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Allmänna bestämmelser 

Enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 - 8 §§ kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en 

ledamot eller ersättare eller åt en anställd att fatta beslut på nämndens vägnar. Syftet med att kunna delegera är att 

avlasta nämnderna i främst rutinärende. Om en nämnd vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilka beslut 

som delegeras och vem som ges möjlighet att fatta besluten. Detta regleras lättast i en delegationsordning. Nämnden 

kan när som helst, på grund av missbruk eller oskicklighet av delegeringsbefogenheten eller annan anledning återkalla 

delegeringsbefogenheten. De beslut som har fattats utifrån delegation kan i princip inte återtas. Delegation innebär att 

befogenheten att fatta beslut överlämnas. Det är uppgifter som får delegeras, inte det övergripande ansvaret som 

sådant. Delegaten har emellertid det fulla ansvaret för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som 

delegationen omfattar. Det innebär att delegaten tar det fulla ansvaret för det konkreta beslutet och att den 

delegerande inte får gå in i ett beslut som har fattats till följd av delegationen (prop. 2016/17:171, s. 205). 

Socialnämnden i Gislaved har delegerat beslutsmöjlighet till sociala utskottet, arbetsutskottet, ordförande och vissa 

ledamöter och tjänstemän. I de fall då socialchefen har möjlighet att vidaredelegera framgår detta i 

delegeringsförteckningen. Då inte socialchefen är närvarande har ställföreträdande socialchef rätt att gå in och fatta 

beslut i dennes frånvaro. 

Delegationsordningen bygger på att beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda och som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska fattas av socialnämnden (6 kap. 38 § 3 p. KL). Beslut som gäller 

den operativa verksamheten ska annars fattas så nära verksamheten som nämnden anser möjligt. 



 
 

 
 

Anmälan och delgivning 

Beslut som fattas utifrån delegering ska anmälas till socialnämnden snarast men dock senast två månader 

efter fattat beslutsdatum. Beslut tagna av utskotten delges nämnden genom delgivning av protokollen. 

Delegeringsbeslut ska följas av en besvärshänvisning om beslutet innebär delvis eller helt avslag. 

Avslagsbeslut som fattas ska alltid motiveras. 

Ett yttrande på ett överklagat beslut delges av delegaten om inget annat anges i delegationsordningen. 

Yttrande på ett beslut fattat av nämnden kan inte delegeras utan måste tas av nämnden. 

Besvärsinstansens beslut ska delges socialnämnden för kännedom. En delegat kan överlämna ett ärende 

till närmaste överordnad enligt delegationsordningen då beslutet är av känslig karaktär. Beslut tagna 

utifrån vidaredelegering ska delges socialchefen varje månad. 



 

Förkortningar och begrepp 

AU Socialnämndens arbetsutskott  OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

Barn Varje människa som inte fyllt 18 år PSL Patientsäkerhetslagen 

BisF Enheten för bistånd Funktionshinder PU Personalutskottet 

BisV Enheten för bistånd Vård och omsorg SFB Socialförsäkringsbalken 

BrB Brottsbalken SFS Svensk författningssamling 

CIB Chef i beredskap SKR Sveriges kommuner och regioner 

EC Enhetschef SN Socialnämnden 

EKB Ensamkommande barn SoF Socialtjänstförordningen 

FB Föräldrabalken SoL Socialtjänstlagen 

FC Förvaltningschef SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

FL Förvaltningslagen Stf FC Ställföreträdande förvaltningschef 

GDPR General data protection regulation (dataskyddsförordningen) SU Sociala utskottet 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen TF Tryckfrihetsförordningen 

HSLF-FS Socialstyrelsens författningssamling (från 1 juli 2015) Unga Personer som fyllt 18 men inte 21 år 

IFO Individ- och familjeomsorgen VC Verksamhetschef 

IVO Inspektionen för vård och omsorg VINR Våld i nära relationer 

KD Kommundirektör ÄB Ärvdabalken 

KL Kommunallagen ÄktB Äktenskapsbalken 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade   

LOV Lag om valfrihetssystem  

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MFOF Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

  



 
 

Socialnämndens delegationsförteckning, ALLMÄNNA DELEN 

Nr Ärende Lagrum Delegat Verkställighet- 

tillämpning av 

lagar, avtal och 

policy 

Anmärkning 

1. Allmänna ärenden    Delegerad beslutanderätt gäller inom den enhet som man 

som chef ansvarar för. Finns ansvarig chef inte tillgänglig 

är överordnad chef med ansvar för området 

beslutsfattare. 

1.1 Utlämnande av handling (utan tveksamheter) 2 kap. 12 § TFoch 

6 kap. 3-5 §§ OSL 

25 kap.1 och 6 §§ 

OSL 

26 kap. 1 §OSL 

Se anmärkning  En allmän handling som inte innehåller hemliga uppgifter 

lämnas ut skyndsamt av den som har handlingen i sin vård. 

Vid tveksamheter hänskjuts utlämnandet till närmaste 

chef enligt 1.2. Legitimerad personal som har tillgång till 

HSL-journalen gör en bedömning om utlämnande enl. 

OSL 25 kap. § 1 och 6, om osäkerhet finns kontaktas 

medicinskt ansvarig sjuksköterska. Se även 1.3. 

Se även av MAS upprättat regelverk 

”Journaldokumentation” 2012-12-10 för vägledning. 

1.2 Utlämnande och vägran att lämna ut allmän 

handling såväl som uppgift samt utlämnande 

av uppgift med förbehåll. 

2 kap. 12 § TF och 

6 kap. 3-5 §§ och 

10 kap. 4 och 14 

§§ OSL 

FC, VC, EC  Förbehåll regleras i 10 kap. 4 och 14 §§ OSL. Se även 1.1. 

För journalhandling hälso- och sjukvård se 1.3. 



1.3 Utlämnande och vägran att lämna ut 

journalhandling inom hälso- och sjukvård, 

såväl som uppgift samt utlämnande av uppgift 

med förbehåll. 

2 kap. 12 § TF 

6 kap. 3-5 §§ och 

25 kap. 1 och 6 §§ 

OSL 

10 kap. 4 och 14 

§§ OSL 

FC, VC hälso- 

och sjukvård 

 Om det föreligger tveksamheter kring utlämnandet av 

journalhandlingar eller om den legitimerade personalen 

anser att de inte ska lämnas ut ska ärendet lyftas vidare 

till verksamhetschefen för hälso- och sjukvård. 

Förbehåll regleras i 10 kap. 4 och 14 §§ OSL. 

1.4 Prövning av om överklagande har skett i rätt 

tid och avvisning av överklagande som har 

kommit in för sent. 

KL FC  Avser laglighetsprövning. 

1.5 Tillämpning av taxor och avgifter. KL FC, VC, EC  Inom respektive område/enhet. 

1.6 Utfärda fullmakt för ombud att föra 

kommunens talan inför domstol och andra 

myndigheter samt vid förrättning av skilda 

slag. 

KL Nämndens ordf., 

nämndens 1:e 

och 2:e vice ordf. 

  

1.7 Yttranden i allmänna ärenden som 

ankommer på socialnämnden och som inte är 

av principiell betydelse. 

KL AU  I den mån detta inte ligger inom delegation till annan. 

Delegeringen gäller inte yttrande till kommunstyrelsen 

eller kommunfullmäktige. 

1.8 Fastställande och revidering av 

informationshanteringsplan (innehåller 

gallringsbeslut). 

10 § ArkivL, 4 

kap. 2 § OSL 

FC, Stf. FC  I samråd med kommunarkivarie. 

1.9 Anta förvaltningens handlingsplan för 

informationssäkerhet. 

  FC, Stf. FC Ren verkställighet. Handlingsplanen ska meddelas 

socialnämnden. 

1.10 Enskilda gallringsbeslut av handlingar som 

inte är fastlagt i någon 

informationshanteringsplan. 

10 § ArkivL FC  Kan vara aktuellt i samband med avställning av 

verksamhetssystem. I samråd med kommunarkivarie. 

1.11 Underteckna avtal i länsövergripande 

upphandlingar/ överenskommelser etc. 

 FC   



2. Inköps- och upphandlingsärenden    All upphandling ska ske inom ramen för antagna regler, 

policy och budgeterade medel och i samråd med 

upphandlingsfunktionen. Delegerad 

beslutanderätt gäller inom den enhet/område som man 

som chef ansvarar för. Finns ansvarig chef inte tillgänglig 

är överordnad chef med ansvar för området 

beslutsfattare. 

2.1 Antagande av anbud vid förvaltningsspecifika 

upphandlingar samt tecknande av tillhörande 

avtal. 

 FC  Upphandlingar/ramavtal 

2.2 Direktupphandling: Förvaltningsspecifika 

varor och tjänster upp till 615 312 kr samt 

tecknande av tillhörande avtal. 

  FC, VC Direktupphandlingsgräns för år 2020 är 615 312 kr. 

Om det uppskattade värdet på den planerade 

upphandlingen av vara/tjänst är: 

• < 1 basbelopp (2020 = 47 300) kan inköpet genomföras 

hos lämplig leverantör. 

 
• 1 basbelopp – 100 000 kr ska förfrågan gå till minst tre 

leverantörer. 

 
• 100 000 – 615 312 kr (direktupphandlingsgräns enligt 

LOU) ska upphandlingsfunktionen kontaktas för vidare 

handläggning. 

2.3 Direktupphandling: Områdesspecifika varor 

och tjänster upp till 100 000 kr samt 

tecknande av tillhörande avtal. 

  VC Förfrågan ska gå ut till minst tre leverantörer om det 

uppskattade värdet är högre än ett basbelopp. 

Dokumentation ska ske. 

2.4 Avrop inom ramavtal inom ram för anslagna 

medel samt tecknande av tillhörande avtal. 

  FC, VC, EC  

2.5 Uteslutning av sökande om att få bedriva 

hemtjänst i Gislaveds kommun. 

7 kap. 1 § LOV  FC, VC Upphandlare vid upphandlingsenheten i samråd med 

VC. 

2.6 Godkännande av extern utförare inom 

hemtjänst Gislaveds kommun. 

8 kap. 1 § LOV AU   



3. Försäljningsärenden    Delegerad beslutanderätt gäller inom den enhet/område 

som man som chef ansvarar för. Finns ansvarig chef inte 

tillgänglig är överordnad chef med ansvar för området 

beslutsfattare. 

3.1 Beslut om försäljning av inventarier och 

utrustning när omfattningen är 0-1 

prisbasbelopp. 

  FC, VC, EC Se Regler för avyttring av inventarier och utrustning, 

KS 2013-04-10, §154. 

3.2 Beslut om försäljning av inventarier och 

utrustning när omfattningen är 1-2,5 

prisbasbelopp. 

  FC Se Regler för avyttring av inventarier och utrustning, 

KS 2013-04-10, §154. 

4. Ekonomiärenden    Delegerad beslutanderätt gäller inom den enhet/område 

som man som chef ansvarar för. Finns ansvarig chef inte 

tillgänglig är överordnad chef med ansvar för området 

beslutsfattare. 

4.1 Attesträtt   FC FC har rätt att vidaredelegera attesträtten. 

4.2 Teckna kommuninterna hyresavtal.   FC  

4.3 Teckna externa hyresavtal.   FC Efter avstämning med Fastighet och service. 

4.4 Teckna avtal som rör brukare utifrån 

beslutade insatser såsom hyresavtal och köp 

av extern plats etc. 

  FC, VC, EC  

4.5  

 

Rätt att teckna interna och externa avtal som 

inte ingår i upphandlingsärenden: 

0-3 basbelopp 

Rätt att teckna interna och externa avtal som 

inte ingår i upphandlingsärenden: 

0-6 basbelopp 

   

 
 

FC, VC, EC 

 

 

 
FC, VC 

 



 Rätt att teckna interna och externa avtal som 

inte ingår i upphandlingsärenden: 

6-20 basbelopp 

 Socialnämnden   

5. Ärenden som rör förtroendevalda     

5.1 Extern representation och uppvaktning 

socialnämnden. 

