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                            Förutsättningar för delegation 

Delegera innebär att flytta befogenhet att fatta beslut från överordnat organ till underordnat organ. Delegationsordningen är en förteckning över ärenden 
som kommunstyrelsen med stöd av kommunallagen har delegerat till nämnd, en ledamot eller en tjänsteman. Regler om delegation finns i kommunallagen 
och socialtjänstlagen.  

Delegering kommer till användning inom olika arbetsområden. Kommunrättslig delegering, medicinskrättslig delegering och arbetsmiljörättslig delegering. 
Delegeringssystemet är olika inom de angivna områdena. I delegationsordningen anges lägsta beslutsnivå. Vid angiven delegats frånvaro övergår 
beslutanderätten till närmast överordnad. Beslutande nivåer är nämnd, ledamot, förvaltningschef, myndighetschef, enhetschef, handläggare, legitimerad 
personal, assistent, baspersonal. 

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden kan när som helst återkalla delegationsuppdrag. Nämnden kan genom eget handlande föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över handläggningen av ärendet och fatta beslut. 

 

Nämnddelegering enligt 6 kap 37 § kommunallagen 

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att beslut enligt 7 kap. 5-8 §§. 

 

Delegeringsförbud enligt 6 kap 38 § kommunallagen 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och som lämnats över till nämnden. 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 Punkt 3 ovan innebär att delegation inte får utnyttjas om delegaten inser att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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Brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § kommunallagen 

Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas och föredras vid nämndens nästa sammanträde. 

Sådant uppdrag till ordföranden återfinns på sidan 11 i denna delegationsordning. 

 

Anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 40 § kommunallagen 

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap 37 § kommunallagen skall anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

 

Vidaredelegering enligt 7 kap. 6 § kommunallagen 

Om en nämnd med stöd av 7 kap 5 § kommunallagen uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta istället. Sådana beslut skall anmälas till 
chefen. För de ärendetyper där vidaredelegering är medgiven finns detta angivet vid respektive ärendegrupp. Det åligger enhetschef att besluta när 
delegation kan ges till nyanställd. 

 

Vid jäv hos delegat 

När jäv eller annat förefall föreligger för delegaten ska beslut fattas av överordnad chef. När jäv eller annat förfall föreligger för enhetschef ska beslut fattas 
av vård- och omsorgsnämnd. 

 

Vid tveksamhet el. dylikt hos delegat 

Delegationerna avser generellt rutinärende som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller 
större vikt ska beslut fattas av respektive nämnd. Delegat ska överlämna ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet påkallar detta, t ex om delegaten 
känner osäkerhet vid handläggning, särskilt om nämndens inställning inte är känd. 
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Övergripande delegationsrätt 

Enhetschef har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp. Överordnad chef har 
delegationsrätt i alla ärenden där underställd personal har delegation. 

 

Anmälan av delegationsbeslut till nämnd 

Delegationsbeslut anmäls till nämnd genom att förteckning över beslut hålls tillgänglig vid nämndens sammanträde genom datalista.  

  

Beslutanderätt 

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

Att fatta beslut 

Under handläggning av ett ärende fattas olika typer av beslut. 

Handläggningsbeslut: 

Under handläggningen av ett ärende fattas beslut som är av betydelse för ärendets utgång, men som inte avgör ärendet slutligt. Till exempel beslut att 
avvisa ett ombud och begära in yttrande från sakkunnig. 

Slutligt beslut: 

Beslut innebär att delegaten fattar ett beslut på Kommunstyrelsen och nämndens vägnar. Vid beslut finns ett tolkningsutrymmen och möjlighet att välja 
olika alternativ. 

Verkställighetsbeslut: 

Verkställighetsbeslut saknar utrymme för alternativ eller valmöjlighet. Beslutet fattas enligt fastställda regler och principer. Till exempel var ett beslut om 
bostad i särskild boendeform ska verkställas eller var ett beslut om placering i ett behandlingshem ska verkställas. 
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Delegats skyldigheter och rättigheter 

Beslut ska fattas i enlighet med gällande lagar och författningar samt de riktlinjer som har utfärdats av kommunstyrelsen, nämnden, andra myndighet samt 
befattningshavare i arbetsledande ställning gentemot delegat. Beslut som fattats av tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan det vill säga 
det gäller inte. Delegationsbeslut ska meddelas till Kommunstyrelsen. 

Delegat kan själv ändra ett fattat beslut vid omprövningar av ett tidigare ställningstagande. Nämnden kan inte ändra ett delegationsbeslut. Delegat kan 
innan han beslutar fråga efter råd hos överordnad. Delegat kan överlämna ärendet till nämnd för beslut. Om ett beslut är av principiell betydelse eller av 
större vikt ska delegat lämna beslutanderätt till överordnad. Delegat ska vara observant i frågan om jäv.                         

Kompletterande beslutsrätt 

Kompletterande beslutsrätt finns i LVU och LVM och ger ordförande eller annan ledamot rätt att fatta beslut om nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut 
ska anmälas vid nästa sammanträde. Kompletterande beslutsrätt är inte ett delegationsbeslut. 
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Lagar och vedertagna förkortningar 

AL Alkohollagen (SFS 2010:1622) 

 Bidragsbrottslagen (SFS 2007:612) 

BrB Brottsbalken (SFS 1962:700) 

 Brottsofferlagen 

 Diskrimineringslagen 

 Folkbokföringslagen 

FB Föräldrabalken 

FK Försäkringskassan 

FL Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

KL Kommunallagen (SFS 1991:900) 

LASS Lag om assistans ersättning upphör 2011-01-01 

 Lag om Vite (SFS 1985:206) 

 Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) 

LuL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (SFS 1964:167) 
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 Lag om särskilda bestämmelser om Gaturenhållning och Skyltning (SFS 1998:814) 

  LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (SFS 1964:167) 

LTLP Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) 

 Namnlag (SFS 1982:670) 

OSL Offentlighet- och sekretesslag (SFS 2009:400) 

 Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

SkadestL Skadeståndslagen (SFS 1972:207) 

 Smittskyddslagen (SFS 2004:168) 

SFB Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) 

SoL Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

SoF Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) 

TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 

 Tobakslagen (SFS 1993:581) 

ÄB Ärvdabalken 

ÄktB Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) 

 Lag om offentligt biträde 
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 Förordningen om offentligt biträde 

 Passförordningen 
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                    Allmänt för varje avdelning inom vård- och omsorgsnämndens område 
                             [delegationsuppdrag avgörs med stöd av delegerad beslutande rätt]. 
 

Administrativa ärenden 

1.  Avskrivning av fordran inom 
verksamhetsområdet upp till 50 
000 kr för varje gäldenär. 

Vård- och 
omsorgschef 

   

A. 
1. 24 § FL Avvisning av för sent 

inkommen överklagan. 
Verksamhetschef    

 

B. Talan i domstol m m 
[delegationsuppdrag avgörs med stöd av delegerad beslutande rätt]. 

1.  Överklagande av dom i mål 
beträffande beslut av 
nämnd, enskild 
förtroendevald eller 
anställd. 

Respektive nämnd. Kommunstyrelsens 
ordförande. 

  

2.  Yttrande i mål beträffande 
beslut i nämnd. 

Respektive nämnd. Kommunstyrelsens 
ordförande. 

  

3.  Yttrande och kommunens 
talan i mål beträffande 
beslut av enskild 
förtroendevald eller 
anställd. 

Respektive nämnd. Kommunstyrelsens 
ordförande. 
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4.  Övriga beslut angående 
kommunens talan inför 
domstol, i den mån ärendet 
inte hinner föreläggas 
kommunstyrelsen. 

Respektive nämnd Respektive nämnd 
ordförande 

Ärendet anmäls på 
nästkommande 
sammanträde. 

 

5.  Föra kommunens talan i 
domstol. 

Enhetschef    

 

Offentlig upphandling 

1.  Beslut om direkt 
upphandling av tjänster 
enligt SoL då befintligt 
ramavtal eller uppdrag till 
kommunens egenregi ej 
kan nyttjas. 

Enhetschef  Datalista till nästa 
nämnd 

 

 

                    Brådskande ärenden 

1. 6 kap. 36 § KL Beslut i ärende som är så 
brådskande att vård- och 
omsorgsnämndens 
beslut inte kan avvaktas. 

Ordförande, 
viceordförande eller 
annan delegerad 
ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. 

 Datalista till nästa 
nämnd 

 

 

Offentlighet och sekretess 
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1. 12 kap 1-2 §§ Utlämnande av uppgift 
och handlingar i enskilt 
ärende. 

I första hand, den 
som har handlingen 
i sin vård. 

  Men prövning skall 
göras innan utlämnade 
av handlingar sker. 
Hänsyn skall tas till 
sekretesslagstiftningen 
och PuL. 

2. 2 kap 14 § TF, 
 

6 kap 2-3 §§ OSL 
 

10 kap 14 § OSL 

Beslut om avslag på 
begäran om 
utlämnande av allmän 
handling till enskild 
eller annan myndighet 
och prövning enligt 
OSL av anonymitets- 
skydd. 

Enhetschef  
Föreståndare 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3. 12 kap 6 § SoL Beslut att lämna ut 
uppgifter ur 
personregister i 
forskningssyfte till statliga 
myndigheter och till 
övriga. 

Vård- och 
omsorgschef. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

4. 10 kap 2 § OSL 
 

12 kap 10 § SoL 

Beslut om att polisanmäla 
brott som hindrar 
nämndens verksamhet i 
övriga fall (t.ex. 
misshandel av tjänsteman, 
hot, förstörelse av vård- 
och omsorgsnämndens 
egendom, spritlangning och 
narkotika försäljning till 
ungdom.) 

Enhetschef IFO, 
 

Föreståndare 
 

Vård- och 
omsorgschef. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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5 10 kap 23 § OSL 
 

12 kap 10 § SoL 

Beslut om att lämna 
uppgifter som angår 
misstanke om brott till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet. 

Vård- och 
omsorgschef, 
Enhetschef IFO, 

Enhetschef vård och 
omsorg 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

6. 10 kap 21 § OSL 
 

12 kap 10 § SoL 

Beslut om att polisanmäla 
vissa brott som riktar sig 
mot underåriga (brott mot 
liv och hälsa: 
misshandelsbrott; brott 
mot frihet och frid: olaga 
frihetsberövande; olaga 
tvång; sexualbrott; 
könsstympning.) 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

7. 10 kap 22 § OSL 
 

12 kap 10 § SoL 

Beslut om att lämna 
uppgift som angår 
misstanke om överlåtelse 
av narkotika eller 
dopningsmedel eller icke 
ringa fall av olovlig 
försäljning eller anskaffning 
av alkoholdrycker till 
underårig, lämnas till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet. 

