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Allmänna riktlinjer och bestämmelser för delegation  
Lagregler för delegering 
De legala förutsättningarna för delegering finns i kommunallagen (2017:725) och socialtjänstlagen 
(2001:453).  
 

Nämnddelegering  
6 kap. 37 § En nämnd får delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller 
en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även 
uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 
De legala förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. kommunallagen. 

 
Vidaredelegering  
7 kap. 6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en 
annan anställd inom kommunen eller regionen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. 
 

Delegeringsförbud 

6. kap. 38 §  I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte får utnyttjas om delegaten inser att ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller 
   1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap., 
   2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas, 
   3. ärenden om upphandling, eller 
   4. ärenden om valfrihetssystem. 
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Begränsningar i rätten att delegera vissa beslut enligt SoL, LVU och LVM  
I 10 kap 4 § socialtjänstlagen framgår vilka beslut enligt SoL, LVU och LVM som enbart får delegeras 
till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. 
 

Anmälan om beslut 
40 § Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till nämnden, som bestämmer i 
vilken ordning detta skall ske. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får 
överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 
 

Brådskande ärenden  

6 kap. 39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådant beslut ska anmälas och föredras vid socialnämndens nästa sammanträde. Sådant uppdrag till 
ordföranden återfinns under kapitel E punkt 1.1 i denna delegationsordning. 
 

Socialnämndens delegering  
 
Vid jäv hos delegat 
När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av socialchefen. 
När jäv eller annat förfall föreligger för socialchefen ska beslut fattas av socialnämnden. 
 

Vid tveksamhet el. dyl. hos delegat 
Delegationerna avser generellt rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt ska beslut fattas av socialnämnden. 
Delegat ska överlämna ärende till socialnämnden om ärendets beskaffenhet påkallar detta, t.ex. om 
delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt om socialnämndens inställning inte är känd. 
 

Vid oenighet om delegationsbeslut i utskott 
Ärende som ska avgöras av utskottet ska överlämnas till socialnämnden för avgörande om det begärs av 
Socialutskottet genom majoritetsbeslut. 
 

Tillförordnad tjänsteperson 
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Samma delegation, som för delegat, gäller för den som är tillförordnad på den tjänst som delegationen 
avser. 
 

Övergripande delegationsrätt 
Socialchefen har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget annat anges vid 
respektive ärendegrupp. 
 

Vidaredelegering 
Socialchefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd hos socialkontoret. För de 
ärendetyper där vidaredelegering är medgiven finns detta angivet vid respektive ärendegrupp. 
 

Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden 
Delegationsbeslut anmäls till socialnämnden genom att förteckning över beslut hålls tillgänglig vid 
nämndens sammanträde på följande sätt: 
Datalista som hålls tillgänglig för nämnden. Markering X. 
Delegationsbeslut anmäls digitalt till nämnden. Markering D (Delegationsanmälan). 
 

Beslut efter samråd 
Inför beslut i nedanstående ärenden bör delegat samråda med socialchef och övriga enhetschefer i 
socialkontorets beslutsråd: 
A 3.2.1 - hem för vård eller boende för vuxna 
A 3.2.3 - familjehem för vuxna 
A 3.1.9 och A 3.1.13 – stödboende och skyddat boende utom kommunen 
B 2.1.1 - dagvård för barn och ungdom 
B 2.2.1 - hem för vård eller boende för barn och ungdom 
Beslutanderätten åligger därefter delegaten.  
 

Beslutanderätt 
Finns en ärendetyp inte med i delegationsförteckningen är socialnämnden beslutsfattare. 
I förteckningen anges, när det gäller anställd, till vilken kategori av befattningshavare delegation lämnas. 
För varje ärendegrupp gäller delegation endast de som är verksamma inom den avdelning som ansvarar 
för ärendet. 
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Beslutanderätt enligt denna delegationsordning inträder tre månader efter anställning. Rätten att besluta 
enligt delegationsordningen omfattar såväl bifall som avslag om inte annat är särskilt angivet. 
Beloppsgränser gäller per beslut. 
 

Bilagor 
Insatser enligt ekonomiskt bistånd framgår av bilaga 1. 
 
 

Förkortningar i delegationsordningen   
Lagar   
BrB Brottsbalken (1962:700)  
BRF Förordning om belastningsregister (1999:1134)  
Begr.lag Begravningslag (1990:1144) 
FB Föräldrabalken (1949:381)  
FL  Förvaltningslagen (1986:223)  
LMA Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137)  
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)  
LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167)  
LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)  
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)  
LOB Lag om omhändertagande av berusade personer m.m (1976:511) 
MRF Förordning om misstankeregister (1999:1135)  
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  
PBL Plan- och bygglag (2010:900)  
SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110)  
SoF Socialtjänstförordningen (2001:937)  
SoL Socialtjänstlagen (2001:453)  
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  
ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230)   
ÄB Ärvdbalk (1958:637) 
 

Politiska organ  
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KF Kommunfullmäktige  
KS Kommunstyrelse  
SN Socialnämnden  
SU Socialutskott  
AU Arbetsutskott  
 

Övrigt   
CSN Centrala studiestödsnämnden  
HVB Hem för vård eller boende  
SKR Sveriges Kommuner och Regioner 
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Markering med X innebär att datalista för besluten hålls tillgängliga på nämnden. 
Markering med D (Delegationsanmälan) innebär att delegationsbeslut anmäls digitalt till nämnden.  
 

Kapitel A Vuxna  

A.1 Utredning vuxna enligt SoL  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Beslut att: 
- inleda utredning 

 
- utredning inte ska 

inledas 
 

- inledd utredning inte ska 
föranleda någon insats 
 

- inledd utredning ska 
läggas ned 
 

11 kap 1 § SoL 
 
 
 
 

 

Socialsekreterare 
och 
boendehandläggare 
 
 
 

  

 X 
 
 
 
 
 
 

 
  

1.2 Beslut att inledd utredning 
ska läggas ned vid 
anmälan  enligt LOB 

11 kap 1§ SoL  Socialsekreterare    

 

A.2 Ekonomiskt bistånd  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

2.1 Beslut om ekonomiskt 
bistånd för försörjning och 
livsföring i övrigt enligt 
riksnorm och 
socialnämndens 
tillämpningsanvisningar. 

4 kap 1 § SoL Enligt bilaga  X 

2.2 Beslut om ekonomiskt 
bistånd utöver skyldighet 
enligt 4 kap 1§ SoL 

4 Kap 2 § SoL Socialutskott  D   
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2.3 Beslut om deltagande i 
praktik eller 
kompetenshöjandeverksam
het 

4 Kap 4 § SoL Socialsekreterare  X 

2.4 Beslut om nedsättning av 
eller avslag på 
försörjningsstöd i samband 
med praktik eller 
kompetenshöjande 
verksamhet 

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare 
Socialassistent 

 X 

2.5 Beslut om bistånd i 
form av    
förmedlade medel 

4 kap 1 § SoL Gruppledare  X 

2.6 Beslut om bistånd till 
asylsökande dagbidrag 

9 och 17 §§  LMA Gruppledare  X 

2.7 Beslut om bistånd till 
personer med 
avvisningsbeslut eller 
personer som uppehåller sig 
olagligen I Sverige 

4 kap 2 § SoL  Socialutskott 
 

 D 

2.8 Beslut att återkräva 
ekonomiskt bistånd 
enligt  SoL 4 kap 1 § 

9 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

2.9 Beslut att föra  talan 
(stämningsansökan)  I 
domstol om ersättning 
mot enskild  

9 kap 3 § 1 st  Enhetschef  X 

2.10 Beslut om eftergift vid 
felaktig utbetald 
ersättning 

9 kap 3 § 2 st Enhetschef   X 

 

A.3 Insatser enligt SoL  

A.3.1 Öppenvård och stödinsatser 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

