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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat Anmärkning

SN Sektorsövergripande 

SN Överklagande, yttrande m m 

SN KL 6 kap 36 §

SN Besluta att avsluta öppna men inaktuella ärenden SN ordförande

KS Kommunchef JA

SN SoL 10 kap 2 § Sektorschef Inom aktuellt ansvarsområde

SN SoL 10 kap 2 § Enhetschef IFO

SN Utse ombud att föra nämndens talan SoL 10 kap 2 § Sektorschef Inom aktuellt ansvarsområde

SN Yttrande till tillsynsmyndighet SoL 13 kap 2 § Socialutskott

SN Besluta om rättelse av skrivdel och liknande FvL 36 § Redaktionella rättningar är verkställighet

SN Beslut om rättelse av beslut FvL 36 §

SN Ompröva beslut som fattats med stöd av delegation FvL 37-39 §§

SN FvL 37-39 §§

SN FvL 37-39 §§ Enhetschef IFO

Politiskt 
organ

Vidare-
delegeras

Besluta i ärende som är så brådskande att styrelsens 
beslut inte kan avvaktas

SN ordförande, vice 
ordförande

Anmäls på nästkommande sammanträde

Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag

Besluta om att föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol

Besluta om att föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol avseende 
Individ- och familjeomsorgen

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen, 
länsstyrelsen i respektive län, JO och JK. I 
första hand bör nämnden avge yttrande 
av principiell betydelse

Den som fattat 
ursprungsbeslutet

Den som fattat 
ursprungsbeslutet

Den som fattat 
ursprungsbeslutet 

Omprövning av beslut och yttrande i ärende där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat

Den som fattat 
ursprungsbeslutet

Gäller vid överklagande av beslut, ej IFO

Omprövning av beslut och yttrande i ärende där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat inom Individ- 
och familjeomsorgen
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN FvL 45-46 §§

SN SoL, KL Sektorschef Omsorg

SN SoL, KL Enhetschef IFO

SN

SN

SN FvL 14 § Ordförande

Beslut om skrivelse om överklagande skett i rätt tid 
och avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

Den som fattat 
ursprungsbeslutet

Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut urprungligen fattats av 
delegat samt avgivande av yttrande i SoL-ärende, 
där ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap 1-2 
§§, 3 kap 7 
§, 6 kap 37 
§ och 38 § 
p 3

Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut urprungligen fattats av 
delegat samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och 
LVM-ärende, där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat inom Individ- och familjeomsorgen

10 kap 1-2 
§§, 3 kap 7 
§, 6 kap 37 
§ och 38 § 
p 3

Beslut om överklagande, yrkande om inhibition, 
begäran om prövningstillstånd i ärenden beslutade 
av Socialutskottet samt yttrande i överklagande 
ärende där Socialutskottet fattat det ursprungliga 
besluten enligt SoL, LSS, Lag om bostadsanpassning, 
Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst, LVU och 
LVM

Socialutskottet eller 
ordförande om 
utskottsmötet ej kan 
inväntas

Yttrande till förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta 
förvaltningsdomstolen i överklagat ärende enligt 
SoL, LSS, Lag om bostandsanpassning, Lag om 
färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst, SoL, LVU, LVM, där 
det ursprungliga beslutet fattas av Socialutskottet

Socialutskottet eller 
ordförande om 
utskottsmötet ej kan 
inväntas

Avvisande av ombud vid 
nämnds-/utskottssammanträde
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

Förtroendevalda i nämnden

SN SN ordförande

Utlämnande av handlingar

SN TF, OSL, KL Sektorchef Omsorg JA

SN OSL Sektorchef Omsorg JA

SN SoL 12 kap 6 § Sektorchef Omsorg JA

SN Övrigt

SN Behörighetstilldelning och loggkontroll

Besluta om förtroendevald i SN:s deltagande i 
kurser/konferens 

Besluta om att lämna ut/avslå begäran om 
utlämnande av allmän handling/uppgift ur allmän 
handling till enskild eller annan myndighet samt 
formulera villkor i samband med utlämnande till 
enskild

2 kap 12-14 
§§,  6 kap  
och 10 kap, 
7 kap 16 §

Lagrum utifrån uppgiftsområde som 
begärs ut

Besluta om att lämna ut allmän handling som rör 
enskilds förhållande, till enskild eller annan 
myndighet, där den enskilde har samtyckt till att 
handlingen lämnas ut

12 kap 2 § 
1-2 st, 19 
kap, 21 
kap,  25 
kap, 26 
kap, 31 kap 
15-16 §§, 
34 kap 6 §, 
36 kap, 39 
kap, 40 kap

Lagrum utifrån uppgiftsområde som 
begärs ut

Besluta om att lämna ut uppgifter ur personregister 
till statliga myndigheter för forskningsändamål

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS Ekonomi och Upphandling

KS Övergripande

Kommunchef

KS Firmateckning - medelsförvaltning

KS Kassa- och banktransaktioner Två i förening 

KS

KS

KS

KS

I mål och ärenden där det ankommer på KS att föra 
kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, sluta förlikning, träffa överenskommelse och 
betalning av fordran, anta ackord och avvisa fordran

Ekonomichef/Ekonom/ 
Redovisningsekonom/ 
Ekonomiadministratör

Biståndskort/Handkassekort Individ- och 
familjeomsorgen Vuxen

Ekonomichef/Ekonom/ 
Ekonomiadministratör/ 
Förste socialsekreterare

De laddningsbara korten kvitteras ut från 
ekonomienheten. Korten laddas på 
uppdrag av behörig beslutsfattare.        

Biståndskort/Handkassekort Individ- och 
familjeomsorgen Barn

Ekonomichef/Ekonom/ 
Ekonomiadministratör/ 
Förste socialsekreterare

De laddningsbara korten kvitteras ut från 
ekonomienheten. Korten laddas på 
uppdrag av behörig beslutsfattare        

Biståndskort/Handkassekort Individ- och 
familjeomsorgen Försörjningsstöd

Ekonomichef/Ekonom/ 
Ekonomiadministratör/ 
Socialsekreterare

De laddningsbara korten kvitteras ut från 
ekonomienheten. Korten laddas på 
uppdrag av behörig beslutsfattare

Biståndskort/Handkassekort Individ- och 
familjeomsorgen IFO

Ekonomichef/Ekonom/Ek
onomiadministratör/Enhe
tschef

De laddningsbara korten kvitteras ut från 
ekonomienheten. Korten laddas på 
uppdrag av behörig beslutsfattare        
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS Attestanter

KS Utse beslutsattestant och ersättare Kommunchef

KS Löner HR-chef 

KS Kundförluster - medelsförvaltning

KS Var för sig

KS Kommunchef

KS Ekonomichef

KS HR-chef

KS IT-chef

KS Var för sig

KS Kommunchef

KS Ekonomichef

KS HR-chef

Borgen - nyteckning respektive omsättning eller 
motsvarande av tidigare beslutad och tecknad 
borgen

KS ordförande/ 
Ekonomichef

Tecknas i förening. Tecknande förutsätter 
beslut enligt kommunens Finanspolicy

Belastar berörd sekter/enhet och 
motbokas "värdereglering 
kundfordringar". Underlag avseende 
kundförlust ska bifogas beslutet

Avskrivning fordringar - konstaterade kundförluster 
upp till 50 % av basbeloppet

Ekonomiadministratör/ 
Redovisningsekonom

Avskrivning fordringar uppkomna inom Staben - 
konstaterade kundförluster 50 % av basbeloppet och 
däröver

Avskrivning fordringar uppkomna inom 
Ekonomienheten - konstaterade kundförluster 50 % 
av basbeloppet och däröver
Avskrivning fordringar uppkomna inom 
HR/Personalenheten - konstaterade kundförluster 
50 % av basbeloppet och däröver
Avskrivning fordringar uppkomna inom IT-enheten - 
konstaterade kundförluster 50 % av basbeloppet och 
däröver