Enhetschef IFO, 

Föreståndare 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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8. 10 kap 20 § OSL 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. 

Socialsekreterare, 
LSS-handläggare, 
Enhetschef IFO, 

 

Föreståndare 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

9. 12 kap 3 § OSL Beslut om sekretesskydd 
av uppgifter gentemot 
vårdnadshavare till skydd 
för underårig. 

Enhetschef IFO    

10. 25 kap 7 § OSL 
 

Beslut om sekretesskydd 
för anmälare 

Vård- och 
omsorgschef. 

   

 

 

Yttranden eller anmälan till annan myndighet 

1. 6 § Bidragsbrottslagen 
 

10 kap 28 § OSL 

Beslut om att 
polisanmäla misstanke 
om bidragsbrott. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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2. 6 § Bidragsbrottslagen Beslut om att inte 
polisanmäla misstanke 
om bidragsbrott. 

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3. 31 kap. 2 § BrB Yttrande till allmän 
domstol då den som 
begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM 
vård. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

4. 32 kap 1 § BrB Yttrande till allmän 
domstol angående 
överlämnande till vård 
då den som begått en 
brottslig gärning föreslås 
bli föremål för åtgärder 
enligt LVU. 

Vård- och 

omsorgsnämnden. 

   

5. 32 kap 1 § BrB Yttrande till allmän 
domstol angående 
överlämnande till vård 
då den som begått en 
brottslig gärning och vård 
enligt LVU inte är aktuell. 

Enhetschef IFO    

6. 11 § 1 st. 8p. BRF 
 

4 § 9 p. Förordning om 
misstankeregister 

Rekvisition av utdrag 
ur belastnings- och 
misstanke register. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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7. 11 kap 16 § FB Yttrande till tingsrätt i 
ärende om god man 
eller förvaltare. 

Socialsekreterare LSS-
handläggare. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

8. 14 § 2 st. FL Beslut att avvisa ombud 
eller biträde. 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

   

9. 14 § 2 st. FL Beslut att avvisa ombud 
eller biträde i de fall 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

10. 38 § 
Folkbokföringslagen 

Överklagande enligt 38 § 
Folkbokföringslagen. 

Vård- och 
omsorgschef 

   

11. 3 kap 8 § 
Körkortsförordningen 

5 kap 2 § 
Körkortsförordningen 

Yttrande till 
transportstyrelsen i 
körkortsärende. 

Socialsekreterare 
LSS-handläggare. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

12. 3 § Lag om offentligt 
biträde. 

 

7 § Förordning om 
offentligt biträde 

Yttrande över 
ansökan om 
rättshjälp genom 
offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsberäkning. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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13. 3 § Lag om offentligt 
biträde 

Beslut angående 
anmälan av behov 
av offentligt 
biträde. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

14. 15 § 6 p LSS Beslut om anmälan 
till 
överförmyndaren 
om att en person 
som omfattas av 1 
§ LSS kan antas 
behöva 
förmyndare, 
förvaltare eller 
gode man. 

Socialsekreterare, 
 

Biståndshandläg
gare inom 
SoL/LSS. 

   

15. 15 § 6 p LSS Beslut om anmälan 
till 
överförmyndaren 
om att behov av 
förmynderskap, 
förvaltarskap eller 
godmanskap bör 
kunna upphöra. 

Socialsekreterare, 
 

Biståndshandläggare 
inom SoL/LSS 
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16. 11 § LUL Yttrande till 
åklagarmyndighet i 
ärenden där nämnden 
redan vidtagit åtgärd, då 
insatser erbjuds med 
stöd av SoL eller behov 
av insatser saknas. 

Enhetschef IFO    

17. 31 § 2 st. LUL Begäran till åklagare om 
att utredning om brott 
skall inledas beträffande 
den som är under 15 år. 

Enhetschef IFO    

18. 34 § LUL Yttrande till åklagare 
eller polismyndighet 
med anledning enligt 31 
§ LUL beträffande den 
som är under 15 år. 

Enhetschef IFO    

19. 38 § LUL Begäran hos åklagare om Enhetschef IFO    
  förande av bevistalan.   

20. 46 § LVM Yttrande till 
åklagarmyndighet 
beträffande den som 
vårdats enligt LVM. 

Enhetschef IFO    

21. 45,46 §§ Namnlagen Yttrande enligt 
namnlagen. 

Socialsekreterare, 
LSS-handläggare. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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22. 11 § Passlagen 
 

3 § 2 st. 
Passförordningen 

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

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

23. 96 kap 7 § SFB Yttrande över ansökan 
om bostadsbidrag till 
familj där barn vistas på 
institution eller i 
familjehem. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

24. 6 kap 9 § 
Smittskyddslagen 

Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare. 

Patientansvarig 
sjuksköterska. 

   

25. 6 kap 12 § 
Smittskyddslagen 

Anmälningsskyldighet till 
smittskyddsläkare. 

Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

26. 4 kap 3 § 1 p. SoF Anmälan till 
överförmyndare om 
behov av ansökan om 
god man eller förvaltare. 

Socialsekreterare 
 

LSS-handläggare, 
Biståndsbedömare 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

27. 5 kap 2 § SoF Beslut om framställning 
eller ansökan hos 
domstol om vårdnad 
eller förmyndarskap för 
underårig. 

Vård- och 
omsorgsnämnden. 
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28. 5 kap 2 § SoF Framställan till domstol 
om behov av 
målsägandebiträde för 
underårig. 

Socialsekreterare, 
LSS-handläggare. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

29. 5 kap 3 § 2 p. SoF Anmälan till 
överförmyndare om att 
behov av god man eller 
förvaltare inte längre 
föreligger. 

Socialsekreterare 
 

LSS-handläggare, 
avgiftshandläggare. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

30. 6 kap 3 § 3p. SoF Anmälan till 
överförmyndare om 
förhållanden beträffande 
förvaltningen av 
underårigs egendom. 

Socialsekreterare 

LSS-handläggare. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

31. 10 kap 2 § SoL Utse ombud för vård- 
och omsorgsnämnden i 
ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller 
allmän 
förvaltningsdomstol 
(Rättegångsfullmakt). 

Vård- och 
omsorgschef. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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32. 10 kap 2 § SoL Föra kommunens talan i 
mål eller ärende som 
ankommer på vård- och 
omsorgsnämnden. 

Enhetschef     

33. 12 kap 10 § SoL, 
 

10 kap, 2 § 21-24 §§ OSL 

Beslut om 
polisanmälning 
angående vissa brott 
mot underårig samt vissa 
grövre brott. 

Enhetschef IFO    

34. 12 kap 10 § SoL 
 

10 kap 2 § OSL 

Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten. 

Vård- och 
omsorgsnämnd. 

Vid brådskande fall 
vård- och 
omsorgschef. 

  

35. 12 kap 10 § SoL Bedömning om att inte 
polisanmäla brott mot 
underårig, vissa grova 
brott eller brott mot 
egna verksamheten. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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17 kap 1 § 
Utlänningslagen 

Yttrande ang. en 
utlännings personliga 
förhållanden. 

Enhetschef    

37. 5 kap 5 § ÄktB Yttrande till åklagare 
beträffande 
äktenskapsskillnad vid 
tvångsäktenskap. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

38.  Yttrande till 
förvaltningsrätten 
med anledning av 
enskilds överklagande 
av beslut som är 
fattat av tjänsteman. 

Social-
sekreterare, 
LSS-
handläggare, 
Bistånds-
bedömaree 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Gäller ej överklagan 
enligt 10 kap KL. 

 

Endast KS har i dessa fall 
processbehörighet. 

39.  Yttrande till 
förvaltningsrätten 
med anledning av 
enskilds överklagande 
av beslut fattat av 
vård- och 
omsorgsnämnd,  

Vård- och 
omsorgsnämd. 

  Gäller ej överklagan 
enligt 10 kap KL. 

 

Endast KS har i 
dessa fall 
processbehörighet. 

40  Yttrande till 
förvaltningsrätt vid 
överklagan av 
ärenden enligt 
alkohollagen i de fall 
vård- och 
omsorgsnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas. 

Ordföranden   Gäller ej överklagan 
enligt 10 kap KL. 

 

Endast KS har i 
dessa fall 
processbehörighet. 
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41.  Yttrande till 
kammarrätt med 
anledning av enskilds 
överklagande av 
beslut fattat av 
tjänsteman. 

Ordföranden  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Gäller ej överklagan 
enligt 10 kap KL. 
Endast KS har i 
dessa fall 
processbehörighet. 

42.  Yttrande till 
kammarrätt med 
anledning av enskilds 
överklagande av 
beslut fattat enligt 11 
§ LVU av vård- och 
omsorgsnämnd, 
ordförande eller 
förordnad ledamot 

Ordföranden   Gäller ej överklagan 
enligt 10 kap KL. 

 

Endast KS har i 
dessa fall 
processbehörighet. 

43.  Yttrande till 
kammarrätt vid 
överklagan av 
ärenden enligt 
alkohollagen i de fall 
vård- och 
omsorgsnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas. 

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

Ordföranden  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

45  Upplysning i 
vapenärenden 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte 

Uppgifter får endast 
lämnas ut om den 
enskilde har samtyckt 
till det enligt JO 
1983/84 s. 188 f. 

 

Utredningsförfarande SoL 

1. 11 kap 1 § SoL Inleda utredning. Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2. 11 kap 1-2 §§ SoL Utredning ska 
avslutas  

Socialsekreterare   Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3. 11 kap 1 § SoL Beslut om att inte inleda 
utredning. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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4. 11 kap 2 § SoL Beslut om att inleda 
utredning utan 
vårdnadshavares 
samtycke 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

5. 11 kap 2 § 3 st. SoL Beslut om att förlänga 
utredningstiden 1 
månad. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

6. 11 kap 2 § 3 st. SoL Beslut om att förlänga 
utredningstiden över en 
månad. 

Vård och 
omsorgschef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

7. 11 kap 4 a § SoL Beslut om uppföljning av 
barns situation vid 
beslut utan insats. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

8. FB 6 § kap 13 a Beslut om att åtgärder 
får vidtas till stöd för 
barn när den ena 
vårdnadshavaren inte 
samtycker 

Ordförande eller vice 
ordförande 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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Överklagningsärenden – Prövning och omprövning 

1. 10 kap 1,2 SoL, 
 

27 kap LSS, 
 

3 kap 10 §, 6 kap 33,34 
§§ KL. 