Representation arbetsutskottet och sociala 

utskottet. 

 Nämndens 

ordf.,nämndens 

1:e och 2:e vice 

ordf. 

 Intern representation utgör ren verkställighet. 

Extern representation och uppvaktningar 

understigande 10 000 kr utgör ren verkställighet. 

5.2 Förtroendevaldas deltagande i kurser, 

konferenser och dyl. (avser ej de 

partianknutna utbildningsanslagen). 

 Nämndens 

ordf.,nämndens 

1:e och 2:e vice 

ordf. 

  

6. Personalärenden    Se kommunens intranät Insidan. I samband med 

chefsberedskap har CIB rätt att besluta i ärenden för de 

enheter som omfattas av chefsberedskap. Delegerad 

beslutanderätt gäller inom den enhet/område som man 

som chef ansvarar för. Finns ansvarig chef inte tillgänglig 

är överordnad chef med ansvar för området 

beslutsfattare. 

 Organisationsfrågor     

6.1 Förvaltningsorganisationen   FC I samråd med socialnämnden (anmälan till nämnd). 

6.1 Organisation inom respektive 

verksamhetsområde/enhet 

  VC, EC Samråd med förvaltningschef i personal och 

organisationsfrågor. 

6.2 Vakanssättning - verksamhetschef 

Vakanssättning - enhetschef 

Vakanssättning - övrig personal 

  FC 

VC 

EC 

 
Inom respektive verksamhetsområde. 

Inom respektive enhet. I samråd med respektive 

verksamhetschef före vakanssättning. 

6.3 Återbesättning 

Återbesättning - verksamhetschef 

Återbesättning - enhetschef 

   

FC 

VC 

 

 
Inom respektive verksamhetsområde. 



 Återbesättning - övrig personal   EC Inom respektive enhet. I samråd med respektive 

verksamhetschef innan återbesättning. 

6.4 Anskaffa personal     

 Anställa fast/tillsvidareanställning 

- Verksamhetschef 

Anställa fast/tillsvidareanställning 

- Enhetschef inom respektive 

område/enhet 

 

Anställa fast/tillsvidareanställning 

- Övrig personal inom respektive 

område/enhet 

  FC 

 
 

FC, VC 

 

 

 
FC, VC, EC 

 

 
 

I samråd med FC. 

 

 

 
Inom respektive område/enhet. 

6.5 Anställa vikarier/tidsbegränsade tjänster 

- Verksamhetschef 

Anställa vikarier/tidsbegränsade tjänster 

- Enhetschefer inom respektive 

verksamhetsområde 

Anställa vikarier/tidsbegränsade tjänster 

- Övrig personal inom resp. 

område/enhet. 

  FC 

 
FC, VC 

 

 

 
FC, VC, EC, CIB 

 

 
I samråd med FC. 

 

 

 
Inom respektive område/enhet. För chef i beredskap 

gäller tider utanför kontorstid. 

6.6 Beslut om tjänstgöringsintyg och 

tjänstgöringsbetyg. 

  FC, VC, EC Inom respektive område/enhet. 

6.7 Avveckla personal     

6.7 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist.   FC, VC I samråd med personalenheten. 

6.8 Uppsägning av personliga skäl.   FC, VC  

6.9 Avskedande   FC, VC  

6.10 Medgivande av förtida uttag. (pension)   FC, VC Se särskilda riktlinjer i på kommunens intranät 

Insidan 

6.11 Medge förkortning av uppsägningstid.   FC, VC, EC  

6.12 Behålla och utveckla personal     



6.12 Lönesättning 

Lönesättning - Verksamhetschef 

Lönesättning - Enhetschef inom 

respektive verksamhetsområde 

Lönesättning - övriga 

   

FC 

FC, VC 

 
 

FC, VC, EC 

Enligt lönepolicy, samråd med personalenheten. 

 

 

 

 

Inom respektive område/enhet 

6.13 Kurser, studiebesök, konferenser Utomlands   FC, VC, EC Inom respektive enhet/kontor i samråd med 

förvaltningschef. (Inom landet är tillhörande beslut ren 

verkställighet) 

6.14 Utbildning   FC, VC, EC Inom respektive enhet/kontor. 

Planmässig kompetensutveckling. 

6.15 Förflyttning, omplacering 

Förflyttning, omplacering inom respektive 

område/enhet 

Förflyttning, omplacering inom förvaltning 

Förflyttning, omplacering över 

förvaltningsränser 

   
EC 

 
FC, VC 

FC 

 
I samråd med personalenheten 

 
I samråd med personalenheten 

Hanteras av personalchefen. 

6.16 Beslut om distansarbete.   FC, VC, EC I samråd med närmaste chef. 

6.17 Godkännande av bisyssla.   FC  

6.18 Besluta om krav på sjukintyg från första 

sjukdagen (AB). 

  FC, VC, EC  

6.19 Tillämpning av lagar, avtal, lokala 

riktlinjer eller personalpolitiskt 

program. 

    

6.19 Semester, tvångsförläggning.   FC, VC, EC Inom respektive område/enhet. I samråd med 

6.20 Korttidsledighet (ej avtalsreglerad).   FC, VC, EC Inom respektive område/enhet. Enligt riktlinjer, 

6.21 Bevilja ledighet för fackliga förtroendemän   FC, VC, EC Inom respektive område/enhet. 



6.22 Disciplinåtgärd, t.ex. 

Avstängning 

Skriftlig varning 

Löneavdrag 

  FC, VC  

6.23 Tillfälligt försättande ur tjänstgöring.   FC, VC, EC, CIB Inom respektive område/enhet. I samråd med 

personalenheten. 

7. Behandling av personuppgifter    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679, GDPR, gäller sedan 25 maj 2018. I Sverige 

kallad dataskyddsförordningen. 

7.1 Godkänna nytt ändamål för 

personuppgiftsbehandling. 

 FC   

7.2 Tillsättande och entledigande av 

dataskyddsombud 

Art. 37 - 39 GDPR FC   

7.3 Anmäla personuppgiftsincident. Art. 33 GDPR  FC, Stf FC Efter samråd med Dataskyddsombudet 

7.4 Utlämnande eller vägran att lämna ut 

registerutdrag 

Art. 15 GDPR FC, Stf FC, VC  Efter samråd med Dataskyddsombudet 

7.5 Beslut om den registrerades rättigheter i 

fråga om rättelse, radering, begränsning av 

behandling och överföring av personuppgifter 

till annan personuppgiftsansvarig 

(dataportabilitet) 

Art. 16-17, 18 och 

20 GDPR 

FC, Stf FC, VC   

7.5 Ingå avtal med personuppgiftsbiträde och 

underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 

Art. 28 GDPR  FC, Stf FC Avser även godkännande av s.k. underbiträden 

8. Plan- och bygglagen     

8.1 Yttrande till bygg- och miljönämnden 

angående förslag till detaljplan enligt enkelt 

planförfarande 

3 kap. 1-2 §§ SoL Nämndens ordf, 

nämndens 1:e 

och 2:e vice ordf. 

  



9. Kommunallagen     

9.1 Beslut i brådskande ärenden då nämndens 

avgörande inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL Nämndens ordf, 

nämndens 1:e 

och 2:e vice ordf. 

 Möjligheterna att delegera enligt 6 kap. 39 § KL begränsas 

inte av 6 kap. 38 § 1-4 p. KL. Se HFD 2016 ref. 74 och 

prop. 2016/17:171, s. 378 Beslut ska delges nämnden vid 

nästkommande sammanträde. Se även Bilaga 2 i 

delegationsordningen 



 
 

Socialnämndens delegationsförteckning, LAGDELEN 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1. Beslut som enligt 10 kap. 4 § SoL kan 

delegeras till utskott men inte till 

tjänsteman 

 Utskott som består av 

ledamöter eller 

ersättare i nämnden 

Ett utskott ska bestå av minst tre ledamöter eller ersättare. 

1.1 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande 

vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör 

någon av dennes föräldrar eller annan 

vårdnadshavare (s.k. privatplaceringar). 

6 kap. 6 § SoL SU Ändring i 6 kap. 6 § SoL innebär att ordet medgivande är 

reserverat för privatplaceringar d.v.s. de ärenden där 

nämnden inte beslutat om placeringen Ett beslut om att 

bereda ett barn vård i ett visst familjehem är att betrakta 

som ett medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL. 

Utredning av familjehemmet ska alltid ske. 

1.2 Övervägande om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs. 

6 kap. 8 § SoL SU Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att 

nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att 

överväga om vård enligt socialtjänst- lagen fortfarande 

behövs. Den är tillämplig vid både SoL-placeringar och 

privata placeringar som nämnden har lämnat medgivande 

till. - Jfr. 1.10 

1.3 Återkallelse av medgivande till adoption. 6 kap. 13 § SoL SU  

1.4 Vägran att samtycka till att adoptions-förfarande 

får fortsätta. 

6 kap. 14 § SoL SU  

1.5 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU. 

4 § LVU 

8 § LVU 

SU  

1.6 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 

fortsatt omhändertagande för tillfällig vård av barn 

i vissa internationella situationer. 

8 § LVU 

9a § LVU 

SU Endast tillämplig för barn som inte har fyllt 18 år. 

1.7 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 

utreseförbud enligt 31a § LVU 

31b § LVU SU Se Socialstyrelsens meddelandeblad om Utreseförbud och 

barnäktenskapsbrott m.m. Nr 4, juni 2020. 



1.8 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31d § LVU SU Beslutet ska underställas FR inom 1 vecka enligt 31e § LVU. 

Om FR fastställt det tillfälliga reseförbudet ska nämnden 

inom 4 veckor ansöka om utreseförbud. Passmyndighet 

(polisen) ska underrättas om beslutet. 

1.9 Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud 31i § LVU SU Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Passmyndighet 

(polisen) ska underrättas om beslutet. Se Socialstyrelsens 

meddelandeblad om Utreseförbud och 

barnäktenskapsbrott m.m. Nr 4, juni 2020. 

1.10 Prövning av om utreseförbudet fortfarande 

behövs eller om utreseförbudet ska upphöra 

31c § LVU SU Omprövning ska ske var sjätte månad. Beslutet får 

överklagas. Parterna har rätt till juridiskt ombud. 

Passmyndighet (polisen) ska underrättas om beslutet. 

1.11 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

samt unga som fyllt 18 men inte 20 år. 

6 § 1 st. LVU SU Se även 2.1 och bilaga 2 ang. möjlighet för ordförande eller 

annan som nämnden förordnat att fatta sådant beslut. 

1.12 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn i 

vissa internationella situationer. 

6a § 1 st. LVU SU Endast tillämplig för barn som inte har fyllt 18 år. Se även 

2.2 och bilaga 2 ang. möjlighet för ordf. eller annan som 

nämnden förordnat att fatta sådant beslut. 

1.13 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 

unge skall vistas under vårdtiden. 

11 § 1st. LVU SU Jfr. 2.3 och 2.4 

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

under vårdtiden. 

11 § 2 st. LVU SU Jfr. 2.3 och 2.4 

1.15 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st. 

LVU 

SU Jfr. 1.2 

1.16 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 

upphöra. 

13 § 1 och 3 st. 

LVU 

SU  



1.17 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1. 

och 2. fortfarande behövs. 