3.1.1 Beslut om 
kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL   X 

- Enheten för 
ekonomiskt bistånd  
 

- Enheten för flyktingstöd 
 

- Vuxenenheten 

Enhetschef 
 
 
Enhetschef 
 
Gruppledare 
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3.1.2 Beslut om upphörande 

av  bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  X 

3.1.3 Beslut om öppenvårdsstöd 
inom missbruksvården: 
 

4 kap 1 § SoL   X 

- internt öppenvårdsstöd  
inklusive insats inom 
regionens verksamhet 
Minimaria 
 

Socialsekreterare  

- externt öppenvårdsstöd  Enhetschef 

3.1.4 Beslut om öppenvårdsstöd i 
form av externa insatser via 
entreprenad 

4 kap 1 § SoL Gruppledare  X 

3.1.5 Beslut om hemtjänst  4 kap 1 § SoL 
 

 
 

X 

- hemtjänstinsats 
 

Enhetschef  

- hemtjänstinsats i form 
av  matlådor 
 

Socialsekreterare 

- trygghetslarm Enhetschef 
3.1.6 Beslut om  arbete, 

sysselsättning, 
rehabilitering inom 
socialpsykiatri 
 

4 kap 1 § SoL   X 

- insats inom kommunen 
 

Socialsekreterare 

- insats utom kommunen Enhetschef 
3.1.7 Beslut om  boendestöd 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  X 

3.1.8 Beslut om 
träningslägenhet och 
beslut om uppsägning av 
träningslägenhet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

3.1.9 Beslut om 
försökslägenhet och 
uppsägning av 
försökslägenhet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

3.1.10 Beslut om 
genomgångsbostad och 
uppsägning av 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 
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genomgångsbostad 

3.1.11 Beslut om Bostad först 
och uppsägning av Bostad 
först  

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

3.1.12 Beslut om stödboende 4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

3.1.13 Beslut om särskilt boende  4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

3.1.14 Beslut om tillfälligt 
boende 
 
- upp till en vecka  

 
- därutöver  

4 kap 1 § SoL  
 
 
Socialsekreterare 
 
Gruppledare  

 X 

3.1.15 Beslut om skyddat 
boende  
- upp till 14 dagar  

 
- därutöver 

4 kap 1 § SoL  
 
Socialsekreterare 
 
Enhetschef 

 X 

 

A.3.2 Vuxna placering: HVB, familjehem 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

3.2.1 Beslut om  vård i hem för 
vård eller boende 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

3.2.2 Beslut om upphörande av 
vård i hem för vård eller 
boende 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  X 

3.2.3 Beslut om  vård i 
familjehem 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

3.2.4 Beslut om upphörande 
av vård i familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  X 

 

A.4 Dödsbo 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  
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4.1.1 Beslut att göra eller 
inte göra 
dödsboanmälan till 
Skatteverket 

20 kap. 8 a § ÄB  Dödsbohandläggare  X 

4.1.2 Beslut att beställa 
gravsättning  

5 kap 2 § BegrL Dödsbohandläggare  X 

4.1.3 Beslut att överlämna 
förvaltning och 
avveckling till 
dödsbodelägare  

18 kap 2 § ÄB Dödsbohandläggare  X 

4.1.4 Beslut att överlämna 
förvaltning och 
avveckling till 
Allmänna arvsfonden 

17 § lag om 
Allmänna 
arvsfonden 

Dödsbohandläggare  X 

4.1.5 Beslut att överlämna 
förvaltning och 
avveckling till god man 
för bortavarande  

18 kap 2 § ÄB Dödsbohandläggare  X 

4.1.6 Beslut att föranstalta 
om bouppteckning 

20 kap 2§ 2 st ÄB Dödsbohandläggare  X 

4.1.7 Beslut att förvalta och 
avveckla dödsboet 

18 kap 2 § ÄB Dödsbohandläggare  X 

 

A.5 Hyres- och bostadsärenden 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

5.1 Underteckna 
hyreskontrakt med 
hyresvärd och säga upp 
kontrakt 
 
 

 Enhetschef   X 

5.2 Underteckna 
hyreskontrakt med 
hyresgäst och säga upp 
kontrakt  

 Enhetschef  X 

5.3 Underteckna 
hyreskontrakt för 
anvisningsboende 
nyanlända 

 Enhetschef för 
flyktingstöd och 
enhetschef för 
ekonomiskt bistånd  

 X 
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5.4 Ansökan om 
betalningsföreläggande/
handräckning hos 
Kronofogden 

 Enhetschef  X 

5.5 Avskrivning av fordran 
inom  nämndens 
verksamhetsområde 
upp till 50 000 kr för 
varje gäldenär 

 Avdelningschef   X 

5.6 Övriga avtal rörande 
bostäder, ex vatten, el 
etc 

 Enhetschef   X 

5.7 Fördelning av inhyrda 
lägenheter  

 Enhetschef   X 

 

A. 6 LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall.  

A.6.1 LVM-ärenden som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Jämför avdelningen A.5.2 Kompletterande beslutanderätt 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

6.1.1 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om 
vård enligt LVM 

11 § LVM Socialutskottet  D 

6.1.2 Beslut att återkalla 
ansökan  om vård enligt 
LVM hos 
förvaltningsrätten 

11 § LVM Socialutskottet  D 

 6.1.3 Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
enligt LVM 

13 § LVM Socialutskottet (jfr. A.5.2.1) D 

 
LVM-ärenden som ej omfattas av delegationsförbud: 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

 6.1.4 Beslut om att utredning 
ska inledas om skäl för 
tvångsvård 

7 § LVM Socialsekreterare  X 

6.1.5 Beslut om att utredning 
inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska 
läggas ned alternativt 

7 § LVM Gruppledare  X 



 

SOLLENTUNA 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
  

 Delegationsordning     
SN 

 

14 
 

övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL. 

 6.1.6 Beslut om 
läkarundersökning samt att 
utse läkare 

9 § LVM Socialsekreterare  X 

 6.1.7 Beslut om att begära 
polishandräckning till 
läkarundersökning 

45 § p 1 LVM Socialsekreterare  X 

 6.1.8 Beslut om att begära 
polishandräckning för 
inställelse vid 
vårdinstitution 

45 § p 2 LVM Socialsekreterare  X 

 6.1.9 Beslut om 
upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande 
och återkallande av 
ärendet hos 
förvaltningsrätten 

18 b § LVM Ordförande  X 

 

A.6.2 Beslutande rätt enligt lag – kompletterande beslutanderätt av LVM  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

6.2.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande i de 
fall socialutskottets beslut 
inte  kan avvaktas 

13 § 1 och 2 st. 
LVM 

SN:s ordförande 
eller 1:e vice 
ordförande 
eller 2:e vice 
ordförande  
eller förordnad 
ledamot  

Ordf.; Rebecca 
Nordin Vainio  
 
1:e vice; Josefin 
Silverfur 
 
2:e vice; Gunilla 
Hultman 

D 

 

A.6.3 Yttrande LVM  
 

 6.3.1 Yttrande till 
åklagarmyndighet 
beträffande  den som vårdats 
enligt LVM och som 
misstänkts för brott 

46 § LVM Gruppledare  X 
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 6.3.2 Yttrande till allmän domstol 
då den som begått brottslig 
gärning kan bli föremål för 
LVM-vård 

31 kap. 2 § BrB Gruppledare  X 

 

A.7  LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

7.1 Beslut om 
personkretstillhörighet  

1 och 7 §§ LSS Enhetschef  X 

7.2 Beslut om biträde av 
personlig assistent 

9 § punkt 2 LSS Enhetschef  X 

7.3 Beslut om ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för 
personlig assistent utöver 
assistansersättning enligt 51 kap 
SFB 

9 § punkt 2 LSS Enhetschef  X 

7.4 Beslut om ledsagarservice 9 § punkt 3 LSS   X 
- första beslut eller vid 

förändrat behov 
 

Gruppledare 

- förlängning av insatsen Socialsekreterare 
7.5 Beslut om biträde av 

kontaktperson 
9 § punkt 4 LSS Gruppledare  X 

7.6 Beslut om avlösarservice i 
hemmet 

9 § punkt 5 LSS   X 

- första beslut och vid 
förändrat behov 
 

Gruppledare 

- förlängning av insatsen Socialsekreterare 
7.7 Beslut om korttidsvistelse 9 § punkt 6 LSS Gruppledare  X 