Beslut att 
överklaga/begära 
prövningstillstånd 
samt inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
vård- och 
omsorgsnämndens 
beslut. 

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2. 10 kap 1,2 SoL, 
 

27 kap LSS, 
 

3 kap 10 §, 6 kap 33,34 
§§ KL. 

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

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3.  Beslut att återkalla 
socialnämndens 
överklagan av 
förvaltningsrättsdom. 

Vård- och 
omsorgschef 

  Gäller ej överklagan 
enligt 10 kap KL. 

 

Endast KS har i dessa 
fall 
processbehörighet. 
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4. 10 kap 1,2 §§ SoL 
 
27 kap LSS 
 
6 kap 36 § KL 

Överklagande, 
yrkande om inhibition 
samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-, 
LSS-, LVU- och LVM-
ärenden 

Vård och 
omsorgschef 

   

5. 24 § 1 st. FL Prövning av att 
överklagande skett i 
rätt tid och beslut att 
avvisa överklagande 
som kommit in 
försent. 

Delegaten (gäller 
varje delegat med 
beslutanderätt i 
myndighetsärende
n). 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

6. 27 § FL Omprövning av 
beslut. 

IFO-chef    

7.  Överklaga beslut om 
sanktionsavgift. 

Vård- och 
omsorgschef. 

   

 

Lex Sarah 

1. 14 kap 3 § SoL 

24 b § LSS 

Ansvara för att ta emot 
rapport  

Enhetschef för vård 
och omsorg,  
MAS, Kostchef, HSL-
chef. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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2. 14 kap 5 § SoL 

24 d § LSS 

Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet. 

Vård- och omsorgs 
chef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3. 14 kap 7 § SoL 

24 f § LSS 

Beslut om att anmäla 
allvarligt missförhållande 
enligt Lex Sarah till IVO. 

Vård- och omsorgs 
chef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

4. 14 kap 3 § SoL Beslut om att inleda 
utredning enligt Lex Sarah. 

Enhetschef   
 
 
 

 

Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

5. 14 kap 3 § SoL Beslut om att inte inleda 
utredning enlig Lex Sarah. 

Vård- och 
omsorgschef. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

                        

 

Överflyttning av ärende och förhandsbesked 

[delegationsuppdrag avgörs med stöd av delegerad beslutande rätt]. 

1. 2 a kap 8 § SoL 
 

Insatser enligt 4 kap 1 
§ SoL 

Beslut om insatser 
avseende sökande från 
annan kommun. 

Enhetschef inom vård 
och omsorg 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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Hälso- och sjukvårdslagen 

[delegationsuppdrag avgörs med stöd av delegerad beslutande rätt]. 

1. HSL SOSFS 2005:28 
3 kap 7 § PSL 

Beslut om att till IVO 
anmäla vissa skador 
och sjukdomar inom 
hälso- och sjukvården, 
Lex Maria. 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2. SOSFS 2008:1 Ansvar för 
medicintekniska 
produkter. 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 

   

3. 3 kap 7 § PSL Beslut om att till IVO 
anmäla när en 
legitimerad personal 
befaras utgöra fara för 
patientsäkerheten. 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

 

 

 

 

 

2. 11 kap 4 § SoL Begäran om biträde med 
utredning från annan 
kommun. 

Enhetschef inom vård 
och omsorg 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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Lex Maria 

1. 3 kap 5-7 §§ 
Patientsäkerhetslagen 

Beslut om anmälan till IVO 
av allvarlig vårdskada i 
samband med vård, 
behandling eller 
undersökning. 

Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska MAS. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

 

Avgifter, ersättningar, återkrav skulder, borgen 

1. 5 kap 2 § Begravnings 
lagen 

Beslut att ordna 
gravsättning. 

Enhetschef IFO   Kommunen har rätt 
till ersättning för 
kostnaderna från 
dödsboet. 

2. 4 kap 2 § SoL Beslut om 
borgensåtaganden 
avseende hyreskontrakt. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3. 4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd av 
boende i kommunens 
andrahandslägenhet.
Beslut om bistånd till 
socialt kontrakt. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

4. 4 kap 1-2 §§ SoL Beslut om bistånd till 
hyresskulder, över 15 
% av prisbasbelopp, 
upp till tre månader. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Normunderskott - 
Beslutet kan överklagas. 
 
Normöverskott – 
beslutet kan inte 
överklagas. 
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5. 4 kap 1-2 §§ SoL 
 

 

Beslut om bistånd till 
hyresskulder över tre 
månader. 

Vård- och 
omsorgsnämnden. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

6 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till 
elskulder max 15 % av 
prisbasbelopp. 

Enhetschef IFO   Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Normunderskott - 
Beslutet kan 
överklagas. 
Normöverskott – 
beslutet kan inte 
överklagas. 

7 4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd till 
elskulder över 15 % av 
prisbasbelopp. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

8 4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd till 
elskulder över 25 % av 
prisbasbelopp. 

Vård- och 
omsorgsnämnden. 

   

9 4 kap 2 § SoL Beslut om nedskrivning 
av eller befrielse från 
skuld avseende 
debiterad avgift inom 
äldre- och 
handikappområdet upp 
till 50 % av basbelopp. 

Vård- och 
omsorgschef 
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10. 4 kap 2 § SoL Beslut om nedskrivning 
av eller befrielse från 
skuld avseende 
debiterad avgift inom 
äldre- och 
handikappområdet över 
50 % av basbelopp. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

11. 8 kap 1 § 1 st. SoL Beslut om ersättning för 
uppehälle (egenavgift) 
vid vård eller behandling i 
ett hem för vård eller 
boende eller i ett 
familjehem (vuxna). 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

12. 8 kap 1 § 1 st. SoL Beslut om nedsättning 
av avgift för uppehälle 
(egenavgift) vid vård 
eller behandling i ett 
hem för vård eller 
boende eller i ett 
familjehem (vuxna) 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

13. 8 kap 1 § 1 st. SoL Beslut om 
avgiftsbefrielse av avgift 
för uppehälle 
(egenavgift) vid vård 
eller behandling i ett 
hem för vård eller 
boende i ett familjehem 
(vuxna). 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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14. 8 kap 1 § 1 st. SoL 
 

106 kap 38 § 2 st. SFB 

Beslut om ersättning för 
uppehälle (egenavgift) 
vid vård eller behandling 
i ett hem för vård eller 
boende eller i ett 
familjehem (vuxna), 
inklusive beslut om 
anmälan till 
Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära 
del av sjukpenning. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

15. 8 kap 2 § SoL 
 

8 kap 4-9 § SoL 

Beslut om taxa för 
avgifter. 

Kommunfullmäktige    

16. 8 kap 2 § SoL 
 

8 kap 4-9 § SoL 

Beslut om avgift för 
enskild. 

Avgiftshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

17. 8 kap 2 § SoL Beslut om jämkning av Avgiftshandläggare  Datalista till  

  avgifter för hemtjänst,   nästa nämndsmöte. 
  service omvårdnad samt   

  boende enligt fastställda   

  grunder.   

18. 8 kap 4-9 § SoL Beslut om jämkning av Vård- och    

  avgifter för hemtjänst, omsorgsnämnden 
  service omvårdnad samt  

  boende i övriga fall.  



NR LAGRUM/AVTAL ÄRENDEBESKRIVNING DELEGAT ERSÄTTARE ANMÄLAN TILL ANMÄRKNING 
 

39 
 

19. 8 kap 4-9 §§ SoL Beslut om avgift i 
särskilda boendeformer 
för psykiskt 
funktionsnedsatta.  
Beslut om jämkning av 
avgift. 

Avgiftshandläggare 
 

Datalista till 

 

20 8 kap 1 § 2 st. SoL Beslut om att meddela 
underhållsskyldig att 
nämnden ska uppbära 
underhållsbidrag i stället 
för vårdnadshavaren. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

21. 8 kap 1 § 2 st. SoL Beslut om ersättning Enhetschef IFO  Datalista till  

  från föräldrar vars barn  nästa nämndsmöte. 
  är under 18 år får vård i   

  annat hem än det egna,   

  enligt riktlinjer, gällande   

  nedsättning av avgift   

  samt avgiftsbefrielse.   

22. 107 kap 5 § SFB 
 

9 kap 2 § SoL 

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

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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23. 9 kap 1 § SoL Beslut att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL. 

Enhetschef IFO 
 

Sker till vård- och 
omsorgsnämnden via 
datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Återkrävas om: 

-Lämnat oriktiga 
uppgifter 

-Underlåtenhet att 
lämna uppgifter 

- På annat sätt 
förorsakat att 
ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 1 § 

utgetts obehörigen 
eller med för högt 
belopp. Beakta om 
anmälan om 
bidragsbrott ska 
göras. 

24. 9 kap 2 § 1 st. SoL Beslut om återkrav 
gällande 
begravningskostnader 
och utgifter, upp till 50 
% av aktuellt 
prisbasbelopp. 

Enhetschef IFO    Begravnings- 
kostnader kan 
återkrävas om 
beslutet beviljas med 
villkor om åter- 
betalningsskyldighet 
enligt 4 kap 2 § SoL. 
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25. 9 kap 2 § 1 st. SoL Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 SoL. 

Enhetschef IFO 
  

Återkrävas om: 

– Bistånd lämnats som 
förskott på en förmån 
eller ersättning. 

– Den som är indragen 
i en arbetskonflikt. 

– Till den som på 
grund av förhållanden 
han inte kunna råda 
över hindrats att 

förfoga över sina 
inkomster och 
tillgångar. 

 
26. 

9 kap 3 § SoL Beslut att föra tala hos Enhetschef IFO  Sker till vård- och Talan till rätten ska 

  förvaltningsrätten om  omsorgsnämnden vara väckt inom tre år 
  ersättning vid återkrav  via datalista till från det att biståndet 
  enligt 9 kap 1 § SoL, 9  nästa nämndsmöte. betalades ut. 
  kap 2 § SoL samt för    

  kostnader enligt 8 kap 1    

  § SoL.    