14 § 3 st. LVU SU Övervägande var tredje månad. Beslut om umgängesbegränsning enligt 

14 § 2 st. 1 p. LVU är ett beslut av "principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt" och beslutanderätten får därmed inte delegeras. Ett 

sådant beslut kan alltså, i likhet med ett beslut om att hemlighålla den 

unges vistelseort, inte i någon situation, delegeras till tjänsteman. (Se JO 

2017-12-21 dnr 7984-2016, KR i Göteborg 2017-03-24, målnr 560-17 

och HFD 2016 ref. 74) HFD 2016 ref. 74 fastslår att beslut om att 

hemligahålla den unges vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p. LVU i princip ska 

fattas av socialnämnden själv. Det finns inget direkt förbud i SoL eller 

KL mot att delegera beslut enligt 14 § LVU men däremot rör ärendena 

myndighetsutövning mot enskilda och de anses vara "av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt". Det råder därför 

delegationsförbud enligt 6 kap. 38 § KL. Det kan alltså inte ske någon 

"normal" delegation för att låta utskott eller någon nämndledamot eller 

tjänsteman fatta beslut om enligt 14 § LVU. I brådskande 

fall kan saken däremot delegeras till nämndens ordförande eller till 

någon annan ledamot som nämnden har utsett. HFD har uttalat att 

ärenden av detta slag typiskt sett får anses vara av brådskande karaktär. 

Av domen i HFD och av kommunallagens förarbeten (prop. 

2016/17:171, s. 378) framgår att ärenden av "principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt" kan delegeras till ordförande i brådskande 

fall (6 kap. 39 § KL). Se punkt 9, allmänna delen. 

1.18 Beslut om att vården ska upphöra. 21 § 1 st. LVU SU Beträffande kvarstående ansvar för kommunen se 5 kap. 1 § 

SoL nionde strecksatsen 

1.19 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 

utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 

former. 

22 § 1 st. LVU SU  

1.20 Prövning av om beslut om förebyggande insats ska 

upphöra att gälla. 

22 § 3 st. LVU SU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 

månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs. 

1.21 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 

LVU ska upphöra. 

22 § 3 st. LVU SU  



1.22 Ansökan hos förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud. 

24 § LVU SU Jfr. 25 § LVU 

1.23 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs. 

26 § 1 st. LVU SU  

1.24 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra. 26 § 2 st. LVU SU  

1.25 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § 1 st. LVU SU Jfr. 2.4 lagdelen 

1.26 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning. 

43 § 1 st. 1 p. LVU SU Se 43, 43 a-c §§ LVU Jmfr. 2.5 

1.27 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU. 

43 § 1 st. 2 p. LVU SU Jfr. 2.6 i lagdelen. 

1.28 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM. 

11 § LVM SU  

1.29 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare. 

13 § LVM SU Beträffande kompletterande beslutanderätt - se 2.7 

lagdelen. 

1.30 Inled uppföljning av barns situation när vård upphör 

enligt 21 § LVU. 

21 b § LVU  

 

SU  

 
 

1.31 Avsluta uppföljning av barns situation efter vården 

upphört enligt 21 § LVU.  

 

21 c § LVU  

 

SU  

 
 

1.32 Drogtest av vårdnadshavare eller förälder  

inför umgänge vid vård med stöd av 2 § LVU.  
 

32 a § LVU SU  

1.33 Drogtest av vårdnadshavare inför prövning  

av om vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra.  
32 b § LVU SU  

1.34 Övervägande vårdnadsöverflytt enligt 13 c § 1 st 

LVU. 

13 c § 1 st LVU SU När den unge har varit placerad i samma familjehem under 

två år från det att placeringen verkställdes, ska 

socialnämnden särskilt överväga om det  

finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 

kap. 8 § föräldrabalken. Därefter ska frågan övervägas 

årligen. 



2. Beslutanderätt enligt lag (s.k. 

kompletterande beslutanderätt) 

 Förordnad Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte 

kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje 

tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. För punkterna 

2.1 – 2.11 har socialnämnden fattat särskilt beslut om 

förordnande av beslutanderätten, se Bilaga 2 i denna 

delegationsordning. 

2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

samt unga som fyllt 18 men inte 20 år. 

6 § 1 och 2 st. 

LVU 

Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. Jfr. även med 1.11 lagdelen. 

2.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn i 

vissa internationella situationer. (Endast tillämplig 

när barnet inte har fyllt 18 år). 

6a § 1 och 2 st. 

LVU 

Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. Jmfr. även med 1.12 lagdelen. 

2.3 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31d § LVU Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. Jmfr. även med 1.7 - 1.10 lagdelen. Beslutet ska 

underställas FR inom 1 vecka, 31e § LVU. Om FR fastställt 

det tillfälliga utreseförbudet ska nämnden inom 4 veckor 

ansöka om utreseförbud. Passmyndighet (polisen) ska 

underrättas om beslutet. 



2.4 Beslut om att ett utreseförbud ska upphöra 31c § LVU Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. Passmyndighet (polisen) ska underrättas om 

beslutet. 

2.5 Beslut om att ett tillfälligt utreseförbud ska 

upphöra 

31g § LVU Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. Passmyndighet (polisen) ska underrättas om 

beslutet. 



2.6 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 

unge skall vistas under vårdtiden. 

11 § 1 och 3 st. 

LVU 

Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. Se 1.13 lagdelen beträffande umgänge. 

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

under vårdtiden. 

11 § 2 och 3 st. 

LVU 

Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. Vården måste alltid inledas utanför den unges 

eget hem 

2.8 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § 2 st. LVU Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. Jfr 4.9. Se även 1.21 lagdelen. 

2.9 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning. 

43 § 1 st. 1 p. LVU Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan 

ledamot. Se förordnade ledamöter i 

delegationsordningens Bilaga 2. 

2.10 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU. 

43 § 1 st. 2 p. LVU Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2. 



2.11 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare. 

13 § LVM Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

Se förordnade ledamöter i delegationsordningens 

Bilaga 2 

2.12 Beslut om att genast upphöra omedelbart 

omhändertagande 

18 b § LVM Nämndens 

ordf.,sociala 

utskottets 1:e vice 

ordf., sociala 

utskottets 2:e vice 

ordf. 

 

3. Individ- och familjeomsorg   Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 11. 

3. Socialtjänstlagen, SoL m.m.   I det fall utsedd delegat är förhindrad att fatta beslut i 

enskilt ärende, ska frågan hänskjutas till närmaste 

överordnad chef. 

För beslut under social jour: se bilaga 1. 

”Enhetschef IFO” innebär chef för enheterna för barn/familj 

och vuxenvård. I första hand är det den för enheten 

ansvarige enhetschefen som fattar beslut. 

3.1 Beslut om ekonomiskt bistånd till akuta kostnader 

som uppstår i ärende som rör våld i nära 

relationer och/eller i samband med placeringar 

utifrån skyddsbehov VINR. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Gäller endast kostnader i den omedelbara, akuta 

situationen. Finns behov av fortsatt ekonomiskt bistånd 

hänvisas till kommunstyrelseförvaltningen, enheten för 

försörjningsstöd. 

3.2 Beslut om bistånd efter ansökan enligt 2a kap. 8 § 

2 SoL 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Ej försörjningsstöd. 

3.3 Beslut om bistånd i form av förmedling av 

egna medel. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

 



3.4 Beslut om bistånd åt barn under 18 år och unga 

som fyllt 18 men inte 21 år i form av vård 

(placering/omplacering) familjehem. 

4 kap. 1 § SoL SU Jämför med 1.1 lagdelen 

3.5 Beslut om tillfällig vistelse i enskilt hem/jourhem 

för barn och unga som fyllt 18 men inte 21 år 

(gäller ej konsulentstödda familjehem). 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Inte varaktig vård, högst fyra månader. 

3.6 Beslut om tillfällig vistelse i enskilt hem/jourhem 

för vuxna över 21 år (gäller ej konsulentstödda 

familjehem). 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Inte varaktig vård, högst fyra månader. 

3.7 Beslut om bistånd för tillfälligt boende. 4 kap. 1 § SoL 

4 kap. 2 § SoL 

VC IFO EC 

IFO 

 

3.8 Beslut om tillfälligt boende i ärende som rör våld. 4 kap. 1 § SoL VC EC Gruppledare Det handlar framförallt om placering i tillfälliga boenden som 

Enheten för vuxenstöd har till sitt förfogande, exempelvis 

jourlägenhet. 

3.9 Beslut om bistånd åt barn under 18 år och unga 

som fyllt 18 men inte 21 år i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende, HVB i kommunens egna HVB. 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

 VC IFO och 

funktionsstöd EC IFO 

och funktionsstöd - 

myndighet 

 

Gäller för kommunens eget HVB-hem. 

3.10 Beslut om bistånd i form av ett socialt 

hyreskontrakt. 

4 kap. 1 § SoL 

kap. 2 § SoL 

4 VC IFO 

EC IFO 

 

3.11 Beslut om bistånd åt barn och unga som fyllt 18 

men inte 21 år i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende, HVB. 

4 kap. 1 § SoL SU Observera lagen om offentlig 

upphandling, men också kravet på individuell 

bedömning i biståndsärenden samt aktuellt ramavtal. 

3.12 Beslut inskrivning och utskrivning i kommunens 

eget HVB för barn under 18 år och unga som fyllt 

18 men inte 21 år. 

3 kap. 11 och 14 §§ 

SoF 

 

VC IFO och 

funktionsstöd EC IFO 

och funktionsstöd - 

myndighet EC HVB 

 

Gäller för kommunens eget HVB-hem. 

 



3.13 Beslut om bistånd åt barn och unga som fyllt 18 

men inte 21 år i form av vård i hem för vård eller 

boende, HVB, i max 2 mån. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Avser behov av akuta placeringar där behovet av insatser 

bedöms som kortvarigt. 

3.14 Bistånd i form av tillfällig placering i eget 

stödboende för barn och unga 16 - 20 år. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år 

(stödboende). Se föreskrifter HSLF-FS 2016:56. 

Barn i åldern 16–17 år får endast tas emot i ett 

stödboende, efter individuell prövning om det finns 

särskilda skäl. 

3.15 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och unga i samband 

med placering, omplacering eller flyttning från familjehem 

eller hem förvård eller boende: 

- enligt riksnorm 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och unga i samband 

med placering, omplacering eller flyttning från familjehem 

eller hem för vård eller boende: 

- enligt kommunens riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och unga i samband 

med placering, omplacering eller flyttning från familjehem 

eller hem för vård eller boende: 

- belopp upp till 50 procent av 

prisbasbeloppet enligt 

socialnämndens riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

 

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och unga i samband 

med placering, omplacering eller flyttning från familjehem 

eller hem för vård eller boende: 

- belopp över 50 procent av 

prisbasbeloppet 

4 kap. 1 § SoL 
 

SU 

3.16 Beslut om bistånd åt vuxna över 21 år i form av 

vård(placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende, HVB eller i familjehem. 

4 kap. 1 § SoL SU Observera lagen om offentlig upphandling, men också 

kravet på individuell bedömning i biståndsärenden samt 

upphandling som har gjorts i länet. 



3.17 Beslut om eftervård 4 kap. 1 § SoL SU  

3.18 Beslut om förlängning av beslutad eftervård och 

vård i max 2 månader samt ersättning för 

kostnader. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

I de fall det handlar om mycket kort tid för eftervård eller 

för att slutföra tidigare beslutad vård. 

3.19 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning): 

- enligt riktlinjer (rek. från Sv. Kommuner 

och Regioner) 

 VC IFO 

EC IFO 

Se årligt cirkulär Ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. från SKR. 

Ersättningsnivå fastställs en gång per år se aktuellt cirkulär. 

 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning): 

- över riktlinjer 

 SU  

3.20 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehemsförälder. 

6 kap. 11 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Se cirkulär 2004:39 Vårdnadsöverflyttning till 

familjehemsföräldrar – avtal och cirkulär 2006:76 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 

och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. från SKR. 

3.21 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj. 4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.22 Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson/kontaktfamilj. 

 VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 



3.23 Beslut om upphörande av insatsen kontaktfamilj 

/kontaktperson. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.24 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson / kontaktfamilj: 

- enligt norm och riktlinjer (rek. från Sv. 

Kommuner och Regioner) 

 
Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson / kontaktfamilj: 

- utöver norm och riktlinjer 

 VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekr 

 
 

SU 

Se riktlinjer från SKR som uppdateras årligen. 

 

 

 

 
 
Se riktlinjer från SKR som uppdateras årligen. 