7.8 Beslut om bostad med 
särskild service eller annan 
särskilt anpassad  bostad för 
vuxna 

9 § punkt 9 LSS Enhetschef  X 

7.9 Beslut om förhandsbesked om 
rätten till insatser 

16 § 2 st LSS Enhetschef  X 

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

11 § LSS Enhetschef  D 
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7.11 Beslut om återbetalnings- 
skyldighet för felaktig eller 
för hög assistansersättning 

12 § LSS Enhetschef  D 

7.12 Anmälan till överförmyndare 
om behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man 

15 § 6 LSS Socialsekreterare  D 

7.13 Anmälan till överförmyndare 
att behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man inte 
längre föreligger 

15 § 6 LSS Socialsekreterare  D 

7.14 Beslut om ersättning till 
kontaktperson enligt LSS 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 

    

- enligt SKR:s 
recommendation 
 

Socialsekreterare  

- utöver SKR:s 
rekommendation 

Enhetschef  

7.15 Beslut om ersättning till 
korttidsfamilj/stödfamilj 
enligt LSS (arvode och 
omkostnadsersättning) 
- Enligt SKR:s 

recommendation 
 

- Utöver SKR:s 
rekommendation  

  
 
 
 
Socialsekretare 
 
Enhetschef 

  

 

A.8 Avgifter, ersättningar och vårdkostnad 
8.1 Beslut om ersättning för 

uppehälle (egenavgift) vid 
vård eller behandling i ett 
hem för vård eller boende 
eller i ett familjehem  

8 kap 1 § 1 st. 
SoL 

106 kap 38 § 
2 st. SFB 

Socialsekreterare  X 

- nedsättning av avgift 
 

 Gruppledare 

- avgiftsbefrielse 
 

 Gruppledare 

- inklusive beslut om 
anmälan till 
försäkringskassan om 
att  nämnden skall 
uppbära del av 

 
 

Socialsekreterare 
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sjukpenning 

8.2 Beslut om avgift inom särskilt  
boende 

8 kap 2 § SoL   X 

- enligt riktlinjer 
 

Administratör  

- nedsättning av avgift 
 

Gruppledare 

- avgiftsbefrielse Gruppledare 
8.3 Beslut om avgift för 

hemtjänst, 
trygghetslarm,  matlådor 

8 kap 2-9 §§ SoL   X 

- enligt riktlinjer 
 

Enhetschef 

- nedsättning av avgift 
 

Gruppledare 

- avgiftsbefrielse Gruppledare 
8.4 Beslut om ersättning för 

avgift för drogkontroller på 
beroendemottagningen 
upp  till högkostnadskort 

 Socialsekreterare  X 

8.5 Beslut om att 
underrätta 
försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära 
ersättning enligt SFB 
(förskottsanmälan) 

 

107 kap 5 § SFB 

9 kap 2 § SoL 

 

Socialsekreterare 

Socialassistent 

  

8.6 Beslut om ersättning till 
familjehem vid tillfällig 
placering (arvode och 
omkostnadsersättning) 
- enligt SKR:s 

rekommendation 
och SN:s riktlinjer 
 

- utöver SKR:s 
rekommendation 
och SN:s riktlinjer 

  
 
 
 
  Socialsekreterare 
 
 
  Gruppledare  

Se 6 kap 6b § SoL X 

8.7 Förordnande och 
entledigande  av 
kontaktperson/familj 

  Socialsekreterare   X 
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A.9 Övriga yttranden vuxna   
 9.1 Yttrande till 

Transportstyrelsen i 
körkortsärenden 

3 kap. 8 § och 
5 kap. 2 § 
körkorts- 
förordningen 

Gruppledare   X 

 
 

Kapitel B Barn och Unga  

B.1 . Utredning barn och unga enligt SoL 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Bedömning av barn och ungas 
behov av omedelbart skydd 

11 kap 1 a § SoL Socialsekreterare Ska 
dokumenteras 

 X 

1.2 Beslut om att 11 kap 1 § SoL   
Se 11 kap 1a, 2, 
10 §§ SoL 

X 
- inleda utredning Socialsekreterare 

- utredning inte ska inledas Gruppledare 
- inledd utredning 

ska läggas ned 
 

Gruppledare 

- inledd utredning inte 
ska  föranleda någon 
insats 

 

Gruppledare 

1.3 Beslut om att förlänga 
utredningstiden med viss 
tid 

11 kap 2 § 3 st. 
SoL 

Enhetschef  X 

1.4 Beslut om kostnader i 
samband med utredning 

   X 

- upp till 10 000 kr 
 

Gruppledare 

- därutöver Enhetschef 
1.5 Beslut om uppföljning av 

barns situation vid beslut 
utan insats 

11 kap 4a § SoL Enhetschef Se 11 kap 4c §  
SoL 

X 

1.6 Beslut om att åtgärder får 
vidtas till stöd för barn när 
den ena vårdnadshavaren 
inte  samtycker 

6 kap 13a § FB Socialutskott  D 
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B.2 Insatser enligt SoL 

B.2.1 öppenvård och stödinsatser 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

 2.1.1 Beslut om familjebehandling 
eller familjepedagog via 
entreprenad: 

4 kap 1 § SoL   X 

uppdrag omfattande högst 5 
timmar/vecka: 

 

- upp till 6 månader 
 

Socialsekreterare 

- upp till 12 månader 
 

Gruppledare 

- över 12 månader 
 

Enhetschef 

Uppdrag omfattande upp  till 
10 timmar per vecka 

 

- upp till 3 månader 
 

Gruppledare 

 - över 3 månader  Enhetschef   
 

Uppdrag omfattande över 10 
timmar per vecka 

 

- 1 månad 
 

Gruppledare 

- över 1 månad Enhetschef 
 2.1.2 Beslut om övrigt externt 

öppenvårdsstöd: 
 4 kap 1 § SoL   X 

- externa insatser i form 
av familjebehandling 
och/eller familjepedagog 
 

Gruppledare 

- externa insatser i form 
av  dagvård 
 

Enhetschef 

- övriga stödinsatser 
av 
behandlingskaraktär 
 

Enhetschef 

- koloniverksamhet, 
t.ex. feriekoloni, 
helgkoloni 

Enhetschef 
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2.1.3 Beslut om 
öppenvårdsstöd enligt 3 
kap 6 a § SoL 

4 kap 1 § SoL 
3 kap 6 a § SoL 

Enhetschef Kan ske om den 
unge över 15 år 
begär och 
samtycker, utan 
samtycke från 
vårdnadshavare 

X 

2.1.4 Beslut om upphörande 
av  öppenvårdstöd 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  X 

2.1.5 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Gruppledare  X 

   
2.2.1.6 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/kontaktfamilj  
Enligt 3 kap 6 b 1st § SoL 
 

  4 kap 1 §  SoL 

  3 kap 6 b 1 st §    
SoL 

Enhetschef  X 

2.1.7 Beslut om upphörande 
av bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

4 kap § 1 SoL Socialsekreterare  X 

2.1.8 
 
 

Särskilt kvalificerad 
kontaktperson enligt 3 kap 
6 b 2 st. § SoL 

4 kap 1 § SoL   X 

- internt i egen regi Socialsekreterare 
  
- externt via entreprenad Enhetschef 

 2.1.9 Beslut om särskilda kostnader 
vid öppenvårdsinsatser: 
- upp till 1000 kr 

 
- 1000 - 4000 kr 

 
- 4000 – 10 000 kr 

 
- därutöver 

 4 kap 1 § SoL  
 
Socialsekreterare 
 
Gruppledare 
 
Enhetschef 
 
Avdelningschef 

  

2.1.10 Beslut om 
genomgångsbostad och 
uppsägning av 
genomgångsbostad 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

2.1.11 Beslut om försökslägenhet 
och uppsägning av 
försökslägenhet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

2.1.12 Beslut om stödboende  4 kap 1 § SoL Enhetschef   X 
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B.2.2 Placering utanför hemmet: HVB 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

