation 

22.9 Prövning av att överklagande skett 

i rätt tid och avvisning av överkla-

gande som kommit in för sent 

Förvaltningslagen 24 § Delegaten i ur-

sprungsbeslutet 

2019-06-01 Gäller samtliga som 

har delegation 

22.10 Avvisande av ombud eller biträde 
Förvaltningslagen 9 § Utskott Omsorg 2019-06-01  

22.11 Yttrande till allmän domstol när 

den som begått brottslig gärning 

kan bli föremål för LVM-vård 

Brottsbalken 31 kap 2 § IFO-chef, 

Handläggare 

2019-06-01  

22.12 Yttrande till åklagarmyndigheten 

Lag med särskilda bestäm-

melser om unga lagöverträ-

dare 

11 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

22.13 Anmälan om behov av offentligt bi-

träde 

Lagen om offentligt biträde 3 § Handläggare 2019-06-01  

22.14 Yttrande över ansökan om rätts-

hjälp genom offentligt biträde 

samt yttrande om kostnadsräk-

ning 

Lagen om offentligt biträde 3 § 1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

Förordningen om offentligt 

biträde 

7 § 

22.15 Yttrande till Inspektionen för vård 

och omsorg i tillsynsärende 

Socialtjänstlagen 13 kap 2 § Utskott omsorg 2019-06-01  

22.16 Yttrande enligt namnlagen 
Namnlagen 

 

45 och 46 

§§ 

IFO-chef 

 

2019-06-01  

22.17 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande… 

Socialtjänstlagen 

 

6 kap 14 §   Det förutsätts att ut-

skottet eller den an-

svarige tjänsteman-

nen vid tvekan om 

de rättsliga förutsätt-

ningarna för adopt-

ionens genomfö-

rande konsulterar 

den förmedlande ad-

optionsorganisat-

ionen och Statens 

nämnd för internat-

ionella adoptionsfrå-

gor (NIA) 

… vid samtycke Handläggare 2019-06-01 

… ej samtycke Utskott omsorg 2019-06-01 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

22.18 Yttrande i körkortsärende 

Körkortsförordningen 3 kap 8 § 

och 5 kap 

2 § 

Handläggare 2019-06-01  

22.19 Yttrande till passmyndighet vid ut-

färdande av pass utan vårdnadsha-

varens medgivande 

Passförordningen 3 § andra 

stycket 

IFO-chef 2019-06-01  

22.20 Yttrande beträffande äktenskaps-

dispens 

Äktenskapsbalken 15 kap 1 § Utskott omsorg 2019-06-01  

22.21 Yttrande i ärenden om förord-

nande av god man eller förvaltare 

för någon som har fyllt 16 år 

Föräldrabalken 11 kap 16 

§ andra 

stycket 

Handläggare 2019-06-01  

22.22 Upplysningar i vapenärenden 

  Handläggare 2019-06-01 Uppgifter får endast 

lämnas ut om den 

enskilde har sam-

tyckt till det (JO 

1983/84 s, 188f.). 

22.23 Yttrande över ansökan till hem-

värnet 

   1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01  

22.24 Uppgiftslämnande till smitt-

skyddsläkare 

Smittskyddslagen 6 kap 11 § Enhetschef 

MAS 

2019-06-01  

22.25 Anmälningsskyldighet enligt 

smittskyddslagen 

Smittskyddslagen 

 

6 kap 12 § Enhetschef 2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

22.26 Dödsboanmälan 

Ärvdabalken 20 kap 8 a 

§ 

Handläggare 2019-06-01 Folkbokföringsmyn-

dighet ska underrät-

tas om vem som är 

delegat 

22.27 Beslut att ordna gravsättning 

Begravningslagen 5 kap 2 § Handläggare 2019-06-01 Kommunen har rätt 

till ersättning för 

kostnader av döds-

boet 

22.28 Beslut om att ersätta enskild per-

son för egendomsskada vid myn-

dighetsutövning som förorsakats 

av personal 

Skadeståndslagen 3 kap 2 § Utskott omsorg 2019-06-01  

22.29 Beslut om polisanmälan angående 

brott mot den egna verksamheten 

Socialtjänstlagen  12 kap 10 

§ 

Socialchef 

Äldreomsorgschef 

Enhetschef,  

IFO-chef, 

MAS 

2019-06-01  

Offentlighets- och sekretess-

lagen 

10 kap 2 § 

22.30 Beslut om polisanmälan av vissa 

brott mot underårig 

Socialtjänstlagen  12 kap 10 

§ 

1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01 Avser misstanke om 

brott enligt brotts-

balken 3, 4 och 6 kap 

och lagen med för-

bud mot könsstymp-

ning av kvinnor samt 

överlåtelse eller an-

skaffning till någon 

under arton år avse-

Offentlighets- och sekretess-

lagen 

10 kap 21 

– 22 §§ 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 
ende narkotika, dop-