3.25 Beslut om bistånd i form av skyddat boende inom 

kommunens egna resurser. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

 

3.26 Beslut om bistånd, under tre månader, i form av 

skyddat boende externt. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

 

3.27 Beslut om bistånd, över tre månader, i form av 

skyddat boende externt. 

4 kap. 1 § SoL SU  

3.28 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser 

för vuxna. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Avser insatser genom socialnämndens egna resurser samt 

råd och stöd. 

3.29 Beslut om bistånd - övriga insatser. 4 kap. 2 § SoL SU Beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

till socialnämnden. 

3.30 Beslut om övriga förebyggande insatser för barn 

och unga som fyllt 18 men inte 21 år. 

4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Avser insatser såsom råd och stöd, ungdomsbehandlare, 

familjebehandlare, boendestöd etc. Innebärande utnyttjande av 

de interna resurserna. 



3.31 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.32 Beslut om öppna insatser utan vårdnads- havarens 

samtycke till ungdom över 15 år. 

3 kap. 6a § SoL VC IFO 

EC IFO 

Om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till 

det. 

3.33 Beslut att utse kontaktperson eller kontakt- familj 

utan vårdnadshavarens samtycke till ungdom över 

15 år. 

3 kap. 6b § SoL VC IFO 

EC IFO 

Om barnet begär eller samtycker till det. 

3.34 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat hem än det egna. 

8 kap 1§ 1 st. SoL 

och 6 kap. SoF 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Se årligt cirkulär Ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. från SKR 



3.35 Beslut om avgift för personer över 18 år, som 

vistas i hem för vård eller boende eller 

familjehem, där syftet med insatsen inte primärt är 

behandling, utan boende och stödinsatser. 

8 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Se Taxor och avgifter, fastställda av kommunfullmäktige årligen. 

3.36 Beslut om avgift för missbruksvård i form av plats 

i hem för vård eller boende eller i familjehem 

(vuxna). 

8 kap. 1§ 1 st. SoL 

och 6 kap. 1 § SoF 

VC IFO 

EC IFO 

Se Taxor och avgifter, fastställda av kommunfullmäktige årligen 

samt cirkulär från SKR. 

3.37 Beslut om uppföljning av ett barns situation då 

utredning avslutats utan insats. 

11kap. 4 a § SoL VC IFO 

EC IFO 

Uppföljning oberoende av samtycke från vårdnadshavarna eller 

barnet. Även tillämplig då en ansökan om omhändertagande 

enligt LVU har avslagits av domstol. Beslut enligt 11 kap. 4a § 

SoL kan inte överklagas. 

3.38 Beslut om uppföljning av ett barns situation Efter 

avslutande av placering i familjehem eller vård 

eller boende. 

11kap. 4 b § SoL VC IFO 

EC IFO 

Uppföljning oberoende av samtycke från vårdnadshavarna eller 

barnet. Beslut enligt 11 kap. 4b § SoL kan inte överklagas. 

3.39 Beslut om framställning till försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag. 

106 kap. 7 § SFB VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.40 Beslut om att begära att studiestöd utbetalas till 

socialnämnden eller annan för att användas till den 

omyndiges utbildning eller uppehälle. 

2 kap. 33 § 

studiestöds- 

förordningen 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 



3.41 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära folkpension och 

barntillägg. 

1-3 §§ kun- 

görelsen 

(1962:393) om rätt 

i vissa fall för 

kommun eller 

annan att uppbära 

folkpension 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.42 Underrättelse till försäkringskassan om att barn 

med underhållsstöd placerats i familjehem eller 

hem för vård eller boenderespektive återflyttat till 

bo förälder. 

2 § förordn- ingen 

om underhållsstöd 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.43 Beslut om anmälan till Försäkringskassan om att 

nämnden skall uppbära sjukpenning och 

rehabiliteringsersättning för den som bereds 

vård i sådant hem för vård eller boende eller 

familjehem enligt SoL som ger vård och 

behandling åt missbrukare av alkohol eller 

narkotika. 

106 kap. 13 o. 15 

§§ SFB 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.44 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära ersättning enligt 

socialförsäkringsbalken. 

107 kap. 2 § SFB 9 

kap. 2 § SoL 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.45 Beslut om att inleda utredning. 11 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Bestämmelsen innebär att nämnden har en 

utredningsskyldighet beträffande sådant som kan föranleda 

någon åtgärd från nämnden. 



3.46 Beslut om att inleda utredning. 11 kap. 2 och10 §§ 

SoL 

VC IFO 

EC IFO 

Bestämmelsen 11 kap. 2 § SoL reglerar hur en utredning 

som syftar till att klarlägga om socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd eller stöd ska bedrivas. Av 11 

kap. 10 § SoL följer att när en åtgärd rör ett barn, ska 

barnet få relevant information och ges möjlighet att 

framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse 

i förhållande till dess ålder och mognad. Barn som fyllt 15 

år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt 

SoL. Om nämnden utreder huruvida nämnden behöver 

ingripa till skydd eller stöd för barnet, får barnet höras utan 

vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren 

närvarar. Av 1 kap. 1 § SoL följer dock att vårdnadshavaren 

bör informeras om ett sådant samtal. 

3.47 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska läggas ner. 

11 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

 

3.48 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 

barn. 

11 kap. 2 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

 

3.49 Beslut om att utredning ska avslutas utan vidare 

åtgärder. 

11 kap. 1 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

 

3.50 Beslut om överflyttning av ärende till nämnd i 

annan kommun. 

2a kap.10 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Se cirkulär SKL 11:29 ”Ansvarsfördelning mellan 

bosättningskommun och vistelsekommun” Begäran ska vara 

skriftlig. Den andra kommunen ska svara skriftligt inom en 

månad (prop. 2010/11:49, s. 68, 89). 

3.51 Beslut om att ta emot ärende från annan 

kommun. 

2a kap.10 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Begäran ska vara skriftlig. Även svaret ska vara skriftligt och 

meddelas den andra kommunen inom en månad (prop. 

2010/11:49, s. 68, 89). 



3.52 Beslut om att inte ta emot ärende från annan 

kommun. 

2a kap.10 § SoL VC IFO 

EC IFO 

Begäran ska vara skriftlig. Även svaret ska vara skriftligt och 

meddelas den andra kommunen inom en månad (prop. 

3.53 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende 

hos IVO då berörda kommuner inte kan komma 

överens eller då svar inte inkommit inom en 

månad från den andra kommunen. 

2a kap.11 § SoL VC IFO 

EC IFO 

 

3.54 Beslut att överklaga IVOs beslut om överflyttning 

av ärende. 

16 kap. 4 § 5 p. 

SoL 

VC IFO 

EC IFO 

 

3.55 Inskrivning i eget stödboende för barn och unga 

16 - 20 år. 

3 kap. 11 § SoF 3 

kap. 1-4 §§ HSLF- 

FS 2016:55 (HVB) 

4 kap. 1-3 §§ HSLF- 

FS 2016:56 

(stödboende) 

EC stödboende Se föreskrifter HSLF-FS 2016:56. 

Barn i åldern 16–17 år får endast tas emot i ett 

stödboende, efter individuell prövning om det finns 

särskilda skäl. 

3.56 Utskrivning från eget stödboende för barn och 

unga 16 - 20 år. 

3 kap. 14-15 §§ 

SoF 

EC stödboende Se föreskrifter HSLF-FS 2016:56. 

3.57 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare. 

5 kap. 3 § SoF VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.58 Beslut om anmälan till överförmyndare om att 

behov av god man/förvaltare inte längre föreligger 

5 kap. 3 § SoF VC IFO 

EC IFO 

 

3.59 Beslut om anmälan till överförmyndare om 

förhållanden beträffande förvaltningen av 

underårigs egendom. 

5 kap. 3 § SoF VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Avser all slags egendom, inkl. pension. 



3.60 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig. 

5 kap. 2 § SoF VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 

3.61 Anmälan till domstol om behov av att vidta åtgärd 

eller förmyndarskap för ett barn. 

5 kap. 2 § SoF 6 

kap. 7-9 § FB 

 För kännedom: Beslut ligger på socialnämnden 

4. Vård enligt LVU   Se även avsnitt 1 och 2 samt Bilaga 2. I det fall utsedd 

delegat är förhindrad att fatta beslut i enskilt ärende, ska 

frågan hänskjutas till närmaste överordnad chef. För beslut 

under social jour se bilaga 1. Inom område 4 avser 

4.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § 3 st. LVU VC IFO 

EC IFO 

Bestämmelsen är även tillämplig för barn i vissa 

internationella situationer som behöver vara fortsatt 

omhändertagna för tillfällig vård enligt 9a § LVU 

4.2 Begäran om förlängd tid för ansökan om 

utreseförbud 

31f § LVU VC IFO 

EC IFO 

Om FR fastställt ett beslut om tillfälligt utreseförbud ska 

nämnden inom 4 veckor ansöka om utreseförbud. FR kan 

medge förlängning av ansökningstiden om ytterligare 

utredning hos socialnämnden gör det nödvändigt. 

4.3 Beslut om att ett tillfälligt utreseförbud ska 

upphöra. 

31g § LVU SU Passmyndighet (polisen) ska underrättas om beslutet. 

4.4 Beslut om att ett utreseförbud ska upphöra. 31c § LVU SU Passmyndighet (polisen) ska underrättas om beslutet. 



4.5 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

6 § LVU skall upphöra 

9 § 3 st. LVU Nämndens ordf., SU:s 

1:e vice ordf., SU:s 2:e 

vice ordf. 

Socialnämnden fattat särskilt beslut om förordnande och 

delegering av beslutanderätten till namngivna ledamöter, se 

beslut 2019-04-09, § 50 dnr: SN 2019.13, se Bilaga 2. 

4.6 Beslut om att omedelbart omhändertagande av 

barn i vissa internationella situationer enligt 6a § 

LVU ska upphöra 

9 § 3 st. LVU Nämndens ordf., SU:s 

1:e vice ordf., SU:s 2:e 

vice ordf. 

Socialnämnden fattat särskilt beslut om förordnande och 

delegering av beslutanderätten till namngivna ledamöter, se 

beslut 2019-10-29, § 133 dnr: SN 2019.83, se Bilaga 2. 

4.7 Beslut om att ett tillfälligt omhändertagande av 

barn i vissa internationella situationer enligt 9a § 

LVU ska upphöra 

9b § 2 st. LVU Nämndens ordf., SU:s 

1:e vice ordf., SU:s 2:e 

vice ordf. 

Socialnämnden fattat särskilt beslut om förordnande och 

delegering av beslutanderätten till namngivna ledamöter, se 

beslut 2019-10-29, § 133 dnr: SN 2019.83, se Bilaga 2. 

4.8 Beslut rörande den unges personliga förhållanden 

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

och 2 st. LVU. 

11 § 4 st. LVU VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller hemmet 

för vård eller boende. 



4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 

skall utövas: 

- när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 1. LVU Socialnämnden Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU är ett beslut 

av "principiell beskaffenhet eller annars av större vikt" och 

beslutanderätten får därmed inte delegeras. Ett sådant beslut kan alltså, 

i likhet med ett beslut om att hemlighålla den unges vistelseort, inte i 

någon situation, delegeras till tjänsteman. (Se JO 2017-12-21 dnr 7984- 

2016, KR i Göteborg 2017-03-24, målnr 560-17 och Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD 2016 ref. 74). I brådskande fall kan saken 

däremot delegeras till nämndens ordförande eller till någon annan 

ledamot som nämnden har utsett. JO och HFD har uttalat att ärenden 

av detta slag typiskt sett får anses vara av brådskande karaktär. Av 

domen i HFD och av kommunallagens förarbeten (prop. kan delegeras 

till ordförande i brådskande fall (6 kap. 39 § KL).2016/17:171, s. 378) 

framgår att ärenden av "principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt" 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 

skall utövas: 

- när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren och i 

avvaktan på nämndens beslut 

14 § 2 st. 1. LVU Nämndens ordf., SU:s 

1:e vice ordf., SU:s 2:e 

vice ordf. 