27. 9 kap 4 § SoL Beslut om eftergift av Vård- och    

  ersättningsskyldighet omsorgsnämnd 
  enligt 9 kap 1 §, 9 Kap 2  

  § och 8 kap 1 §  
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28. 9 kap 4 § SoL Beslut om nedskrivning av 
eller befrielse från 
fordran avseende 
ekonomiskt bistånd 
(återbetalning av 
försörjningsstöd) upp till 
20 % av gällande 
prisbasbelopp per år.  

 Enhetschef IFO 
 

Sker till vård- och 
omsorgsnämnden via 
datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Återkrav får endast ske 
om biståndet givits 
under villkor om 
återbetalning. 

29. 9 kap 4 § SoL Beslut om nedskrivning Vård- och   Återkrav får endast 
  av eller befrielse från omsorgsnämnden ske om biståndet 
  fordran avseende  getts under villkor om 
  ekonomiskt bistånd  återbetalning. 
  (återbetalning av 

försörjningsstöd) över 20 
% av gällande 
prisbasbelopp per år. 

  

30.  Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada som 
förorsakats av personal, 
till ett belopp om högst 
5 000 kr. 

Enhetschef IFO, 
enhetschef. 

 

Föreståndare 

 Sker till vård- och 
omsorgsnämnden 
via datalista till 
nästa nämndsmöte. 

 

31.  Beslut om nedskrivning Enhetschef för LSS  Sker till vård- och  

 av eller befrielse från  omsorgsnämnden 
 skuld avseende  via datalista till 
 debiterad avgift inom  nästa nämndsmöte. 
 funktionshinder upp   

 till ett prisbasbelopp.   
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32.  Beslut om nedskrivning Vård- och  Sker till vård- och  

 av eller befrielse från omsorgschef omsorgsnämnden 
 skuld avseende  via datalista till 
 debiterad avgift inom  nästa nämndsmöte. 
 Funktionshinder    

 över ett prisbasbelopp.   
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33. 9 kap 3 § SoL Beslut om att föra tala 
om ersättning hos 
förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 1 § 
SoL 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

34. 9 kap 3 § 1 st SoL Beslut om att föra talan 
hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 1-2 
§§ och 8 kap 1 § SoL 

Vård- och 
omsorgschef 

 Sker till vård- och 
omsorgsnämnden 
via datalista till 
nästa nämndsmöte. 

 

35. 9 kap 4 § SoL Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 
enligt 9 kap 1 §, 9 Kap 2 
§ och 8 kap 1 §, 

Vård- och 
omsorgschef 

 Sker till vård- och 
omsorgsnämnden 
via datalista till 
nästa nämndsmöte. 

 

 

Vårdkostnad – Barn – Ungdom – Vuxna 

[delegationsuppdrag avgörs med stöd av delegerad beslutande rätt]. 

1.  Beslut om ersättning till 
kontaktperson/familj 
(arvode och omkostnad) 
enligt SKR:s 
rekommendation. 

LSS-handläggare 
 

Socialsekreterare 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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2.  Beslut om ersättning till 
kontaktperson/familj 
(arvode och omkostnad) 
utöver SKR:s 
rekommendation 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3.  Förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson/familj. 

LSS handläggare  
Socialsekreterare 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

4.  Beslut om ersättning till 
familjehem vid tillfällig 
placering (arvode och 
omkostnadsersättning) 
enligt SKR:s 
rekommendation. 

LSS handläggare 
 

Enhetschef IFO  

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

5.  Beslut om ersättning till 
familjehem vid tillfällig 
placering (arvode och 
omkostnadsersättning) 
utöver SKR:s 
rekommendation. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

. 

6.  Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
enligt SKR:s 
rekommendation. 

LSS handläggare 
 

Enhetschef IFO 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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7.  Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

  utöver SKR:s 
rekommendation. 

    

8. 6 kap 6 b § SoL Rätt att teckna avtal med 
familjehem. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

9. 4 kap 1 § SoL Beslut om särskilda Socialsekreterare  Sker via datalista till  

  kostnader vid  nästa nämndsmöte. 
  familjehemsplacering   

  utöver avtal med   

  familjehemsföräldrar.   

  Upp till 1000 kr max ett   

  tillfälle per sex månader.   

10. 4 kap 1 § SoL Beslut om särskilda 
kostnader vid 
familjehemsplacering 
utöver avtal med 
familjehemsföräldrar. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

  1 000-4 000 kr   
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11. 4 kap 1 § SoL Beslut om särskilda 
kostnader vid 
familjehemsplacering 
utöver avtal med 
familjehemsföräldrar. 

 

Över 4 000 kr 

Vård- och 
omsorgsnämnden,  

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

12. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i 
samband med umgänge 
med barn placerat i HVB 
hem, stödboende eller 
familjehem. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

13. 6 kap 11 § SoL Beslut om ersättning till 
särskild förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 
enligt SKR:s 
rekommendationer. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

14. 6 kap 11 § SoL Beslut om ersättning till 
särskild förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 
utöver SKR:s 
rekommendationer 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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Dödsfall och begravning 

1. 20 kap 8 a ÄB Dödsboanmälan. Socialsekreterare   Folkbokförings 
myndighet skall 
underrättas om vem 
som är delegat. 

2. 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt  Enhetschef IFO   Avslag på bistånd till 

  bistånd till 
begravningskostnader 

 begravnings- 
kostnader ges med 

  och utgifter i omedelbar  hänvisning till 4 kap 1 

  anslutning till dödsfallet,  § SoL. I åtskilliga fall 

  upp till 50 % av aktuellt  visar det sig i 

  prisbasbelopp.  efterhand att 

    tillgångar tillfaller 

    dödsboet, t.ex. 

    försäkring, 

    återbetalning av skatt 

    m.m. 

3.  Signering av fullmakt om 
avliden saknar anhörig. 

Dödsbohandläggare    
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Skadestånd 

1. 3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada som 
förorsakats av person i 
särskilt boende/enskilt 
boende upp till ett belopp 
av 5000 kr. 

Vård- och 
omsorgschef 

   

2. 3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada som 
förorsakats av person i 
särskilt boende/enskilt 
boende överstigande ett 
belopp av 5000 kr. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

3. 3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal, 
motsvarande ett 
basbelopp. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 
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Familjerätt 

1. 1 kap 4 § 1 st. Godkännande av 
faderskapsbekräftelse. 

 

Enligt S-protokoll 

Handläggare   Se Socialstyrelsens 
allmänna råd 1988:6 
Att fastställa 
faderskap. 
Utredningen skall 
anses inledd när 
nämnden fått 
födelseanmälan eller 
rätten förklarat att  
man inte vara far enligt 
1 kap 2 § FB. 

2. 2 kap 1 § FB Utreda faderskap och 
godkännande av 
bekräftelsen och 
faderskapet kan 
ifrågasättas. 

 

MF-protokoll 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Gäller när 
föräldrarna är ogifta 
eller bor på skilda 
adresser. 
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4. 2 kap 3 § 2 st. FB 
 

10 kap 5 § SoL 

Beslut om att flytta över 
ett ärende gällande 
faderskap till 
socialnämnd i annan 
kommun eller att motta 
ärende från 
socialnämnden i annan 
kommun. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Får inte delegeras till 
annan. 

 
 

För överflyttning 
behövs inte samtycke 
från den nämnd vilken 
ärendet skall övergå. 

 

5. 2 kap 5 § FB Efter utredning bereda 
möjlighet för fadern att 
bekräfta faderskapet. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

  

6. 2 kap 6 § FB Beslut om 
blodundersökning i 
samband med 
faderskapsfastställande. 

Socialsekreterare   Jämställs med DNA- 
undersökning som 
görs idag. 

 

3. 2 kap 1 § FB Beslut om att återta 
nedlagd utredning. 

Socialsekreterare    
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7. 2 kap 7 § FB Beslut om att lägga ned 
påbörjad 
faderskapsutredning. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Får inte delegeras till 
annan. 

 

8. 2 kap 9 § 1 st. FB Beslut om att börja 
utredning om någon 
annan än den som enligt 
1 kap 1 § FB anses vara 
far till barn 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Beslutet att inte 
påbörja utredning 
eller att lägga ned en 
påbörjad utredning 
ligger på vård- och 
omsorgsnämnden. 

 

Gäller när barnet är 
fött inom 
äktenskapet. 

 

9. 2 kap 9 § 1 st. FB Beslut om att inte inleda 
utredning eller att lägga 
ned påbörjad utredning. 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

  Inte delegeringsbart  

10. 4 kap 10 § FB Yttrande till tingsrätten i 
adoptionsärende 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

  Inte delegeringsbart  

11. 3 kap 5 § 2 st. FB 
 

3 kap 6 § 2 st. FB 

Väcka och föra talan i 
mål om faderskap. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Nämndens protokoll 
ska ges in till rätten. 
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12. 6 kap 6 § FB 

6 kap 14a § 2 st. 

FB 6 kap 15a § 2 

st. FB 

Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad, boende eller 
umgänge. 

Socialsekreterare   Se cirkulär 1998:174  

13. 6 kap 6 § FB 

6 kap 14a § 2 st. 

FB 6 kap 15a § 2 

st. FB 

Beslut att inte godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad, boende eller 
umgänge. 

Enhetschef IFO   Beslutet kan inte 
överklagas 

 

14. 6 kap 7 § FB Beslut om väcka talan i 
mål om att pröva ändring 
i vårdnad. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Om en förälder vid 
utövandet av 
vårdnaden om ett 
barn gör sig skyldig till 
missbruk eller 
försummelse eller i 
övrigt brister i 
omsorgen om barnet 
på ett sätt som 
medför bestående 
fara för barnets hälsa 
eller utveckling, skall 
rätten besluta om 
ändring i vårdnaden. 
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15. 6 kap 7,8,9§§ FB Ansökan om 
vårdnadsöverflyttning/ 
särskild förordnad 
vårdnadshavare 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

  

16. 6 kap 8 § FB Beslut om väcka talan i 
mål av pröva ändring i 
vårdnaden. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Rätten gör 
bedömningen vart 
vårdnaden skall ligga. 
Om en eller båda 
vårdnads-havare är 
varaktigt förhindrade 
att utöva vårdnaden. 

 

17. 6 kap 9 § 2 st. FB 
 

5 kap 2 § SoF 

Anmälan till domstol att 
underårig saknar 
vårdnadshavare. 

Socialsekreterare     

18. 6 kap 10 § FB Beslut om väcka talan i Vård- och     
  mål av pröva ändring i omsorgsnämnden   
  vårdnaden.    
      

