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Inledande bestämmelser 

AVGRÄNSNINGAR 
Delegationsordningen avser socialförvaltningens verksamhet. Delegerad beslutanderätt gäller 
inom ramen för kommunfullmäktiges och socialnämndens beslut samt anvisade anslag. 

HUVUDPRINCIPER 
Följande huvudprinciper tillämpas: 
• Socialnämnden delegerar beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och vissa 

ledamöter i nämnden samt till befattningshavare i förvaltningen. 
• Den delegerade beslutanderätten avser både bifalls- och avslagsbeslut, om inget annat 

anges. 
• Beslut i frågor av principiell karaktär och frågor av särskild vikt skall fattas av 

socialnämnden. 
• Beslut som gäller framställning eller yttrande till kommunfullmäktige kan inte delegeras. 
• Beslut som gäller den operativa verksamheten skall fattas så nära verksamheten som 

möjligt. Detta innebär att en mycket stor del av besluten vidaredelegeras till handläggande 
personal. Endast när det gäller frågor där det föreligger särskilt behov av överblick 
och/eller likformighet delegeras besluten enbart till chef för området respektive enhet. 

FÖLJANDE DELEGATIONSREGLER GÄLLER: 
1. Ärende, vari socialnämndens arbetsutskott tillagts beslutanderätt skall hänskjutas till 

socialnämnden för avgörande om minst tre ledamöter av arbetsutskottets ledamöter så 
begär. 

2. Om ett ärendes beskaffenhet så påkallar kan delegat överlämna ärendet till socialnämnden 
eller dess arbetsutskott för avgörande. 

3. Den beslutanderätt som delegerats till tjänsteman gäller inom ramen för tjänstemannens 
ordinarie arbetsområde. 

4. Vid förfall för delegat utövas delegationsrätten av annan befattningshavare enligt följande: 
*Vid förfall för ordföranden utövas delegationsrätten av 1:e vice ordförande/ 2:e vice 
ordförande. 
*Vid förfall för områdeschef/verksamhetschef utövas delegationsrätten av t f chef eller 
socialchef. 
*Vid förfall för enhetschef utövas delegationsrätten av t f chef eller områdeschef. 
*Vid förfall för 1:e socialsekreterare utövas delegationsrätten av tf 1:e soc 
sekr/enhetschef. 
*Vid förfall för socialsekreterare, familjehemssekreterare eller familjerättssekreterare 
utövas delegationsrätten av 1:e socialsekreterare/enhetschef. 

5. Beslut i individärenden fattade av ordförande eller annan förordnad ledamot enligt 
delegation tas upp som ärende vid nästkommande arbetsutskott. 
*Beslut i individärenden fattade av tjänstemän i förvaltningen enligt delegation 
återrapporteras genom att en anonymiserad lista från aktuellt verksamhetssystem 
tillgängliggörs för nämnden en gång per månad. Varje verksamhetsområde har sin egen 
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lista. 
*Anmälan av ordförandebeslut anmäls till nämnden genom att arbetsutskottets protokoll 
tillgängliggörs för nämnden. 
*Anmälan av beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott (AU) anmäls genom att 
arbetsutskottets protokoll tillgängliggörs för nämnden. 

6. Förordnad personal inom Sydostjouren erhåller i sin tjänsteutövning motsvarande ansvar 
och befogenheter upp till enhetschefsnivå anställda inom socialförvaltningen i 
Oskarshamns kommun. Lista med aktuella tjänstgörande personal inom Sydostjouren 
skall finnas hos områdeschef IFO. 

7. Med handläggare under avsnitten 3-5 avses biståndshandläggare och LSS- handläggare. 

FÖRKORTNINGAR 
BrB Brottsbalken 
FB Föräldrabalken 
FörvL Förvaltningslagen 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
Htj Hemtjänst 
HSE Hälso- och sjukvårdsenheten 
HVB Hem för vård eller boende 
IFO Individ- och familjeomsorg 
IP Individuell plan 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
KörkortsF Körkortsförordnignen 
Lag om off bitr Lag om offentligt biträde 
LFK Luftfartskungörelse 
LOV Lagen om valfrihet 
LSS Lagen om stöd och service till visa funktionshindrade 
LUL Lagen om unga lagöverträdare 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
NamnL Namnlagen 
OF Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
PassF Passförordningen 
Pbb Prisbasbeloppet 
SN Socialnämnden 
SoF Socialtjänstförordningen 
SoL Socialtjänstlagen 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF Tryckfrihetsförordningen 
VL 
VNR 
ÄB 
ÄO 

Vapenlagen 
Våld I nära relation 
Ärvdabalken 
Äldreomsorgen 
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1 Personal 
Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

1:1 

Tillsvidareanställning och entledigande 
av Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
MAS. 11 kap 4 § HSL Arbetsutskott 

1:2 

Tillsvidareanställning och entledigande av 
ersättare för Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
MAS. 11 kap 4 § HSL Arbetsutskott 

1:3 

Tillsvidareanställning och entledigande 
av Verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen 4 kap 2 § HSL Arbetutskott 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN 
SAMT TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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2 Taxor och avgifter 
Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

2:1 

Fastställande och beräkning av vård- 
och omsorgsavgift enligt KF:s beslutade 
taxor 

8 kap 2 § SoL 

17 kap 1 § HSL 

Avgiftshandläggare 

2:2 

Nedsättning av eller befrielse från avgift 
när brukare uppbär ekonomiskt bistånd. 

Avgiftshandläggare 

2:3 

Nedsättning av eller befrielse från avgift 
när brukare ej uppbär ekonomiskt bistånd. 