Nedvärdering fordringar - befarade kundförluster 
upp till 50 % av basbelopp

Ekonomiadministratör/ 
RedovisningsekonomNedvärdering fordringar  inom Staben - befarade 

kundförluster 50 % och däröver

Nedvärdering fordringar  inom Ekonomienheten - 
befarade kundförluster 50 % och däröver

Nedvärdering fordringar  inomHR/Personalenheten - 
befarade kundförluster 50 % och däröver
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS IT-chef

KS

KS Lån och likvida medel

KS Upplåning respektive omsättning lån Ekonomichef

KS Förvaltning av likvida medel Ekonomichef

KS Förvaltning av medel för donationer (stiftelser) Ekonomichef

KS Upphandling

KS Kommunchef

Nedvärdering fordringar  inom IT-enheten - befarade 
kundförluster 50 % och däröver

Nedvärdering fordringar  inom sektor/avdelning - 
befarade kundförluster 50 % och däröver

Sektorchef/Avdelningsche
f

Inom respektive ansvarsområde. Med 
avdelning avses Samhällsutveckling

Där inga speciella bestämmelser finns i 
stiftelsens stadgar

Upphandla (innefattar även tecknande av fullmakt 
till annan upphandlande myndighet och godkänner 
förfrågningsunderlaget), anta anbud, 
tilldelningsbeslut och teckna kommunövergripande 
ramavtal eller besluta om att avbryta upphandling 
vad avser varor och tjänster

Förlängning och uppsägning av ramavtal 
inbegrips i delegationen. 
Upphandlingsprocess och genomförande 
ska ske i samverkan med upphandlare



SN Delegationsordning (dnr 2019/2, 20190109 § 5, 20190403 §§ 26-27, 20190626 § 52
 Senast uppdaterad 20190626/ JB

7

Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS

KS

KS

KS Kommunchef

KS Inköp

KS

Upphandla (innefattar även tecknande av fullmakt 
till annan upphandlande myndighet och godkänner 
förfrågningsunderlaget), anta anbud, 
tilldelningsbeslut och teckna 
sektorsspecifika/avdelningsspecifikt ramavtal eller 
besluta om att avbryta upphandling vad avser varor 
och tjänster

Kommunchef/ 
Sektorchef/Avdelningsche
f Samhällsutveckling

Förlängning och uppsägning av ramavtal 
inbegrips i delegationen. 
Upphandlingsprocess och genomförande 
ska ske i samverkan med upphandlare

Upphandla (innefattar även tecknande av fullmakt 
till annan upphandlande myndighet och godkänner 
förfrågningsunderlaget), anta anbud, 
tilldelningsbeslut och liksom teckna härav 
nödvändiga avtal för upphandlingar och med rätt att 
återta upphandling vid entreprenader inom 
beslutad investeringsram för aktuellt projekt

Mark- och 
exploateringschef

Upphandlingsprocess och genomförande 
ska ske i samverkan mellan mark- och 
exploateringsenheten och upphandlaren

Upphandla (innefattar även tecknande av fullmakt 
till annan upphandlande myndighet och godkänner 
förfrågningsunderlaget), anta anbud, 
tilldelningsbeslut och teckna avtal inom eget 
ansvarsområde tilldelad budget vad avser varor och 
tjänster

Enhetschef inom eget 
ansvarsområde

Upphandlingsprocess och genomförande 
ska ske i samverkan med upphandlaren 
för att minimera risk att upphandling 
som kan beröra flera enheter/sektorer 
inte görs av enskild enhet/sektor utan 
för kommunen i sin helhet

Yttrande till överprövande domstol vid överklagande 
i upphandlingsärenden

I samverkan med ansvarig för berörd 
upphandling samt upphandlaren

Löpande inköp och avrop av varor och tjänster inom 
ramavtal och tilldelad budget

Kommunchef/ 
Sektorchef/ 
Avdelningschef 
Samhällsutveckling/ 
Enhetschef
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS

KS Investering

KS Ekonomichef

KS Kommunala bidrag/pris (utmärkelse) m m

KS Kommunala "priser" (utmärkelser)

KS Besluta om Färgelanda kommuns pris/utmärkelse KSAU

KS Kommunala bidrag

KS Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-05-29

KS Besluta om bidrag till studieförbund Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS JA

SN Ansökan statsbidrag

SN Sektorchef Omsorg

Enstaka inköp och avrop av varor och tjänster 
utanför ramavtal, inom tilldelad budget

Kommunchef/ 
Sektorchef/ 
Avdelningschef 
Samhällsutveckling/ 
Enhetschef

Inköp ska ske i samverkan med 
upphandlaren

Beslut om investering inom beviljat 
investeringsutrymme

Se Riktlinjer för Investeringar och 
anläggningsredovisning (dnr KS 2019-
176)

Exempel: folkhälsopris, kultur- och 
fritidspris, miljöpris

Godkänna att förening är bidragsberättigad samt 
besluta om föreningsbidrag enligt riktlinjerna

Besluta om revidering av bidragsnormer för 
studieförbund

Enhetschef Kultur och 
Fritid

Revidering avser anpassning av 
kommunens norm till Västra Götalands 
Bildningsförbunds rekommendation

Rätt att ansöka om statsbidrag inom resp 
ansvarsområde
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS Personalärende 

KS Organisationsförändring

KS Besluta om förvaltningens organisation Kommunchef

KS Besluta om respektive sektors organisation Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Rekrytering - tillsättning av tjänst

KS KSAU

KS Rekrytering av sektorschef (tillsvidare) inom ram Kommunchef NEJ

KS Kommunchef NEJ

KS Rekrytering av enhetschef, kommunkontoret Kommunchef Efter samråd med personalchef

KS Kommunchef JA

KS Kommunchef JA

KS Kommunchef JA

KS Godkänna praktikplats och motsvarande Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Uppsägningar och avsked

KS Kommunchef

Förordnande av vikarie för kommunchef vid annan 
ledighet än semester

Anställande av kommunchef - Ej 
delegerat

Efter samråd med KS PU och berörd 
nämnd

Rekrytering av sektorschef (tidsbegränsad 
anställning) inom ram

Efter samråd med KS PU och berörd 
nämnd

Rekrytering av enhetschef (tillsvidare och 
tidsbegränsad anställning) inom ram

Efter samråd med personalchef   
Vidaredelegerad 2019-02-01

Rekrytering av övrig personal (tillsvidare och 
tidsbegränsad anställning över sex månader) inom 
ram

Efter samråd med personalchef. Under 
sex månader betraktas som 
verkställighet                     
Vidaredelegerad 2019-02-01

Anställande av lärare och förskollärare utan 
legitimation (tidsbegränsade anställningar över sex 
månader) inom ram

Under sex månader betraktas som 
verkställighet. Notering sker i 
anmälningslistan                            
Vidaredelegerad 2019-02-01

Uppsägning av sektorschef, enhetschef 
kommunkontoret på grund av arbetsbrist eller 
personliga skäl

Efter samråd med KS PU.  Uppsägning av 
kommunchef - Ej delegerat
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS Kommunchef JA

KS Avsked, samtliga anställningar Kommunchef JA Efter samråd med  KS PU

KS Avstängning samt disciplinpåföljd

KS Kommunchef JA

KS Kommunchef JA

KS Förhandlingsverksamhet

KS Strategiska lönefrågor KSAU

KS Löneöversyn kommunchef KS ordförande

KS Kommunchef

KS Löneöversyn övriga anställda Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Tecknande av lokala kollektivavtal Kommunchef JA

KS Kommunchef JA

KS Kommunchef JA

KS Vidtagande av stridsåtgärd KSAU

KS Beslut om skyddsarbete i samband med stridsåtgärd Kommunchef JA

KS Övriga anställningsvillkor

KS Löne- och anställningsvillkor för kommunchef KS ordförande Efter samråd med KS PU