ningsmedel och ej 

ringa fall av försälj-

ning eller anskaff-

ning av alkohol-

drycker 

22.31 Beslut om polisanmälan av vissa 

grövre brott 

Socialtjänstlagen  12 kap 10 

§ 

1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01 Avser brott för vilket 

det inte är föreskri-

vet lindrigare straff 

än fängelse i ett år, 

försök till brott för 

vilket det inte är fö-

reskrivet lindrigare 

straff än fängelse två 

år och brott som in-

nefattat försök till 

överföring av allmän-

farlig sjukdom 

Offentlighets- och sekretess-

lagen 

10 kap 23 

§ 

22.32 Beslut om polisanmälan för att för-

hindra eller avbryta ett brott 

Socialtjänstlagen  12 kap 10 

§ 

1:e socialsekrete-

rare 

2019-06-01 Avser bland annat 

brott enligt lagen om 

straff för vissa trafik-

brott 

Offentlighets- och sekretess-

lagen 

10 kap 19 

§ 
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23. Delegation gemensamt för temat omsorg 

Nr, Ärendetyp 
Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

23.1 Anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg om allvarliga missförhållanden 

eller risk för allvarliga missförhållan-

den 

Socialtjänstlagen 14 kap 7 § Socialchef 2019-06-01  

23.2 Anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg om allvarliga missförhållanden 

eller risk för allvarliga missförhållan-

den 

LSS 24 f § Socialchef 2019-06-01  

23.3 Träffande av avtal om överlämnande 

av rapport om missförhållanden 

Socialtjänstlagen 7 kap 6 § 

tredje 

stycket 

Socialchef 2019-06-01  
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24. Utredning m.m. Socialtjänstlagen 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

24.1 Beslut att utredning ska inledas el-

ler att utredning inte ska inledas 

Socialtjänstlagen 11 kap § 1 Handläggare 2019-06-01  

24.2 Beslut om att inledd utredning ska 

avslutas 

Socialtjänstlagen 11 kap § 1 Handläggare 2019-06-01  

24.3 Begäran till annan kommun att bi-

stå med utredning 

Socialtjänstlagen 2 a kap  
§ 6 

Handläggare 2019-06-01  

24.4 Begäran till annan kommun att 

verkställa beslut och beslut om er-

sättning till vistelsekommun 

Socialtjänstlagen 2 a kap  
6 §,  7 § 

IFO-chef 2019-06-01  
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25. Bistånd Socialtjänstlagen m.m. 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

25.1 Beslut om bistånd i form av hem-

tjänst 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01 Beslut om hälso- och 

sjukvårdsinsatser ges 

med stöd av HSL och 

är inte överklag-

ningsbara 

25.2 Beslut om bistånd i form av larm 
Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 

 

2019-06-01  

25.3 Beslut om bistånd i form av mat-

distribution 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.4 Beslut om bistånd i form av sär-

skild boendeform/bostad med sär-

skild service 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.5 Beslut om bistånd i form av kort-

tidsplats eller växelvård 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.6 Beslut om bistånd i form av plats i 

dagverksamhet 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.7 Beslut om ledsagning 
Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.8 Beslut om bistånd i form av kon-

taktperson 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

25.9 Beslut om bistånd i form av syssel-

sättning för psykiskt funktions-

hindrade 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.10 Beslut om bistånd till avlösning i 

hemmet 

Socialtjänstlagen 4 kap § 1 Handläggare 2019-06-01  

25.11 Beslut om bistånd till hemtjänst i 

assistansliknande form 

Socialtjänstlagen 4 kap § 1 Handläggare 2019-06-01  

25.12 Beslut om bistånd i form av boen-

destöd för psykiskt funktionshind-

rade 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.13 Beslut om bistånd i form av kon-

taktperson/-familj 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.14 Beslut om upphörande av kontakt-

person/-familj 

Socialtjänstlagen 4 kap 1 § Handläggare 2019-06-01  

25.15 Beslut om förordnande och entle-

digande… 

  