19. 6 kap 10c § FB Beslut om väcka talan i 
mål av pröva ändring i 
vårdnaden. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 
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20. 6 kap 14 § FB Samtycke till att 
adoptionsförfarande får 
fortskrida 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

21. 6 kap 15 c § FB Yttrande inför 
domstolsbeslut om 
umgängesstöd samt 
utseende av en viss 
person som 
umgängesstöd. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

22. 6 kap 19 § FB Utse utredare i mål eller 
ärende om vårdnad, 
boende och umgänge. 

Enhetschef   Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

23. 6 kap 19 § 2 st. FB Lämnade av upplysningar Socialsekreterare   Vård- och 
  till tingsrätt i vårdnads-,  omsorgsnämnden ska 
  boende- och  av rätten ges tillfälle 
  umgängesmål.  att lämna 
    upplysningar i 
    ärenden om vårdnad, 
    boende och umgänge. 
    Har nämnden 
    upplysningar som kan 
    vara av betydelse är 
    nämnden skyldig att 

lämna sådana 
upplysningar. 
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24. 6 kap 20 § 2 st. FB Lämnande av Socialsekreterare   Innan rätten 
  upplysningar inför  förordnar om ett 
  interimistiskt beslut i  interimistiskt beslut, i 
  domstol beträffande  avvaktan på ett 
  vårdnad, boende eller  slutligt avgörande, 
  umgänge  kan rätten inhämta 
    upplysningar i frågan. 

25. 11 kap 16 § 2 st. FB Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man 
eller förvaltare för någon 
som har fyllt 16 år. 

Socialsekreterare    

26. 5 kap 2 § SoF Framställan eller Socialsekreterare   Om vård- och 
  ansökan till domstol  omsorgsnämnden får 
  gällande vårdnad,  veta att någon åtgärd 
  umgänge,  behöver vidtas så ska 
  förmyndarskap för ett  vård- och 
  barn eller behov av  omsorgsnämnden kan 
  målsägandebiträde för  agera. 
  ett barn.   
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Barn och ungdom upp till 18 år (Påbörjat LVU upp till 21 år) Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden. 

Barn och ungdom, utredning, SoL 

1. 11 kap 1a § SoL Bedömning av barn och 
ungas behov av 
omedelbart skydd. 

Socialsekreterare    

 

Barn och ungdom – Öppenvård – Stödinsatser 

1. 4 kap 1 § SoL Beslut om 
öppenvårdsinsats i egen 
regi. 

Socialsekreterare  

 

 

 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2 4 kap 1 § SoL Beslut om 
öppenvårdsinsats i 
extern regi 

Enhetschef  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3. 4 kap 1 § SoL Beslut om 
öppenvårdsinsats enligt 
3 kap 6a § SoL 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Utan 
vårdnadshavares 
samtycke för barn 
över 15 år 

4. 4 kap 1 § SoL Beslut om upphörande 
av öppenvårdsinsats. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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5. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson eller 
kontaktfamilj. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Besluten ska vara 
skrivna med 
förbehåll. 

6. 4 kap 1 § SoL Särskild kvalificerad 
kontaktperson enligt 3 
kap 6b § 2 st. SoL 

Enhetschef IFO   Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

     

7 4 kap 1 § SoL Beslut om upphörande Socialsekreterare  Sker via datalista till  

  av bistånd i form av  nästa nämndsmöte. 
  kontaktperson eller   

  familj.   

8. 4 kap 1 § SoL Beslut om särskilda 
kostnader vid öppna 
insatser upp till 1000 kr. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

9. 4 kap 1 § SoL Beslut om särskilda 
kostnader vid öppna 
insatser över 1000 kr. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

10. 5 kap 1 b § SoL Upprättande av 
arbetsplan och att utse 
handledare vid 
verkställighet av 
ungdomstjänst. 

Socialsekreterare    
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Barn och ungdom placering utanför hemmet – HvB och Stödboende 

1. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av vård i hem för vård 
eller boende högst 4 
månader. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av vård i hem för vård 
eller boende över 4 
månader. 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

   

3. 6 kap 8 § SoL Övervägande om vård i 
hem för vård eller 
boende fortfarande 
behövs. 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

   

4. 4 kap 1 § SoL Beslut om upphörande 
av bistånd i form av vård 
i hem för vård eller 
boende. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

 

 

 

 

 

 



NR LAGRUM/AVTAL ÄRENDEBESKRIVNING DELEGAT ERSÄTTARE ANMÄLAN TILL ANMÄRKNING 
 

60 
 

Familjehem, HVB, stödboende, jourhem för barn och ungdom 

1. 4 kap 1 § SoL 
 

6 kap 6 § 4 st. SoL 

Beslut om placering eller 
omplacering (ej 
stadigvarande vård) i 
familjehem, högst 4 
månader i avvaktan på 
vård- och 
omsorgsnämndens 
beslut. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Gäller inte 
stadigvarande vård. 
Se 6 kap 6 § SoL. 

2. 4 kap 1 § SoL Beslut om övrigt bistånd 
åt barn och ungdom i 
samband med placering, 
omplacering eller 
flyttning från familjehem 
eller hem för vård eller 
boende (HVB och 
stödboende) enligt 
kommunens riktlinjer. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte 

 

3. 4 kap 1 § SoL Beslut om övrigt bistånd 
åt barn och ungdom i 
samband med placering, 
omplacering eller 
flyttning från familjehem 
eller hem för vård eller 
boende (HVB eller 
stödboende) utöver 
kommunens riktlinjer 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte 
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4. 5 kap 2 § SoL Beslut om förbud eller 
begränsa möjligheterna 
att ta emot andras barn i 
sitt hem. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

5. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av vård i familjehem. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

6. 6 kap 6 § SoL Medgivande att ta emot 
ett barn för 
stadigvarande vård- och 
fostran i enskilt hem som 
inte till hör någon av 
dennes föräldrar eller 
annan vårdnadshavare. 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till 
nämnden men inte till 
tjänsteman. 

 
 

Ett beslut att bereda 
en underårig vård i ett 
visst familjehem är att 
betrakta som ett 
medgivande enligt 6 
kap 6 §. Utredning av 
familjehem skall alltid 
ske. 
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7. 6 kap 8 § 1 st SoL Övervägande om vård i 
familjehem fortfarande 
behövs. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 
 

8. 6 kap 8 § SoL 
 

6 kap 8 § FB 

Beslut om ansökan om 
vårdnadsöverflyttning till 
någon som tidigare varit 
familjehemsförälder. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

9. 6 kap 8 § 2 st SoL Övervägande om det 
finns skäl att ansöka om 
överflyttning av 
vårdnaden. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

10. 6 kap 11 a § SoL Beslut att godkänna 
utländsk 
myndighetsplacering av 
barn. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

11. 6 kap 11 b § SoL Beslut om att placera 
barn i ett annat land. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

12. 8 kap 1 § 2 st. SoL 
 

SoF 6 kap 2 § 

Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn under 
18 år får vård i ett annat 
hem än det egna. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte 
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13. 11 kap 4 b § SoL Beslut om uppföljning av 
barns situation efter det 
att placering upphört i 
familjehem/ 
HvB/stödboende. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

 

LVU  

1. 4 § 1 st. LVU Beslut om ansökan hos Vård- och    
  förvaltningsrätt om vård omsorgsnämnd   
  enligt LVU.    
      
      

2. 6 § 1 st. LVU Beslut om omedelbart Vård- och    

  omhändertagande av omsorgsnämnd, 
  barn och ungdom under ordförande, vice 
  20 år. ordförande eller 
   annan särskilt 
   förordnad ledamot 

3. 8 § LVU Begäran om förlängd tid Vård- och I brådskande fall där  Skickas till 
    för ansökan om vård. omsorgsnämnden nämndbeslut inte kan förvaltningsrätten 
    inväntas Enhetschef som kan medge 
    IFO. förlängd 
     utredningstid 
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4. 9 b § 
 

Beslut om att 
omedelbart 
omhändertagande enligt 
6 § LVU skall upphöra. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

I brådskande där 
nämndbeslut inte kan 
inväntas 

 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande eller vice 
ordförande fatta 
beslut. 

  

5. 11 § 1 st. LVU Beslut om hur vården 
ska ordnas, och var den 
unge ska vistas under 
vårdtiden. 

Vård- och 
omsorgsnämnd, 
ordförande, 
viceordförande eller 
annan särskilt 
förordnad ledamot. 

I brådskande där 
nämndbeslut inte kan 
inväntas  
 
Vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande eller vice 
ordförande. 

 Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

 

Kompletterande 
beslutsrätt. 

6. 11 § 2 st. LVU Beslut om att den unge 
får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden. 

Vård- och 
omsorgsnämnden. 

I brådskande där 
nämndbeslut inte kan 
inväntas  
 
Vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande eller vice 
ordförande. 

 Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

 

Kompletterande 
beslutsrätt. 
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7. 11 § 4 st. LVU Beslut om den unges  Socialsekreterare   Till exempelvis 
  personliga förhållanden i  kortare vistelse, utom 
  den mån beslutet inte är  familjehemmet eller 
  att hänföra till 11 § eller  HvB och stödboende. 
  2 st. LVU.   

8. 13 § 1,2 st. LVU Övervägande om vård  Vård- och   Beslut som enligt 10 
  med stöd av 2 § LVU omsorgsnämnd. kap 4 § SoL kan 
   fortfarande behövs.  delegeras till nämnd 
    men inte till 
    tjänsteman. 

 
Bestämmelsen 
innebär att vård- och 
omsorgsnämnden 
minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att 
överväga om vård 
enligt LVU fortfarande 
behövs. 

9. 13 § b  Övervägande om det 
finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 
§  

Vård- och 
omsorgsnämnden 
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10
. 

13 § c Socialnämnden ska 
särskilt överväga om det 
finns skäl att ansöka om 
överflyttning av 
vårdnaden när den unge 
har varit placerad I 
samma familjehem under 
två år.  

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

11 14 § 2 st. 1 p. LVU Beslut om hur den 
unges rätt till umgänge 
med vårdnadshavare 
skall utövas. 

 

 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Umgänges-
begränsning 
Beslutet skall prövas 
av nämnden minst en 
gång var 3:e månad. 

 

Se 14 § 3 st. LVU. 

12 14 § 2 st. 2 p. LVU Beslut om att den unges 
vistelseort inte skall röjas 
för föräldern eller 
vårdnadshavare. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden 
eller annan utsedd 
delegat. 

 Beslutet skall prövas 
av nämnden minst en 
gång var 3:e månad. 