KS Kommunchef NEJ

Uppsägning av övriga anställningar på grund av 
arbetsbrist eller personliga skäl

Samordningsansvar ligger på 
personalchef                         
Vidaredelegerad 2019-02-01

Avstängning samt disciplinpåföljd (skriftlig varning) 
samtliga anställda

Efter samråd med personalchef     
Vidaredelegerad 2019-02-01

Polisanmälan vid misstanke om brott begånget av 
anställd i tjänsten

Efter samråd med personalchef     
Vidaredelegerad 2019-02-01

Efter samråd med KS PU

Löneöversyn sektorschef, enhetschef 
kommunkontoret

Efter dialog med KS PU

Efter samråd med KS PU

Anta rekommendation från SKL om lokala 
kollektivavtal utifrån centrala överenskommelse

Särskild överenskommelse med anställd i åldern 65-
67 år som lämnar sin anställning före 67 års ålder 

Löne- och anställningsvillkor för sektorschef och 
enhetschefer kommunkontoret 
(ekonomi/IT/personal)
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS Löne- och anställningsvillkor för enhetschef Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Löne- och anställningsvillkor för övrig personal Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Godkännande av bisyssla Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS KS ordförande Efter samråd med KS PU

KS Kommunchef NEJ

KS Kommunchef JA

KS Avstängning samt disciplinär åtgärd enligt AB § 10 AB 10 § Kommunchef JA

KS Ledigheter

KS KS ordförande Efter samråd med KS PU

KS Kommunchef JA

KS Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Kommunchef NEJ

Ekonomisk uppgörelse vid avveckling av 
kommunchef

Ekonomisk uppgörelse vid avveckling av sektorschef 
och enhetschefer kommunkontoret  
(ekonomi/IT/personal)

Efter samråd med KS PU och 
personalchef

Ekonomisk uppgörelse vid avveckling av övrig 
personal

Efter samråd med personalchef   
Vidaredelegerad 2019-02-01

Vid vidaredelegering: Efter samråd med 
kommunchef

Ledighet för att pröva annat arbete utanför 
kommunen, kommunchef

Ledighet för att pröva annat arbete utanför 
kommunen upp till sex månader, sektorschef och  
enhetschefer kommunkontoret 
(ekonomi/IT/personal)

Ledighet för att pröva annat arbete utanför 
kommunen upp till sex månader, övrig personal

Ledighet för att pröva konkurrerande 
näringsverksamhet upp till sex månader, 
sektorschefer och enhetschefer kommunkontoret 
(ekonomi/IT/personal)
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

KS Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Arbetsmiljöansvar

KS Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen AML 3 kap 2 § Kommunchef JA

KS

KS Skadeståndslagen 3 kap 2 § Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Polisärenden

KS BrB 17 kap Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS BrB Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

SN Färdtjänst, Riksfärdtjänst

SN Lag om färdtjänst 6-9 §§

SN Lag om färdtjänst 12 §

SN Lag om färdtjänst 12 § 

Ledighet för att pröva konkurrerande 
näringsverksamhet upp till sex månader, övrig 
personal

Ersättning vid egendomsskada som förorsakats av 
personal

Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal, upp till självrisken

Besluta om polisanmälan vid hot, våld och 
missfirmelse (kränkning) av anställd

Besluta om polisanmälan vid misstanke om 
tjänstefel, mutbrott eller brott mot tystnadsplikt

20 kap 1-3 
§§

Besluta om tillstånd till färdtjänst med 
regelkompletteringar (enligt riktlinjer)

Handläggare med ansvar 
för färdtjänst 

Riktlinjer antagna KS 2013-03-17 § 99 
(dnr 2015-105)   Rev beslut MN 2017-09-
28 § 294

Besluta om att återkalla tillstånd till färdtjänst om 
förutsättningarna för tillstånd inte längre finns

Handläggare med ansvar 
för färdtjänst 

Besluta om att återkalla tillstånd till färdtjänst om 
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och 
upprepade överträdelser av de föreskrifter och 
villkor som gäller

Handläggare med ansvar 
för färdtjänst
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN Besluta om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§

SN 9 §

SN 9 §

SN

SN Bostadsanpassning

SN BAB 4-9 §§

SN Besluta om återställande av anpassad bostad BAB 11-13 §§

SN BAB 14 §

SN BAB 15-16 §

SN Besluta om föreläggande för att avhjälpa en brist. FvL 20§

Lag om 
riksfärdtjänst

Handläggare med ansvar 
för färdtjänst 

Besluta om återkalla tillstånd för riksfärdtjänst om 
förutsättningarna för tillstånd inte längre finns

Lag om 
riksfärdtjänst

Handläggare med ansvar 
för färdtjänst 

Besluta om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst 
om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga 
upprepade överträdelser av de föreskrifter som 
gäller för riksfärdtjänst

Lag om 
riksfärdtjänst

Handläggare med ansvar 
för färdtjänst 

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till Förvaltningsdomstol i ärende rörande färdtjänst 
eller riksfärdtjänst, där ursprungsbeslutet fattas av 
delegat

Den som fattat 
ursprungsbeslutet

Besluta om bostadsanpassningsbidrag upp till 
100.000 kr

Handläggare med ansvar 
för bostadsanpassning

Handläggare med ansvar 
för bostadsanpassning

Besluta om anpassnings- och återställningsbidrag 
motsvarande skälig kostnad

Handläggare med ansvar 
för bostadsanpassning

Besluta om att återkalla beslut om grund för beslut 
ej längre föreligger

Handläggare med ansvar 
för bostadsanpassning

Handläggare med ansvar 
för bostadsanpassning
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN FvL 20 §

SN Avskriva inaktuella ärenden BAB

Lotteri/värdeautomatspel

SN Spellagen Sektorchef Omsorg JA

SN Serveringstillstånd

SN Alkohollagen 8 kap 2 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 2 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 3 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 4 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 4 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 5 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen Alkoholhandläggare

Avvisa ärende om en brist medför att 
framställningen inte kan läggas till grund för en 
prövning i sak.

Handläggare med ansvar 
för bostadsanpassning

Handläggare med ansvar 
för bostadsanpassning

Lämna yttrande till Spelinspektionen (f d 
Lotteriinspektionen) avseende värdeautomatspel 

Besluta om serveringstillstånd till allmänheten under 
enstaka tidsperiod/tillfälle

Besluta om servering till slutet sällskap vid enstaka 
tillfällen; endast sex tillfällen per halvår kan beviljas 
per gång

Besluta om kryddning av spritdryck som serveras 
som snaps

Besluta om utökat serveringstillstånd att gälla 
cateringverksamhet för slutet sällskap

Besluta om godkännande av serveringslokal för 
cateringverksamhet för slutet sällskap

Besluta om utökat tillstånd att ha minibar och 
roomservice på hotell med serveringstillstånd

Besluta om utökat tillstånd för anordnande av 
provsmakning av alkohol vi det egna 
serveringsstället (anmälan ska göras för varje 
provsmakningstillfälle)

8 kap 6 § p 
1
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN Alkohollagen Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 7 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 12 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 14 § Alkoholhandläggare

SN Besluta om pausservering i teater- eller konsertlokal Alkohollagen 8 kap 15 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 19 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 8 kap 19 § Alkoholhandläggare

SN Besluta om tillsynsplan Alkohollagen 9 kap 2 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 9 kap 8 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 9 kap 9 § Alkoholhandläggare

SN Besluta om tillfälligt serveringstillstånd till konkursbo Alkohollagen Alkoholhandläggare

Besluta om tillfälligt tillstånd för anordnande av 
provsmakning av alkohol vid arrangemang riktade till 
allmänheten

8 kap 6 § p 
2

Besluta om tillfälligt tillstånd för anordnande av 
provsmakning av alkohol vid egentillverkande 
alkoholdrycker på den egna gården

Besluta om avläggande av kunskapsprov för den 
sökta verksamheten

Besluta om utökat tillstånd för gemensam 
serveringsyta, där de sökande redan har ett 
permanent serveringstillstånd beviljat i kommunen