… av kontaktperson 

 

  Enhetschef soci-

alpsykiatri 

2019-06-01  

… av kontaktfamilj 
  Enhetschef soci-

alpsykiatri 

2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

25.16 Beslut om arvode och omkost-

nadsersättning till kontaktper-

son/-familj … 

 Se aktuellt cirkulär 

från Sveriges Kom-

muner och Landsting 

… enligt norm och riktlinjer 
  Enhetschef soci-

alpsykiatri 

2019-06-01  

… utöver norm och riktlinjer   Socialchef 2019-06-01  

… utrustning och kurskostnad   Socialchef 2019-06-01  

25.17 Beslut om köp av plats i annan 

kommun eller hos annan vårdgi-

vare 

Socialtjänstlagen  Socialchef 2019-06-01 Lagen om offentlig 

upphandling ska till-

lämpas 

25.18 Beslut om avgift 

Socialtjänstlagen 8 kap 2 - 

9 §§ 

Avgiftshandläggare 

social stöd och om-

sorg 

2019-06-01 Jämkning av avgift 

efter individuell be-

dömning 
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26. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

26.1 Biträde av personlig assistent 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 2 

Handläggare 2019-06-01 Avser inte personer 

som fyllt 65 år.  

Se 9 b § LSS 

26.2 Beslut om ekonomiskt stöd för att 

bekosta personlig assistent vid till-

fälligt utökat behov 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 2 

Handläggare 2019-06-01  

26.3 Beslut om ekonomiskt stöd till skä-

liga kostnader för personlig assi-

stent 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 2 

Handläggare 2019-06-01  

26.4 Beslut om ledsagarservice 

 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 3 

Handläggare 2019-06-01  

26.5 Beslut om biträde av kontaktperson 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 4 

Handläggare 2019-06-01  

26.6 Beslut om avlösarservice i hemmet 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 5 

Handläggare 2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

26.7 Beslut om korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 6 

 2019-06-01  

… inom kommunen Handläggare 

… hos annan huvudman Utskott omsorg 

26.8 Beslut om korttidstillsyn för skol-

ungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen 

samt under lov 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 7 

 

 

2019-06-01  

... inom kommunen Handläggare 

… hos annan huvudman Utskott omsorg 

26.9 Beslut om boende i familjehem för 

barn och ungdomar 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 8 

Utskott omsorg 2019-06-01  

26.10 Beslut om boende i bostad 

med särskild service för barn och 

ungdomar 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 8 

 2019-06-01 Lagen om offentlig 

upphandling ska till-

lämpas 

… inom kommunen Handläggare 

… hos annan huvudman 
Utskott omsorg 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

26.11 Beslut om boende för vuxna i 

bostad med särskild service samt 

anpassad bostad … 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 9 

 

 

2019-06-01 Lagen om offentlig 

upphandling ska till-

lämpas 

… inom kommunen Handläggare 

… hos annan huvudman Utskott omsorg 

26.12 Beslut om daglig verksamhet 

för personer i yrkesverksam ålder 

som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig … 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

7 § och 9 

§ 10 

 

 

2019-06-01 Personkrets 1 och 2 

... inom kommunen Handläggare 

... hos annan huvudman Utskott omsorg 

26.13 Beslut om att utbetala ekono-

miskt stöd för personlig assistans 

till annan person än den som är be-

rättigad till insatsen 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

11 § IFO-chef 2019-06-01  

26.14 Beslut om upphörande av in-

sats enligt LSS 

  Handläggare 2019-06-01  

26.15 Beslut om återbetalnings-

skyldighet 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

12 § IFO-chef 2019-06-01  

26.16 Förhandsbesked om rätt till 

insats enligt LSS 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

16 § 2 och 

tredje 

stycket 

Utskott omsorg 2019-06-01  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

26.17 Beslut om att utreda behoven 

för enskild på tillfälligt besök i kom-

munen och besluta om insatser en-

ligt LSS 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

16 § 

tredje 

stycket 

Handläggare 2019-06-01  

26.18 Beslut om att ingå avtal med 

vårdgivare enligt17 a § LSS 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