 

Se 14 § 3 st. LVU. 

13 14 § 3 st. LVU Övervägande om beslut 
om umgänge eller beslut 
att inte röja den unges 
vistelseort fortfarande 
behövs. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 
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14 21 § 1 st. LVU Beslut om upphörande 
av vård enligt LVU. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

     
 

15  21 § b  
 

När vård upphör enligt 21 § 
ska socialnämnden följa 
upp situationen för den 
som är under 18 år.  

Vård- och 
omsorgsnämnden  

  

 

16.   21 § c Vid en uppföljning enligt 21 
§ c får socialnämnden 
konsultera sakkunniga 
samt i övrigt ta de 
kontakter som behövs.  

Enhetschef IFO 
  

 

17. 22 § 1,2 st. LVU Beslut om förebyggande Vård- och   Beslut som enligt 10 
  insatser enligt 22 § LVU. omsorgsnämnden kap 4 § SoL kan 
    delegeras till nämnd 
    men inte till 
    tjänsteman. 
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18. 22 § 3 st. LVU Beslut om upphörande 
av förebyggande insatser 
enligt 22 § LVU. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär 
att nämnden minst en 
gång var 6:e månad 
skall pröva om insatsen 
fortfarande behövs. 

19 25 § LVU Ansökan hos 
förvaltningsrätten 
om 
flyttningsförbud. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

20 26 § 1 st. LVU Övervägande om 
flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

 
 

Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 3:e 
månad skall pröva om 
insatsen fortfarande 
behövs. 
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21 26 § 2 st. LVU Beslut om upphörande    Beslut som enligt 10 
  av flyttningsförbud. kap 4 § SoL kan 
   delegeras till nämnd 
   men inte till 
   tjänsteman. 

22 27 § 1 st. LVU Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande, vice 
ordförande och 
särskild förordnad 
ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

      Kompletterande 
beslutsrätt. 

23 30 § 2 st. LVU Beslut om att ett 
tillfälligt flyttningsbeslut 
enligt 27 § LVU skall 
upphöra. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande, vice 
ordförande och 
särskild förordnad 
ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

       
Skall omedelbart 
fattas om skäl för 
flyttningsförbudet 
upphört. 
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24. 31 § LVU Beslut om den unges 
umgänge med förälder 
eller andra 
vårdnadshavare efter 
beslut om 
flyttningsförbud eller 
tillfälligt 
flyttningsförbud när 
överenskommelse inte 
kan nås 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Beslut som enligt 10 
kap 4 § SoL kan 
delegeras till nämnd 
men inte till 
tjänsteman. 

25 32 § 1 st. LVU Beslut om 
läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats 
för läkarundersökningen. 

Socialsekreterare   Läkarundersökningen 
bör i första hand 
genomföras i samråd 
med den unge och 
hans vårdnadshavare. 

    Kan samförstånd inte 
nås får vård- och 
omsorgsnämnden 
besluta om 
läkarundersökning. 
Vårdnadshavare 
måste informeras före 
beslut om 
läkarundersökning. 
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Provtagning inför umgänge och upphörande av vård 

26. 32 § a  Beslut att uppmana 
vårdnadshavare eller 
föräldern att lämna 
drogprov inför umgänge.  

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 

  

27 32 § b Beslut att uppmana 
vårdnadshavare att lämna 
drogprov inför prövning av 
vård ska upphöra.  

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 

  

28 32 § c  Ett beslut enligt 32 a eller 
32 b får fattas bara i den 
mån åtgärden är försvarlig 
med hänsyn till dess syfte 
och övriga omständigheter. 
Socialnämnden ska i 
beslutet särskilt ange vad 
för slags prov som avses 
och syftet med åtgärden 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 S 

  

29  43 § 1 p LVU Beslut att begära biträde Vård- och Vård- och Sker via datalista till Beslut som enligt 10 
  av polis för att Omsorgsnämndens 

ordförande 
omsorgsnämndens nästa nämndsmöte. kap 4 § SoL kan 

  genomföra  vice ordförande.  delegeras till nämnd 
  läkarundersökning.    men inte till 
      tjänsteman. 

 
OBS! Beslutande 
rätten kan inte 
delegeras till annan 
ledamot. 
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30. 43 § 2 p. LVU Beslut att begära biträde 
av polis för att 
genomföra beslut om 
vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU. 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
vice ordförande. 

Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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Adoption, SoL 

1. 6 kap 12 § SoL Medgivande att ta emot 
utländskt barn för 
kommande adoption. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Internationell 
adoption 

2. 6 kap 13 § SoL Återkallelse av 
medgivande till adoption. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

3. 6 kap 14 § SoL Prövning av samtycke till 
fortsatt adoptionsärende. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Vård- och 
omsorgsnämnden ska 
skyndsamt och senast 
inom två veckor från 
det att den eller de som 
vill adoptera kommit in 
med en anmälan om 
detta pröva om 
samtycke till att 
adoptionsärendet skall 
fortgå. 

4. 6 kap 14 § SoL Beslut om förlängning av 
prövningstid. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Tidsperspektivet två 
veckor får förlängas 
om det finns 
synnerliga skäl för 
det. 

5. 4 kap 10 § FB Yttrande till domstol i 
adoptionsmål. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 
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Ungdom och vuxna (Från 18 år (dock ej påbörjat LVU som sträcker sig upp till 21år) 

Beroendeproblematik och psykiskt funktionsnedsatta samt boende. 

1. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av boendestöd. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2. 4 kap 4 § SoL Beslut om bistånd i form 
av arbete, 
sysselsättning, 
rehabilitering. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av trygghetslarm 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

4. 4 kap 1 § SoL Beslut om stödboende 
eller bostad med 
särskild service för 
psykiskt 
funktionsnedsatta. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

5. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till 
tillfälligt boende, max 
sju dagar 

 
 

Max en månad 

Enhetschef IFO 

  

 

Enhetschef IFO 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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6. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till 
boende i skyddat 
boende max 7 dagar. 

 
Max en månad 

Enhetschef IFO 

 
 
 
Enhetschef IFO 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

7. 4 kap 1 § SoL Beslut om 
ledsagarservice. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

8. 4 kap 1 § SoL Beslut om 
kontaktperson. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Beslut om 
förlängning tas av 
1:e 
socialsekreterare 

9. 11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning 
skall inledas. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

10. 11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning 
inte ska inledas. 

Enhetschef IFO    

11 11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning 
inte ska föranleda någon 
åtgärd. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

12. 5 kap 3 § SoF Beslut om att till 
överförmyndare anmäla 
behov av god 
man/förvaltare. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Handläggningsrutin. 
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13. 3 kap 11 § SoF Beslut om att skriva in 
ensamkommande barn 
och unga på HVB och 
stödboende i egen regi 

Föreståndare    

14. 3 kap 14 § SoF Beslut om att skriva ut 
ensamkommande barn 
och unga på HVB och 
stödboende i egen regi. 

Föreståndare    

 

Vuxna – Utredning – Försörjningsstöd 

 

1. 2 a kap 2 § SoL Beslut om akut bistånd 
enligt kommunens 
yttersta ansvar. 

Socialsekreterare   Upp till 10 % av 
prisbasbelopp 

2. 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt 
bistånd för försörjning 
och livsföring i övrigt 
enligt riksnorm och vård- 
och omsorgsnämndens 
riktlinjer. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte 

Enligt definitionen 
som anges i 4 kap 3 § 
SoL 

3. 4 kap 1 § SoL Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd utöver 
norm och riktlinjer. 

Vård- och 
omsorgsnämnden. 
Avslag får göras av 
socialsekreterare 

  Enligt definition som 
anges i 4 kap 3 § SoL 
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4. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av förmedlade medel. 

1:e Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Biståndet skall främja 
salutogent 
förhållningssätt och 
får max pågå under 6 
månader. 

5. 4 kap 2 § SoL Beslut om ekonomiskt 
bistånd utöver 
skyldighet enligt 4 kap 
1 § SoL  

1:e socialsekreterare 
upp till 10% av 
basbelopp, 
därutöver EC, max 1 
basbelopp 
Enhetschef IFO 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

6. 4 kap 4 § SoL 
 

4 kap 1 § SoL 

Beslut om deltagande 
i praktik eller 
kompetens- höjande 
verksamhet. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Gäller främst de under 
25 år men kan även 
gälla de över 25 med 
särskilda behov av 
komp- etenshöjande 
insatser. 
– Ska samrådas med 
arbetsförmedling innan 
beslut fattas. 
– En individuell plan 
med tydligt syfte bör 
finnas. 
– Beakta individens 
önskemål och 
förutsättningar 
– Beslutsförbehåll. 
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7. 4 kap 5 § SoL 
 

4 kap 1 § SoL 

Beslut om nedsättning 
av eller avslag på 
försörjningsstöd i 
samband med praktik 
eller kompetens höjande 
verksamhet. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Används om beslut 
har fattats enligt 4 
kap 4 § SoL. 

 

 

Vuxna, öppenvård, stödinsatser. 

1. 4 kap 1 § SoL Beslut om öppenvårds 
insatser i egen regi. 

Öppenvårdsinsatser i extern 
regi 

Socialsekreterare  

 

Enhetschef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/ 
kontaktfamilj. 

 

Beslut om förlängning av 
bistånd i form av 
kontaktperson/kontaktfamilj. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Besluten skall vara 
skrivna med 
förbehåll 

3. 4 kap 1 § SoL Beslut om upphörande av 
bistånd i form av 
kontaktperson, 
kontaktfamilj. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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4. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
arbete, sysselsättning, 
rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

5 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
rådgivning och annat 
personligt stöd. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

6. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
ledsagning 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

 

 

Vuxna, placering, HVB, stödboende, familjehem. 

1. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av hem för vård eller 
boende till och med fyra 
månader 

Enhetschef IFO,   Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av hem för vård eller 
boende över fyra 
månader 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

      
3. 4 kap 1 § SoL Beslut om upphörande Socialsekreterare  Sker via datalista till  

  av bistånd i form av vård  nästa nämndsmöte. 
  i hem för vård eller   

  boende.   
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4. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i 
form av vård i 
familjehem i högst fyra 
månader.  

Enhetschef IFO   Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

5. 4 kap 1 § Sol Beslut om socialt 
kontrakt 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

                                

                                LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 

1. 7 § LVM Beslut om att utredning 
ska inledas om skäl för 
tvångsvård finns. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

2. 7 § LVM Beslut om att utredning 
inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska 
läggas ned, alternativt 
övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

3. 9 § LVM Beslut om 
läkarundersökning samt 
att utse läkare. 