Besluta om att tillåta severing utöver normaltiden 
vid enstaka tillfälle till slutet sällskap

Besluta om att tillåta severing utöver normaltiden 
vid enstaka tillfälle till allmänheten

Besluta att lämna ut uppgifter på begäran av annan 
tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket

Begäran om biträde av polismyndighet för utövande 
av tillsyn enligt 9 kap 13-15 §§ Alkohollagen

9 kap 12 § 
2 st
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN Alkohollagen 9 kap 13 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 9 kap 15 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen 9 kap 17 § SN ordförande

SN Besluta om erinran Alkohollagen 9 kap 17 § Alkoholhandläggare

SN Alkohollagen Alkoholhandläggare

SN Alkoholhandläggare

SN Besluta om att lägga ned inledd tillsynsutredning Alkoholhandläggare

SN Överklagande

SN Kommunchef Alkohollagen

SN Alkohollagen

SN Alkohollagen

Begäran om tillräde till driftställe, tillhandahållande 
av handlingar som rör verksamheten, biträde vid 
tillsyn, utlämnande av varuprover och tillgång till 
verksamhetsredovisning

Begäran om tillträde till driftställe, handlingar och 
upplysningar från den som bedriver servering av 
eller försäljning av folköl

Återkalla samt bevilja nytt tillstånd med villkor - i 
brådskande fall

Besluta om återkallelse i de fall som avser ägarbyte, 
konkurs samt på tillståndshavarens begäran

9 kap 18 § 
p 1

Besluta att inleda tillsynsutredning (handläggaren 
kan göra en förhandsbedömning och inte inleda 
utredning)

Besluta om att utse ombud för SN i ärende eller mål 
vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol

Besluta om att avge yttrande i anledning av 
överklagan av fattat beslut

Den som fattat 
ursprungsbeslutet

Besluta om att avge yttrande i anledning av 
överklagan av fattat beslut där lägsta nivå för 
ursprungsbeslutet varit SN, ledamot i SN - i 
brådskande fall

SN ordförande, vice 
ordföranden, Sektorchef 
Omsorg
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN

SN Bevilja tillfälliga tillstånd för tobaksförsäljning LTLP

SN LTLP 5 kap 9 §

SN LTLP

SN LTLP

SN LTLP 7 kap 12 §

SN Lag om receptfria läkemedel (2009:730)

SN 20 §

SN Individ- och familjeomsorgen

SN SoL 5 kap 2 § Socialutskott

Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088

5 kap 3 § 2 
st

Alkohol/tobakshandlägga
re

Beslut att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan 
från konkursbo

Alkohol/tobakshandlägga
re

Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när 
tillståndet inte längre utnyttjas

7 kap 10 § 
1 p

Alkohol/tobakshandlägga
re

Beslut i tillsynsärende gällande tobaksvaror, 
föreläggande, förbud eller varning

7 kap 9 och 
11 §§

Alkohol/tobakshandlägga
re

Beslut i tillsynsärende gällande e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, föreläggande, förbud eller 
varning

Alkohol/tobakshandlägga
re

Ansvara för kontroll av försäljning av receptfria 
läkemedel

Lag om receptfria 
läkemedel

Alkohol/tobakshandlägga
re

Utskottsärenden - som enligt 10 kap 4 § Socialtjänstlagen, SoL, kan 
delegeras till utskott men ej till tjänsteman

Förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person 
som i sitt hem inom kommunen att ta emot andras 
barn, när ett barns bästa kräver det

Förbud omfattar inte fall då det med 
hänsyn till särskilda omständigheter är 
uppenbart befogat att ett barn tas emot i 
hemmet
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 6 kap 6 § Socialutskott

SN SoL 6 kap 6 § Socialutskott

SN SoL 6 kap 8 § Socialutskott

SN Medgivande att ta emot barn för adoption SoL Socialutskott

SN Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn SoL 6 kap 13 § Socialutskott

SN SoL 6 kap 14 § Socialutskott

SN SoL 9 kap3 § Socialutskott Ev kan polisanmälan göras. 

Medgivande att barn tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon 
av barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare

Ett beslut om att bereda en underårig 
vård i ett visst enskilt hem är att betrakta 
som ett medgivande enligt 6 kap 6 §. 
Utredning av det enskilda hemmet ska 
alltid ske

Beslut om godkännande av jourhemmet att ta emot 
barn av Färgelanda kommun

Socialnämnden får inte placera ett barn i 
ett sådant enskilt hem som vid 
upprepande tillfällen tar emot barn för 
tillgänglig vård och fostran (jourhem) om 
inte förhållandena i det enskilda 
hemmet och förutsättningarna för vård i 
det är utredda av socialnämnd

Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs

Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var sjätte månad är 
skyldig att överväga om vård enligt SoL 
fortfarande behövs. Den är tillämplig vid 
både SoL och privata placeringar

6 kap 6 § 
och 6 kap 
12 §

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarandet får 
fortsätta

Beslut om att föra talan i förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 1 § SoL

Utskottsärenden - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LVU
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN LVU 4 § Socialutskott

SN LVU 6 § 1 st Socialutskott

SN LVU 11 § 1 st Socialutskott

SN LVU 11 § 2 st Socialutskott

SN LVU 13 § 1 st Socialutskott

SN Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra LVU 13 § 2 st Socialutskott

SN LVU 13 §  3 st Socialutskott

SN LVU 22 § 1 st Socialutskott

SN LVU 22 § 3 st Socialutskott

SN LVU 22 § 3 st Socialutskott

SN Ansöka hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud LVU 24 § Socialutskott Jämför 25 § LVU

SN LVU 26 § 1 st Socialutskott

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård 
enligt LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år

Beslut om vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden

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

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs

Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap 8 § FB

När den unge varit placerad i samma 
familjehem under tre år från det att 
placeringen verkställdes, ska 
socialnämnden särskilt överväga om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 6 § FB

Beslut om regelbunden kontakt med särskild 
kvalificerad kontaktperson eller behandling i öppna 
former

Beträffande kvarstående ansvar för 
kommun, se Socialstyrelsens 
meddelandeblad 17/88

Prövning av om beslut om förebyggande insats ska 
upphöra att gälla

Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var sjätte månad ska 
pröva om insatsen fortfarande behövs

Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st 
LVU ska upphöra

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra LVU 26 § 2 st Socialutskott

SN Beslut om tillfälligt flyttningsförbud LVU 27 § 1 st Socialutskott

SN LVU 43 § 1 st Socialutskott Avseende förordnande se SN 190109 § 5

Utskottsärenden - Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM

SN LVM 11 § Socialutskott

SN LVM 13 § Socialutskott

SN

Utskottsärenden - Föräldrabalken FB

SN FB 6 kap 13a § Socialutskott

SN FB Utskott

Beslutanderätt enligt lag, s k Kompletterande beslutanderätt

Beslut att begära polisens biträde för att bereda 
läkare tillträde till den unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning

Besluta om ansökan hos förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM

Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare

Beslut att åtgärd vidtas utan hänsyn till den andra 
vårdnadshavarens samtycke om det krävs för 
barnets bästa avseende:                                                   
              - psykiatrisk eller psykologisk utredning eller 
behandling som omfattas av HSL                                    
- behandling i former som ges med stöd av 4 kap 1 § 
SoL                                                                                  - 
utseende av kontaktperson eller en familj som avses 
i 3 kap 6 § 3 st SoL

Gäller endast om barnet har två 
vårdnadshavare och endast den ena 
samtycker till en åtgärd till stöd för 
barnet

Beslut om att lämna yttrande inför interimistiskt 
beslut i tingsrätten beträffande vård, boende eller 
umgäng, vid snabbupplysning

6 kap 20 § 
2 st

Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som i 
vid varje tidpunkt har rätt att fatta beslut, i angiven ordning. Beslut ska anmälas vid nämndens nästkommande 
sammanträde
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN LVU