2.2.1 Beslut om bistånd i form av i 
hem för vård eller boende 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Avrop från 
ramavtal i 
första hand 

X 

2.2.2 Övervägande om vård i hem 
för vård eller boende 
fortfarande behövs 

6 kap 8 § SoL Socialutskott  D 

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

4 kap § SoL Socialsekreterare  X 

2.2.4 Beslut om uppföljning av 
barns situation efter det 
att placering upphört i 
hem för vård och boende 

11 kap 4b § SoL Enhetschef Se 11 kap 4c § 
SoL 

X 

 

B.2.3 Placering utanför hemmet: Jour- och familjehem, utomlands 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

2.3.1 Beslut om bistånd i form 
av vård i familjehem vid 
fortsatt placering av 
ungdomar över 18 år 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

2.3.2 Beslut om bistånd i form 
av vård i familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialutskott  D 

2.3.3 Övervägande om vård i 
familjehem fortfarande 
behövs 

6 kap 8 § 1 st. 
SoL 

Socialutskott  D 

2.3.4 Beslut om upphörande 
av  bistånd i form av 
vård i familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  X 

2.3.5 Beslut om uppföljning av 
barns situation efter det 
att placering upphört i 
familjehem 

11 kap 4b § SoL Enhetschef Se 11 kap 4c § 
SoL 

X 

2.3.6 Beslut om tillfällig 
placering eller 
omplacering (ej stadig- 
varande vård) i jourhem 

4 kap 1 § SoL  Se 6 kap 6 § 4 st. 
SoL 

X 

- upp till en månad 
 

Socialsekreterare 
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- förlängning efter 
en månad 

Gruppledare 

2.3.7 Beslut om upphörande av 
tillfällig placering i 
jourhem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  X 

2.3.8 Beslut att godkänna 
enskilt hem som 
jourhem 

6 kap 6 § 2 och 3 
st. SoL 

Socialutskott  D 

2.3.9 Medgivande att ta emot 
ett barn för stadig- 
varande vård och fostran 

6 kap 6 § SoL Socialutskott  D 

2.3.10 Övervägande om det 
finns skäl att ansöka om 
överflyttning av 
vårdnaden 

6 kap 8 § 2 st. 
SoL 

Socialutskott  D 

2.3.11 Beslut att godkänna 
utländsk myndighets 
placering av barn 

6 kap 11a § SoL Socialutskott  D 

 2.3.12 Beslut om att placera 
barn i ett annat land 

6 kap 11b § SoL Socialutskott  D 

 

B.3 LVU-lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

B.3.1 LVU- ärenden som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Jämför kapitel B.3.2 Kompletterande beslutanderätt 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

3.1.1 Beslut om ansökan 
hos förvaltningsrätt 
om vård  enligt LVU 

4 § LVU Socialutskott  D 

3.1.2 Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 

6 § 1 st. LVU Socialutskott (jfr B 3.2.1) D 

3.1.3 Beslut om hur vården skall 
ordnas, och var den unge 
skall vistas under vårdtiden: 

11 § 1 st. LVU   D 

- inledande vård inklusive 
ansökan enligt 3 kap. 11 
§ SoF 
 

Socialutskott (jfr B 3.2.2) 
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- beslut om att flytta 
den unge, inklusive 
begäran om 
utskrivning eller 
medgivande att 
utskrivning sker enligt 
3  kap. 14 § SoF 

Socialutskott (jfr B 3.2.2) 

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

11 § 2 st. LVU Socialutskott (jfr E 3.2.3) D 

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

13 § 1 och 2 st. 
LVU 

Socialutskott  D 

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

13 § 1 och 3 st. 
LVU 

Socialutskott  D 

3.1.7 Övervägande om det 
finns  skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnad 

13 § 4 st. LVU 
13 c § LVU 

Socialutskott Ansökan om 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 
lagrummet görs av 
socialnämnden. 

D 

3.1.8 Beslut om att ansöka 
om skyddad 
folkbokföring 

16 & 30 §§ 
Folkbokföringslag 
 
14 § 2 st p 2 LVU 
 

Socialutskott  D 

3.1.9 Övervägande om beslut 
om  umgänge eller beslut 
att ej röja den unges 
vistelseort fortfarande 
behövs 

14 § 3 st. LVU Socialutskott  D 

3.1.10 Beslut om upphörande 
av  vård enligt LVU 

21 § 1 st. LVU Socialutskott  D 

3.1.11 Beslut om 
förebyggande  insatser 
enligt 22 § LVU 

22 § 1 st. LVU Socialutskott  D 

3.1.12 Beslut om 
förebyggande  insatser 
enligt 22 § LVU 

22 § 2 st. LVU Socialutskott  D 

3.1.13 Beslut om upphörande av 
förebyggande insatser 
enligt  22 § LVU 

22 § 3 st. LVU Socialutskott  D 

3.1.14 Överväga om att ansöka 
om flyttningsförbud enligt 
24 § LVU vid prövning om 
upphörande av vård enligt 

13 b § LVU Socialutskott Gäller placering i 
ett hem som avses 
i 6 kap 6 § SoL 
 

D 
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LVU 

3.1.14 Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud  

24 § LVU Socialutskott  D 

 3.1.15 Övervägande om 
flyttningsförbud 
fortfarande  behövs 

26 § 1 st. LVU Socialutskott  D 

3.1.16 Beslut om upphörande 
av  flyttningsförbud 

26 § 2 st. LVU Socialutskott  D 

3.1.17 Beslut om 
tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 1 st. LVU Socialutskott (jfr B 3.2.4) D 

3.1.18 Beslut att begära biträde 
av  polis för att 
genomföra 
läkarundersökning 

43 § p 1 LVU Socialutskott (jfr B 3.2.5) D 

3.1.19 Beslut att begära biträde av 
polis för att genomföra 
beslut om vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU 

43 § p 2 LVU Socialutskott (jfr B 3.2.6) D 

3.1.20 Beslut om ansökan 
hos förvaltningsrätt 
om utreseförbud 

31 b § LVU Socialutskott   D 

3.1.21 Prövning om utreseförbud 
ska upphöra 

31 c § 1 st. LVU Socialutskott   D 

3.1.22 Beslut om upphörande 
av  reseförbud 

31 c § 2 st. LVU Socialutskott   D 

3.1.23 Beslut om 
tillfälligt 
utreseförbud 

31 d § LVU Socialutskott (jfr B 3.2.7)  D 

3.1.24 Beslut om att tillfälligt 
utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § LVU Socialutskott   D 

3.1.25 Beslut om tillfälligt 
undantag från reseförbud 

31 i § LVU Socialutskott   D 

3.1.26 Beslut om provtagning 
inför umgänge vid vård 
enligt 2 § LVU 

32 a § LVU Socialutskott   D 

3.1.27 Beslut om provtagning 
inför upphörande av vård 
enligt 2 § LVU 

32 b § LVU Socialutskott   D 
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LVU-ärenden som inte omfattas av delegationsförbud  
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

3.1.26 Beslut om att hos 
förvaltningsrätten ansöka om 
förlängning av utredningstiden 

8 § LVU Enhetschef  X 

3.1.27 Beslut om att 
omhändertagande enligt 6 § 
LVU ska upphöra 

9 § 3 st. 
LVU 

Socialutskott  D 

3.1.28 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra  till 
11 § 1 och 2 st. LVU:  
- vad gäller kortare 

vistelser utom 
familjehemmet samt 
samråd med hem för vård eller 
boende (15 a § 3 st. LVU) 
 

- vad gäller övriga fall 
 

11 § 4 st. 
LVU 

 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
 
Gruppledare 

  X 

3.1.29 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra 

30 § 2 st. 
LVU 

Socialutskott  D 

3.1.30 Beslut om den unges umgänge 
med föräldrar eller 
vårdnadshavare, efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud 