8 kap 8 § SoL Myndighetschef ÄO/OF 

2:4 

Jämkning av dubbla hyreskostnader i 
samband med inflyttning till särskilt boende 
eller gruppbostad. Avgiftshandläggare 

2:5 

Fastställelse av egen avgift/föräldraravgift 
i samband med placering i HVB eller 
konsulentstödda familjehem/ familjehem. 8 kap 1 § SoL Enhetschef IFO 

2:6 

Hel eller delvis eftergift av 
ersättningsskyldighet som anges i kap 8 § 
1och kap 9 §§ 1 och 2 9 kap 4 § SoL Enhetschef IFO 

2:7 

Föra talan om ersättning hos förvaltningsrätten 

9 kap 3 § SoL Enhetschef IFO 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN 
SAMT TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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3 Äldreomsorg (ÄO) 
Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

3:1 Inleda utredning. 11 kap 1 § SoL Handläggare 

3:2 Ej inleda utredning. 11 kap 1 § SoL Handläggare 

3:3 Utredning föranleder ingen åtgärd. 11 kap 1 § SoL Handläggare 

3:4 Bistånd i form av hjälp i hemmet (hemtjänst) 
Omvårdnad, service, trygghet enl riktlinjer. 
Bistånd i form av ledsagning enligt riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Handläggare 

3:5 Beslut om bistånd utöver riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Handläggare i samråd med Myndighetschef 
ÄO/OF 

3:6 

Bistånd i form av akut utökad hjälp i hemmet i 
form av omsorg och matleverans under högst 14 
dagar 4 kap 1 § SoL Enhetschef ÄO 

3:7 Bistånd i form av särskilt boende enligt riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare 

3:8 Bistånd i form av korttidsvistelse enl riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare 

3:9 Bistånd i form av särskild dagverksamhet enligt 
riktlinjer (Pilgården) 

4 kap 1 § SoL Handläggare 

3:10 

Bistånd i form av anhörigstöd överstigande 
10 timmar i månaden utöver riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Handläggare 

3:11 Beslut om 10 timmar avgiftsfri anhörigstöd enl 
riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Anhörigstödjare 

3:12 Beslut om extern placering på särskilt boende 14 kap 1 § SoL Arbetsutskott 

3:13 Uppföljning av extern placering, Arbetsutskott 

3:14 

Framställning om överflyttning av 
äldreomsorgsärende till annan kommun, samt 
mottagande av ärende från annan kommun. 2 a kap 10-12 § SoL Myndighetschef ÄO/OF 

3:15 Bryta sekretessen för att polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet, samt vid 
misstanke om brott även i vissa andra fall 12 kap 10 § Sol 

10 kap §§ 19-23 OSL 

Områdeschef 

3:16 

Omprövning av beslut som överklagats 
av enskild samt yttrande i ärendet. 

27 § FVL Beslutsdelegat som fattat initialt beslut. 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN SAMT 
TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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3:17 

Beslut om överklagande efter avslag i 
förvaltningsrätt samt avge yttrande i 
ärendet. 

Arbetsutskott 

3:18 

Utlämnande av allmän handling a) bifall 
beslutas av anställd som har handlingen i sin 
vård och b) beslut om att helt eller delvis 
sekretessbelägga uppgifter i handlingen. 

2 kap 1-2, 14 §§ TF 

6 kap 2-5 §§ OSL 

Områdeschef 

3:19 Anmäla behov av god man eller förvaltare 
till överförmyndaren. 

SoF 5 kap 3 § FB Enhetschef Handläggare 

3:20 

Anmäla till överförmyndaren att behov av 
god man eller förvaltare inte längre 
föreligger. SoF 5 kap 3 § FB Enhetschef Handläggare 

3:21 

Yttrande till tingsrätt över ansökan om god man 
eller förvaltare. 

FB Enhetschef Handläggare 

3:22 

Rätt att ingå avtal med annan kommun om att 
utföra bistånd vid tillfällig vistelse i kommunen. 

2 a Kap 7 § SoL HSL Områdeschef 

3:23 

Yttrande och överlämnande av dokumentation till 
IVO, Arbetsmiljöverket, JO vid 
ställningstagande. 

Arbetsutskott 

3:24 

Yttrande och överlämnande av dokumentation till 
IVO, Arbetsmiljöverket och JO utan 
ställningstagande. 

Områdeschef 

3:25 

Anmälning av vissa allvarliga skador mm i hälso- 
och sjukvården (Lex Maria). 

HSLF-FS 2017:41 MAS 

3:26 

Inleda utredning av inkommen Lex Sarah 
rapport. 

14 Kap 6 § SoL 

24 e § LSS Socialchef 

3:27 

Avsluta Lex Sarah utredning om 
missförhållande eller en påtalig risk för 
missförhållande, utan anmälan till IVO 14 Kap 3 § SoL 

24 b § LSS 

Socialchef 

3:28 

Anmäla ett allvarligt missförhållande eller en 
påtalig risk för ett allvarligt missförhållande, Lex 
Sarah, till IVO 14 Kap 7 § SoL 

24 7 § LSS 

Arbetsutskott 

3:29 

Anmäla Lex Sarah till IVO, då AU.s beslut ej kan 
avvaktas 

14 Kap 7 § SoL 

24 7 § LSS 

Socialnämndens ordförande 

3:30 

Överlämna kompletterande yttrande och 
dokument till IVO i en Lex Sarah-anmälan 
(utan ställningstagande) 

Socialchef 

3:31 Yttrande till IVO i Lex Sarah anmälan Arbetsutskott 

3:32 Företräda SN samt utse ombud att företräda SN 
inom nämndens verksamhetsområde 

Socialchef 
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4 Omsorg för personer med 
funktionsnedsättning (OF) 
Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

4:1 Inleda utredning. 11 kap 1 § SoL Handläggare 

4:2 Ej inleda utredning. 11 kap 1 § SoL Handläggare 

4:3 Utredning föranleder ingen åtgärd. 11 kap 1 § SoL Handläggare 

4:4 

Framställning om överflyttning av ärende med 
psykisk funktionshinder till annan kommun, samt 
mottagande av ärende från annan kommun. 2 a kap 10-12 § SoL Myndighetschef ÄO/OF 

Vuxna med funktionsnedsättning 

4:5 

Bistånd i form av hemtjänst för personer under 65 
år med psykiskt funktionshinder 

4 Kap 1 § SoL Handläggare 

4:6 Bistånd i form av särskilt boende enligt riktlinjer 4 Kap 1 § SoL Handläggare 