SN LVU Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN LVU Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN Beslut om tillfälligt flyttningsförbud LVU 27 § 2 st Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN LVU 43 § 1 st

Utskottsärenden - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande av 
ungdom under 20 år

6 § 1 st och 
2 st

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Beslutet ska dokumenteras och skrivas 
under av beslutsfattaren. Muntliga 
beslut bör endast förekomma i sådana 
akuta situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. Sådana 
beslut dokumenteras i efterhand. 
Avseende förordnande se SN § X

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 
ska vistas under vårdtiden

11 § 1 st 
och 3 st

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

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

11 § 2 st 
och 3 st

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Beslut att begära polisens biträde för att bereda 
läkare tillträde till den unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning

Socialutskottets ordf, vice 
ordf 

OBS! Beslutet kan inte delegeras till 
annan ledamot. Avseende förordnande 
se SN 190109 § 5
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN LVU 43 § 2 st Avseende förordnande se SN 190109 § 5

Utskottsärenden - Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM

SN LVM 13 §

SN Försörjningsstöd - ekonomiskt bistånd

SN SoL 4 kap 1 §

Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU samt 
återkallande av polishandräckning

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat, 
socialsekreterare i 
socialjouren Carina 
Gustavsson, Monica 
Axelsson, Gustaf Lundell, 
Cecilia Dahlman Gionnias 
och Eva Nilsson

Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Beslutet ska dokumenteras och skrivas 
under av beslutsfattaren. Muntliga 
beslut bör endast förekomma i sådana 
akuta situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. Sådana 
beslut dokumenteras i efterhand. 
Avseende förordnande se SN § X

Besluta om ekonomiskt bistånd, efter individuell 
prövning, dock som högst enligt gällande norm för 
försörjning och i första hand enligt SOSFS 2003:5 (S) 
och i andra hand enligt antagna riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare, 
Socialsekretare i 
soialjouren
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 4 kap 4 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 5 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare Enligt SoS Allmänna råd

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 § Enhetschef IFO

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN Besluta om elskuld max 5 000 vid ett tillfäller per år SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 § Enhetschef IFO

Besluta om ekonomiskt bistånd, efter individuell 
prövning, dock som högst enligt gällande norm för 
försörjning och i första hand enligt SOS 2003:5 (S) 
och i andra hand enligt antagna riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd med Villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärd

Besluta om ekonomiskt bistånd, efter individuell 
prövning, dock som högst enligt gällande norm för 
försörjning och i första hand enligt SOSFS 2003:5 (S) 
och i andra hand enligt antagna riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd med Vägrande av eller 
nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

Besluta om babyutrustning, max 15 % av 
basbeloppet

Besluta om tandvård, max 10 000 kr sammanlagt per 
år

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Beslutat om tandvård, utöver 10 000 kr sammanlagt 
per år

Beslutat om faktiska kostnaden för glasögon med 
normalglas. Båge max 1 000 kr

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om elskuld 5 000 - 8 000 kr vid ett tillfälle 
per år
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 4 kap 1 §

SN Besluta om hemutrustning högst 5 000 kr per år SoL 4 kap 1 §

SN Besluta om hyresskuld max 6 månader SoL 4 kap 1 §

SN SoL Enhetschef IFO

SN Besluta om eftergift av ersättningsskyldighet SoL 9 kap 4 § Enhetschef IFO

SN SoL Socialsekreterare

SN SoL Enhetschef IFO

SN AFL, SoL Socialsekreterare

SN Förmedlingskonto

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

Besluta om depositionsavgift för elabonnemang/ 
telefonabonnemang enligt företagets avtal

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL

9 kap 2 § 2 
st

Besluta om om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL utöver riksnorm 
10 % av basbeloppet

4 kap 1 §, 2 
§

Besluta om om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL utöver riksnorm 
30 % av basbeloppet

4 kap 1 §, 2 
§

Besluta om att underrätta försäkringskassan om att 
nämnden ska uppbära ersättning enligt AFL som 
ersättning för ekonomiskt bistånd som utgetts som 
förskott på förmån

17 kap 1 §, 
9 kap 2 § 

Besluta om insats i form av förmedling av egna 
medel/förmedlingskonto upp till 6 månader

Besluta om insats i form av förmedling av egna 
medel/förmedlingskonto utöver 6 månader
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN Dödsbo, dödsboanmälan och begravning

SN SoL Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 §

SN ÄB Socialsekreterare

SN Besluta om att ordna gravsättning Begravningslagen 5 kap 2 § Förste socialsekreterare 

SN

SN Besluta om att utredning ska inledas SoL 11 kap 1 § 

SN SoL 11 kap 1 § 

SN SoL 11 kap 2 § 

SN SoL 11 kap 1 § Förste socialsekreterare

Besluta om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet samt villkor om 
återbetalning, inom respektive ansvarsområdet

4 kap 1 §, 2 
§

Besluta om ekonomiskt bistånd till begravning; 
samtliga kostnader inkl gravsten, max 50 % av 
basbeloppet

Besluta om övrigt ekonomiskt bistånd i samband 
med dödsfall (tömning av dödsbo, saneringskostnad 
etc)

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om dödsboanmälan till den myndighet som 
har uppdraget att motta anmälan

20 kap 8 § 
a

Kommunen har rätt till ersättning för 
kostnaderna av dödsboet

Utredning enligt 11 kap 1 § SoL Barn- och 
vuxenärende

Socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren

Besluta om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska läggas ner

Förste socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren

Besluta om förlängning av utredningstiden i ärenden 
som rör barn

Socialutskott, 1 mån IFO-
chef

Besluta om att utredningen inte ska föranleda någon 
åtgärd
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 11 kap 2 § Socialsekreterare

SN SoL 11 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 2a kap 10 § Socialutskott Avser även ärenden enligt LVU och LVM

SN SoL 2a kap 10 § Socialutskott

SN SoL 2a kap 10 § Socialutskott

SN Beslut om insats enligt 4 kap 1 § SoL Barnärenden

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § 

SN SoL 4 kap 1 §

Besluta om inhämtning av uppgifter vid bedömning 
av ett barns behov av skydd eller stöd

Besluta om att utredning ska inledas med anledning 
av ansökan om insats

Avsluta utredning med beslut om avslag på ansökan 
om insats

Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till annan kommun

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
angående överflyttning av ärende till eller från 
annan kommun

Besluta om insats i form av familjebehandling upp 
till 6 månader

Besluta om insats i form av familjebehandling upp 
till 12 månader

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om insats i form av familjebehandling utöver 
12 månader

Besluta om insats i form av ART-lektioner - 10 
lektioner

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om insats i form av rePULSE - 10 kurstillfällen Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 §

Besluta om insats i form av MI - Motiverande samtal 
upp till 6 månader

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om insats i form av MI - Motiverande samtal 
upp till 12 månader

Besluta om insats i form av MI - Motiverande samtal 
utöver 12 månader

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om kontaktperson, kontaktfamilj och 
avlastningsfamilj - förordnande/entledigande upp till 
6 månader

Besluta om kontaktperson, kontaktfamilj och 
avlastningsfamilj - förordnande/entledigande utöver 
6 månader

Besluta om insats i form av kontakt med 
ungdomsstödjare/stödperson alt hemma-hos-insats 
upp till 6 månader

Besluta om insats i form av kontakt med 
ungdomsstödjare/stödperson alt hemma-hos-insats 
utöver 6 månader

Besluta om insats i form av stödsamtal med 
socialsekreterare upp till 6 månader

Besluta om insats i form av stödsamtal med 
socialsekreterareutöver 6 månader

Besluta om tillfällig placering i jourhem eller 
familjehem för barn och ungdom under 
utredningstid, i högst 4 månader

IFO-chef, 
Socialsekreterare i 
socialjouren



SN Delegationsordning (dnr 2019/2, 20190109 § 5, 20190403 §§ 26-27, 20190626 § 52
 Senast uppdaterad 20190626/ JB