Socialsekreterare Nämndens ordförande 
eller vice ordförande. 

Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Beslut om 
läkarundersökning 
skall fattas om sådan 
inte är uppenbart 
obehövlig. 
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4. 11 § LVM Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om 
tvångsvård enligt LVM. 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

Nämndens 
ordförande, vice ordf. 
om nämndens beslut 
inte kan inväntas. 

Vid ordförande- 
eller vice ordf. 
beslut sker anmälan 
till nämnd vid 
nästkommande 
möte. 

 

5. 11 § LVM Beslut att återkalla 
ansökan om LVM hos 
förvaltningsrätten. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande, vice ordf. 
om nämndens beslut 
inte kan inväntas. 

Vid ordförande- 
eller vice ordf. 
beslut sker anmälan 
till nämnd vid 
nästkommande 
möte. 

 

6. 13 § LVM Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare. 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande. 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
vice ordförande. 

Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Kompletterande 
beslutsrätt. 

7. 18 b § LVM Beslut om upphörande 
av omedelbart 
omhändertagande och 
återkallande av ärendet 
hos förvaltningsrätten. 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande, vice 
ordförande. 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

8. 27 § LVM Placering för vård i 
annan form. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

9. 46 § LVM Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 



NR LAGRUM/AVTAL ÄRENDEBESKRIVNING DELEGAT ERSÄTTARE ANMÄLAN TILL ANMÄRKNING  

82 
 

10. 45 § p.1 LVM Beslut om att begära 
biträde av polis för att 
genomföra beslutad 
läkarundersökning. 

Socialsekreterare Vård- och 
omsorgsnämndens 
vice ordförande. 

Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

11. 45 § p. 2 LVM Beslut om att begära 
biträde av polis för att 
genomföra beslut om 
vård eller 
omhändertagande 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

12. 3 kap 15 § AFL 
 

SFS 2010:111 

Beslut om anmälan till 
försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
sjukpenning 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. 

Socialsekreterare   106 kap 13 § 
Socialförsäkrings- 
balken. 

 

SFS 2010:111. 

13. 17 kap 1 § AFL 
 

9 kap 2 § SoL 

Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
ersättning enligt AFL. 

Socialsekreterare   106 kap 13 § 
Socialförsäkrings- 
balken. 

 

SFS 2010:111. 
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14. 31 kap 2 § BrB Yttrande till allmän 
domstol då den som 
begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM- 
vård. 

Enhetschef IFO  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

15. 8 kap 1 § SoL 
 

42 a § SoF 

Beslut om egenavgifter 
vid placering i LVM-hem. 

Socialsekreterare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

 

Omsorg om äldre 

1. 4 kap 1 § SoL Beslut med anledning av 
ansökan om insatser 
enligt 4 kap 1 § SoL 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte 

 

2. 4 kap 1 § SoL Beslut att avslå insatser i 
ordinärt boende enlig 
riktlinje för kvarboende. 

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte 

 

3. 4 kap 1 § SoL Beslut om att bevilja 
förtur till 
trygghetsboende 

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte 

 

4. 2 a kap 8 § insatser 
enligt 4 kap 1 § SoL 

Beslut om insatser 
avseende sökande från 
annan kommun. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 



NR LAGRUM/AVTAL ÄRENDEBESKRIVNING DELEGAT ERSÄTTARE ANMÄLAN TILL ANMÄRKNING  

84 
 

5. 2 a kap 10 § SoL Framställan om 
överflyttning av ärende 
till nämnd i annan 
kommun samt besluta 
att motta ärende från 
nämnd i annan 
kommun. 

Vård- och 
omsorgsnämnd. 

   

6. 2 a kap 11 § SoL Beslut om att hos IVO 
begära överflyttning av 
ärende till annan 
kommun 

Vård- och 
omsorgsnämnden. 

   

7. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson. 

Biståndshandläggare    

8. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av stöd och hjälp i 
hemmet, trygghetslarm, 
telefonkontakt, 
matdistribution. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

9. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av avlösning i hemmet. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte 

 

10. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av korttidsvistelse. 

Biståndshandläggare Ordförande i nämnd 
eller annan utsedd 
delegat 

 

(sjuksköterska efter 
kontorstid). 

Datalista till nästa 
nämndsmöte 
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11. 4 kap 1 § SoL Beslut om VILS Enhetschef Sjuksköterska efter 
kontorstid 

  

12. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av avlastningsplats eller 
växelvård. 

Biståndshandläggare    

13. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av dagvård. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte 

 

14. 4 kap 1 § SoL Beslut om ledsagning Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

15. 4 kap 1 § SoL Beslut om särskilt 
boende. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

16. 4 kap 1 § SoL Beslut om parboende i 
särskilt boende. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

17. 4 kap 1 § SoL Beslut om köp av insats i 
annan kommun eller av 
annan vårdgivare 

Vård- och 
omsorgsnämnd. 

Enhetschef upp till tre 
månader 

  

18. 11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning 
ska inledas 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

19. 11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning 
ska avskrivas från vidare 
handläggning. 

Biståndshandläggare  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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20. 16 kap 4 § 5 p. SoL Beslut att överklaga 
inspektionen för vård 
och omsorgs [IVO] 
beslut angående 
överflyttning av ärende. 

Vård- och 
omsorgsnämnden. 

   

 

 

Funktionshinder 

 

1. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av trygghetslarm. 

Biståndshandläggare.  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

2. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd av 
särskild boendeform. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

3. 4 kap 1 § SoL Beslut om upphörande av 
särskild boendeform. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

4. 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson. 

Biståndshandläggare    

5. 4 kap 1 § SoL Beslut om upphörande av 
kontaktperson. 

Biståndshandläggare    

 



NR LAGRUM/AVTAL ÄRENDEBESKRIVNING DELEGAT ERSÄTTARE ANMÄLAN TILL ANMÄRKNING  

87 
 

 

LSS 

1. 1,7 §§ LSS Beslut om 
personkretstillhörighet. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

Beslut om 
personkrets- 
tillhörighet fattas 
inte särskilt utan är en 
del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS.  
 
Beslut om 
personkretstillhörig-
het kan inte 
överklagas.  

2. 9 § 2 p. LSS Beslut om biträde av 
personlig assistent. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

Skall följa 
kommunens antagna 
riktlinjer, som 
baseras på SKL 
riktlinjer, samt en 
individuell 
bedömning. 

 

Riktlinjen avgör 
delegationen 

3. 9 § 2 p. LSS Beslut om ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för 
personlig assistent vid 
utökade behov. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 
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4. 9 § 2 p. LSS Beslut om ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för 
personlig assistent. 

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

5. 9 § 3 p. LSS Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

6. 9 § 4 p. LSS Beslut om biträde av 
kontaktperson 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

Antalet 
timmar/månad ska 
finnas med i 
beslutet. 

7.  Arvode och 
omkostnadsersättning för 
kontaktperson enligt SKL:s 
riktlinjer 

Biståndshandläggare   Skall följa 
kommunens antagna 
riktlinjer, som 
baseras på SKL 
riktlinjer. 

8.  Arvode och 
omkostnadsersättning för 
kontaktperson över SKL:s 
riktlinjer 

Enhetschef    

9. 9 § 5 p. LSS Beslut om avlösarservice i 
hemmet. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 
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10. 9 § 6 p. LSS Beslut om korttidsvisteles 
utanför det egna hemmet 
upp till 74 dygn/år. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

11. 9 § 6 p. LSS Beslut om korttidsvisteles 
utanför det egna hemmet 
över 74 dygn/år. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

12. 9 § 7 p. LSS Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet, i 
anslutning till skoldagen 
samt under lov. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

13. 9 § 8 p. LSS Beslut om placering i 
familjehem högst 2 
månader. 

Enhetschef  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

14. 9 § 8 p. LSS Beslut om placering i 
familjehem för barn och 
ungdomar. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

15. 6 kap. 6 § SoL Beslut om medgivande att 
ta emot barn för 
stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 
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16. 9 § 8 p. LSS Beslut om boende i bostad 
med särskild service för 
barn och ungdomar inom 
kommunen. 

Biståndshandläggare   OBS! F.n. har 
kommunen inte 
sådant boende i egen 
regi. 

17. 9 § 8 p. LSS Beslut om boende i bostad 
med särskild service för 
barn och ungdomar som 
drivs av annan. 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

  Observera! Lagen om 
offentlig 
upphandling. 

18. 9 § 9 p. LSS Beslut om boende med 
särskild service för vuxna 
eller annan särskild 
anpassad bostad för vuxna 
inom kommunens boende. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

19. 9 § 9 p. LSS Beslut om boende med 
särskild service för vuxna 
eller annan särskild 
anpassad bostad för vuxna 
som drivs av annan. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

  Observera! Lagen om 
offentlig 
upphandling. 

20. 9 § 10 p. LSS Beslut om daglig 
verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

Gäller för 
personkrets 1 och 2 
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21. 16 § 2 st. LSS Beslut om förhandsbesked 
om rätten till insatser enligt 
LSS för person som inte är 
bosatt i kommunen. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

22. 11 § LSS Beslut att utbetala 
assistansersättning till 
annan person än den som 
är berättigad till insatsen. 

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

I samråd med vård- 
och omsorgschef. 

23. 12 § LSS Beslut om 
återbetalningsskyldighet för 
felaktighet eller för hög 
assistansersättning. 

Vård- och 
omsorgschef 

 Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

24. 16 § 2 st. LSS Förhandsbesked om rätt till 
insats enligt LSS för person 
som inte är bosatt i 
kommunen. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

25. 16 § 3 st. LSS Beslut om att utreda 
behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen 
och besluta om insatser 
enligt LSS. 

Biståndshandläggare  Datalista till 
nästa 
nämndsmöte. 

 

26. 16 b § LSS Beslut om att ingå avtal 
med vårdgivare. 

Enhetschef    
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27. 19 § LSS Beslut om avgifter 
fastställda av 
kommunfullmäktige för 
skäliga kostnader gällande 
bostad, fritidsaktiviteter 
och kulturella aktiviteter. 

Kommunfullmäktige   Gäller personer som 
med hel allmän 
ålderspension, hel 
sjukersättning, eller 
hel 
aktivitetsersättning 
enligt social- 
försäkringsbalken 
eller annan inkomst 
motsvarande storlek 
enligt de grunder 
som kommunen 
bestämmer. 