Se anmärkn. I punkt 4.6. Socialnämnden fattat särskilt 

beslut om förordnande och delegering av beslutanderätten 

till namngivna ledamöter, se beslut 2019-04-09, § 50 dnr: 

SN 2019.13, se Bilaga 2. 



4.11 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 2. LVU Socialnämnden En prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2016 ref. 

74) fastslår att beslut om att hemlighålla den unges vistelseort enligt 14 

§ 2 st. 2 p. LVU i princip ska fattas av socialnämnden själv. Det finns 

inget direkt förbud i SoL eller KL mot att delegera beslut enligt 14 § 

LVU men däremot rör ärendena myndighetsutövning mot enskilda och 

de anses vara "av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt". 

Det råder därför delegationsförbud enligt 6 kap. 38 § KL. Det kan alltså 

inte ske någon "normal" delegation för att låta utskott eller någon 

nämndledamot eller tjänsteman fatta beslut om enligt 14 § LVU. I 

brådskande fall kan saken däremot delegeras till nämndens ordförande 

eller till någon annan ledamot som nämnden har utsett. HFD har uttalat 

att ärenden av detta slag typiskt sett får anses vara av brådskande 

karaktär. Av domen i HFD och av kommunallagens förarbeten (prop. 

2016/17:171, s. 378) framgår att ärenden av "principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt" kan delegeras till ordförande i brådskande 

fall (6 kap. 39 § KL). 

Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren: 

i avvaktan på nämndens beslut 

14 § 2 st. 2. LVU Nämndens ordf., SU:s 

1:e vice ordf., SU:s 2:e 

vice ordf. 

Se anmärkning 4.8 ovanför. Se delegerade och förordnade 

ledamöter i delegationsordningens Bilaga 2. 

4.12 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud 

enligt 27 § LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU Nämndens ordf., SU:s 

1:e vice ordf., SU:s 2:e 

vice ordf. 

Jfr. 2.5 lagdelen. Se delegerade och förordnade 

ledamöter i delegationsordningens Bilaga 2. 

4.13 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

andra vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU SU  

4.14 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st. LVU VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

 



5.0 Vård av missbrukare   Se även avsnitt 1 och 2. I det fall utsedd delegat är 

förhindrad att fatta beslut i enskilt ärende, ska frågan 

hänskjutas till närmaste överordnad chef. För 

beslut under social jour se bilaga 1. Inom område 5 avser 

”enhetschef IFO” enheterna för barn/familj och vuxenvård. 

5.1 Beslut om att inleda utredning om skäl för 

tvångsvård 

7 § LVM VC IFO 

EC IFO 

 

5.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

8 § LVM VC IFO 

EC IFO 

 

5.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökningen 

9 § LVM VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Beslut om läkarundersökning ska 

fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig. 

5.4 Beslut om att begära handräckning från Polisen för 

att föra en missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1 st. 1 p. LVM VC IFO 

EC IFO 

Polisen utför handräckning enligt 45 § 1 st. 1 p. LVM 

(handräckning till läkarundersökning). Kriminalvårdens 

nationella transportenhet (NTE) utför handräckning enligt 

45 § 1 st. 2-4 p. LVM. 

5.5 Beslut om att begära handräckning för inställelse 

vid vårdinstitution 

45 § 1 st. 2 p. LVM VC IFO 

EC IFO 

Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) utför 

handräckning enligt 45 § 1 st. 2-4 p. LVM. 

6.0 Föräldrabalken, FB   Jfr 10 kap. 5 § SoL Inom område 6 avser ”enhetschef IFO” 

enheterna för barn/familj och vuxenvård. 



6.1 Godkänna faderskaps- eller 1 kap. 4 § VC IFO Se Socialstyrelsens handbok Att fastställa faderskap, utgiven 

föräldraskapsbekräftelse 1 st. FB EC IFO 2005. MFOF:s föreskrifter och allmänna råd om 

samboende (S-protokoll)  Gruppledare 

Administrativ assistent 

Gislaved 

socialnämndens utredning och fastställande av faderskap, 

HSLF-FS 2017:49 samt 

Cirkulär från SKL 07:5 Fastställande av föräldraskap - 

Information om socialnämndens skyldighet att utreda och 

fastställa föräldraskap Utredning skall anses inledd när 

nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en man 

inte vara far enligt 2 kap. 2 § FB. 

6.8 Beslut om att lämna medgivande till vård och 

sociala insatser då en av två vårdnadshavare 

motsätter sig åtgärder. 

6 kap. 13 a § FB SU Avser insatser i form av utredning eller behandling enligt 

hälso- och sjukvårdslagen, behandling i öppen form samt 

kontaktperson och kontaktfamilj enligt 4 kap. 1§ SoL samt 

insats enligt 9 § 4,5 eller 6 p. LSS 

Se SKL cirkulär 12:19 

6.9 Beslut om att inte lämna medgivande till vård och 

sociala insatser då en av två vårdnadshavare 

motsätter sig åtgärder. 

6 kap. 13 a § FB SU  

6.11 Yttrande inför domstols beslut om umgängesstöd 

samt beslut att utse viss 

person att medverka vid umgänge 

6 kap. 15c § FB VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare 

Socialsekreterare 

Gäller 

familjerättsliga 

ärenden 

7.0 Omsorg om äldre och funktionshindrade 

samt hälso- och sjukvård 

  Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 11. 

7.0 Socialtjänstlagen, SoL    



7.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst. 4 kap. 1§ SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruupledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.2 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 4 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruupledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 

inom verksamhetsområde Funktionshinder: 

- kommunens egna boenden 

4 kap. 1 § SoL VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

OBS! Lagen om offentlig upphandling. 

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 

inom verksamhetsområde Funktionshinder: 

- redan upphandlade platser 

4 kap. 1 § SoL VC BisF 

EC BisF 

OBS! Lagen om offentlig upphandling. 

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 

inom verksamhetsområde Funktionshinder: 

- köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 

4 kap. 1 § SoL 
 

SU OBS! Lagen om offentlig upphandling. 



7.4 Beslut om medboende 4 kap. 1c § SoL, VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruupledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

SN 2017-09-26 §113 

7.5 Beslut om att låta medboende bo kvar efter att 

den biståndsberättigade avlidit 

4 kap. 2 § SoL SU SN 2017-09-26 §113 

7.6 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 

inom vård och omsorgsboende: - 

kommunens egna boende 

4 kap. 1 § SoL VC BisV 

EC BisV 

Härutöver bör beslut alltid fattas om vilka insatser utöver 

boendet som skall tillkomma. (jfr 7.1) 

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 

inom vård och omsorgsboende: - 

redan upphandlade platser 

4 kap. 1 § SoL VC BisV 

EC BisV 

 

Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 

inom vård och omsorgsboende: 

- köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 

4 kap. 1 § SoL SU OBS! Lagen om offentlig upphandling. 

7.7 Beslut om bistånd i form av biståndsbedömd 

trygghetsbostad 

4 kap. 1 § SoL VC BisV, EC BisV, SN 2020-11-03, §154, dnr: SN 2020.104 

7.8 Beslut med anledning av ansökan om 

förhandsbesked 

2 kap. 3 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.9 Beslut om kvarliggande på sjukhus när personen 

är utskrivningsklar 

 VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

 



7.10 Beslut om bistånd i form av korttidsplats, 

växelvård m.m. 

4 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

Beslutet tidsbegränsas vid första beslutet till maximalt 14 dagar, 

varefter nytt beslut ska tas i samråd med Gruppledare, EC BisV 

eller BisF. 

7.11 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet. 4 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.12 Beslut om avlösarservice. 4 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.13 Beslut om bistånd i form av kontaktperson. 4 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.14 Beslut om bistånd i form av 

sysselsättning/dagverksamhet för psykiskt 

funktionshindrade. 

4 kap. 1 § SoL VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 



7.15 Beslut om bistånd i form av boendestöd inom 

verksamhetsområde Funktionshinder. 

4 kap. 1 § SoL VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

7.16 Beslut om bistånd - övriga insatser. 4 kap. 1 § SoL SU Beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

till socialnämnden, 6 kap. 38 § KL. 

7.17 Bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL. 4 kap. 2 § SoL SU Beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

till socialnämnden, 6 kap. 38 § KL. 

7.18 Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson. 

 VC BisF 

EC Daglig 

verksamhet EC 

Psykiskt funktionsstöd 

 

7.19 Beslut om förordnande och entledigande av 

stödfamilj. 

 VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

EC Personliga 

assistansteamet EC 

Psykiskt funktionsstöd 

Jmfr. 3.19 lagdelen. 

7.20 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson: 

- enligt SKR rekommendationer 

 

 

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson: 

- utöver SKR rekommendationer 

 VC BisF 

EC Daglig 

verksamhet EC 

Psykiskt funktionsstöd 

 
SU 

För ersättningsnivåer - se cirkulär från SKR som uppdateras 

årligen. 

 

 

 

För ersättningsnivåer - se cirkulär från SKR som uppdateras 

årligen. 



7.21 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 

4 kap. 1 § SoL. 

4 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.22 Beslut om att inleda utredning. 11 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.23 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska läggas ner. 

11 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Gruppledare BisV 

Gruppledare Bis F 

 

7.24 Beslut om avgiftsunderlag, hemtjänstavgift och 

förbehållsbelopp enligt tillämpningsanvisningar. 

8 kap. 

2, 4-8 §§ SoL 

VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Avgiftshandläggare 

 

7.25 Beslut om avgiftsbefrielse i samband med palliativ 

vård. 

8 kap. 

2, 4-8 §§ SoL 

VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Enligt riktlinjer antagna av socialnämnden 

2002-10-23 § 105. 

7.26 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 

för hemtjänst, service och omvårdnad samt 

boende och hälso- och sjukvård: 

- enligt tillämpningsanvisningar 

8 kap. 2 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Avgiftshandläggare 

 



 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 

för hemtjänst, service och omvårdnad samt 

boende och hälso- och sjukvård: 

- avsteg från tillämpningsanvisningarna 

8 kap. 2 § SoL SU  

7.27 Beslut om avgift för personer över 18 år, som 

vistas i hem för vård eller boende och/eller 

familjehem, där syftet med insatsen inte primärt är 

behandling, utan boende och stödinsatser. 

8 kap. 1 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Avgiftshandläggare 

Se beslut från kommunfullmäktige 2006-03-30 

§ 15 samt tillhörande beslutsunderlag. 

7.28 Beslut om avgift för personer över 18 år, som 

vistas i hem för vård eller boende och/eller 

familjehem, där syftet med insatsen är stöd och 

hjälp av behandlingskaraktär. 

6 kap. 1 § SoF VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Avgiftshandläggare 

 

7.29 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 

skuld avseende debiterade avgifter inom 

enheterna för bistånd Vård och omsorg samt 

Funktionshinder 

4 kap. 2 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

 



7.30 Beslut om överflyttning av ärende till nämnd i 

annan kommun. 

2a kap. 10 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

En överflyttning ska göras om den som berörs av ärendet 

har starkast anknytning till den andra kommunen och det 

med hänsyn till den enskildes önskemål, varaktigheten av 

hjälpbehovet och omständigheterna i övrigt framstår som 

lämpligast. Om berörda kommuner inte kan komma 

överens får den kommun där frågan om 

överflyttning blir aktuell, hänskjuta frågan till 

IVO. Begäran ska vara skriftlig. Den andra kommunen ska 

svara skriftligt inom en månad (prop. 2010/11:49, s. 68, 89). 

7.31 Beslut om att ta emot ärende från annan 

kommun. 

2a kap. 10 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Begäran ska vara skriftlig. Även svaret ska vara skriftligt och 

meddelas den andra kommunen inom en månad (prop. 

2010/11:49, s. 68, 89). 

7.32 Beslut om att inte ta emot ärende från annan 

kommun. 

2a kap. 10 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

Begäran ska vara skriftlig. Även svaret ska vara skriftligt och 

meddelas den andra kommunen inom en månad (prop. 