28

Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 4 kap 1 § Socialutskottet

SN SoL 4 kap 1 § Socialutskott

SN SoL 4 kap 1 § Socialutskott

SN SoL 4 kap 1 § Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN SoL 4 kap 2 §

SN SoL 4 kap 1 § Socialutskott

Besluta om tillfällig placering i jourhem eller 
familjehem för barn och ungdom under 
utredningstid, upp till 6 månader

Beslut om insats åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i familjehem

Placering av barn och ungdom är så 
ingripande åtgärder, oavsett om de ges 
med stöd av SoL eller LVU att de bör 
beslutas av utskott

Beslut om insats åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende

Placering av barn och ungdom är så 
ingripande åtgärder, oavsett om de ges 
med stöd av SoL eller LVU att de bör 
beslutas av utskott

Beslut om insats åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
i avvaktan på utskottets beslut

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Besluta om att vård i familjehem eller hem för vård 
eller boende ska upphöra

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO 

Besluta om eftervård barn och unga upp till ett halvt 
basbelopp

Besluta om feriehems- och kolonivistelse max 
kostnad 10 000 kr/barn

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Beslut om insats i form av extra resurs i skolan till 
placerat barn
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 6 kap 8 § Socialutskott

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 §

SN Besluta att utse socialsekreterare till barn/ungdom SoL 6 kap 7 § Förste socialsekreterare

SN

SN Beslut om insats enligt 4 kap 1 § SoL Vuxenärende

SN SoL 4 kap 1 §

Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs

Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e månad är skyldig 
att överväga om vård enligt SoL 
fortfarande behövs. Övervägande 
tillämpas både vid SoL-placeringar och 
privata placeringar som nämnden har 
lämnat medgivande till

Besluta om insats i form av feriepraktik för 
ungdomar/unga vuxna upp till 21 år samt ersättning 
enligt aktuella riktlinjer

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om psykolog/terapisamtal upp till ett 
fjärdedels basbelopp

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om psykolog/terapisamtal utöver ett 
fjärdedels basbelopp

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om insats i form av MI - Motiverande samtal 
upp till 6 månader

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 § Enhetschef IFO

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 § Enhetschef IFO

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL 4 kap 1 §

SN SoL

SN SoL Förste socialsekreterare

Besluta om insats i form av MI - Motiverande samtal 
upp till 12 månader

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om insats i form av MI - Motiverande samtal 
utöver 12 månader

Besluta om insats i form av CRA-behandling upp  till 
6 månader

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om insats i form av CRA-behandling upp  till 
12 månader

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om insats i form av CRA-behandling utöver 
12 månader

Besluta om insats i form av CRAFT - anhörigprogram 
- 12 sessioner

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om insats i form av rePULSE - 10 kurstillfällen Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om insats i form av kontakt med 
vuxenstödjare/stödperson upp till 6 månader

4 kap 1 § ,  
5 kap 9 §

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om insats i form av kontakt med 
vuxenstödjare/stödperson utöver 6 månader

4 kap 1 §, 5 
kap 9 §
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 4 kap 1 § Socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN SoL 4 kap 1 § Enhetschef IFO

SN SoL 4 kap 1 § Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN SoL 4 kap 1 § Socialutskott

SN Socialutskott

SN Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN SoL 4 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN

Besluta om insats i form av kontaktperson, 
förordnande/entledigande upp till 6 månader

Besluta om insats i form av kontaktperson, 
förordnande/entledigande utöver 6 månader

Beslut om tillfällig placering behandlingshem, 
skyddat boende, i högst 3 månader

Beslut om insats åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
eller i familjehem i avvaktan på utskottets beslut

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Beslut om insats åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
eller i familjehem

Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare

Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare i avvaktan på utskottets beslut

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Besluta om eftervård för vuxna upp till ett halvt 
basbelopp

Insats/bistånd i form av socialt kontrakt eller 
ungdomslägenhet enligt SoL
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 4 kap 2 §

SN SoL 4 kap 1 § 

SN Enhetschef IFO

SN Enhetschef IFO

SN

SN Förste socialsekreterare

SN Enhetschef IFO

SN SoL 4 kap 2 §

SN SoL 4 kap 2 § Enhetschef IFO

Besluta om insats i form av socialt 
kontrakt/borgensåtagande för hyreskontrakt - 21 år 
och äldre

Enhetschef IFO 

Besluta om insats i form av ungdomslägenhet och 
utsluss - träningslägenhet upp till 21 år

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Skriva på bostadskontrakt med hyresvärd för socialt 
kontrakt och ungdomslägenhet

Upprätta andrahandskontrakt/kontrakt för 
ungdomslägenhet

Bistånd i samband med placering/jourboende 
enligt SoL, LVU och LVM

Besluta om ekonomiskt bistånd till barn eller vuxna i 
samband med placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem, behandlingshem eller hem för vård 
och boende upp till 0,25 basbelopp

Besluta om ekonomiskt bistånd till barn eller vuxna i 
samband med placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem, behandlingshem eller hem för vård 
och boende utöver 0,25 basbelopp

Besluta om bistånd till särskilda kostnader för 
familjehems- eller behandlingshemsplacering pågår 
upp till 10 % av basbeloppet

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om bistånd till särskilda kostnader för 
familjehems- eller behandlingshemsplacering pågår 
utöver 10 % av basbeloppet



SN Delegationsordning (dnr 2019/2, 20190109 § 5, 20190403 §§ 26-27, 20190626 § 52
 Senast uppdaterad 20190626/ JB

33

Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL 4 kap 2 §

SN

SN Socialsekreterare

SN Enhetschef IFO

SN SoL 3 kap 6 §

SN SoL 3 kap 6 § Enhetschef IFO

SN SoL 6 kap 11 § Enhetschef IFO

SN SoL 4 kap 2 § 

SN SoL 4 kap 2 § Enhetschef IFO

Besluta om ekonomiskt bistånd i samband med 
boende på kvinnojour

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren

Ersättning och stöd för familjehem, 
kontaktfamilj/avlastningsfamilj, kontaktperson, 
särskild förordnad vårdnadshavare

Besluta om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättningar) enligt riktlinjer och SKL:s 
rekommendationer inom latitud

Riktlinjer KS § 166/2010-06-02 (dnr 
2010-263)

Besluta om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättningar) enligt riktlinjer och SKL:s 
rekommendationer utom latitud

Riktlinjer KS § 166/2010-06-02 (dnr 
2010-263)

Besluta om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj/ avlastningsfamilj inom 
latitud

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Enligt Sveriges Kommuners och 
Landstings (SKL) riktlinjer

Besluta om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj/ avlastningsfamilj utom 
latitud

Enligt Sveriges Kommuners och 
Landstings (SKL)

Besluta om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder

Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden 
och de nya vårdnadshavarna

Besluta om insats i form av avlastning till familjehem 
upp till 6 månader

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef IFO

Besluta om insats i form av avlastning till familjehem 
utöver 6 månader
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN Besluta om handledning till familjehem SoL 4 kap 2 § Socialsekreterare

SN SoL, SoF Socialsekreterare

SN Socialsekreterare

SN 4 § 3 st, 7 § Socialsekreterare

SN SoL, SoF Socialsekreterare

SN SoL

SN Adoption

SN Besluta att utse utredare i adoptionssyfte FB 4 kap 14 §

SN Medgivande och underrättelse

SN Förste socialsekreterare

Besluta om ersättning från föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna

8 kap 1 §, 6 
kap 1 §

Besluta att underlätta försäkringskassa om placering 
respektive återflyttning av barn som det utgår 
underhållsstöd för

Förordn 
underhållsstöd

Besluta om framställning till försäkringskassa om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag när barn är placerade utanför hemmet

Lag om allmänna 
barnbidrag

Besluta om att från den enskilde ta ut ersättning för 
uppehälle i samband med beviljad vård för 
missbruksproblematik/ behandling (vuxna) på 
behandlingshem, HVB/familjehem enligt regeringens 
föreskrifter