4:7 Bistånd i form av boendestöd enligt riktlinjer 4 Kap 1 § SoL Handläggare 

4:8 

Bistånd i form av sysselsättning enligt riktlinjer 

4 Kap 1 § SoL Handläggare 

4:9 Bistånd i form av ledsagning enligt riktlinjer 4 Kap 1 § SoL Handläggare 

4:10 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt 
riktlinjer 

4 Kap 1 § SoL Handläggare 

4:11 Ersättning till utförare enligt riktlinjer. Enligt SKR ´s 
rekommendation 

Enhetschef OF 

4:12 Beslut om bistånd utöver riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare i samråd med 
Myndighetschef ÄO/OF 

4:13 

Beslut om extern placering pga psykiskt 
funktionshinder 

4 Kap 1 § SoL Arbetsutskott 

4:14 Uppföljning av extern placering, Arbetsutskott 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN 
SAMT TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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Barn med funktionsnedsättning 
4:15 Ledsagarservice till barn enl riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare 

4:16 Beslut om biträde av kontaktperson eller 
kontaktfamilj till barn enligt riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Handläggare 

4:17 Avlösarservice i hemmet till barn enl riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare 

4:18 

Korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet/kontaktfamlj till barn enligt riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Handläggare 

4:19 Ersättning till kontaktfamilj enligt rekommendation 
från SKL 

4 Kap 1 § SoL Enhetschef OF 

Allmänt inom OF 

4:20 

Bryta sekretessen för att polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet, samt vid misstanke 
om brott även i vissa andra fall. 12 kap 10 § Sol 

10 kap §§ 19-23 OSL 

Områdeschef 

4:21 

Omprövning av beslut som överklagats av 
enskild samt yttrande i ärendet. 

27 § FVL 

Beslutsdelegat som fattat initialt 
beslut. 

4:22 

Beslut om överklagande efter avslag i 
förvaltningsrätt samt avge yttrande i ärendet. 

Arbetsutskott 

4:23 

Utlämnande av allmän handling a) bifall beslutas av 
anställd som har handlingen i sin vård och b) beslut 
om att helt eller delvis sekretessbelägga uppgifter i 
handlingen. 

2 kap 1-2, 14 §§ TF 

6 kap 2-5 §§ OSL Områdeschef 

4:24 

Anmäla behov av god man eller förvaltare till 
överförmyndaren. 

SoF 5 kap 3 § 

FB Enhetschef Handläggare 

4:25 

Anmäla till överförmyndaren att behov av god 
man eller förvaltare inte längre föreligger. 

SoF 5 kap 3 § 

FB 

Enhetschef Handläggare 

4:26 

Yttrande till tingsrätt över ansökan om god man eller 
förvaltare. 

FB Enhetschef Handläggare 

4:27 

Rätt att ingå avtal med annan kommun om att utföra 
bistånd vid tillfällig vistelse i kommunen. 

2 a Kap 7 2 SoL 

HSL 

Områdeschef 

4:28 

Yttrande och överlämnande av dokumentation till 
IVO, Arbetsmiljöverket, JO vid ställningstagande. 

Arbetsutskott 

4:29 

Yttrande och överlämnande av dokumentation till 
IVO, Arbetsmiljöverket och JO utan 
ställningstagande. 

Områdeschef 

4:30 

Anmälning av vissa allvarliga skador mm i hälso- och 
sjukvården (Lex Maria). 

HSLF-FS 2017:41 MAS 

4:31 

Inleda utredning av inkommen Lex Sarah rapport. 14 Kap 6 § SoL 

24 e § LSS Socialchef 



Socialnämndens delegationsordning 2022 - reviderad 2022-11-23 | 12 

4:32 

Avsluta Lex Sarah utredning om missförhållande 
eller en påtalig risk för missförhållande, utan 
anmälan till IVO 

14 Kap 3 § SoL 

24 b § LSS Socialchef 

4:33 

Anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtalig 
risk för ett allvarligt missförhållande, Lex Sarah, till 
IVO 

14 Kap 7 § SoL 

24 7 § LSS Arbetsutskott 

4:34 

Anmäla Lex Sarah till IVO, då AU.s beslut ej kan 
avvaktas 

14 Kap 7 § SoL 

24 7 § LSS 

Socialnämndens 
ordförande 

4:35 

Överlämna kompletterande yttrande och dokument 
till IVO i en Lex Sarah-anmälan (utan 
ställningstagande) Socialchef 

4:36 Yttrrande till IVO i Lex Sarah anmälan Arbetsutskott 

4:37 

Företräda SN samt utse ombud att företräda SN inom 
nämndens verksamhetsområde 

Socialchef 

4:38 

Ansöka om statlig ersättning hos 
Migrationsverket 

Migrationsverkets 
förorningar 
(2017:193) 

(1990:927) 
(2010:1122) 

Områdeschef 

4:39 

Överklagande av Migrationsverkets beslut till 
allmän förvaltningsdomstol. 

Migrationsverkets 
förordningar 
(2017:193) 

(1990:927) 
(2010:1122) 

Områdeschef 

4:40 

Yttrande till förvaltningsrätten vid överklagande av 
beslut som Migrationsverket fattat. 

Områdeschef 
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5 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

5:1 Beslut om personkretstillhörighet. 1 och 7 §§ LSS Handläggare 

5:2 Biträde av personlig assistent. 9 § 2 p LSS Handläggare 

5:3 

Ekonomiskt stöd för personlig assistent enl. 51 
Kap Socialförsäkringsbalken 

9 § 2 p LSS 

Handläggare 

5:4 

Beslut om att utbetala sjuklön till extern 
utförare när merkostnad uppstår vid ordinarie 
personlig assistents sjukfrånvaro. 

9 § 2 p LSS 

Enhetschef 

5:5 Ledsagarservice enl vägledning 9 § 3 p LSS Handläggare 

5:6 Biträde av kontaktperson enl vägledning 9 § 4 p LSS Handläggare 

5:7 Avlösarservice i hemmet enl vägledning 9 § 5 p LSS Handläggare 

5:8 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enl 
vägledning 

9 § 6 p LSS 

Handläggare 

5:9 Ersättning till utförare enligt rekommendation 
från SKL 

9 § 6 p LSS Enhetschef 

5:10 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför hemmet i anslutning till skoldag och 
under lov. 