31 § LVU Gruppledare  X 

3.1.31 Beslut om läkarundersökning, att 
utse läkare samt bestämma plats 
för läkarundersökning 

32 § LVU Socialsekreterare  X 

3.1.32 Beslut om uppföljning av ett barn 
under 18 år vid upphörande av 
vård enligt 21 § LVU 

21 b § LVU Enhetschef  X 

 

B.3.2 Beslutanderätt enligt lag – kompletterande beslutanderätt av LVU  
Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

3.2.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande i de 
fall socialutskottets 
beslut inte  kan avvaktas 

6 § 1 och 2 st. LVU SN:s ordförande 
eller 1:e vice 
ordförande  
eller 2:e vice 
ordförande  

 Ordf.; Rebecca 
Nordin Vainio  
 
1:e vice; Josefin 
Silverfur 

D 
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2:e vice; Gunilla 
Hultman 

3.2.2 Beslut om hur vården 
ska ordnas och var den 
unge ska vistas i de fall 
socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas 

11 § 1 och 3 st. LVU SN:s ordförande 
eller 1:e vice 
ordförande 
eller 2:e vice 
ordförande  
 

Ordf.; Rebecca 
Nordin Vainio  
 
1:e vice; Josefin 
Silverfur 
 
2:e vice; Gunilla 
Hultman 

D 

3.2.3 Beslut om att den 
unge får  vistas i sitt 
eget hem under 
vårdtiden i de fall 
socialutskottets 
beslut inte  kan 
avvaktas 

11 § 2 och 3 st. LVU SN:s ordförande 
eller 1:e vice 
ordförande, 2:e vice 
ordförande. 

 Ordf.; Rebecca 
Nordin Vainio  
 
1:e vice; Josefin 
Silverfur 
 
2:e vice; Gunilla 
Hultman 

D 

3.2.4 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud i de fall 
socialutskottets beslut 
inte  kan avvaktas. 

27 § 1 och 2 st. LVU SN:s ordförande 
eller 1:e vice 
ordförande 
eller 2:e vice 
ordförande  
 

Ordf.; Rebecca 
Nordin Vainio  
 
1:e vice; Josefin 
Silverfur 
 
2:e vice; Gunilla 
Hultman 

D 

 3.2.5 Beslut att begära 
biträde av polis för att 
genomföra 
läkarundersökning 

43 § p 1 LVU Ordförande eller 
vice ordförande 

 D 
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3.2.6 Beslut att begära 
biträde av polis för att 
genomföra beslut  om 
vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU I de fall 
socialutskottets beslut 
inte kan avvaktas 

43 § p 2 LVU SN:s ordförande 
eller 1:e vice 
ordförande  
eller 2:e vice 
ordförande  
eller socialchef  
eller avdelningschef 
barn och unga 
eller enhetschefer 
på Enheten för barn 
och unga 
eller enhetschef 
Placeringsenheten  

 Ordf.; Rebecca 
Nordin Vainio  
 
1:e vice; Josefin 
Silverfur 
 
2:e vice; Gunilla 
Hultman 
 
Socialchef; 
Elisabeth 
Bengtsson  
 
Avdelningschef; 
Lena Moseley  
 
Enhetschefer i 
dess ordning;  
Linda Andersson 
Desireé Spångberg 
Razi   
Ann Lindefors 

D 

3.2.7 Beslut att begära 
biträde av 
Utrikesdepartementet  
för att genomföra beslut 
om vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU 

Brysselförordningen II 
, SFS 2016: 207 och 
208.  
 
1996 års Haag-
konvention  
 
Lag (1989:14) om 
erkännande och 
verkställighet av 
utländska 
vårdnadsavgöranden 
m.m. och om 
överflyttning av barn 
16 § ,  

SN:s ordförande eller 
1:e vice ordförande  
eller 2:e vice 
ordförande  
eller socialchef  
eller avdelningschef 
barn och unga 
eller enhetschefer på 
Enheten för barn och 
unga 
eller enhetschef 
Placeringsenheten 

Ordf.; Rebecca 
Nordin Vainio  
 
1:e vice; Josefin 
Silverfur 
 
2:e vice; Gunilla 
Hultman  
 
Socialchef; 
Elisabeth 
Bengtsson  
 
Avdelningschef; 
Lena Moseley  
 
Enhetschefer i 
dess ordning;  
Linda Andersson  
Desireé Spångberg 
Razi 
Ann Lindefors 

D 
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3.2.8 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud i de fall 
socialutskottets 
beslut inte  kan 
avvaktas 

31 d § LVU SN:s ordförande 
eller 1:e vice 
ordförande 
eller 2:e vice 
ordförande  
 

 Ordf.; Rebecca 
Nordin Vainio  
 
1:e vice; Josefin 
Silverfur 
 
2:e vice; Gunilla 
Hultman 
 

D 

 
B.3.3 Yttranden LVU 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

3.3.1 Yttrande till allmän domstol 
angående överlämnande till 
vård 

32 kap. 1 § BrB    

- då den som begått en 
brottslig gärning 
föreslås bli föremål för 
åtgärder enl. LVU 
 

Socialutskott D 

- då vård enl. LVU inte är 
aktuellt 

Gruppledare X 

 

B.4  Vårdkostnad   
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

4.1 Beslut om ersättning till 
kontaktperson/familj (arvode  
och omkostnad) 

    X 

- enligt SKR:s 
rekommendation, för barn 
och ungdom även enligt 
SN:s riktlinjer 
 

Socialsekreterare  

- utöver SKR:s 
rekommendation, för barn  
och ungdom även enligt 
SN:s riktlinjer 

Enhetschef  

4.2 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/familj 

 Socialsekreterare  X 

4.3 Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 

  Se 6 kap 6§ SoL X 
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- enligt SKR:s 
rekommendation för barn 
och ungdom även enligt  
SN:s riktlinjer 
 

Socialsekreterare 

- utöver SKR:s 
rekommendation för barn  
och ungdom även enligt 
SN:s riktlinjer 

Enhetschef 

4.4 Beslut att teckna avtal med 
familjehem 

6 kap 6 b § SoL Socialsekreterare   X 

4.5 Beslut om särskilda kostnader 
vid familjehemsplacering 
utöver avtal med 
familjehemsföräldrar 

4 kap 1 § SoL   X 

- upp till 1 000 kronor 
 

Socialsekreterare 

- 1 000 - 4 000 kronor 
 

Gruppledare 

- 4 000 – 10 000 
 

Enhetschef 

- därutöver Avdelningschef 
4.6 Beslut om bistånd i samband 

med umgänge med barn 
placerat i HVB eller 
familjehem 

 4 kap 1§ SoL    X 
 

- upp till 1 000 kronor 
 

Socialsekreterare 

- därutöver Gruppledare 
4.7 Beslut om bistånd i samband 

med placering, omplacering 
eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård eller boende 

 4 kap 1§ SoL    X 
 

- upp till 1 000 kronor 
 

Socialsekreterare 

- 1 000 – 4 000 kronor 
 

Gruppledare 

- 4 000 – 10 000 kronor 
 

Enhetschef 

- Därutöver Avdelningschef 
4.8 Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL    X 
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B.5 Avgifter, ersättningar 
 

5.1 Beslut om att meddela 
underhållsskyldig att 
nämnden ska uppbära 
underhållsbidrag i stället för 
vårdnadshavaren 

8 kap 1 § 2 st. 
SoL 

Administratör   X 

5.2 Beslut om ersättning från 
förälder vars barn under 18 
år får vård i annat hem än 
det egna 
- enligt riktlinjer 

 
- nedsättning av avgift 

 
- avgiftbefrielse  

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

 
 
 
 
Administatör  
 
Gruppledare 
 
Gruppledare  

  

5.3 Framställning till 
försäkringskassa om ändring 
av betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag i 
samband med placering av 
barn och ungdom i enskilt 
hem eller HVB 

106 kap 6-7 §§ 
SFB 

Socialsekreterare   X 

- enligt SKR:s 
recommendation 
 

Socialsekreterare 

- utöver SKR:s 
rekommendation 

Enhetschef 

4.9 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare för 
ensamkommande barn enligt 
SN:s riktlinje 