Avgifterna får dock 
inte överstiga 
kommunens 
självkostnader. 
Kommunen ska se 
till att den enskilde 
får behålla 
tillräckliga medel för 
sina personliga 
behov. 



NR LAGRUM/AVTAL ÄRENDEBESKRIVNING DELEGAT ERSÄTTARE ANMÄLAN TILL ANMÄRKNING  

93 
 

28. 20 § LSS 
 

5 § LSS förordningen 
43,44 §§ SoF 

Beslut om ersättning från 
förälder vars barn är 
under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat 
hem än det egna. 

Enhetschef  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Beslutet går inte att 
överklaga 

 
Kommunen får i 
sådana fall uppbära 
underhållsbidrag 
som avser barnet. 

29. 9 c § 2 st. LSS Beslut om indragning eller 
nedsättning av 
ekonomiskt stöd 
avseende personlig 
assistans. 

Enhetschef  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

 

30.  Anmälan till 
försäkringskassan att det 
finns anledning att anta 
att assistansersättning 
används för annat än 
personlig assistans. 

Vård- och omsorgschef  Datalista till nästa 
nämndsmöte. 

Inget beslut! 
Arbetsuppgift 

31. 15 § 11 st. LSS Anmälan till IVO att det 
finns anledning att anta 
att en tillståndshavares 
lämplighet för att bedriva 
personlig assistans kan 
ifrågasättas. 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

 Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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8. Tillstånd och tillsyn 

Alkohol- och stadigvarande serveringstillstånd 

8.1 8 kap 2 § AL Allmänheten, slutet 
sällskap 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande   Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 

8.2 8 kap 4 § AL Cateringverksamhet i 
slutna sällskap 

 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande   Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 

8.3 8 kap 2 § AL Paustillstånd Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande   Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 

8.4 8 kap 4 § AL Anmälan om 
serveringslokal vid catering 
 

Handläggare  Beslut dras ut ur AlkT 
(gäller samtliga 
handläggar-beslut) 

  

8.5 8 kap 2, 14, 19 § AL Ändringar i tillstånd 
(t ex alkoholdryck, utökad 
serveringsyta, 
serveringstid) 

Handläggare    

8.7 9 kap 11 § AL Ändringar i ägarförhållande 
med samma juridiska 
person Bolagsändring 

Handläggare    
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Alkohol – tillfälliga serveringstillstånd 

8.8 8 kap 14 § AL Servering i gemensamt 
serveringsutrymme 

 

Handläggare    

8.9 8 kap 2 § AL Allmänheten upp till tre 
dagar  
 

Handläggare    

8.1
0 

8 kap 2 § AL Allmänheten längre än tre 
dagar 
 

Handläggare    

8.1
1 

8 kap 2 § AL Slutna sällskap 
 

Handläggare    

8.1
2 

8 kap 2 § AL Paustillstånd 
 

Handläggare    

8.1
3 

8 kap 14 § AL Servering i gemensamt 
serveringsutrymme 
 

Handläggare    
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8.1
4 

8 kap 6 § AL Provsmakning vid 
arrangemang 
 

Handläggare    

8.1
5 

9 kap 12 § AL Efter ansökan från 
konkursbo 
 

Handläggare    
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8.1
6 

9 kap 17, 18 §§ AL Beslut att inleda tillsynsärende Handläggare  

 

  

8.1
7 

9 kap 17,18 §§ AL Beslut att avsluta 
tillsynsärende utan åtgärd 

Handläggare    

8.1
8 

9 kap 17 § AL Beslut i fråga om erinran Handläggare 

 

   

8.1
9 

9 kap 17 § AL Beslut i fråga om varning AU 
Ordförande 

 

Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 

  

8.2
0 

9 kap 19 § AL Beslut om att meddela varning 
och förbud till den som 
bedriver detaljhandel med 
eller servering av folköl 

AU 
Ordförande 

 

Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 

  

8.2
1 

3 kap 10 § AL Beslut om förbud eller 
inskränkning av viss försäljning 
av alkoholdrycker för visst 
tillfälle 

AU 
Ordförande 

 

Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 

  

8.2
2 

10 kap 1 § AL Beslut om att överklaga till 
förvaltningsrätt 

AU 
Ordförande 

 

Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 
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Lag om tobak och liknande produkter (LTLP) 

8.25 45 § FL Avvisa överklagan som 
inkommit för sent 

Handläggare    

8.26 8 kap 2 § AL Avskriva ärende om 
serveringstillstånd när ärendet 
ej är komplett 

Handläggare 

 

   

8.27 8 kap 1, 2, 4, 6, 7 
§§ AL 

Beslut om att avskriva ärende 
då sökanden återtagit ansökan 
eller då sökanden upphört 
som rättssubjekt 

Handläggare    

8.28 20 § 2 st FL Beslut om att avvisa ärende då 
prövning av ärendet i 
sakfrågan ej kan göras 

Handläggare    

8.2
3 

 Beslut om återkallelse av 
tillstånd på tillståndshavarens 
egen begäran eller 
upphörande av verksamhet 

Handläggare    

8.2
4 

 Återkallelse av tillstånd AU 
Ordförande 

 

Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 

  

11.  Omprövning av beslut vid 
delegationsbeslut enligt 
alkohollagen, - om 
omprövning ska ske eller inte. 

Ordförande i vård- 
och 
omsorgsnämnden. 

Datalista till nästa 
nämndsmöte. 
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8.29 48 § FL Begäran att det överklagade 
beslutet tillsvidare inte ska 
gälla 

Handläggare    

8.30 37-39 §§ FL Ompröva uppenbart felaktigt 
beslut 

AU 
Ordförande 

 

Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
KL 

  

8.31 9 kap 9 § AL Begäran om biträde av 
polismyndighet 

Handläggare    

8.32 11 kap AL Lämna polis-, åtalsanmälan vid 
brott mot alkohollagen 

Handläggare    

8.33 9 kap 8 § AL Lämna uppgifter på begäran 
av tillsynsmyndighet 

Handläggare    

8.34 8 § FL Inhämta upplysningar och 
yttranden från annan 
myndighet 

Handläggare    
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8.35 5 kap 3 § LTLP Beslut att bevilja eller avslå 
stadigvarande 
försäljningstillstånd för 
tobaksförsäljning, detalj-, 
distans och partihandel 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande  Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
§ KL 

8.36 5 kap 3 § LTLP Beslut att bevilja eller avslå 
tillfälligt försäljningstillstånd 
för tobaksförsäljning detalj-, 
distans- och partihandel 

Handläggare    

8.37 5 kap 9 § LTLP Beslut om att avskriva ärende 
då sökanden återtagit 
ansökan eller då sökanden 
upphört som rättssubjekt 

Handläggare    

8.38 20 § 2 st FL Beslut om att avvisa ärendet 
då prövning av ärendet i 
sakfrågan ej kan göras.  

Handläggare    

8.39 5 kap 9 § LTPL  Beslut efter ansökan från 
konkursbo 

Handläggare  Ordförande   
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8.40 7 kap 3-4 §§ LTLP Beslut att inleda 
tillsynsärende 

Handläggare    

8.41 7 kap 9 § LTLP Beslut att meddela 
föreläggande eller förbud 
gällande tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning.  

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande  Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
§ KL 

8.42 7 kap 10 § 1p LTLP Beslut att återkalla tillstånd 
som inte längre utnyttjas 

Handläggare    

8.43 7 kap 10 § 2-4p LTLP Beslut att återkalla tillstånd 
för tobaksförsäljning 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande  Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
§ KL 

8.44 7 kap 11 § LTLP Beslut att meddela varning Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordföranden  Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
§ KL 

8.45 7 kap 12 § LTLP Beslut att meddela 
föreläggande eller förbud 
gällande e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordföranden  Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
§ KL 

8.46 7 kap 13 § LTLP Beslut att meddela varning 
eller förbud gällande 
försäljning av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordföranden  Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
§ KL 
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8.47 7 kap 15 § LTLP Beslut att föreläggande eller 
förbud enligt 12 och 14 §§ får 
förenas med vite 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

   

8.48 7 kap 17 § LTLP Begäran om upplysningar, 
handlingar, varuprover och 
liknande 

Handläggare    

8.49 7 kap 18 § LTLP Begäran om att få tillträde till 
områden, lokaler och andra 
områden samt göra 
undersökningar och medta 
prov 

Handläggare    

8.50 7 kap 3-4 §§ LTLP Beslut att avsluta 
tillsynsärende utan åtgärd  

Handläggare    

8.51 7 kap 19 § LTLP Begäran om handräckning 
från polismyndigheten  

Handläggare    

8.52 9 kap 1 § LTLP Beslut om överklagande Vård- och 
omsorgsnämnden 

Ordförande  Ordförande i de fall 
som avses i 6 kap 39 
§ KL 

8.53 45 § FL Avvisa överklagande som 
inkommit för sent 

Handläggare    

8.54 5 kap 3 § LTLP Avskriva ärendet om 
försäljningstillstånd om 
ärendet ej är komplett 

Handläggare    
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Handläggning enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

8.58 23 § LHRL Nedsättning av avgift Vård- och omsorgschef    

8.59 20 § LHRL Kontroll av försäljning av vissa 
receptfria läkemedel 

Handläggare    

8.60 21 § LHRL Anmälan till Läkemedelsverket 
av brister vid försäljning av 
vissa receptfria läkemedel 

Handläggare    

 

 

 

 

8.55 48 § FL Begäran att det överklagade 
beslutet tillsvidare inte ska 
gälla 

Handläggare    

8.56 37-39 §§ FL Ompröva uppenbart felaktigt 
beslut 

Handläggare    

8.57 8 § FL Inhämta upplysningar och 
yttrande från annan 
myndighet 

Handläggare    
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Spel  

8.61 9 kap 3 § Spellag  Yttrande angående 
automatspel 

Handläggare    

8.62 9 kap 2 § Spellag Yttrande angående 
restaurangkasinospel 

Handläggare    

8.63 5 kap 7 § Spellag Yttrande angående 
värdeautomatspel 

Handläggare    

 

9. Bistånd till utlänningar då Migrationsverkets förmåga är otillräcklig  

1 10 § LMA Nedsättning av 
dagersättning helt eller 
delvis 

Socialsekreterare     

2 17 § LMA Beslut om dagersättning Socialsekreterare    

3 18 § LMA Beslut om särskilt bidrag Enhetschef IFO    

 