9 § 7 p LSS 

Handläggare 

5:11 

Boende i familjehem eller i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar som behöver bo 
utanför föräldrahemmet. 

9 § 8 p LSS 

Handläggare 
5:12 Beslut om extern placering, LSS barn 

och ungdomar 
9 § 8 p LSS Arbetsutskott 

5:13 Bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna. 

9 § 9 p LSS Handläggare 

5:14 Beslut om extern placering, LSS vuxna 9 § 9 p LSS Arbetsutskott 

5:15 Uppföljning av extern placering, Arbetsutskott 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN 
SAMT TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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5:16 

Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig. 

9 § 10 p LSS 

Handläggare 

5:17 Upprättande av individuell plan. 10 § LSS Handläggare 

5:18 

Beslut om att utbetala assistentersättning till 
annan person än den som är berättigad till 
insatsen. 

11 § LSS 

Enhetschef OF 
5:19 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig 

eller för hög assistentersättning. 
12 § LSS Enhetschef 

5:20 

Anmälan till överförmyndaren om behov 
av förmyndare, förvaltare eller god man. 

15 § 6 p LSS 

SoF 5 kap 3 § 

Enhetschef Handläggare 

5:21 

Anmälan till överförmyndaren att behov av 
förmyndare, förvaltare eller god man inte 
längre föreligger. 

15 § 6 p LSS 

SoF 5 kap 3 § 

Enhetschef Handläggare 

5:22 Förhandsbesked om rätten till insatser. LSS 16 § Handläggare 
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6 Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

6:1 Inleda utredning 11 Kap 1 § SoL Socialsekreterare 

6.2 Ej inleda utredning 11 kap 1 § SoL Enhetschef 

6:3 Avsluta utredning utan insats 11 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare 

6:4 Begära hjälp av annan kommun för att slutföra 
utredning. 

11 kap 4 § SoL 1:e socialsekreterare 

6:5 Uppföljning efter utredning som är avslutad 
utan insats. 

11 Kap 4a § SoL 1:e socialsekreterare 

6:6 Förlängd utredningstid. 11 kap 2 § SoL Arbetsutskott 

6:7 Förlängd utredningstid när Aus beslut ej kan 
avvaktas 

11 Kap 2 § SoL Socialnämndens orförande 

6:8 Bistånd när en av två vårdnadshavare ej 
samtycker. 

6 Kap 13 a § FB Arbetsutskott 

6:9 Beslut att ta emot Individ- och familje- 
omsorgsärende från annan kommun. 

2 a Kap 10 § SoL Arbetsutskott 

6:10 Beslut att ej ta emot Individ- och familje- 
omsorgsärende från annan kommun. 

2 a Kap 10 § SoL Arbetsutskott 

6:11 Begäran om överflyttning av Individ- och 
familjeomsorgsärende till annan kommun. 

2 a Kap 10 § SoL Arbetsutskott 

6:12 Beslut om att ansöka hos IVO, om att ansöka om 
överflyttning av ett ärende 

2 a Kap 11 § SoL Arbetsutskott 

6:13 

Beslut att överklaga IVO:s beslut 
angående överflyttning av ett ärende till 
annan kommun. 

16 Kap 4 § SoL Arbetsutskott 

6:14 Beslut om att ansöka hos Tingsrätten om 
vårdnadsöverflyttning. (placerade barn) 

6 Kap 8 § SoL 

6 Kap 8 § FB 

Socialnämnden 

6:15 Anmälan om behov av offentligt biträde. Lag om offentligt 
biträde 3 § 

Socialsekreterare 
Familjehemssekreterare 

6:16 

Yttrande över passmyndighet vid utfärdande av 
pass för barn under 18 år då vårdnadshavarens 
medgivande saknas. 

PassF 3 § Socialsekreterare 
Familjehemssekreterare 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN 
SAMT TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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6:17 Förändrad utbetalningsmottagare CSN 
(Placerat barn) 

Socialsekreterare 

6:18 Dödsboanmälan till skatteverket. Personlig delegation som anmälts till 
skatteverket. 

6:19 Yttrande till åklagare och polis. LUL Socialsekreterare 

6:20 Begäran om utredning hos polismyndigheten § 31 LUL Socialsekreterare 

6:21 Yttrande till domstol. Kap 32 BrB Socialsekreterare 
6:22 Yttrande i ärende angående körkort 3 kap 8 § 

5 kap 2 § Körkorts F 

Socialsekreterare 

6:23 Yttrande i ärende angående luftfartscertifikat 32-33 § LFK. Socialsekreterare 

6:24 Yttrande i ärende angående vapenlicens. 2 Kap 6 § 
Vapenlagen 

Socialsekreterare 

6:25 

Bryta sekretessen för att polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet samt vissa brott 
riktade mot underåriga. 12 kap 10 § Sol 

10 kap § 19-23 OSL 

Enhetschef 

6:26 Omprövning av beslut som överklagats av 
enskild samt yttrande i ärendet. 

27 § FVL Närmast överordnad chef 

6:27 

Yttrande med anledning av överklagande till 
förvaltningsrätten av beslut av socialchef. 

Ordförande 

6:28 

Beslut om överklagande efter avslag i 
förvaltningsrätt samt avge yttrande i ärendet. 

Arbetsutskott 

Om beslut från AU ej kan avvaktas 
ordförande 

6:29 Företräda SN samt utse ombud att företräda SN 
inom nämndens verksamhetsområde 

Områdeschef 

6:30 

Utlämnande av allmän handling a) bifall 
beslutas av anställd som har handlingen i sin 
vård och b) beslut om att helt eller delvis 
sekretessbelägga uppgifter i handlingen. 

2 kap 1-2, 14 §§ TF 

6 kap 2-5 §§ OSL 1:e socialsekreterare 

6:31 Anmäla behov av god man eller 
förvaltare till överförmyndaren. 

SoF 5 kap 3 § FB Socialsekreterare 

6:32 

Anmäla till överförmyndaren att behov av 
god man eller förvaltare inte längre föreligger. 