2010/11:49, s. 68, 89). 

7.33 Beslut om att ansöka hos IVO om överflyttning av 

ärende då berörda kommuner inte kan komma 

överens. 

2a kap. 11 § SoL VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

En ansökan får också göras om kommunen inte fått svar 

från den andra kommunen inom en månad. 



7.34 Beslut att överklaga IVOs beslut om överflyttning 

av ärende. 

16 kap. 4 § 5 p. 

SoL 

VC BisV, VC BisF 

EC BisV, EC BisF 

 

7.35 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare. 

5 kap. 3 § SoF 15 § 

6 p. LSS 

VC BisV, VC BisF 

EC Funktionshinder 

EC Vård- och 

omsorgboende 

EC Omsorg i ordinärt 

boende 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

7.36 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av god man/förvaltare inte längre föreligger. 

5 kap. 3 § SoF 15 § 

6 p. LSS 

VC BisV, VC BisF EC 

Funktionshinder 

EC Vård- och 

omsorgboende 

EC Omsorg i ordinärt 

boende/HSL 

Gruppledare BisV 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisV 

Handläggare BisF 

 

8 
Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS 

  Se SKR cirkulär ang. LSS. 



8.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är 

en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut om 

personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller 

överklagas särskilt. 

8.2 Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2 LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.3 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 

assistent vid tillfälligt utökade behov. 

7 § och 9 § 2 LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.4 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistent. 

7 § och 9 § 2 LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.5 Ledsagarservice. 7 § och 9 § 3. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.6 Biträde av kontaktperson. 7 § och 9 § 4. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.7 Avlösarservice i hemmet. 7 § och 9 § 5. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 



8.8 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet och beslut om stödfamilj. 

7 § och 9 § 6. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.9 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 

det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 

under lov. 

7 § och 9 § 7. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.10 Beslut om boende i familjehem för barn och 

ungdomar. 

7 § och 9 § 8. LSS SU Jfr. 1.1. 

8.11 Beslut om boende i bostad med särskild service 

för barn och ungdomar. 

7 § och 9 § 8. LSS SU OBS! Lagen om offentlig upphandling. 

8.12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 

service etc.: 

- inom kommunen egen verksamhet 

7 § och 9 § 9. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 

service etc.: 

- redan upphandlade platser 

7 § och 9 § 9. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 

service etc.: 

- inom boende som drivs av annan kommun 

eller annan vårdgivare. 

7 § och 9 § 9. LSS SU 

8.13 Beslut om daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvs-arbete 

och inte utbildar sig: 

- inom kommunens verksamhet 

7 § och 9 § 10. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

Personkrets 1 och 2. 



 Beslut om daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvs-arbete 

och inte utbildar sig: 

- redan upphandlade platser 

Beslut om daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvs-arbete 

och inte utbildar sig: 

- annan 

7 § och 9 § 10. LSS 

 

 

 
 

7 § och 9 § 10. LSS 

VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

VC BisF 

EC BisF 

Personkrets 1 och 2. 

 

 

 
 

Personkrets 1 och 2. 

8.14 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och unga (med 

funktionshinder och personkretstillhörighet) i samband med 

placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller 

hem förvård eller boende: - 

enligt riksnorm 

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och unga (med 

funktionshinder och personkretstillhörighet) i samband med 

placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller 

hem för vård eller boende: - 

enligt kommunens riktlinjer 

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och unga (med 

funktionshinder och personkretstillhörighet) i samband med 

placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller 

hem för vård eller boende: - 

belopp upp till 50 procent av 

prisbasbeloppet enligt 

socialnämndens riktlinjer 

 
Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och unga (med 

funktionshinder och personkretstillhörighet) i samband med 

placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller 

hem för vård eller boende: - 

belopp över 50 procent av 

prisbasbeloppet 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

 
4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

 
4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap. 1 § SoL 

VC BISF 

EC BISF 

Gruppledare BISF 

Handläggare BISF 

 
VC BISF 

EC BISF 

Gruppledare BISF 

Handläggare BISF 

 
VC BISF 

EC BISF 

 

 

 

 

 

 
 
SU 

 



8.15 Upprättande av individuell plan omfattande 

beslutande och planerade insatser. 

10 § LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.16 Beslut om att utbetala ekonomisk ersättning för 

skäliga kostnader personlig assistans till annan 

person än den som är berättigad till insatsen. 

11 § LSS VC BisF 

EC BisF 

 

8.17 Beslut om upphörande av insats enligt LSS.  VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.18 Beslut om återbetalningsskyldighet. 12 § LSS VC BisF 

EC BisF 

 

8.19 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen. 

16 § 2. st. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.20 Beslut om att utreda behoven för enskild på 

tillfälligt besök i kommunen och besluta om 

insatser enligt LSS. 

16 § 3 st. LSS VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

 

8.21 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 

18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det 

egna. 

20 § LSS, 5 § LSS 

förordningen, 6 

kap. 2-4 §§ SoF 

VC BisF 

EC BisF 

Avgiftshandläggare 

Beslutet är inte överklagbart. 

8.22 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 

personlig assistent till försäkringskassan. 

51 kap. 17, 

20-21§§ SFB 

VC BisF 

EC BisF 

Gruppledare BisF 

Handläggare BisF 

Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om 

personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL. 

8.23 Godkännande av familjehem. 6 kap. 6 § SoL SU Se 1.1 



8.24 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning): 

- enligt SKRs rekommendationer 

 

 

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning): 

- över SKRs rekommendationer 

 VC BisF 

EC BisF 

 

 

 

SU 

Se årligt cirkulär Ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. från SKR. 

Ersättningsnivå fastställs en gång per år se aktuellt cirkulär. 

8.25 Anmälan till överförmyndare att person som 

omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man. 

15 § 6. LSS VC BisF 

EC BisF Gruppledare 

BisF Handläggare 

BisF 

 

8.26 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 

förvaltare eller god man inte längre behövs. 

15 § 6. LSS VC BisF 

EC BisF Gruppledare 

BisF Handläggare 

BisF 

 

9. Patientsäkerhetslagen 2010:659    

9.1 Beslut om anmälan till IVO av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, behandling eller 

undersökning. 

3 kap. 5-7 §§ PSL VC HSL, FC, MAS Vårdgivaren ansvarar för att anmälan görs. 

Se också SOSFS 1997:10, 1997:8. 

Se också SOSFS 2005:28 (M). 

9.2 Anmälan av leg. hälso- o sjukvårdspersonal som 

inte kan utöva sitt yrke tillfredställande på grund 

av sjukdom m.m. 

SOSFS 2004:12 VC HSL, FC, MAS  

10 Livsmedelslagen    

10.1 Anmälan om registrering av 

livsmedelsanläggningar 

Förordning (EG) 

852/2004 11 § 

(LIVS FS 2005:20) 

VC, EC I samband med ny lag ansöker man inte längre om tillstånd, 

krävs endast anmälan. Därför tas denna delegation bort. 



10.2 Utse ansvarig person för varje 

livsmedelsanläggning (detaljhandel) som sköter 

internkontroll av att kraven i 

livsmedelslagstiftningen uppfylls. 

Förordning (EG) 

852/2004 11 § 

(LIVS FS 2005:20) 

VC, EC  

10.3 Utse kontaktperson i den egna verksamheten som 

anmäler till områdeschef om behov av rutiner och 

utrustning för att verksamheten ska leva upp till 

kraven i livsmedelslagstiftningen för mindre 

anläggningar. 

Förordning (EG) 

852/2004 11 § 

(LIVS FS 2005:20) 

VC, EC  

11. Överklaganden, yttranden och anmälningar 

m.m. till domstol, åklagarmyndighet och 

andra myndigheter 

  Vid socialchefens frånvaro träder stf. socialchef in i 

socialchefens ställe. 

11.1 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent. 

45 § FL Delegat i 

ursprungsbeslutet 

Förvaltningslag (2017:900) 

11.2 Beslut huruvida omprövning ska ske. 37-39 §§ FL Delegat i 

ursprungsbeslutet 

 

11.3 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av delegat 

38-39 §§ FL Delegat i 

ursprungsbeslutet 

 

11.4 Utfärda fullmakt för ombud att föra nämndens 

talan inför domstol och andra myndigheter samt 

vid förrättning av skilda slag. 

10 kap. 2 § SoL Nämndens ordf., 

nämndens 1:e och 2:e 

vice ordf., 1:e vice 

ordf. SU 

Socialnämnden fattat särskilt beslut om förordnande och 

delegering av beslutanderätten till namngivna ledamöter, se 

beslut 2019-10-29, § 133 dnr: SN 2019.83, se Bilaga 2. 

11.5 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol. 

10 kap. 2 § SoL FC  



11.6 Överklagande och/eller yrkande om inhibition när 10 kap. 1-2 §§ SoL SU Beslut som avser myndighetsutövning mot enskilda i ärende 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 6 kap. 37 och 38 av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 

ursprungsdelegatens beslut samt avgivande av 

yttrande till domstol i SoL-, LVU- och LVM- 

ärenden. 

§§ 3. KL enligt 6 kap. 38 § KL fattas av socialnämnden 

11.7 Överklagande och/eller yrkande om inhibition när 27 § LSS SU Beslut som avser myndighetsutövning mot enskilda i ärende 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 6 kap 37 och 38 §§ av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 

ursprungsdelegatens beslut samt avgivande av 3. KL enligt 6 kap. 38 § KL fattas av socialnämnden 

yttrande till domstol i LSS - ärenden.   

11.8 Överklagande och/eller yrkande om inhibition när 10 kap. 1-2§§ SoL Nämndens ordf., Obs! Tillämpas restriktivt. Endast tillämplig när brådska 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 

ursprungsdelegatens beslut samt avgivande av 

yttrande till domstol i SoL-, LVU- och LVM- 

ärenden. 

6 kap. 39 § KL nämndens 2:e vice 

ordf., 1:e vice ordf. 

SU 

råder och nämnd/utskottssammanträde inte kan avvaktas. 

Möjligheterna att delegera enligt 6 kap. 39 § KL begränsas 

inte av 6 kap. 38 § 1-4 p. samma lag. Se HFD 2016 ref. 74 

och prop. 2016/17:171, s. 378. 

11.9 Överklagande och/eller yrkande om inhibition när 27 § LSS Nämndens ordf., Obs! Tillämpas restriktivt. Endast tillämplig när brådska 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 6 kap. 39 § KL nämndens 2:e vice råder och nämnd/utskottssammanträde inte kan avvaktas. 

ursprungsdelegatens beslut samt avgivande av  ordf., 1:e vice ordf. Möjligheterna att delegera enligt 6 kap. 39 § KL begränsas 

yttrande till domstol i LSS - ärenden.  SU inte av 6 kap. 38 § 1-4 p. samma lag. Se HFD 2016 ref. 74 

och prop. 2016/17:171, s. 378 

11.10 Behörighet att hos Migrationsverket ansöka om 

statlig ersättning för socialnämndens kostnader 

kopplade till mottagandet av individer inom 

flyktingmottagandet samt rätt att överklaga dessa 

individärende och avgivande av yttrande till 

Migrationsverket eller förvaltningsdomstol i dessa 

ärende. 

40 - 44 §§ FL  

 

 
VC IFO, BisF, BisV 

EC IFO, BisF, BisV 

Vid överklagande av Migrationsverkets beslut ska 

socialnämndens reglemente (fastställt av Kf 2019-06-17, § 

85) medfölja handlingarna med hänvisning till 1-2 och 6 §§ , 

liksom hänvisning till denna punkt 11.10 i 

delegationsordningen. Reglementet finns publicerat på 

Gislaveds kommuns hemsida. 

11.11 Avvisande av ombud 14 § FL Utskott  



11.12 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 
46 § LVM 

VC IFO 

EC IFO 

 

11.13 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § LuL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

 

11.14 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 37 § LuL VC IFO 

EC IFO 

 

11.15 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 

till åklagare. 