   Enhetschef   X 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  
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5.4 Framställning till CSN om 
ändring av 
betalningsmottagare för 
studiehjälp i samband med 
placering av barn och 
ungdom  i enskilt hem eller 
HVB 

Studiestödslag Socialsekreterare   X 

5.5 Underrättelse till 
försäkringskassa om att 
barn med underhållsstöd 
placeras respektive 
återflyttar till boföräldern 

2 § förordning 
om underhålls- 
stöd 

Socialsekreterare   X 

 

B.6 Yttrande LUL  

6.1 Yttrande till 
åklagarmyndighet i ärenden 
där  nämnden redan vidtagit 
åtgärd, då insatser erbjuds 
med stöd av SoL eller behov 
av insatser saknas 
 
- I övriga fall 

11 § LUL Gruppledare 
 
 
 
 
 
 
Socialutskott 

 X 
 
 
 
 
 

 D 

6.2 Yttrande till 
åklagare/polismyndighet med 
anledning av ev. utredning 
enl. 31 § LUL beträffande den 
som är under 15 år 

11 § LUL Gruppledare  X 

6.3 Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

38 § LUL Enhetschef  X 

 

B.7 Lagen om mottagande av asylsökande (gällande ensamkommande barn), LMA  

7.1 Beslut om att placera ett 
anvisat ensamkommande 
barn som anvisats i ett 
boende i en annan 
kommun om: 
 
- kommunerna har ingått 
en överenskommelse om 
placeringen,  
 

3 § LMA Enhetschef   D 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  
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- placeringen sker med stöd 
av lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om 
vård av unga eller med stöd 
av socialtjänstlagen i fråga 
om barn med motsvarande 
vårdbehov, eller 
 
- det med hänsyn till 
barnets vårdbehov finns 
synnerliga skäl. 

 

B.8 Övriga yttranden barn och unga  

8.1 Framställan till domstol om 
behov av 
målsägandebiträde  för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare   D 

8.2 Anmälan till överförmyndare 
om förhållanden beträffande 
förvaltningen av underårigs 
egendom 

5 kap 3 §, 3 p 
SoF 

Enhetschef  D 

8.3 Yttrande till passmyndighet 
vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens 
medgivande för barn under 
18 år 

3 § pass- 
förordninge
n 

Gruppledare  D 

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

96 kap 7 § SFB Socialsekreterare  D 

8.5 Yttrande enligt namnlagen 45 § och 46 § Lag 
om personnamn 

Socialsekreterare  X 

8.6 Yttrande till domstol 
beträffande 
äktenskapsskillnad vid 
tvingande äktenskap eller 
innan 18-års åldern 

5 kap. 5 § 1-2 st 
ÄktB 

Gruppledare  X 

8.7 Yttrande till åklagare 
beträffande 
äktenskapsskillnad vid 
tvingande äktenskap eller 
innan 18-års åldern 

5 kap 5 § 3 st 
ÄktB 

Gruppledare  X 
 

8.8 Anmäla behov av ny RB 13 kap 4 §   Delegat saknas, ska OBS! 10 kap. 5 § D 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  
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vårdnadshavare 
(stämningsansökan) 

6 kap 8 § FB beslutas av 
nämnden 

SoL, 
delegationsförbud 

 
Kapitel C Gemensamma ärenden 

 
C.1 Lex Sarah 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Beslut om att inleda eller 
inte inleda utredning om lex 
Sarah 

7 kap 6 § 1 st SoL,  
14 kap 6 § SoL 
 

Socialchef   X 

1.2 Anmälan om allvarligt 
missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande enligt lex 
Sarah till Inspektionen för 
vård och omsorg samt 
ansvar för att informera 
socialnämnd vid beslut om 
anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg. 

14 kap 7 § SoL 
 

Socialchef   D 

1.3 Yttrande till Inspektionen 
för vård och omsorg. 

 Socialchef   D 

 
 

C.2 Överflyttning av ärende och förhandsbesked 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

2.1 Beslut om framställan om 
överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Avdelningschef  D 

2.2 Beslut att ta emot ett 
ärende från annan 
socialnämnd 

2 a kap 10 § SoL Avdelningschef  D 

2.3 Beslut att inte ta emot 
ett  ärende från annan 
socialnämnd 

2 a kap 10 § SoL Avdelningschef  D 

2.4 Beslut att ansöka hos 
Inspektionen för vård och 
omsorg om överflyttning av 
ärende 

2 a kap 11 § SoL Avdelningschef  D 
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2.5 Beslut att överklaga 
Inspektionen för vård 
och omsorgs beslut 
angående överflyttning 
av ärende 

16 kap 4 § 5 p 
SoL 

Avdelningschef  D 

2.6 Beslut om förhandsbesked 
om  insatser 

2 a kap 8 § 2 st. 
SoL 

Enhetschef  X 

 

C.3 Yttrande övrigt gemensamma  
3.1 Yttrande över ansökan 

om rättshjälp genom 
offentligt biträde samt 
yttrande över 
kostnadsberäkning 

3 § Lag om 
offentligt 
biträde  
7 § Förordning 
om offentligt 
biträde 

Enhetschef  X 

3.2 Beslut angående anmälan 
av  behov av offentligt 
biträde 

3 § Lag om 
offentligt 
biträde 

Socialsekreterare   D 

3.3 Beslut att avvisa ombud 
eller biträde 

14 § 2 st. FL Socialutskott  D 

3.4 Beslut att avvisa ombud 
eller biträde i de fall 
Socialutskottets beslut inte 
kan avvaktas 

14 § 2 st. FL Gruppledare  D 

3.5 Anmälan till överförmyndare 
om behov av ansökan om god 
man eller förvaltare 

5 kap 3 §, 1 p 
SoF 

Socialsekreterare  D 

3.6 Yttrande till överförmyndare 
eller Tingsrätten i ärende om 
god man eller förvaltare 

11 kap 16 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare  X 

3.7 Anmälan till överförmyndare 
om att behov av god man 
eller  förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap 3 §, 2 p 
SoF 

Socialsekreterare  D 

3.8 Anmälan till smittskyddsläkare 6 kap. 12 § 
smittskyddslagen 

Gruppledare  D 

3.9 Rekvisition av utdrag ur 
belastnings- och misstanke- 
registret 

11 § 1 st. p 8 
BRF 
4 § p 9 MRF 

Socialsekreterare  D 
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3.10 Yttrande ang. en utlännings 
personliga förhållanden 

17 kap. 1 § 
utlänningsla
gen 

Socialutskott  D 

3.11 Yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg 

 Socialchef  D 

 

C.4 Överklagandeärenden 

C.4.1 Prövning och Omprövning 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

4.1.1 Prövning av att överklagande 
skett i rätt tid och beslut att 
avvisa överklagande som 
kommit in för sent 

24 § 1 st. FL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- vid beslut av 
ordförande  eller 
förordnad ledamot 
enligt 11 § LVU 
 

Gruppledare 

- vid beslut av ledamot 
av SU enligt 14 § 2 st. p 
2 LVU 
 

Gruppledare 

- vid beslut av SN, SU eller 
AU 
 

Gruppledare 

- vid beslut av delegat Delegaten 

4.1.2 Omprövning av beslut 
 
- vid beslut av SNs 

ordförande eller 
förordnad ledamot enligt 
11 § LVU  

 
- Vid beslut av ledamot i SU 

enligt 14 § 1 st p 2 LVU 
 

 
- Vid beslut av SN eller AU 

- beslut huruvida 
omprövning skall ske eller 

27 § FL  
 
Ordförande 
 
 
 
 
Ordförande 
 
 
 
Ordförande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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C.4.2 Yttrande i samband med överklagande 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

4.2.1 Yttrande till förvaltningsrätt 
med anledning av enskilds 
överklagande av: 

  Gäller ej 
överklaganden 
enligt 13 kap 
kommunallagen
. Endast KS har i 
dessa fall 
process- 
behörighet 

X 

- beslut fattat av 
tjänsteman 

  Delegaten 

- Beslut fattat 
av  SU 
 

Socialutskott 

- beslut fattat av 
ordförande 
eller förordnad 
ledamot enligt 11 § 
LVU 
 

Socialutskott 

- beslut fattat av ledamot 
av SU enligt 14 § 2 st. p 2 
LVU 

Socialutskott 

 4.2.2 Yttrande till kammarrätten 
med anledning av enskilds 
överklagande av 
- Beslut fattat av 

tjänsteman 
 

- Beslut fattat av SU 
 

 

 
 
 
Närmast överordnad 
tjänsteman 
 
Socialutskott 
 

Se ovan  X 

ej. Själva omprövningen 
görs av SN. 
 