SoF 5 kap 3 § 

FB 

Socialsekreterare 

6:33 Yttrande till tingsrätt över ansökan om god man 
eller förvaltare. 

FB Socialsekreterare 

6:34 

Yttrande och överlämnande av dokumentation 
till IVO, JO och Arbetsmiljöverket, vid 
ställningstagande. 

Arbetsutskottet 

6:35 

Yttrande och överlämnande av dokumentation till 
IVO, JO och Arbetsmiljöverket, utan 
ställningstagande. Enhetschef 

6:36 Anmälning av vissa allvarliga skador mm i hälso- 
och sjukvården (Lex Maria). 

HSLF-FS 2017:41 MAS 
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6:37 Inleda utredning av inkommen Lex Sarah rapport. 

1 

4 Kap 6 § SoL 

24 e § LSS 

Socialchef 

6:38 

Avsluta Lex Sarah utredning om miss-förhållande 
elleren påtalig risk för missförhållande, utan 
anmälan till IVO 

14 Kap 3 § SoL 

24 b § LSS Socialchef 

6:39 

Anmäla ett allvarligt missförhållande eller en 
påtalig risk för ett allvarligt missförhållande, Lex 
Sarah, till IVO 

14 Kap 7 § SoL 

24 7 § LSS 

Arbetsutskott 

6:40 Anmäla Lex Sarah till IVO, då AU.s beslut ej kan 
avvaktas 

14 Kap 7 § SoL 

24 7 § LSS 

Socialnämndens ordförande 

6:41 Överlämna kompletterande yttrande och 
dokument till IVO i en Lex Sarah-anmälan (utan 
ställningstagande) 

Socialchef 

6:42 Yttrrande till IVO i Lex Sarah anmälan Arbetsutskott 

6:43 Ansöka om statlig ersättning hos 
Migrationsverket 

Migrationsverkets 
Förordningen 2017:193) 

(1990:927)(2010:1122) 

Enhetschef 
Verksamhetsutvecklare 

6:44 Överklagande av Migrationsverkets beslut till 
allmän förvaltningsdomstol. 

Migrationsverkets 
förordningen (2017:193) 

(1990:927) (2010:1122) 

Områdeschef 
Verksamhetsutvecklare 

6:45 

Yttrande till förvaltningsrätten vid 
överklagande av beslut som Migrationsverket 
fattat. 

Områdeschef 
Verksamhetsutvecklare 
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7 Vård utanför hemmet (IFO) 
Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

7:1 

Bistånd i form av placering av barn och unga 
i familjehem för stadigvarande vård. 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § och 6 § SoL Arbetsutskott 

7:2 

Bistånd i form av placering av barn och unga i 
familjehem eller annat enskilt hem för ej 
stadigvarande vård samt medgivande till 
hemmet, som längst fyra månader. 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § och 6 § SoL 
Enhetschef 

7:3 Bistånd i form av placering av vuxen i 
familjehem 

4 kap 1 § SoL Arbetsutskott 

7:4 

Bistånd i form av plats på konsulentstött 
familjehem för barn/familj/ungdom 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § och 6 § SoL 
Arbetsutskott 

7:5 Bistånd I form av plats på konsulentstött 
familjehem för barn/familj/ungsdom 

- Då AU:s beslut ej kan avvaktas 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § Sol 
SN´s ordförande eller annan ledamot som 
nämnden har förordnat 

7:6 Bistånd I form av plats på HVB och stödboende 

För barn/familj/ungdom 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § Sol 
Arbetsutskott 

7:7 

Bistånd i form av plats på HVB och stödboende 
för missbrukare 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 
Arbetsutskott 

7:8 

Bistånd i form av plats på HVB och stödboende 
för barn/ungdom/familj /missbrukare 

-då AU:s beslut ej kan avvaktas. 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

SN´s ordförande eller annan ledamot som 
nämnden har förordnat 

7:9 

Bistånd i form av ansvarsförbindelse vid 
kontraktsvård 

4 kap 1 § SoL 

28 kap 6a BrB 

Arbetsutskott 

7:10 Bistånd i form av ansvarsförbindelse vid 
vårdvistelse. 

11 kap 4 § 
fängelselagen 

Arbetsutskottet 
Socialnämndens ordförande om beslutet inte 
kan vänta till nästa AU. 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN 
SAMT TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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7:11 

Bistånd i form av internt skyddat boende VNR / 
Hedersrelaterat våld 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

7:12 Bistånd i form av externt köp av skyddat 
boende VNR/ Hedersrelaterat Våld 

4 kap 1 § SoL Arbetutskott 

7:13 Bistånd i form av externt köp av skyddat 
boende VNR/ Hedersrelaterat Våld 

- då AU:s beslut ej kan avvaktas 

4 kap 1 § SoL SN´s ordförande eller annan ledamot 
som nämnden har förordnat 

7:14 Ersättning till familjehem enligt antagna 
riktlinjer. 

4 kap 1 § SoL Familjehemssekreterare 

7:15 Ersättning till familjehem utöver antagna 
riktlinjer. 

4 kap 1 § SoL 

Enhetschef 

Särskilda kostnader vid placering eller vistelse 
i familjehem. 

4 Kap 1 § SoL 

- upp till 20 % av pbb, per beslut enl 
antagna riktlinjer, per brukare och år 

Socialsekreterare 
Familjehemssekreterare 

7:16 

- mer än 20 % av pbb, per beslut enligt 
antagna riktlinjer, per brukare och år 

Enhetschef 

7:17 Ersättning till HVB och konsulentstödda 
familjehem. 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

7:18 Särskilda kostnader vid placering och vistelse 
i HVB. 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

7:19 Ersättning enligt socialbidragsnormen vid 
placering i stödboende. 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

7:20 Medgivande att ta emot barn för stadigvarande 
vård och fostran i familjehem eller annat 
enskilt hem. 