17 a § Enhetschef LSS, 

Socialchef 

2019-06-01 Utöver 2 basbelopp i 

samråd med Social-

chef eller Utskottet 

omsorg 

26.19 Beslut om avgift från föräld-

rar vars barn är under 18 år och får 

omvårdnad i ett annat hem än det 

egna 

LSS-förordningen,  20 § LSS, 

5 § 

Enhetschef LSS, 

Socialchef 

2019-06-01 Beslutet är ej över-

klagbart 

 Socialtjänstförordningen 6 kap 2-4  

§§ 

26.20 Beslut om att anmäla behov 

av ersättning för personlig assistent 

till försäkringskassa 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

15 § 8 Handläggare 2019-06-01 Gäller under förut-

sättning att den en-

skilde ansökt om 

personlig assistent 

enligt LSS, inte enligt 

Socialtjänstlagen 

26.21 Medgivande av familjehem 
Socialtjänstlagen 6 kap 6 § Utskott omsorg 2019-06-01  

26.22 Beslut om ersättning till fa-

miljehem (arvode och omkostnads-

ersättning)  

Aktuellt cirkulär från Sveri-

ges kommuner och landsting 

  2019-06-01  

… enligt norm och riktlinjer Handläggare 



Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad 2022-12-06 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 
... över norm och riktlinjer Utskott omsorg 

... utrustning och kurskostnader Enhetschef LSS 

26.23 Beslut om ersättning av mer-

kostnader vid ordinarie assistents 

sjukfrånvaro 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

9 § 2 Handläggare 2019-06-01 Diarieförs i W3D3 

Gäller då brukaren 

valt annan assistans-

anordnare än kom-

munen. 

26.24 Begäran om att annan kom-

mun bistår med utredning 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

16 a § Handläggare 2019-06-01  

26.25 Begäran till annan kommun 

att verkställa beslut och beslut om 

ersättning till vistelsekommun 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

16 a § och 

16 b § 

Handläggare 2019-06-01  
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27. Anmälan till överförmyndare och till Inspektionen för vård och omsorg 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

27.1 Beslut om samt anmälan till överför-

myndare om behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man 

Socialtjänstförordningen 5 kap 3 § 

1  

 

Handläggare 

Enhetschef 

2019-06-01  

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

9.11  

6 

27.2 Beslut om samt anmälan till överför-

myndare om att behov av förmyn-

dare, förvaltare eller god man inte 

längre föreligger 

Socialtjänstförordningen 5 kap 3 § 

2 

Handläggare 

Enhetschef 

2019-06-01  

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

15 § 6 

27.3 Anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg av allvarliga missförhål-

landen i enskild verksamhet 

Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktions-

hindrade 

24 b § Utskott omsorg 2019-06-01 Se SOSFS 2008:11 
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28. Patientsäkerhetslag 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

28.1 Beslut om anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg av händelse 

som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vård skada 

Patientsäkerhetslag 

(2010:659) 

3 kap 5 § Verksamhetschef 

hälso- och sjukvård 

Medicinskt ansva-

rig sjuksköterska 

2019-06-01 Vårdgivaren ansvarar 

för att Lex Maria an-

mälningar görs 

28.2 Ansvar för att upprätta rutiner om 

användning av medicintekniska pro-

dukter samt rutiner för förskrivning 

av förbrukningsartiklar 

Socialstyrelsens författnings-

samling, SOSFS 2008:1 

 

3 kap 6–8 

§§ och  

4 kap 5-6 

§§   

Verksamhetschef 

hälso- och sjuk-

vård, Medicinskt 

ansvarig sjukskö-

terska 

2019-06-01  
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29. Lag om bostadsanpassningsbidrag 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

29.1 Beslut om bostadsanpassningsbi-

drag 

Lag om bostadsanpassnings-

bidrag (1992:1574) 

1-18 §§ Samhällsbyggnadschef 

Handläggare 

2019-06-01  

29.2 Beslut om återbetalning av erhållet 

bidrag 

Lag om bostadsanpassnings-

bidrag (1992:1574) 

17 § Samhällsbyggnadschef 

Handläggare 

2019-06-01  

 

 