- vid beslut av SU – beslut 
huruvida omprövning skall 
ske eller ej. Själva 
omprövningen görs av SU. 
 

- vid övriga beslut av 
delegat 
 
 
 

 
 
Ordförande 
 
 
 
 
 
Delegaten  

 

 

 

 

 

 

Gäller varje 
delegat med 
beslutanderätt i 
myndighetsären
den 
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- Beslut fattat enligt 11 § 
LVU fattat av ordförande 
eller förordnad ledamot 
 

- Beslut fattat av ledamot 
av  SU enligt 14 § 2 st. p 2 
LVU 

Socialutskott 
 
 
 
Socialutskott 

 4.2.3 Yttrande till kammarrätt med 
anledning av överklagande 
av  avslag på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling enligt TF och 
offentlighets- och 
sekretesslagen 

 Socialutskott  D 

 

C.4.3 Överklagan 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

4.3.1 Beslut att 
överklaga/begära 
prövningstillstånd samt 
begära inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat social- 
nämndens beslut 
 
- Ärenden om ekonomiskt 

bistånd  
 

- Övriga ärenden  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande 
 
 
Socialutskott 

 D 

 4.3.2  Beslut att återkalla 
socialnämndens 
överklagande av 
förvaltningsrättens eller 
kammarrättens dom 

 

Socialutskott 
 

D 

4.3.3 Beslut att inte överklaga/ 
begära prövningstillstånd 
när  förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
socialnämndens beslut 

    

- ärenden om 
ekonomiskt  bistånd 
 

Enhetschef 

- övriga ärenden Ordförande 
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C.5 Utlämnande av uppgift/allmän handling  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

5.1 Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 
handling och prövning enligt 
OSL inkl. prövning av 
anonymitetsskydd 

TF 
OSL 
 
 

Socialchef 
Avdelningschef  

 D 

5.2 Beslut om att lämna ut 
uppgifter ur personregister 
i forskningsändamål 
till statliga myndigheter  

12 kap 6 § SoL Socialchef  D 

5.3 Beslut om att polisanmäla 
brott som hindrar nämndens 
verksamhet  

10 kap. 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef T.ex. hot mot 
eller 
misshandel av 
anställda, 
förstörelse av 
nämndens 
egendom 

D 

5.4 Beslut om att lämna uppgift 
till åklagarmyndighet eller 
polismyndighet, som angår 
misstanke om brott, för vilket 
inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett år eller 
försök till brott för vilket inte 
är föreskrivet lindrigare straff 
än fängelse i två år 

10 kap. 23 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef  D 

5.5 Beslut om att polisanmäla 
vissa brott som riktar sig mot 
underåriga  

10 kap. 21 § OSL 
12 kap 10 § SoL 
 

Enhetschef T.ex brott mot 
liv och hälsa; 
misshandelsbro
tt; brott mot 
frihet och frid; 
olaga 
frihetsberövan
de; olaga 
tvång; 
sexualbrott; 
könsstympning 

D 

5.6 Beslut om att till 
polismyndighet lämna uppgift 
som behövs för 

10 kap. 20 § OSL Socialsekreterare  D 
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omedelbart polisiärt 
ingripande av underårig 
vid överhängande och 
allvarlig risk för den unges 
hälsa eller utveckling eller 
under begående av brott 

5.7 Beslut om polisanmälan 
avseende brott mot den egna 
verksamheten  

6 § Bidrags- 
brottslagen,  
12 kap 10 § SoL samt 
10 kap 2 & 28 §§ OSL 

Enhetschef  D 

5.8 Beslut om polisanmälan eller 
anmälan till 
djurskyddsmyndighet, Lex 
Maja 

10 kap 20 a § OSL Enhetschef  D 

5.9 Upplysningar I 
vapenärenden 

 Avdelningschef Upplysningar 
får endast 
lämnas ut om 
den enskilde 
samtyckt (JO 
1983/84 s 188 
f)   

X 

 
 
Kapitel D POSOM 
POSOM är en resurs för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid extraordinära händelser och 
andra allvarliga händelser. Vid extraordinära händelser fattar kommunens krisledningsgrupp de 
nämndöverskridande beslut som behövs (Lag 06:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Beslut om individuellt 
bistånd i form av mat, 
kläder, inkvartering, resor 
inom länet 

SoL 4 kap 2 § POSOM-chef och 
bitr. chef 

Chef för 
insatsgrupp 
Ställföreträdande 
chef för 
insatsgrupp 
Inkallade 
Socialsekreterare 
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1.2 Individuell transport till 
hemort inom Sverige 

SoL 4 kap 2 § POSOM-chef 

Chef för 
insatsgrupp 
Ställföreträdande 
chef för 
insatsgrupp 

  

1.3 Övrigt individuellt bistånd 
inom Sverige 

SoL 4 kap 2 § POSOM-chef 

Chef för 
insatsgrupp 
Ställföreträdande 
chef för 
insatsgrupp 

  

1.4 Individuell transport utom 
Sverige 

SoL 4 kap 2 § POSOM-chef 

Socialchef 

  

1.5 Större grupptransporter till 
hemort inom Sverige 

 POSOM-chef 
Socialchef 

  

1.6 Grupptransport till hemort 
utanför Sverige 

 SN:s ordförande 
SN:s 1:e vice 
ordförande 

  

1.7 Kostnader för 
gruppinkvartering 

 POSOM-chef 
Socialchef 

  

1.8 Förtäring till större grupper 
utöver första dygnet 

 POSOM-chef 
Socialchef 

  

1.9 Övrig utrustning till större 
grupp 

 POSOM-chef 
Socialchef 

  

1.10 Övriga beslut som medför 
kostnader 

 SN:s ordförande 
SN:s 1:e vice 
ordförande 

  

 
 

Kapitel E Brådskande ärenden 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens beslut 
inte kan avvaktas 

 6 kap. 39 § KL  
 Ordförande  
 1:e vice ordförande 
 2:e vice ordförande 

 D 
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Kapitel F Administrativa beslut  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Yttranden av remisser    
 
Socialnämnden 
 
 
Socialchef 

 D 

- som efterfrågar beredning 
i socialnämnd 

- som efterfrågar 
tjänstemannasvar 

 
1.2 Yttrande över remiss om 

detaljplan 

 

Socialchef 
 

 D 

1.3 Yttrande till 
kommunstyrelsen i 
planärenden som ej berör 
socialnämndens intressen 

5 kap 11 § PBL Socialchef  D 

1.4 Avskrivning av fordran inom 
nämndens 
verksamhetsområde upp till 
50 000 kr för varje gäldenär 

 Socialchef  D 

1.5 Beslut om 
investeringskostnader enligt 
budget 

 Socialchef  D 

1.6 Beslut att disponera utdelning 
ur Sollentuna sociala samfond  

 Arbetsutskott 
 

 D 

1.7 Beslut om fördelning av 
föreningsbidrag 

 Arbetsutskott   D 

1.8 Beslut om fördelning av bidrag 
enligt IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap)  

 Arbetsutskott  D 

1.9 Beslut om anställning, 
uppsägning och övriga 
administrativa beslut rörande 
anställda hos nämnden, utom 
socialchef 

    

- avseende 
avdelningschefer och 
övrig personal direkt 
underställd socialchefen 
 

Socialchef 
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- avseende personal direkt 
underställd 
avdelningschef 
 

Avdelningschef 

- avseende personal 
underställd enhetschef 

Enhetschef 

1.10 Beslut om antagande av 
Informationshanteringsplan 
(IHL)  

§§ 5 - 15 i 
Arkiv- 
reglemen
te. 