6 kap 6 § SoL Arbetsutskott 

7:21 Övervägande om vård av barn med stöd av 
SoL fortfarande behövs 

6 kap 8 § SoL Arbetutskott 

7:22 Avslut av placering av barn och unga i 
familjehem för stadigvarande vård. 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare (Anmälan till arbetsutskott 
för kännedom) 

7:23 Uppföljning efter avslutad placering 11 kap 4 b § SoL Socialsekreterare 

7:24 

Anmälan, till IVO, om beslut om placering som 
innebär att fler än tre barn eller unga kommer att 
vara placerade i familjehemmet eller jourhemmet 

Enhetschef 

Stödåtgärder 
7:25 Bistånd i form av stödsamtal med 

socialsekreterare. 
4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare 

7:26 Bistånd i form av kontaktperson eller 
kontaktfamilj gällande barn och unga. 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

7:27 Bistånd i form av särskilt kvalificerad 
kontaktperson gällande barn och unga. 

3 Kap 6 b SoL 

4 kap 1 § SoL 

1:e socialsekreterare 

Särskilda kostnader vid vistelser i kontaktfamilj 4 kap 1 § SoL 
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-högst 5% av pbb vid varje tillfälle och person. Socialsekreterare 7:28 

-i övriga fall. 1:e socialsekreterare 

7:29 Ersättning till kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer enligt antagna riktlinjer 

Enligt rekommendation 
från SKR. 

Socialsekreterare 
Familjehemssekreterare 

7:30 Ersättning till kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer utöver antagna riktlinjer 

Enligt rekommendation 
från SKR 

Enhetschef 

7:31 Bistånd i form av externa och interna 
andrahandskontrakt. 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

7:32 Bistånd i form av öppenvårdsinsats. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

7:33 Bistånd i form av köp av 
extern öppenvårdsinsats. 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Hjälp med anledning av beslut om 
förebyggande insats utöver rätt till bistånd. 

3 kap 1 § SoL 

-högst 5% av pbb vid varje tillfälle och person. Socialsekreterare 
7:34 

-i övriga fall. 1:e socialsekreterare 
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8 Lag om vård av unga (LVU) 

Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

8:1 Ansökan till förvaltningsrätten om vård 
enligt LVU. 

4 § LVU Arbetsutskottet 

8:2 Omedelbart omhändertagande 6 § 1 p LVU Arbetsutskottet 

8:3 

Omedelbart omhändertagande 

- då AU:s beslut ej kan avvaktas. 

6 § 2 p LVU SN´s ordförande eller annan ledamot 
som nämnden har förordnat 

8:4 Ansökan till förvaltningsrätten om 
förlängd utredningstid. 

8 § LVU SN´s ordförande eller annan ledmot 
son nämnden har förordnat 

8:5 Beslut om hur vården skall ordnas och var 
barnet skall vistas. 

11 § 1 st LVU Arbetsutskottet 

8:6 Beslut att barnet/ den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden. 

11 § 2 st LVU Arbetsutskottet 

8:7 

Beslut om hur vården skall ordnas och var 
barnet skall vistas - då AU:s ej kan avvaktas. 

11 § 3 st LVU SN´s ordförande eller annan 
ledamot som nämnden har 
förordnat 

8:8 

Beslut att barnet/den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden -då Au:s beslut ej kan 
avvaktas. 

11 § 3 st LVU SN´s ordförande eller annan 
ledamot som nämnden har 
förordnat 

8:9 

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

11 § 4 st LVU Socialsekreterare 

8:10 Övervägande/omprövning om vård med stöd 
av 2 § LVU fortfarande behövs. 

13 § 2 st LVU Arbetsutskottet 

8:11 Prövning om vården med stöd av 3 § 
LVU fortfarande behövs. 

13 § 3 st LVU Arbetsutskottet 

8:12 
Beslut om att ansöka hos Tingsrätten om 
vårdnadsöverflyttning (placerade barn) 

13 c § LVU 

6 Kap 8 § FB 

Socialnämnden 

8:13 

Rätt till umgänge med den unge i avvaktan 
på SN:s beslut när överenskommelse ej kan 
nås med förälder eller vårdnadshavare. 

14 § 1 p LVU SN ́ s ordförande eller annan 
ledamot som nämnden har 
förordnat 

8:14 Beslut att den unges vistelseort ej skall röjas för 
vårdnadshavare. 

14 § 2 p LVU Arbetsutskottet 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN 
SAMT TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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8:15 Beslut att den unges vistelseort ej skall röjas för 
vårdnadshavare i avvaktan på AU:s beslut 

14 § 2 p LVU SN:s ordförande 

8:16 

Övervägande av om beslut beträffande rätt 
till umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande behövs. 

14 § LVU Arbetsutskottet 

8:17 Vård enligt LVU skall upphöra. 21 § LVU Arbetsutskottet 

8:18 Beslut om uppföljning när vård upphör enligt 
21 § för den som är under 18 år. 

21b § LVU Arbetsutskottet 

8:19 Kontaktperson eller behandling i öppna former. 22 § 1-2 p LVU Arbetsutskottet 

8:20 Prövning om beslut jämlikt LVU 22 fortfarande 
behövs 

22 § LVU Arbetsutskottet 

8:21 Ansökan hos förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud. 

25 § LVU Arbetsutskottet 

8:22 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

Upphörande av flyttningsförbud 

26 § 1 st LVU 

26 § 2 st LVU 

Arbetsutskottet 

8:23 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § LVU Arbetsutskottet 

8:24 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud då AU:s 
beslut ej kan avvaktas. 

27 § LVU SN´s ordförande eller annan 
ledamot som nämnden har 
förordnat. 

8:25 Beslut att tillfälligt flyttningsförbud skall 
upphöra. 

30 § 2 p LVU Arbetsutskottet 

8:26 

Beslut om umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om flyttning- 
sförbud eller tillfälligt flyttningsförbud. 

31 § LVU Arbetsutskottet 

8:27 Beslut att ansöka hos Förvaltningsrätt om 
utreseförbud 

31 b § LVU Arbetsutskottet 

8:28 Pröva om utreseförbud fortfarande behövs. 31 c § LVU Arbetsutskottet 

8:29 Beslut om tillfälligt utreseförbud. 31 d § LVU Arbetsutskottet 

8:29 Beslut om tillfälligt utreseförbud om 
arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas. 