8 kap 1 §, 6 
kap 1 §

Besluta om befrielse från avgift/ersättning för 
uppehälle i samband med beviljad 
missbruksvård/behandling (vuxna) på 
behandlingshem, HVB/familjehem

8 kap 1 § 1 
st

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Samordnarefamilje-
rätt/Avdelningschef IFO 
Åmåls kommun

Tjänsten köps via samverkansavtal 
mellan Färgelanda kommun och Åmåls 
kommun (dnr KS 2018/395)

Lämna medgivande till utredd person för uppdrag 
som kontaktperson alternativt särskilt förordnad 
vårdnadshavare
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN Förste socialsekreterare

SN

SN Polisärenden

SN SoL, OSL

SN

SN

SN LVU 9 § 3 st Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN LVU 14 § 2 st

SN LVU Socialutskott

SN LVU 30 § 2 st Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN LVU 31 § Socialutskott

SN LVU 32 §

Lämna medgivande till utredd person för uppdrag 
som kontaktfamilj/avlastningshem

Besluta om polisanmälan vid misstanke om vissa 
brott mot underårig samt vissa grövre brott

12 kap 10 
§, 10 kap 
21-23 §

Förste socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef

Avser misstanke om brott enl BrB 3, 4 
och 6 kap samt misstanke om brott för 
vilket inte är föreskrivet lindrigare straff 
än fängelse i två år. Såväl anmälan som 
uppgiftslämnande

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LVU

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 
§ LVU ska upphöra

Utskottets ordf, vice ordf 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat

Besluta om hur rätt till umgänge med den unge ska 
utövas när överenskommelse inte nås med förälder 
eller vårdnadshavare

Socialutskott, Ordförande 
socialutskottet

Besluta om att den unges vistelseort inte ska röjas 
för föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 1 st p 
2

Besluta om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU 
ska upphöra

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
andra vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås

Besluta om att läkarundersökning, utse läkare och 
plats för läkarundersökning

Socialutskottets ordf, vice 
ordf
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN LVU 43 § 1 st

SN LVU 43 § 2 st

SN LVU 11 § 4 st Uppföljning vårdansvar

SN

SN Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

SN LVM 7 §

SN LVM 7 § Förste socialsekreterare

SN LVM 9 § Avseende förordnande se SN 190109 § 5

Besluta att begära polisens biträde för att bereda 
läkare tillträde till den unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning

Socialutskottets ordf, vice 
ordf

Beslutanderätt enligt lag, s k kompl 
beslutanderätt. Får användas när när 
nämndens beslut inte kan avvaktas. 
Avseende förordnande se SN 190109 § 5

Besluta om att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU samt återkallande av 
polishandräckning

Socialutskottets ordf, vice 
ordf, annan utsedd 
ledamot, 
socialsekreterare i 
socialjouren Carina 
Gustavsson, Monica 
Axelsson, Gustaf Lundell, 
Cecilia Dahlman Gionnias 
och Eva Nilsson

Beslutanderätt enligt lag, s k kompl 
beslutanderätt. Får användas när när 
nämndens beslut inte kan avvaktas. 
Avseende förordnande se SN 190109 § 5

Beslut som rör den unges personliga förhållanden i 
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 
st LVU

Socialsekreterare efter 
samråd med förste 
socialsekreterare

Besluta om att inleda utredning då Individ- och 
familjeomsorgen fått kännedom om att det kan 
finnas skäl att bereda någon tvångsvård enligt LVM

Socialsekreterare, 
socialsekreterare i 
socialjouren

Besluta om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska läggas ned 

Besluta om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN LVM 45 § p 1

SN LVM 18b § Avseende förordnande se SN 190109 § 5

SN LVM 46 § Förste socialsekreterare

SN BrB 31 kap 2 § Förste socialsekreterare

SN LVM 27 § Förste socialsekreterare

SN Besluta om kontrakt för vård enligt 27 § LVM LVM 27 § Förste socialsekreterare

SN Föräldrabalken (Familjerätt)

SN FB 2 kap 1 § Socialsekreterare

SN FB Socialsekreterare

SN FB Socialsekreterare

Besluta att begära biträde av polis för att föra en 
missbrukare till en beslutad läkarundersökning

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Beslutanderätt enligt lag, s k kompl 
beslutanderätt. Får användas när när 
nämndens beslut inte kan avvaktas. 
Avseende förordnande se SN 190109 § 5

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 
13 § LVM ska upphöra

Socialutskottets ordf, vice 
ordf eller annan ledamot 
som nämnden förordnat

Lämna yttrande till åklagarmyndighet vid 
åtalsprövning

Lämna yttrande till allmän domstol då den som 
begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård

Besluta om att vård ska övergå till vård enligt 27 § 
LVM

Besluta om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap

Godkänna faderskapsbekräftelse då parterna varit 
sammanboende under hela konceptionstiden och är 
övertygade om att barnet är deras gemensamma (S-
protokoll)

1 kap 4 § 1 
st

Godkänna faderskapsbekräftelse i övriga fall (MF-, 
Ä-, FÖR-protokoll)

1 kap 4 § 1 
st
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN FB 2 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN FB 2 kap 9 § Förste socialsekreterare

SN Besluta om att återuppta nedlagd utredning FB 2 kap 1 § Förste socialsekreterare

SN Besluta att väcka och föra talan i mål om faderskap FB Socialsekreterare

SN Besluta om samarbetssamtal SoL 5 kap 3 § Socialsekreterare

SN FB Socialsekreterare

SN FB Förste socialsekreterare

SN FB Förste socialsekreterare

SN FB 6 kap 19 § Socialsekreterare

SN FB 6 kap 20 § Socialsekreterare

SN FB 6 kap 15a § Förste socialsekreterare

SN FB 7 kap 7 § Socialsekreterare

SN FB 7 kap 14 § Socialsekreterare

Besluta om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas

Besluta att inleda utredning om någon annan man 
än den som är gift med barnets moder kan vara far 
till barnet

3 kap 5 § 2 
st, 6 § 2 st

Besluta att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge

6 kap 6 § 2 
st, 14a § 3 
st, 15a § 2 
st

Besluta att inte godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge

6 kap 6 § 2 
st, 14a § 3 
st, 15 § 

Besluta att utse utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden

6 kap 19 § 
2 st

Lämna upplysningar till tingsrätt i vårdnads- och 
umgängesmål

Lämna upplysningar inför interimistiskt beslut i 
tingsrätt

Besluta om att talan ska föras gällande barn 
umgänge med någon annan än förälder

Godkänna avtal om underhållsbidrag för framtiden 
om betalningsperioderna överstiger tre månader (ej 
engångsbelopp)

Se aktuellt cirkulär från Sveriges 
Kommuner och landsting

Besluta att väcka och föra talan för barn i mål om 
underhåll
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN FB Socialsekreterare

SN SoF 5 kap 3 § Socialsekreterare

SN SoF 5 kap 3 § Socialsekreterare

SN SoF 5 kap 3 § Socialsekreterare Avser all slags egendom inkl ATP

SN Yttrande

SN 3 §, 7 § Enhetschef IFO

SN Lämna yttrande enligt namnlagen Namnlagen Socialsekreterare

SN Lämna yttrande i körkortsärende Körkortslagen 39 § 3 st Socialsekreterare

SN Passförordningen 3 § 2 st Socialsekreterare

SN Lämna yttrande beträffande äktenskapsdispens ÄktB 15 kap 1 § Enhetschef IFO Minderårig

SN FB Socialsekreterare

SN FB 6 kap 19 § Socialsekreterare

Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än tre månader

7 kap 7 § 2 
st

Besluta om anmälan till överförmyndare om behov 
av god man/förvaltare

Besluta om anmälan till överförmyndare om att 
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger

Besluta om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom

Lämna yttrande över ansökan om rättshjälp genom 
offentligt biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning

Lag om offentligt 
biträde, 
Förordningen om 
offentligt biträde

45-46 §§, 6 
§, 8 §

Lämna yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 
pass utan vårdnadshavares medgivande

Lämna yttrande i ärenden om förordnande av god 
man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år

11 kap 16 § 
2 st

Lämna upplysningar till tingsrätt i vårdnads- och 
umgängesrättsmål
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN FB  6 kap 20 § Socialsekreterare

SN LUL Socialsekreterare

SN 6 § Socialsekreterare

SN 6 § Socialsekreterare

SN Socialsekreterare

SN Lämna yttrande angående antagande i Hemvärnet Enhetschef IFO

SN Begäran, anmälan m m

SN Begäran hos åklagare om förande av bevistalan LUL 37 § Förste socialsekreterare

SN Anmälan om behov av offentligt biträde Socialsekreterare

SN Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare Smittskyddslagen 29 § Förste socialsekreterare

SN Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen Smittskyddslagen 31 § Förste socialsekreterare

SN

SN Äldreomsorg

SN Besluta om utredning ska inledas eller inte SoL 11 kap 1 § Biståndshandläggare

SN SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare

Lämna upplysningar inför interimistiskt beslut i 
tingsrätt

Lämna yttrande till åklagarmyndigheten med 
anledning av ev utredning beträffande misstänkt 
under 15 år

33 § jmf 
med 31 §

Lämna upplysningar och förslag på åtgärder till 
åklagaren

Lag om särsk 
personutredn i 
brottmål m m 

Lämna upplysningar och förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten

Lag om särsk 
personutredn i 
brottmål m m 

Lämna yttrande till allmän domstol när den som 
begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård

BrB, 
Rättshjälpslagen

31 kap 2 § 
1 st, 43 §

BrB, 
Rättshjälpslagen

31 kap 2 § 
1 st, 43 §

Tillämpligt lagrum: 3 § Lag om offentligt 
biträde

Besluta om bistånd i form av hemtjänst, 
trygghetslarm, matdistribution
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN Besluta om bistånd i form av plats i särskilt boende SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare

SN Besluta om bistånd i form av plats i dagverksamhet SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare

SN SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare

SN Besluta om bistånd i form av ledsagarservice SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare

SN Besluta om bistånd i form av kontaktperson SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare

SN Beslut om avgift enligt maxtaxa SoL 8 kap 2 § Avgiftshandläggare

SN SoL 8 kap 2 § Avgiftshandläggare

SN FB, SoF

SN FB, SoF

SN Överklaganden, yttranden, anmälningar m m

SN HSL 24 § Se riktlinjer för avvikelsehantering

SN SOSFS 2008:14 4 kap 7 §

SN

SN Socialpsykiatri

SN SoL Socialsekreterare

SN SoL Socialsekreterare

Besluta om bistånd i form av avlastning/rehabplats, 
korttidsplats

Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgifter 
inom äldre- och handikappområdet enligt maxtaxa

Besluta om anmälan till överförmyndare om behov 
av god man/förvaltare behövs

11 kap 4,-7 
§§, 5 kap 1-
2 §§

Enhetschef Utförande, 
Biståndshandläggare

Enhetschef inom de utförande 
verksamheterna

Besluta om anmälan till överförmyndare om behov 
av god man/förvaltare inte längre föreligger

11 kap 4, 7 
§§, 5 kap 1-
2 §§

Enhetschef Utförande, 
Biståndshandläggare

Enhetschef inom de utförande 
verksamheterna

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av Lex Maria-ärenden

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

Besluta om, på vårdgivarens uppdrag, utlämnande 
av patientuppgifter från kommunal hälso- och 
sjukvårdsjournal 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

Besluta om boendestöd för personer över 18 år med 
psykiskt funktionshinder

4 kap 1 §, 3 
kap 6 §

Besluta om kontaktperson för personer över 18 år 
med psykiskt funktionshinder

4 kap 1 §, 3 
kap 6 §
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN SoL Socialsekreterare

SN SoL Enhetschef IFO

SN

SN SoF

SN SoF

SN LSS 1 § Biståndshandläggare LSS

SN Besluta om ledsagarservice LSS 7 §, 9 § p 3 Biståndshandläggare LSS

SN Besluta om biträde av kontaktperson LSS 7 §, 9 § p 4 Biståndshandläggare LSS

SN Besluta om avlösarservice i hemmet LSS 7 §, 9 § p 5 Biståndshandläggare LSS

SN LSS 7 §, 9 § p 6 Biståndshandläggare LSS

SN LSS 7 §, 9 § p 7 Biståndshandläggare LSS

SN LSS 7 §, 9 § p 8 Biståndshandläggare LSS

Besluta om sysselsättning för personer över 18 år 
med psykiskt funktionshinder

4 kap 1 §, 3 
kap 6 §

Besluta om bostad med särskild service för personer 
över 18 år med psykiskt funktionshinder

4 kap 1 §, 3 
kap 6 §

Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade LSS

Besluta om att till överförmyndaren anmäla behov 
för vuxen av god man/förvaltare eller att behovet 
inte längre finns

11 kap 1 §, 
4 §, 7 §, 5 
kap 3 §

Enhetschef Utförande, 
Biståndshandläggare

Enhetschef inom de utförande 
verksamheterna

Besluta om att till överförmyndaren anmäla 
förhållanden beträffande förvaltning av underårigs 
egendom

11 kap 1 §, 
4 §, 7 §, 5 
kap 3 §

Enhetschef Utförande, 
Biståndshandläggare

Enhetschef inom de utförande 
verksamheterna

Besluta om personkretstillhörighet fattas inte särskilt 
utan är en del av beslutet om insatser

Besluta om korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet

Besluta om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag 
samt under lov

Besluta om boende i familjehem för barn/unga eller 
boende i bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar
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Nr Ärende Lag, föreskrift etc Lagrum Delegat AnmärkningPolitiskt 
organ

Vidare-
delegeras

SN LSS 7 §, 9 § p 9 Biståndshandläggare LSS

SN LSS 7 §, 9 p 10 Biståndshandläggare LSS

SN Besluta om förhandsbesked om rätten till insatser LSS  16 § 2 st Biståndshandläggare LSS

SN LSS 15 § p 6

SN Enhetschef Utförande Enligt SKL:s rekommendationer

SN Enhetschef Utförande Enligt SKL:s rekommendationer

Besluta om bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Besluta om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig

Anmäla till överförmyndare om behov, eller när det 
upphör, av förmyndare, förvaltare eller god man

Biståndshandläggare LSS, 
Enhetschef Utförande

Besluta om arvodes- och omkostnadsersättning till 
familjehem, kontaktperson/familj, stödfamilj enligt 
SKL:s rekommendationer

Besluta om arvodes- och omkostnadsersättning till  
kontaktperson för funktionshindrade över 65 år 
enligt SKL:s rekommendationer



Förkortningar lagstiftning

AB Allmänna Bestämmelser

AFL Lag om allmän försäkring

AL Anläggningslagen

BAB Lag om bostadsanpassningsbidrag

BrB Brottsbalken

FB Föräldrabalken

FBL Fastighetsbildningslagen

FvL Förvaltningslagen

KL Kommunallagen

Lag om lghregister Lag (2006:378) om lägenhetsregister

LL Ledningsrättslag

LoU Lag om offentlig upphandling

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUF Lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn

LUL Lag om unga lagöverträdare

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

OL Ordningslagen

OSL Offentlighets- och sekretesslagen

PBL Plan- och bygglagen

SL Skollagen

SoF Socialtjänstförordningen

SoL Socialtjänstlagen
SOSFS 2008:14

TSFS 2009:73

TF Tryckfrihetsförordningen

ÄB Ärvdabalken

ÄktB Äktenskapsbalken

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i 
hälso-och sjukvården

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade
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