Socialchef   

1.11 Rapportering till Inspektionen 
för vård och omsorg, 
kommunens revisorer samt 
kommunfullmäktige rörande 
gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader, 
samt när dessa sedan har 
verkställts. 

16 kap 6 
f-h § SoL, 
28 f-h § 
LSS 

Socialnämnd    D 

1.12 Yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg med 
anledning av rapport av 
gynnande beslut som ej 
verkställts 

 Socialchef     

1.13 Rättelse av skrivfel m.m. i beslut 36 § FL Gruppledare, 
Enhetschefer, 
Nämndsekreterare 
(Protokoll för utskott 
och nämnd) 

  

1.14 Organisation  

Beslut om kontorets indelning i 
avdelningar, enheter med mera 

 Socialchef   

1.15  Ansöka om bidrag från EU, 
staten m.m 

 Avdelningschef   

 
 
Kapitel G Övergripande ärenden  

G.1 Offentlig upphandling 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  
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1.1 Beslut om: 

- upphandling 
 

- avbrytande av 
upphandling 
 

- tilldelning och 
tecknande av avtal 

  

Avdelningschef 

  

1.2 Beslut om direktupphandling 
av tjänster enligt SoL då 
befintligt ramavtal eller 
uppdrag till kommunens 
egenregi ej kan nyttjas 

 Enhetschef   

1.3 Avrop från ramavtal  Enhetschef Gäller under 
förutsättning att 
medel finns i 
budget. Gäller 
även för s.k. 
andra kon- 
kurrensutsättni
ng enl. 5 kap 7 § 
LOU. 

Delegaternas 
beslutanderätt 
gäller för var 
och inom det 
egna 
verksamhetsom
- rådet. Avrop 
av vara eller 
tjänst av mindre 
värde anses 
vara ren 
verkställighet 
och behöver 
därför inte 
meddelas 
nämnden 

 



 

SOLLENTUNA 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
  

 Delegationsordning     
SN 

 

44 
 

1.4 Ingå avtal om köp av varor 
och tjänster och dylikt som 
inte överstiger 100 000 kr 
per år. 

 Lokalsamordnare Förutsätter att 
avtalet ligger 
inom av 
nämnden 
beslutade 
ekonomiska 
ramar, krav för 
verksamhetens 
mål, inriktning 
och kvalitet. 
Detta gäller 
under 
förutsättning att 
medel finns i 
budget 

 

 

 

G.2 Kurser mm. för socialnämndens ledamöter och ersättare 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Deltagande i 
kurser/konferenser/studiere
sor där den totala 
kostnaden, inklusive arvode 
mm, per person och tillfälle 
inte överstiger 5000 kr 

   D 

- Ordförande 1:e vice ordförande 

- Övriga ledamöter och 
ersättare 

Ordförande 

G.3 Resor utomlands 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Resa inom EU/EES för högst 
fem arbetstagare 

 Socialchef Se vidare i 
Sollentuna 
kommuns regler 
för arbetstagares 
och 
förtroendevaldas
resor. 

D 
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Kapitel H.  Beslut enligt EU:s Dataskyddsförordning samt lag med 
kompletterande bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anm.  

1.1 Enligt artikel 12.5  

- besluta om att utta avgift för 
tillhandahållande eller  avslå en 
uppenbart ogrundad eller orimlig 
begäran enligt artikel 15-21 från en 
registrerad 

art. 15 den registrerades rätt till 
tillgång 

art. 16 rätt till rättelse 

art. 17 rätt till radering (rätten att 
bli bortglömd) 

art. 18 rätt till begränsning av 
behandling 

art. 19 anmälningsskyldighet 
avseende rättelse, radering av 
personuppgift och begränsning av 
behandling 

art. 20 rätt till dataportabilitet art. 
21 rätt att göra invändningar 

Enligt 
artikel 

12.5 
samt 15-
21 GDPR 

Socialchef 
Avdelningschef 

 D 

1.2 Enligt artikel 22 - besluta om att 
anmäla en personuppgiftsincident 
till tillsynsmyndigheten. 

Artikel 
33 

Socialchef 
Avdelningschef 

 D 
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Bilaga till socialnämndens delegationsordning A.2 
Hänvisning till socialnämndens tillämpningsanvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd för 
försörjning (försörjningsstöd) och livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Antagen 2017-09-
26, reviderad  2019-10-22, 2022-12-13. 
Förteckningen tar upp den lägsta delegationsnivån. Vid handläggning av egna ärenden har 
gruppledare  dessutom samma delegation som socialsekreterare. Introduktionsassistent likställs med 
socialassistent. 

 
  

Avsnitt 3 - Riksnorm (SoL 4:3, punkt 1) 
 

Anvisning Ärende Delegat 
  3.1 Ordinarie riksnorm Socialsekreterare 

Socialassistent 
  3.1.1 Höjd riksnorm av medicinska skäl Socialsekreterare 

  3.1.5 Sänkt riksnorm Socialsekreterare 

  3.1.6 Fickpengar Socialsekreterare  
Socialassistent 

 

Avsnitt 4 Livsföring i övrigt (SoL 4:1) 
Anvisning Ärende Delegat 

4.1 Läkarvård och medicin Socialsekreterare 
Socialassistent 

4.1.1 Vårdavgift för sjukhusvård Socialsekreterare 
Socialassistent 

4.1.3 Sjuksresor Socialsekreterare 
Socialassistent 

4.2  
 
4.2.1 
 
4.2.2 

Tandvård 
 
Akut tandvård 
 
Tandvård utöver akut upp till 8000 kronor  
 
därutöver 

 
 
Socialsekreterare  
Socialassistent  
Socialsekreterare  

 
Gruppledare 

4.3 Glasögon Socialsekreterare  
Sociaassistent  

4.4 Barnomsorgsavgift Socialsekreterare  
Socialassistent  

4.14.1 Barnomsorgsskuld Gruppledare 

4.5 Hemtjänstavgift Socialsekreterare 
Socialassistent  
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4.6 Färdtjänstavgift Socialsekreterare 
Socialassistent 

4.7.1 SL-resor som inte är arbetsresor Socialsekreterare  
Socialassistent 

4.8 Telefon Gruppledare 

4.9 Flyttkostnader 
 
upp till 5000 kronor 
därutöver 

 
 
Socialsekreterare  
Gruppledare 

4.9.1 Dubbla hyror i samband med flytt 
Depositionshyra 

Gruppledare 
Gruppledare 

4.10 Magasineringskostnad Gruppledare 

4.11 Möbler och husgeråd Socialsekreterare 

4.12 Spädbarnsutrustning Socialsekreterare 

4.13 Begravningskostander 
 
Enligt riktlinjer  
 
Utöver riktlinjer 

 
 
Socialsekreterare 
Socialassistent  
Gruppledare 

4.15 Studielitteratur Socialsekreterare 
Socialassistent 

4.14.2 Hyresskuld 
 
Upp till och med 2 månader 
Tre månader och därutöver 

 
 
Gruppledare 
Enhetschef 

 Övrigt   

 Upp till 1000 kronor Socialsekreterare 

 Upp till 10 000 kronor Gruppledare 

 

 

Avsnitt 3.2 – Faktiska kostnader vid behov (SoL 4:3 punkt 2) 
Anvisning Ärende Delegat 

3.2.1 Bostadskostnad  
 Skälig bostadskostnad Socialsekreterare 
 Faktiska kostnader Socialsekreterare 

Socialassistent 
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 Rådrumsbeslut Gruppledare 
 Utöver skälig bostadskostnad 

Omprövning av sådant beslut  
Gruppledare 
Gruppledare 

                 

 

 

Avsnitt 5 – Olika gruppers förutsättningar för ekonomiskt bistånd 
Anvisning Ärende Delegat 
5.6 Vuxna studerande 

Beslut om att ekonomiskt bistånd kan beviljas 
under studietiden 

Beslut därefter om bistånd 

 

Gruppledare 

 

Socialsekreterare  
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