31 d § LVU Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot som nämnden har förordnat. 

8:30 Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud. 

31 i § LVU Arbetsutskottet 

8:31 Beslut om läkarundersökning samt utseende av 
läkare och plats för läkarundersökning. 

32 § LVU Socialsekreterare 

8:32 Beslut om att vårdnadshavare eller förälder inför 
umgänge ska uppmanas att lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv- eller hårprov. 

32 a § LVU Arbetsutskottet 
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8:33 Beslut om att vårdnadshavare inför prövning av 
om vården ska upphöra ska uppmanas att lämna 
sådana prov som anges i 32 a §. 

32 b § LVU Arbetsutskottet 

8:34 

Beslut om begäran om biträde av polis för att 
bereda läkare tillträde till den unges hem eller 
för att inställa den unge till läkarundersökning. 

43 § 1 p LVU 

Arbetsutskottet 

8:35 

Beslut om begäran om biträde av polis för att 
bereda läkare tillträde till den unges hem eller 
för att inställa den unge till läkarundersökning.- 
då Au:s beslut ej kan avvaktas. 

43 § 1 p LVU SNs ordförande 

8:36 

Beslut om begäran om biträde av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU. 

43 § 2 p LVU 
Särskilt förordnade socialsekreterare 
samt personal vid socialjouren 

8:37 

Beslut om överklagande i LVU- mål vid avslag i 
förvaltningsrätten och kammarrätten, samt avge 
yttrande i ärendet. Arbetsutskottet 

8:38 

Beslut om överklagande i LVU- mål vid avslag i 
förvaltningsrätten och kammarrätten, samt avge 
yttrande i ärendet. - då AU:s beslut ej kan 
avvaktas. 

SN´s ordförande eller annan 
ledamot som nämnden har 
förordnat 

8:39 Företräda SN samt utse ombud att företräda SN 
i LVU-mål 

Områdeschef 



Socialnämndens delegationsordning 2022 - reviderad 2022-11-23 | 24 

9 Lag om vård av missbrukare (LVM) 

Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

9:1 

Beslut om inledning av utredning enligt LVM 
eller att sådan utredning skall läggas ner. 

LVM 7 Enhetschef 

9:2 Ansökan till Förvaltningsrätten om vård enligt 
LVM. 

LVM 11 Arbetsutskott 

9:3 Omedelbart omhändertagande. LVM 13 Arbetsutskott 

9:4 

Omedelbart omhändertagand - då Au:s beslut ej 
kan avvaktas. 

LVM 13 SN´S ordförande eller annan 
ledamot som nämnden har 
förordnat 

9:5 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 
för undersökningen. 

LVM 9 § Socialsekreterare 

9:6 Utformning av vård utanför LVM-hem. LVM 27 & 28 §§ Socialsekreterare 

9:7 

Beslut om begäran om biträde av polis för att 
föra missbrukare till en beslutad 
läkarundersökning. 

LVM 45 § 1 p Enhetschef 

9:8 Begäran om biträde av polis för att 
genomföra beslut om LVM-vård. 

LVM 45 § 2 p Socialsekreterare 

9:9 Yttrande till åklagare i ärenden enligt LVM. LVM 46 § Socialsekreterare 

9:10 

Beslut om överklagande i LVM-mål vid avslag 
i förvaltningsrätten och kammarrätten, samt 
avge yttrande i ärendet. 

Arbetsutskott 

Ordförande om AUs beslut ej kan 
avvaktas. 

9:11 Företräda SN samt utse ombud att företräda SN 
i LVM-mål. 

Områdeschef 

DELEGATION TILL SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT, ORDFÖRANDEN 
SAMT TILL BEFATTNINGSHAVARE I SOCIALFÖRVALTNINGEN 
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10 Ekonomiskt bistånd 
Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

10:1 

Ekonomiskt bistånd i fall då beslutanderätten ej 
är delegerad till socialchef. 

4 kap 1 § SoL Arbetsutskott 

10:2 Ekonomiskt bistånd i följande fall 

-barnomsorgsavgift 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

-begravnings- och gravvårdskostnader 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

-bilkostnad 4 kap 1 & 3 § SoL Socialsekreterare 

-bostadskostnad 4 kap 1 & 3 § SoL Socialsekreterare 
-bredband 4 Kap 3 § SoL Socialsektreterare 

-elkostnad 4 kap 1 & 3 § SoL Socialsekreterare 
-elskulder upp till 10% av pbb 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-elskulder upp till 20 % av pbb 4 kap 1 § SoL Enhetschef 
-elskulder över 20 % av pbb 4 kap 1 § SoL Arbetsutskott 
-fackföreningsavgift 4 kap 3 § SoL Socialsekreterare 
-flyttkostnad upp till 10 % av pbb 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-flyttkostnad mer än 10 % av pbb 4 kap 1 § SoL Enhetschef 
-fritidskostnad utöver norm 4 kap 1 § SoL Enhetschef 
-förnyat socialbidrag under pågående period 2 kap 2 § SoL Enhetschef 
-glasögon 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-hemförsäkring 4 kap 3 § SoL Socialsekreterare 
-hemtjänstavgift 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-hemutrustning upp till 20 % av pbb 4 kap 1 & 3 § SoL Socialsekreterare 
-hemutrustning upp till 50 % av pbb 4 kap 1 & 3 § SoL Enhetschef 
-hemutrustning över 50 % av pbb 4 kap 1 & 3 § SoL Arbetsutskott 
-hyresskulder upp till 20 % av pbb 4 kap 1 & 3 § SoL Socialsekreterare 
-hyresskulder upp till 50 % av pbb 4 kap 1 & 3 § SoL Enhetschef 
-hyresskuld över 50 % av pbb 4 kap 1 & 3 § SoL Arbetsutskott 
-ID kort 4 kap 1 § SoL Socialsekreterre 
-kläder 4 kap 1 § SoL Enhetschef 
-kostförstärkning 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-läkarvård, medicin 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-resor 4 kap 1 & 3 § SoL Socialsekreterare 
-riksnorm 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-spädbarnsutrustning 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

-tandvård akut 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-tandvård upp till 10 % av pbb 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-tandvård upp till 50 % av pbb 4 kap 1 § SoL Enhetschef 
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-tandvård mer än 50 % av pbb 4 kap 1 § SoL Arbetsutskott 
-telefon 4 kap 1 § SoL Enhetschef 
-umgängeskostnad 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
-övrigt upp till 20 % av pbb 4 kap 1 § SoL Enhetschef 
-övrigt över 20 % av pbb 4 kap 1 § SoL Arbetsutskott 

10:3 Ekonomiskt bistånd i övriga fall då AU:s beslut 
ej kan avvaktas. 