6 § Lag (1991:204) 

om särsk. person- 

utredning i 

brottmål m.m. 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

 

11.16 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 

till domstol. 

6 § Lag (1991:204) 

om särsk. person- 

utredning i 

brottmål m.m. 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

 

11.17 Lämnande upplysningar och förslag på åtgärder till 

frivårdsmyndigheten. 

6 § Lag (1991:204) 

om särsk. person- 

utredning i 

brottmål m.m. 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

 

11.18 Yttrande till allmän domstol i brottmål. 32 kap. 1 § BrB VC IFO 

EC IFO 

 

11.19 Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård. 

31 kap. 2 § 1 st. 

BrB 

VC IFO 

EC IFO 

 



11.20 Anmälan om behov av offentligt biträde. 3 § lagen om 

offentligt biträde 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Socialsekreterare 

 

11.21 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över kostnads- 

räkning. 

3 § lagen om 

offentligt biträde 

och 7 § förord- 

ningen om 

offentligt 

biträde 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

 

11.24 Yttrande i körkortsärende. 3 kap. 8 § och 5 

kap. 2 § körkorts- 

förordningen 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Socialsekreterare 

 

11.25  

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavares medgivande. 

3 § 2 st. pass- 

förordningen 

VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Socialsekreterare 

 

11.26 Yttrande beträffande äktenskapsdispens. 15 kap. 1 § ÄktB Familjerättssekr.  

11.27 Avge yttrande till rätten avseende umgängesstöd. 6 kap. 15 c § FB VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Familjerättssekr. 

 



11.28  

 

 
Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år. 

11 kap. 16 § 

2 st. FB 

VC BisV, VC BisF EC 

Funktionshinder 

EC Vård- och 

omsorgboende 

EC Omsorg i ordinärt 

boende/HSL 

 

11.29 Upplysningar i vapenärenden.  VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Socialsekreterare 

Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 

samtyckt till det (JO 83/84 sid. 188 f.). 

11.30 Yttrande över antagande av hemvärnsmän. 5 § hemvärns- 

förordningen 

FC  

11.31 Begäran om utredning om brott, som begåtts av 

person under 15 år. 

31 § LuL VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Se cirkulär SKR 10.48 

11.32 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § ÄB VC IFO 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Socialsekreterare 

Administratör IFO 

Folkbokföringsmyndigheten ska underrättas om vem som 

är delegat. 

11.33 Beslut att ordna gravsättning. 5 kap 2 § 

begravningslag. 

VC IFO 

EC IFO 

Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av 

dödsboet. 

11.34 Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 

förorsakats av personal. 

3 kap. 2 § 

skade-ståndslagen 

Handläggs av 

kommunens 

försäkringsjurister 

Begäran om skadestånd från enskild vidarebefordras alltid 

till upphandlingsenhetens försäkringsansvarige tjänsteman. 

11.35 Framställan till Försäkringskassan om att 

bostadsbidrag utbetalas till lämplig person eller till 

socialnämnden att användas för hushållets bästa. 

23§ lag om 

bostadsbidrag 

SU  



11.36 Beslut om att polisanmäla brott som hindrar 

nämndens verksamhet 

 

 

 

Beslut om att polisanmäla brott som hindrar 

nämndens verksamhet: 

- brott mot utreseförbud, tillfälligt 

utreseförbud eller undantag från 

utreseförbud 

Beslut om att polisanmäla brott som hindrar 

nämndens verksamhet: 

- bidragsbrott 

 
 
10 kap. 2 § OSL, 

12 kap. 10 § SoL 

 

 

 

 
10 kap. 2 § OSL, 

12 kap. 10 § SoL 

SU Samråd ska ske med förvaltningschef 

 

 

 

 

 
Se 45§ LVU 

 

 

 

 

 
6 § bidragsbrottslagen 

VC IFO 

EC IFO 

FC, VC 

 
Beslut om att polisanmäla brott som hindrar 

nämndens verksamhet: 

- i övriga fall till exempel misshandel av 

personal, hot, förstörelse av 

socialnämndens egendom. 

 
EC 

11.37 Beslut om att lämna uppgift till passmyndighet 

(polisen) om beslut om utreseförbud, tillfälligt 

utreseförbud, undantag från utreseförbud samt 

beslut om upphörande av nämnda utreseförbud. 

7a § passlagen VC IFO, 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Se även 3 och 11 §§ passförordningen (1979:664). 



11.38 Beslut om att lämna uppgift som angår misstanke 

om brott, för vilket inte är föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i ett år och försök till brott för 

vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i två år, till åklagarmyndighet eller 

polismyndighet. Försök till brott för vilket det inte 

är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år 

om gärningen innefattar försök till överföring av 

sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen. 

10 kap. 23 § OSL 

12 kap. 10 § SoL 

FC, VC, EC  

11.39 Beslut om att polisanmäla vissa brott som riktar 10 kap. 21 § OSL FC, VC IFO, Jmfr 1.6 i delegationsordning (bilaga 1) för den 

sig mot underåriga (brott mot liv och hälsa; 

misshandelsbrott, brott mot frihet och frid; olaga 

frihetsberövande; olaga tvång; sexualbrott; 

könsstympning). 

12 kap. 10 § SoL EC IFO 

Gruppledare IFO 

kommungemensamma socialjouren 

11.40 Beslut om att lämna uppgift som angår misstanke om 10 kap. 22 § OSL FC, VC IFO,  

överlåtelse av narkotika eller dopingsmedel eller icke 

ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av 

alkoholdrycker till underårig, lämnas till 

åklagarmyndighet eller polismyndighet 

12 kap. 10 § SoL EC IFO 

Gruppledare IFO 

11.41 Beslut om att till polismyndighet lämna uppgift 

som behövs för omedelbart polisiärt ingripande av 

underårig vid överhängande och allvarlig risk för 

den unges hälsa eller utveckling eller under 

begående av brott 

10 kap. 20 § OSL FC, VC IFO, 

EC IFO 

Gruppledare IFO 

Socialsekreterare 

 

11.42 Yttrande till tillsynsmyndighet, allmän tillsyn. 13 kap. 5 § SoL Socialnämnden Tillsynsmyndigheter t.ex. IVO, Arbetsmiljöverket, 

Datainspektionen, länsstyrelsen i respektive län, JO och JK. 



11.43 Yttrande till tillsynsmyndighet, individärende. 13 kap. 5 § SoL SU, AU I ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt ska även individärenden beslutas av socialnämnden 

12 Ärenden enligt Lex Sarah    

12.1 
Informera om rapporteringsskyldighet (lex Sarah) 

14 kap. 4 § SoL FC, VC, EC Medarbetare ska informeras vid nyanställning samt därefter en 

24 c § LSS gång årligen. 

12.2 Ta emot rapportering av missförhållanden och 
14 kap. 3 § SoL 

FC, VC, EC, CIB  

påtagliga risker för missförhållanden i 
24 c § LSS 

socialförvaltningens verksamhet (lex Sarah) 

12.3 Besluta om omedelbara åtgärder (lex Sarah) 14 kap. 6 § SoL FC, VC, EC, CIB  

24 c § LSS 

3 kap. 1 § SOSFS 

2011:5 

12.4 Utse utredare av Lex Sarah-rapport  FC, Stf. FC  

12.5 Utreda rapporterat missförhållande/påtaglig risk 14 kap. 6 § SoL FC, VC  

för missförhållande (lex Sarah) 24 e § LSS Utsedd Lex Sarah- 

utredare 

Utvecklingsledare 

kvalitetssäkring 

12.6 Besluta om åtgärder för att undanröja och 

avhjälpa missförhållande/påtaglig risk för 

missförhållande (lex Sarah) 

14 kap. 6 § SoL 

24 e § LSS 

FC, VC, EC  

12.7 Besluta om anmälan till IVO om allvarligt 14 kap. 7 § SoL FC,  

missförhållande/påtaglig risk för allvarligt 24 e § LSS Utsedd Lex Sarah- 

missförhållande (lex Sarah).  utredare, 

Utvecklingsledare 

kvalitetssäkring 

12.8 Besluta om att avsluta utredning och fastslå att det 

inträffade är eller inte är ett missförhållande/risk 

för missförhållande (lex Sarah) 

 FC, 

Utsedd Lex Sarah- 

utredare, 

Utvecklingsledare 

kvalitetssäkring 

 



12.9 Ta emot information från enskild verksamhet, 

annan nämnd och Statens Institutionsstyrelse om 

att man inom dessa verksamheter tagit emot 

rapport enligt Lex Sarah 

14 kap. 5 § SoL 

24 e § LSS 

FC, Stf. FC  

12.10 Beslut om att ej anmäla ärende till IVO SOSFS 2013:6 FC, Stf. FC Avser medicintekniska produkter 



 
 

Delegationsordning för kommungemensam socialjour, Bilaga 1 

Detta är ett utdrag ut socialnämndernas delegationsordning för Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved kommuner 

som är avsedd för den kommungemensamma socialjouren. 

* Beslut som fattas med stöd av delegation av socialsekreterare i den kommungemensamma socialjouren gäller som regel i avvaktan 

på nästkommande vardag/arbetsdag. 

* Beslut som fattas med stöd av delegation av socialnämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat avser 

situationer då socialnämndens beslut inte kan avvaktas. 

* Beslut som fattats av delegat ska anmälas till socialnämnden i ansvarig kommun enligt gällande lagstiftning och riktlinjer 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1. 1. Socialtjänstlagen    

1.1 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till 

försörjningsstöd och livsföring i övrigt vid akut 

behov 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare i 

socialjouren 

Bistånd avser att täcka de mest akuta och elementära 

behov fram till nästa kontorsdag då ärendet kan 

handläggas i hemkommunen. Behov som avses är t.ex. 

husrum, mat, billigast möjliga transport till hemkommun 

etc. 

1.2 Beslut om bistånd i form av tillfällig vistelse i hem 

för vård eller boende vid akut vårdbehov: 

- avseende barn och ungdom 

- avseende vuxna 

4 kap. 1 § och 6 

kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

Beräknad varaktighet högst två veckor 

1.3 Beslut om bistånd i form av placering i jourhem, 

familjehem eller annat enskilt hem vid akut 

vårdbehov: 

- avseende barn och ungdom 

- avseende vuxna 

4 kap. 1 § och 6 

kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

Beräknad varaktighet högst två veckor 



1.4 Beslut om tillfällig placering på skyddat boende 5 kap. 11 § SoL Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

1.5 
Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

1.6 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap.10 § SoL 

10 kap.21 § OSL 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

Gäller i akuta fall om det inte kan vänta tills ordinarie 

kontor öppnar. 

2. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU  

2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

samt unga som fyllt 18 men inte 20 år 

6 § 1-2 st. LVU Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

 

Beslutet skall skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga 

beslut får endast förekomma i sådana akuta situationer 

när underskrift absolut inte kan avvaktas. Sådana beslut 

måste skrivas under i direkt anslutning till beslutet – vid 

första möjliga tillfälle. Se delegerade och 

förordnade ledamöter i delegationsordningens Bilaga 2. 

2.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

6 § LVU skall upphöra 

9 § 3 st. LVU Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

Se delegerade och förordnade ledamöter i 

delegationsordningens Bilaga 2. 

2.3 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 

unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st. 

LVU 

Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

Se delegerade och förordnade ledamöter i 

delegationsordningens Bilaga 2. 



2.4  

Beslut om hur den unges umgänge med 

vårdnadshavare och föräldrar skall utövas: - 

När överenskommelse inte kan nås med 

vårdnadshavare 

- I avvaktan på nämndens beslut 

14 § 2 st. 1 p. 

LVU 

Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

Jmfr 4.4 lagdelen. Se delegerade och förordnade 

ledamöter i delegationsordningens Bilaga 2. 

2.5 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på 

nämndens beslut. 

14 § 2 st. 2 p. 

LVU 

Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

Jmfr 4.5 lagdelen. Se delegerade och förordnade 

ledamöter i delegationsordningens Bilaga 2. 