Enhetschef 

10:4 Anmälan vid misstänkt socialbidragsbedrägeri. Enhetschef 

10:5 Bistånd. Särskilda skäl upp till 50% av pbb 4 kap 2 § Enhetschef 

10:6 Bistånd. Särskilda skäl mer än 50% av pbb 4 kap 2 § Arbetsutskottet 
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11 Familjerätt 

Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

11:1 

Medgivande att mottaga utländskt barn 
för adoption. 

6 kap 12 § SoL Arbetsutskott 

11:2 Samtycke till forts adoptionsförfarande 6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 

11:3 Ej samtycke till fortsatt adoptionsförfarande. 6 kap 14 § SoL Arbetsutskott 

11:4 Fastställande av faderskap/föräldraskap då detta 
ej i frågasätts. 

1 kap 4 § 
2 kap 1-2 §§ FB 

Familjerättsassistent 

11:5 Fastställelse av faderskap/föräldraskap i 
övriga fall. 

1 kap 4 § 
2 kap 1-2 §§ FB 

Familjerättssekreterare 

11:6 

Åtgärder i övrigt för faderskapets/ 
föräldraskapets fastställande (dock ej befogenhet 
att besluta att ej påbörja eller lägga ner 
utredning) 

2 kap 4-6 & 8-9 §§, 3 kap 
5 § FB 

Familjerättssekreterare 

11:7 Tillse att barnet genom avtal eller 
dom tillförsäkras underhåll. 

7 kap 2 och 14 §§ FB Familjerättsassistent 

11:8 

Beslut om att utse handläggare i utredning 
beträffande vårdnad, boende och umgänge 

6 Kap 19 § FB Familjerättssekreterare 

11:9 

Godkänna alternativt icke godkänna avtal 
angående vårdnad, boende, umgänge och 
resekostnader. 

FB 6 kap 6 § 

6 kap 14 a § st 

26 kap 15 §t 2 st 

Familjerättssekreterare 

11:10 Lämna upplysningar utan ställningstagande 
till domstol 

6 kap 20 § FB Familjerättssekreterare 

11:11 Verkställa vårdnads- och umgänges 
utredningar och avge yttrande i frågan till 
domstol. 

6 kap19-20 §§ FB Familjerättssekreterare 

11:12 Yttrande enligt namnlagen NamnL 45 § Familjerättssekreterare 

11:13 Bistånd i form av kontaktperson i samband med 
umgänge. 

3 Kap 6 b SoL 
4 kap 1 § SoL 

Familjerättssekreterare 

11:14 Verkställa adoptionsutredningar och 
avge yttrande i frågan till domstol 

4 Kap 14 § FB Familjerättssekreterare 

11:15 Yttrande om umgängesstöd till domstlen. 6 Kap 15 § 2 st FB Familjerättssekreterare 
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Del nr 

12 Avtal och upphandling inkl. LOV 
Del nr Ärende Lag/avtal Delegat 

12:1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Dataskyddsförord- 
ningen GDPR 

Socialchef 

12:2 Beslut att avvisa begäran om registerutdrag GDPR art.15 Socialchef 

12:3 Beslut om den registrerades rätt tll rättelse GDPR art.16 Socialchef 

12:4 Beslut om den registrerades rätt tll radering GDPR art 17 Socialchef 

12:5 Besluta om attesträtter inom socialnämndens 
ansvarsområde 

Socialchef 

12:6 Ansökan om statliga eller andra externa bidrag Socialchef 

12:7 Behörighet att ingå och säga upp avtal Socialchef 

12:8 Avtal max 300 000 kr/år och avtalspart Socialchef 

12:9 Hyreskontrakt – kontorslokaler Socialchef, med biträde av personal 
från TK 

12:10 Hyreskontrakt - verksamheter/boende Nämndsbeslut, undertecknas av 
socialchef med biträde av 
fastighetschef TK 

12:11 Städavtal och elavtal till kontorslokaler eller 
verksamheter/boenden 

Enhetschef 

12:12 

Inköp inom ramavtal av varor och tjänster 
Fatta beslut om inköp, godkänna förfrågnings- 
underlag vid 2:a konkurrensutsättning (inom 
ramavtal), fatta tilldelningsbeslut och ingå 
nödvändiga avtal 

a) Belopp över tröskelvärdet i LOU högst 3 000 tkr Socialchef 

b) Belopp upp till 30 % av tröskelvärde i LOU (fn 
ca 540 tkr) 

Områdeschef 
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c) Belopp upp till 10 % av tröskelvärde i LOU ( fn 
ca 180 tkr) 

Enhetschef 

12:13 

Teckna personavtal inom ramen för 
upphandlade bemanningstjänster inom IFO, 
ÄO, OF och HSE 

Områdeschef 

LOV inom hemtjänsten 

12:14 Godkänna leverantör för LOV inom hemtjänst 8 Kap 1 § LOV 
Socialchef 

12:15a Teckna avtal med leverantör för LOV inom 
hemtjänst 

8 Kap 3 § LOV 
Socialchef 

12:16 Utesluta sökanden/avslå 7 kap 1 § LOV 
Socialchef 

12:17 Meddela varning eller vite till leved avtal Förfrågningsunderlag 
Arbetsutskottet 

12:18 Häva och säga upp ingående avtal Förfrågningsunderlag 
Arbetsutskottet 

Övrigt 

12:19 Samråd I planärenden som 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

- Samråd som inte är av principiell karaktär 

Arbetsutskott 

Stabschef 
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