2.6 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1-2 st. LVU Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

Se delegerade och förordnade ledamöter i 

delegationsordningens Bilaga 2. 

2.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

andra vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås. 

31 § LVU Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

Se delegerade och förordnade ledamöter i 

delegationsordningens Bilaga 2. 

2.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare i 

socialjouren 

 



2.9 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 1 p. LVU Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

Se delegerade och förordnade ledamöter i 

delegationsordningens Bilaga 2. 

2.10 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU samt återkallande av 

polishandräckning 

43 § 2 p. LVU Socialsekreterare i 

socialjouren 

Förordnande se bifogad bilaga. 

3. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM   

3.1 Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för 

tvångsvård 

7 § LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

3.2 Beslut om läkarundersökning samt att utse läkare 

för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 

Beslut om läkarundersökning skall fattas om sådan inte är 

uppenbart obehövlig. 

3.3 Beslut om ansökan om inskrivning på hem för vård 

eller boende - SIS- 

institution 

12 och 19 §§ LVM 

3 kap. 10 § SoF 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

3.4 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

 

 

 

 

Se delegerade och förordnade ledamöter i 

delegationsordningens Bilaga 2. 



3.5 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

13 § LVM skall upphöra 

18 b § LVM Socialnämndens 

ordförande 

Ersättare: Annan 

ledamot som 

nämnden förordnat 

 

 

 

 

Se delegerade och förordnade ledamöter i 

delegationsordningens Bilaga 2. 

3.6  

Beslut om att begära handräckning från Polisen eller 

Kriminalvården för att föra en missbrukare till 

beslutad läkarundersökning eller för att genomföra 

beslut om vård eller omhändertagande 

45 § 1-2 p. LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 

Polisen utför handräckning 45 § 1 st. 1 p. LVM 

(läkarundersökning). Kriminalvårdens nationella 

transportenhet (NTE) utför handräckning enligt 45 § 1 st. 

2-4 p. LVM. 



 

 

Förordnade av och delegation till ledamöter i socialnämnden. Bilaga 2 

För att en ledamot i socialnämnden ska kunna fatta beslut med stöd av den kompletterande beslutanderätten ska ledamoten, genom ett särskilt beslut, förordnas och 

förordnande ledamöter ska anges vid namn. 

Beslut i socialnämnden 2019-04-09, Sn § 50, dnr: SN 2019.13, 2019-10-29 Sn §133 dnr: SN 2019.83, 2020-10-06 Sn §127 dnr: SN 2020.70 

Nr. Ärende Lagrum Förordnad Anmärkning 

1. Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande 

beslutanderätt) 

  Beslutanderätten får enbart användas när 

nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. För 

punkterna 1.1 – 1.11 i bilaga 2 har socialnämnden 

fattat särskilt beslut om förordnande av 

beslutanderätten. 

1.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn samt 

unga som fyllt 18 men inte 20 år. 

6 § 1 och 2 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 

1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn i vissa 

internationella situationer. (Endast tillämplig när barnet 

inte har fyllt 18 år). 

6a § 1 och 2 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 2019-10-29, § 133 

dnr: SN 2019.83 



1.3 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31d § LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 2020-10-06, § 127 

dnr: SN 2020.70 

1.4 Beslut om att utreseförbud ska upphöra. 31c § LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 2020-10-06, § 127 

dnr: SN 2020.70 

1.5 Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska upphöra. 31g § LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 2020-10-06, § 127 

dnr: SN 2020.70 

1.6 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall 

vistas under vårdtiden. 

11 § 1 och 3 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.7 i lagdelen. 



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

vårdtiden. 

11 § 2 och 3 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.7 i lagdelen. 

1.8 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § 2 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 

1.9 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

läkarundersökning. 

43 § 1 st. 1 p. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 

1.0 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. 

43 § 1 st. 2 p. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 



1.11 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare. 13 § LVM Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden förordnar, utöver ordföranden, 

namngivna ledamöter i nämnden och i sociala 

utskottet med rätt att fatta beslut enligt angivet 

lagrum, s.k. kompletterande beslutanderätt. Se 

punkterna 2.1 - 2.11 i lagdelen. 

 

2. Delegation till ledamöter i socialnämnden och sociala 

utskottet i vissa ärenden 

Lagrum Delegat Anmärkning Beslutanderätten 

får endast användas när nämndens beslut inte kan 

avvaktas. Beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. För punkterna 2.1 – 2.4 i Bilaga 2 

har socialnämnden fattat särskilt beslut om 

förordnande av beslutanderätten, se protokoll 

2019-04-09, § 50 dnr: SN 2019.13 

2.1 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU skall upphöra 

9 § 3 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till 

namngivna ledamöter i socialnämnden och sociala 

utskottet att fatta beslut enligt angivet lagrum. Se 

punkt 4.5 i lagdelen. 

2.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande av barn i vissa 

internationella situationer enligt 6a § LVU ska upphöra 

9 § 3 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till 

namngivna ledamöter i socialnämnden och sociala 

utskottet att fatta beslut enligt angivet lagrum. Se 

4.6 och 4.7 i lagdelen. 2019-10-29, § 133, dnr: SN 

2019.83 



2.3 Beslut om att ett tillfälligt omhändertagande av barn i vissa 

internationella situationer enligt 9a § LVU ska upphöra 

9b § 2 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till 

namngivna ledamöter i socialnämnden och sociala 

utskottet att fatta beslut enligt angivet lagrum. Se 

4.6 och 4.7 i lagdelen. 2019-10-29, § 133, dnr: SN 

2019.83 

2.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas: 

- när överenskommelse inte kan nås med föräldern 

eller vårdnadshavaren och i avvaktan på nämndens 

beslut 

14 § 2 st. 1. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden uppdrar enligt 6 kap. 39 § KL, 

utöver ordföranden, åt namngivna ledamöter i 

socialnämnden och sociala utskottet att fatta 

beslut i ärenden som rör umgänge enligt angivet 

lagrum. Se 4.9 och 4.10 i lagdelen. 

2.5 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 

föräldern eller vårdnadshavaren: - 

i avvaktan på nämndens beslut 

14 § 2 st. 2. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden uppdrar enligt 6 kap. 39 § KL, 

utöver ordföranden, åt namngivna ledamöter i 

socialnämnden och sociala utskottet att fatta 

beslut i ärenden som rör hemlighållande av 

vistelseort enligt angivet lagrum. Se 4.11 i lagdelen. 

2.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud 

enligt 27 § LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till 

namngivna ledamöter i socialnämnden och sociala 

utskottet att fatta beslut enligt angivet lagrum. Se 

punkt 4.12 i lagdelen. 



2.7 Utfärda fullmakt för ombud att föra nämndens talan inför 

domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av 

skilda slag. 

10 kap. 2 § SoL Nämndens ordf. Inga-Maj 

Eleholt (C), sociala 

utskottets 1:e vice ordf. 

Jonas Andreasson (M), 

sociala utskottets 2:e vice 

ordf. Kjell Thelin (S) 

Socialnämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till 

namngivna ledamöter i socialnämnden och sociala 

utskottet att fatta beslut enligt angivet lagrum. Se 

punkt 11.4 lagdelen. 2019-10- 

29, § 133 dnr: SN 2019.83 



 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Godkänna faderskaps- eller föräldraskaps- 

bekräftelse samboende (U-protokoll) 

1 kap 4 § FB Administrativ 

assistent/administratör 

 

2 Godkänna faderskaps- eller föräldraskaps- 

bekräftelse inte samboende (U-protokoll) 

1 kap 4 § FB Familjerättssekreterare  

3 Godkänna faderskaps- eller föräldraskaps- 

bekräftelse övriga ärenden (U- protokoll) 

1 kap 4 § FB 

1 kap 9 § FB 

Familjerättssekreterare  

4 Åtgärder i samband med fastställande av 

faderskap eller föräldraskap 

 

2 kap 1, 4- 

6 och 8 FB 

Familjerättssekreterare  

5 Besluta att inte inleda utredning om 2 kap 9 § Socialnämnden  

 fastställande av faderskap eller föräldrarskap 

 

FB  

 

 
 

Delegationsordning för kommungemensam familjerätt 

Gemensam delegationsordning för familjerätten i Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö. 

De beslut som är delegerat till socialnämnden skall anmälas till socialnämnden i Gislaveds kommun enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. 



6 Besluta att lägga ned påbörjad utredning om 2 kap 7 § Socialnämnden  

 

 
 fastställande av faderskap eller föräldraskap 

 

FB  

7 Besluta att väcka och föra talan i mål och 

faderskap och föräldraskap 

3 kap. 5, 

6, 8 § FB 
Gruppledare  

8 Beslut om att inleda utredning om någon 2 kap 9 § Familjerättssekreterare  

 annan än den som är gift med barnets moder 1 st FB  

 kan vara far till barnet   

9 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap 6 §, 

6 kap 14 a 

§ 2 st och 6 kap 15 a 

§ 2 st FB 

Familjerättssekreterare 
 

10 . Beslut att inte godkänna avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap 6 § 

FB, 6 kap 14 a § och 6 

kap 15 a 

§ FB 

Gruppledare  

11 . Beslut att inleda rättsgenetisk undersökning 2 kap 6 § FB Familjerättssekreterare  

12 . Beslut om granskning av faderskapsutredning 

som pågår mer än ett år 

 Gruppledare  

13 Lämnande av upplysningar/yttrande till tingsrätt 

i mål om vårdnad, boende och/eller umgänge 

6 kap 19 § FB Familjerättssekreterare  

14 . Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 

beslut 

6 kap 20 § FB Familjerättssekreterare  

15 . Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende och 

umgängesärenden 

6 kap 19 § 

2 st FB 

Gruppledare  

16 . Godkännande av avtal om att underhållsbidrag 

ska betalas för längre perioder än tre månader 

7 kap 7 § 

2 st FB 

Familjerättssekreterare  



17 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare  

18 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande vid ej samtycke 

6 kap 14 § SoL Sociala utskottet  

19 Lämna förslag till domstol i fråga om adoption 4 kap 15 § FB Familjerättssekreterare Avser s.k. närståendeadoption 

20 Besluta att utse utredare i ärende om adoption 4 kap. 14 

§ FB 

Gruppledare  

21 Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap 6 

och 12 §§ SoL 

Sociala utskottet  

22 Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap 13 § SoL Sociala utskottet  

23 Beslut att utse en person att medverka vid 

umgänge (umgängesstöd) 

6 kap 15 c 

§ 3 st FB 

Familjerättssekreterare  

24 Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om behov av god 

man/ förvaltare 

5 kap 3 § SoF Gruppledare  

25 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/ förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap 3 § SoF Gruppledare  

26 Beslut om att inte inleda utredning om 

faderskap gällande ensamkommande 

ungdomar5 

11 kap. 1 

§ SoL 

Gruppledare Se fotnot. 

27 Yttrande enligt lagen om personnamn 44 § lagen om person 

namn 

Gruppledare  

28 Yttrande till allmän domstol gällande 

umgängesstöd 

6 kap. 15c 

§ 2 st FB 

Gruppledare  



29 Inlämnande av stämningsansökan till 

tingsrätt i ärende gällande 

vårdnadsöverflyttning 

6 kap. 8 § FB Socialsekreterare  

 

 

5 När underrättelsen om inflyttat barn inkommit aktualiseras ärendet och en förhandsbedömning görs. Information inhämtas från barnets handläggare på barn- och 

ungdomssektionen. Kontakt tas även med barnets god man för att ge information angående ärendet samt för att inhämta information kring barnet. Familjerättens 

bedömning är att det kan anses rimligt att endast inleda utredning på initiativ från barnet eller god man eftersom det primära i barnets situation sannolikt inte är att 

även inleda en faderskapsutredning. Det är dessutom i princip ogörligt att genomföra en utredning när ingen av föräldrarna finns i Sverige. Om det inte finns utsikter att 

fastställa faderskapet fattas beslut av familjerättssekreterare att inte inleda utredning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


